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Sales Sheet บัญชีเงนิฝากพืน้ฐาน (Basic Banking Account) 

 

 

 

ช่ือผลิตภัณฑ์ 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 

บัญชีเงนิฝากพืน้ฐาน (Basic Banking Account) 
บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ 

เงื่อนไข รายละเอียด 

เปิดบญัชีขัน้ต ่า (บาท) ไมจ่ ากดัจ านวนขัน้ต า่ในการเปิดบญัชีหรือฝากเงิน 
อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี (%ตอ่ปี) 0.50% ตอ่ปี  (ทัง้จ านวน) ให้อ้างอิงอตัราดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์ต ่าสดุของธนาคาร 

(อ้างอิงประกาศอตัราดอกเบีย้ของธนาคารฉบบัลา่สดุ  ข้อมลูอตัราดอกเบีย้ลา่สดุดไูด้ที่ http://www.tcrbank.com)                                               

การค านวณดอกเบีย้ วิธีการค านวณดอกเบีย้ใช้หลกัเกณฑ์ 1 ปี  ม ี365 วัน   
    จ านวนดอกเบีย้ที่ได้รับ = เงินต้น x อตัราดอกเบีย้ x ระยะเวลาทีฝ่ากจริง (วนั) 

ระยะเวลาจา่ยดอกเบีย้ ธนาคารจ่ายดอกเบีย้เงินฝากปีละ 2 ครัง้ ณ วันที่ 25 ของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี        
โดยค านวณดอกเบีย้จากยอดคงเหลือ ณ สิน้วัน จนถึงวันที่ 25 ของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม       
และผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้ในวนัถดัไป หลงัหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (ถ้ามี)   

เง่ือนไขหลกั  เฉพาะผู้ฝากบคุคลธรรมดาสญัชาติไทยทีไ่ด้รับสทิธิประโยชน์ภายใต้บตัรสวสัดกิารแหง่รัฐ และถือบตัร
สวสัดิการแหง่รัฐที่ยงัไมห่มดอาย ุหรือ ผู้ที่มีอาย ุ65 ปีขึน้ไป ณ วนัเปิดบญัชี 

 ผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้เพียง 1 บญัชีเทา่นัน้ (ไมรั่บเปิดบญัชีร่วม, บญัช ี”และ”, บญัชี ”หรือ”, บญัชี “เพ่ือ”, บญัชี “โดย”) 

 สามารถใช้ร่วมกบับตัร ATM  
 ไมม่ีคา่รักษาบญัชีเงินฝาก จนกวา่บญัชีเงินฝากพืน้ฐานจะถกูปรับสถานะเป็นบญัชีเงินฝากออมทรัพย์
ทัว่ไปของธนาคาร (ออมทรัพย์อตัราดอกเบีย้ต ่าสดุ ประเภทผู้ฝากบคุคลธรรมดา) 

เง่ือนไขการฝาก / ถอน / โอน /  
สทิธิประโยชน์และเง่ือนไขอื่น 

 ฝาก / ถอน / โอน ผา่นช่องทางสาขาได้โดยไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ 
 ใช้เป็นบญัชีรับโอนหรือผกูคูโ่อนไปยงับญัชีประเภทอื่นได้  
 คา่ธรรมเนียม ฝาก / ถอน / โอน  (ถ้าม)ี เป็นไปตามประกาศธนาคาร 
 ไมค่ิดคา่ธรรมเนยีมปิดบญัชีภายใน 1 เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ีเปิดบญัชี 

ใช้สทิธ์ิผกูบญัชี Prompt Pay คา่ธรรมเนียมการท าธุรกรรม (ถ้าม)ี เป็นไปตามประกาศธนาคาร 

 กรณีสมคัรบตัรเอทเีอ็ม (ATM) เพื่อใช้กบับญัชีเงินฝากพืน้ฐาน ได้รับสทิธิประโยชน์ยกเว้น  
- คา่ธรรมเนียมแรกเข้า  
- คา่ธรรมเนียมรายปี  
- คา่ธรรมเนียมการออกบตัรใหม่กรณีบตัรหมดอาย ุ
- ให้สทิธ์ิผกูบตัรเอทีเอ็ม (ATM) เฉพาะกบับญัชีเงินฝากพืน้ฐาน และบตัร 1 ใบ สามารถผกูได้           

1 บญัชีเทา่นัน้ 
คา่รักษาบญัชี  ไมม่ีคา่รักษาบญัชีเงินฝาก จนกวา่บญัชีเงินฝากพืน้ฐานจะถกูปรับสถานะเป็นบญัชีเงินฝากออมทรัพย์

