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Sales Sheet บัญชีเงนิฝากพืน้ฐาน (Basic Banking Account) 

 

ช่ือผลิตภัณฑ์ 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 

วันท่ีแก้ไขข้อมูลล่าสุด 

บัญชีเงนิฝากพืน้ฐาน (Basic Banking Account) 
บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ 

14 มีนาคม 2563 
เงื่อนไข รายละเอียด 

เปิดบญัชีขัน้ต ่ำ (บำท) ไมจ่ ำกดัจ ำนวนขัน้ต ำ่ในกำรเปิดบญัชีหรือฝำกเงิน 
อตัรำดอกเบีย้ตอ่ปี (%ตอ่ปี) 0.70% ตอ่ปี  (ทัง้จ ำนวน) ให้อ้ำงอิงอตัรำดอกเบีย้เงินฝำกออมทรัพย์ต ่ำสดุของธนำคำร 

(อ้ำงอิงประกำศอตัรำดอกเบีย้ของธนำคำรฉบบัลำ่สดุ  ข้อมลูอตัรำดอกเบีย้ลำ่สดุดไูด้ที่ http://www.tcrbank.com)                                               

ตวัอยำ่งกำรค ำนวณดอกเบีย้ วิธีการค านวณดอกเบีย้ใช้หลกัเกณฑ์ 1 ปี  ม ี365 วัน   
    จ ำนวนดอกเบีย้ที่ได้รับ = เงินต้น x อตัรำดอกเบีย้ x ระยะเวลำที่ฝำกจริง (วนั) 

ระยะเวลำจำ่ยดอกเบีย้ ธนำคำรจ่ำยดอกเบีย้เงินฝำกปีละ 2 ครัง้ ณ วันที่ 25 ของเดือนมิถุนำยน และเดือนธันวำคมของทุกปี        
โดยค ำนวณดอกเบีย้จำกยอดคงเหลือ ณ สิน้วัน จนถึงวันที่ 25 ของเดือนมิถุนำยน และเดือนธันวำคม       
และผู้ฝำกจะได้รับดอกเบีย้ในวนัถดัไป หลงัหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย (ถ้ำมี)   

เง่ือนไขหลกั  เฉพำะผู้ฝำกบคุคลธรรมดำสญัชำติไทยทีไ่ด้รับสทิธิประโยชน์ภำยใต้บตัรสวสัดกิำรแหง่รัฐ และถือบตัร
สวสัดิกำรแหง่รัฐที่ยงัไมห่มดอำย ุหรือ ผู้ที่มีอำย ุ65 ปีขึน้ไป ณ วนัเปิดบญัชี 

 ผู้ฝำก 1 รำย เปิดได้เพียง 1 บญัชีเทำ่นัน้ (ไมรั่บเปิดบญัชีร่วม, บญัช ี”และ”, บญัชี ”หรือ”, บญัชี “เพ่ือ”, บญัชี “โดย”) 

 สำมำรถใช้ร่วมกบับตัร ATM  
 ไมม่ีคำ่รักษำบญัชีเงินฝำก จนกวำ่บญัชีเงินฝำกพืน้ฐำนจะถกูปรับสถำนะเป็นบญัชีเงินฝำกออมทรัพย์
ทัว่ไปของธนำคำร (ออมทรัพย์อตัรำดอกเบีย้ต ่ำสดุ ประเภทผู้ฝำกบคุคลธรรมดำ) 

เง่ือนไขกำรฝำก / ถอน / โอน /  
สทิธิประโยชน์และเง่ือนไขอื่น 

 ฝำก / ถอน / โอน ผำ่นช่องทำงสำขำได้โดยไมจ่ ำกดัจ ำนวนครัง้ 
 ใช้เป็นบญัชีรับโอนหรือผกูคูโ่อนไปยงับญัชีประเภทอื่นได้  
 คำ่ธรรมเนียม ฝำก / ถอน / โอน  (ถ้ำม)ี เป็นไปตำมประกำศธนำคำร 
 ไมค่ิดคำ่ธรรมเนยีมปิดบญัชีภำยใน 1 เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ีเปิดบญัชี 

ใช้สทิธ์ิผกูบญัชี Prompt Pay คำ่ธรรมเนียมกำรท ำธุรกรรม (ถ้ำม)ี เป็นไปตำมประกำศธนำคำร 

 กรณีสมคัรบตัรเอทเีอ็ม (ATM) เพื่อใช้กบับญัชีเงินฝำกพืน้ฐำน ได้รับสทิธิประโยชน์ยกเว้น  
- คำ่ธรรมเนียมแรกเข้า  
- คำ่ธรรมเนียมรายปี  
- คำ่ธรรมเนียมกำรออกบตัรใหม่กรณีบตัรหมดอาย ุ
- ให้สทิธ์ิผกูบตัรเอทีเอ็ม (ATM) เฉพำะกบับญัชีเงินฝำกพืน้ฐำน และบตัร 1 ใบ สำมำรถผกูได้           

1 บญัชีเทำ่นัน้ 
คำ่รักษำบญัชี  ไมม่ีคำ่รักษำบญัชีเงินฝำก จนกวำ่บญัชีเงินฝำกพืน้ฐำนจะถกูปรับสถำนะเป็นบญัชีเงินฝำกออมทรัพย์

