ประกาศ
ตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ ยเงินฝาก
เริ่มใช้ต้งั แต่วนั ที่ 8 ธันวาคม 2560
หน่ วย : ร้อยละต่อปี

ประเภทเงินฝาก

1. เงินฝากกระแสรายวัน
2. เงินฝากออมทรัพย์
3. เงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings)
(โปรดดูเงื่อนไขตามข้อ 14)
4. เงินฝากออมทรัพย์ สาหรับนิติบุคคลพิเศษ
ฝากตั้งแต่ 7 วันขึ้ นไป
วงเงิน ตั้งแต่ 50.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 100.0 ล้านบาท
วงเงิน ตั้งแต่ 100.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 500.0 ล้านบาท
วงเงิน ตั้งแต่ 500.0 ล้านบาท ขึ้ นไป
ฝากตั้งแต่ 14 วันขึ้ นไป
วงเงิน ตั้งแต่ 50.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 100.0 ล้านบาท
วงเงิน ตั้งแต่ 100.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 500.0 ล้านบาท
วงเงิน ตั้งแต่ 500.0 ล้านบาท ขึ้ นไป
ฝากตั้งแต่ 30 วันขึ้ นไป
วงเงิน ตั้งแต่ 50.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 100.0 ล้านบาท
วงเงิน ตั้งแต่ 100.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 500.0 ล้านบาท
วงเงิน ตั้งแต่ 500.0 ล้านบาท ขึ้ นไป
5. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1
6. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2
7. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3
8. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 4
9. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 5
10. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 6
11. เงินฝากประจา 3 เดือน
วงเงิน น้อยกว่า 3.0 ล้านบาท
วงเงิน ตั้งแต่ 3.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10.0 ล้านบาท
วงเงิน ตั้งแต่ 10.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 30.0 ล้านบาท
วงเงิน ตั้งแต่ 30.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 50.0 ล้านบาท
วงเงิน ตั้งแต่ 50.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 500.0 ล้านบาท
วงเงิน ตั้งแต่ 500.0 ล้านบาท ขึ้ นไป

บุคคล
ธรรมดา
0.00
0.50
0.50

ประเภทลูกค้า
โรงพยาบาล/
นิติบุคคล นิติบุคคล สถานศึกษา/ สถาบัน
กองทุน
(1)
(2) หน่วยงาน การเงิน
ราชการ
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.37 0.50
0.37 0.37 0.37

ผูม้ ีถิ่น
นิติบุคคล นิติบุคคล
ฐานอยู่
พิเศษ พิเศษ
นอก
(1)
(2)
ประเทศ
0.00 0.00
0.37 0.37

0.37
0.37
0.45

อัตรา
ดอกเบี้ ย
เท่ากับ
ผูม้ ีถิ่นที่
อยูใ่ น
ประเทศ
ตาม
ประเภท
ลูกค้าที่
แสดงไว้ใน
ตาราง
ของ
ประกาศนี้

0.37
0.37
0.45
0.37
0.37
0.55
0.62
0.37
0.70
0.65
0.70
0.75
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

-/2/- เงินฝากประจา

หน่ วย : ร้อยละต่อปี

ประเภทเงินฝาก

เงินฝากประจา 6 เดือน
วงเงิน น้อยกว่า 3.0 ล้านบาท
วงเงิน ตั้งแต่ 3.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10.0 ล้านบาท
วงเงิน ตั้งแต่ 10.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 30.0 ล้านบาท
วงเงิน ตั้งแต่ 30.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 50.0 ล้านบาท
วงเงิน ตั้งแต่ 50.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 100.0 ล้านบาท
วงเงิน ตั้งแต่ 100.0 ล้านบาท ขึ้ นไป
เงินฝากประจา 12 เดือน
วงเงิน น้อยกว่า 3.0 ล้านบาท
วงเงิน ตั้งแต่ 3.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10.0 ล้านบาท
วงเงิน ตั้งแต่ 10.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 30.0 ล้านบาท
วงเงิน ตั้งแต่ 30.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 50.0 ล้านบาท
วงเงิน ตั้งแต่ 50.0 ล้านบาท ขึ้ นไป
เงินฝากประจา 24 เดือน
วงเงิน น้อยกว่า 10.0 ล้านบาท
วงเงิน ตั้งแต่ 10.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 30.0 ล้านบาท
วงเงิน ตั้งแต่ 30.0 ล้านบาท ขึ้ นไป
เงินฝากประจา 36 เดือน
วงเงิน น้อยกว่า 10.0 ล้านบาท
วงเงิน ตั้งแต่ 10.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 30.0 ล้านบาท
วงเงิน ตั้งแต่ 30.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 50.0 ล้านบาท
วงเงิน ตั้งแต่ 50.0 ล้านบาท ขึ้ นไป
เงินฝากประจา 5 ปี
(โครงการสวัสดิการบ้านสปส. เพื่อผูป้ ระกันตน)
12. เงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ
วงเงิน ตั้งแต่ 0.009 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1.0 ล้านบาท
13. เงินฝากประจาซูเปอร์ ซีเนียร์
วงเงิน ตั้งแต่ 0.1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3.0 ล้านบาท
(โปรดดูเงื่อนไขตามข้อ 18)
14.เงินฝากประจาพิเศษ 5 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 0.2 ล้านบาท ขึ้ นไป
(โปรดดูเงื่อนไขตามข้อ 19)
15. เงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือน
วงเงิน 500 – 25,000 บาท