ทัว่ไปของธนาคาร (ออมทรัพย์อตัราดอกเบีย้ต ่าสดุ ประเภทผู้ฝากบคุคลธรรมดา) 
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ช่ือผลิตภัณฑ์ 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 

บัญชีเงนิฝากพืน้ฐาน (Basic Banking Account) 
บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ 

เงื่อนไข รายละเอียด 

การปรับสถานะเป็นบญัชีออม
ทรัพย์ทัว่ไป 

 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการปรับสถานะบัญชีเงินฝากพืน้ฐานเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปของ
ธนาคาร (ออมทรัพย์อตัราดอกเบีย้ต ่าสุด ประเภทผู้ ฝากบุคคลธรรมดา) โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า       
ไมน้่อยกวา่ 30 วนั และหลงัจากนัน้หากผู้ฝากไมม่าติดตอ่เคลือ่นไหวบญัชีเงินฝาก ธนาคารจะปรับเง่ือนไข
เป็นบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ทัว่ไปของธนาคาร (ออมทรัพย์อัตราดอกเบีย้ต ่าสุด  ประเภทผู้ฝากบุคคล
ธรรมดา) ให้อตัโนมตัิ  ในกรณีที่เข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

- ไมม่ีการเคลือ่นไหวบญัชีเงินฝากติดตอ่กนัเกิน 24 เดือน 
- ผู้ เป็นเจ้าของบญัชีไมเ่ข้าเง่ือนไขของการเป็นผู้มีสทิธิเปิดบญัชีเงินฝากพืน้ฐาน  

ข้อควรระวงั  ธุรกรรมข้ามเขต ข้ามผู้ให้บริการ อาจมีคา่ธรรมเนียมเพิ่มเติม โดยธนาคารคิดคา่ธรรมเนียมการท าธุรกรรม
ผา่นบญัชีเงินฝากพืน้ฐานจะไม่เกินกวา่ค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมประเภทเดียวกนัผา่นบญัชีออมทรัพย์
ทัว่ไปของธนาคาร (ออมทรัพย์อตัราดอกเบีย้ต ่าสดุ ประเภทผู้ฝากบคุคลธรรมดา) 

 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์ทกุประเภท ที่ผู้ฝากเงินฝาก  
อยู่กบัธนาคาร ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได้ที่เก่ียวข้อง หากในงวดที่เข้าเกณฑ์
การเสียภาษีใด มีจ านวนภาษีหกั ณ ที่จ่ายจากเงินได้ดอกเบีย้ที่ธนาคารจ่ายไปแล้วระหว่างปีภาษีนัน้   
ไม่พอหกัจากเงินได้ดอกเบีย้ หรือ ธนาคารไม่ได้ท าการหกัภาษีไว้ก่อน  ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะหกัภาษี
เงินได้ดงักลา่วจากบญัชีเงินฝากที่มีการจ่ายดอกเบีย้นัน้ 

 การสมคัรบตัรเอทีเอ็ม (ATM) เพื่อใช้กบับญัชีเงินฝากพืน้ฐานเป็นสิทธิของผู้ขอเปิดบญัชีในการเลือกใช้
บริการตามความสมคัรใจ 

 การใช้บัตรเอทีเอ็ม (ATM) ที่ผูกกับบัญชีเงินฝากพืน้ฐานท าธุรกรรมอาจมีค่าธรรมเนียมโดยอัตรา
คา่ธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร 

 ผู้ ขอเปิดบัญชีควรท าความเข้าใจในรายละเอียดและเง่ือนไขก่อนตัดสินใจทุกครัง้หากมีข้อสงสัย           
โปรดสอบถามพนกังานของธนาคารทนัที 

การคุ้มครองเงินฝาก   ผลิตภณัฑ์เงินฝากนีไ้ด้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  ต่อรายผู้ฝากตามจ านวนที่ได้
ก าหนดไว้ในกฎหมาย    

ช่องทางในการตดิตอ่ผู้ให้บริการ  ศนูย์บริหารลกูค้าสมัพนัธ์ โทร. 02-697-5454  หรือ  สาขาของธนาคาร  หรือ  www.tcrbank.com 
การแจ้งเปลีย่นแปลงเง่ือนไข 
การให้บริการท่ีส าคญั 

 ธนาคารจะปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สาขาของธนาคาร และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.tcrbank.com 
 เง่ือนไขอื่นๆ เป็นไปตามประกาศอตัราดอกเบีย้เงินฝากของธนาคาร 

http://www.tcrbank.com/