ทัว่ไปของธนำคำร (ออมทรัพย์อตัรำดอกเบีย้ต ่ำสดุ ประเภทผู้ฝำกบคุคลธรรมดำ) 
ช่องทำงในกำรตดิตอ่ผู้ให้บริกำร  สำขำของธนำคำร   

 Contact Call Center  02-697-5454  
 www.tcrbank.com 
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กำรปรับสถำนะเป็นบญัชีออม
ทรัพย์ทัว่ไป 

 ธนำคำรขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับสถำนะบัญชีเงินฝำกพืน้ฐำนเป็นบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ทั่วไปของ
ธนำคำร (ออมทรัพย์อตัรำดอกเบีย้ต ่ำสุด ประเภทผู้ ฝำกบุคคลธรรมดำ) โดยจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ       
ไมน้่อยกวำ่ 30 วนั และหลงัจำกนัน้หำกผู้ฝำกไมม่ำติดตอ่เคลือ่นไหวบญัชีเงินฝำก ธนำคำรจะปรับเง่ือนไข
เป็นบญัชีเงินฝำกออมทรัพย์ทัว่ไปของธนำคำร (ออมทรัพย์อัตรำดอกเบีย้ต ่ำสุด  ประเภทผู้ฝำกบุคคล
ธรรมดำ) ให้อตัโนมตัิ  ในกรณีที่เข้ำเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

- ไมม่ีกำรเคลือ่นไหวบญัชีเงินฝำกติดตอ่กนัเกิน 24 เดือน 
- ผู้ เป็นเจ้ำของบญัชีไมเ่ข้ำเง่ือนไขของกำรเป็นผู้มีสทิธิเปิดบญัชีเงินฝำกพืน้ฐำน  

ข้อควรระวงั  ธุรกรรมข้ำมเขต ข้ำมผู้ให้บริกำร อำจมีคำ่ธรรมเนียมเพิ่มเติม โดยธนำคำรคิดคำ่ธรรมเนียมกำรท ำธุรกรรม
ผำ่นบญัชีเงินฝำกพืน้ฐำนจะไม่เกินกวำ่ค่ำธรรมเนียมกำรท ำธุรกรรมประเภทเดียวกนัผำ่นบญัชีออมทรัพย์
ทัว่ไปของธนำคำร (ออมทรัพย์อตัรำดอกเบีย้ต ่ำสดุ ประเภทผู้ฝำกบคุคลธรรมดำ) 

 ธนำคำรขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยจำกดอกเบีย้เงินฝำกออมทรัพย์ทกุประเภท ที่ผู้ฝำกเงินฝำก  
อยูก่บัธนำคำร ตำมประกำศอธิบดีกรมสรรพำกร เก่ียวกบัภำษีเงินได้ที่เก่ียวข้อง หำกในงวดที่เข้ำเกณฑ์
กำรเสียภำษีใด มีจ ำนวนภำษีหกั ณ ที่จ่ำยจำกเงินได้ดอกเบีย้ที่ธนำคำรจ่ำยไปแล้วระหว่ำงปีภำษีนัน้  
ไม่พอหกัจำกเงินได้ดอกเบีย้ หรือ ธนำคำรไม่ได้ท ำกำรหกัภำษีไว้ก่อน  ธนำคำรขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะหกั
ภำษีเงินได้ดงักลำ่วจำกบญัชีเงินฝำกที่มีกำรจ่ำยดอกเบีย้นัน้ 

 กำรสมคัรบตัรเอทีเอ็ม (ATM) เพื่อใช้กบับญัชีเงินฝำกพืน้ฐำนเป็นสิทธิของผู้ขอเปิดบญัชีในกำรเลือกใช้
บริกำรตำมควำมสมคัรใจ 

 กำรใช้บัตรเอทีเอ็ม (ATM) ที่ผูกกับบัญชีเงินฝำกพืน้ฐำนท ำธุรกรรมอำจมีค่ำธรรมเนียมโดยอัตรำ
คำ่ธรรมเนียมเป็นไปตำมประกำศของธนำคำร 

 เงินฝำกได้รับกำรคุ้มครองเงินต้นและดอกเบีย้จำกสถำบนัคุ้มครองเงินฝำก ตำมพระรำชบญัญัติคุ้มครอง
เงินฝำก พ.ศ. 2551 และพระรำชบญัญตัิสถำบนัคุ้มครองเงินฝำก (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 โดยไมเ่กินจ ำนวน
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 ผู้ขอเปิดบญัชีควรท ำควำมเข้ำใจในรำยละเอียดและเง่ือนไขก่อนตดัสินใจทุกครัง้หำกมีข้อสงสยั โปรด
สอบถำมพนกังำนของธนำคำรทนัที 

กำรคุ้มครองเงินฝำก   ผลิตภณัฑ์เงินฝำกนีไ้ด้รับควำมคุ้มครองจำกสถำบันคุ้มครองเงินฝำก  ต่อรำยผู้ฝำกตำมจ ำนวนที่ได้
ก ำหนดไว้ในกฎหมำย    
เง่ือนไขอื่นๆ เป็นไปตำมประกำศอตัรำดอกเบีย้เงินฝำกของธนำคำร 