ประเภทลูกค้า
โรงพยาบาล/
นิติบุคคล นิติบุคคล ผูม้ ีถิ่นฐาน
บุคคล นิติบุคคล นิติบุคคล สถานศึกษา/ สถาบัน
กองทุน พิเศษ พิเศษ อยูน่ อก
ธรรมดา (1)
(2) หน่วยงาน การเงิน
(1)
(2) ประเทศ
ราชการ
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15

0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90

1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15

0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90

0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90

0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90

0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95

0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90

1.30
1.30
1.30
1.30
1.30

0.90
0.90
0.90
0.95
0.95

1.30
1.30
1.30
1.30
1.30

0.90
0.90
0.90
0.95
0.95

0.90
0.90
0.90
0.95
0.95

0.90
0.90
0.90
0.95
0.95

0.95
0.95
0.95
1.00
1.00

1.45
1.45
1.45

0.95
0.95
0.95

1.45
1.45
1.45

0.95
0.95
0.95

0.95 0.95
0.95 0.95
0.95 0.95

1.00
1.00
1.00

1.60
1.60
1.60
1.60

0.95
0.95
0.95
0.95

1.60
1.60
1.60
1.60

0.95
0.95
0.95
0.95

0.95
0.95
0.95
0.95

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

0.90
0.90
0.90
0.95 อัตรา
0.95 ดอกเบี้ ย
เท่ากับ
0.95 ผูม้ ีถิ่นที่
0.95 อยูใ่ น
0.95 ประเทศ
ตาม
0.95 ประเภท
0.95 ลูกค้าที่
0.95
0.95 แสดงไว้ใน
ตาราง
ของ
ประกาศนี้

0.95
0.95
0.95
0.95

1.25
1.60

1.00

1.00

2.25

-/3/-เงื่อนไข

เงื่อนไขต่างๆ ในการจ่ายดอกเบี้ ย
1. นิ ติบุคคล (1) หมายถึง นิ ติบุคคลที่จดทะเบียนหรือจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย เช่น บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด ห้างหุน้ ส่วนจากัด
ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิ ติบุคคล สมาคม เป็ นต้น
2. นิ ติบุคคล (2) หมายถึง วัด มูลนิ ธิที่มิได้แสวงหากาไรและได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้ สภากาชาดไทย
3. โรงพยาบาล/สถานศึกษา/หน่ วยงานราชการ หมายถึ ง โรงพยาบาล สถาบันกวดวิชา (ทั้งของรัฐบาลและเอกชน รวมถึ งหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล หรือสถานศึกษานั้นๆ) หน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานทูตต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่ต้งั อยู่
ในประเทศไทย
4. สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินหรือนิ ติบุคคลที่ดาเนิ นการคล้ายสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลัก ทรัพย์
บริษั ท เครดิตฟองซิเอร์ โรงรับจานา สหกรณ์ ชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็ นต้น
5. กองทุน หมายถึง กองทุนรวม กองทุนสารองเลี้ ยงชีพ กองทุนบาเหน็ จบานาญ กองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน กองทุนต่างๆ
บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันภัย
6. นิ ติบุคคลพิเศษ (1) หมายถึง นิ ติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และได้นาเงินเข้าฝากในบัญชีเป็ นจานวนเงินตามวงเงิน
ที่กาหนดไว้ในตารางข้างต้น
โดยอัตราดอกเบี้ ยดังกล่าวข้างต้นต้องได้รบั อนุ มตั ิจากผูม้ ี อานาจของธนาคารเท่านั้น และจะกาหนดให้เป็ น
อัตราดอกเบี้ ยคงที่ตลอดระยะเวลาฝากหรือไม่ก็ได้ หรือเปลี่ยนแปลงขึ้ นลงตามประกาศอัตราดอกเบี้ ยของธนาคารหรือไม่ก็ได้
ทั้งนี้ สาหรับบัญชีออมทรัพย์ ลูกค้าต้องฝากเงินจานวนดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด หรือไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน 14 วัน หรือ 30 วัน
ตามประเภทเงินฝากที่ได้รบั อนุ มตั ิ โดยภายในระยะเวลาดังกล่าว ยอดคงเหลือ ณ สิ้ นวัน ต้องมีจานวนเงินไม่นอ้ ยกว่าวงเงินฝากที่ได้รบั อนุ มตั ิ
จากทางธนาคาร เว้นแต่มีขอ้ ตกลงกับธนาคารเป็ นกรณีพิเศษ
7. นิ ติบุคคลพิเศษ (2) หมายถึง โรงเรียน มหาวิทยาลัย (ทั้งของรัฐบาลและเอกชน รวมถึงหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
นั้นๆ) มูลนิ ธิที่ไม่ได้รบั การยกเว้นภาษี เงินได้ นิ ติบุคคลอาคารชุด นิ ติบุคคลหมูบ่ า้ นจัดสรร
8. คาว่า “วงเงิน” กรณีประเภทเงินฝากประจา ให้หมายถึง จานวนเงินที่นาเข้าฝากในแต่ละครั้ง หรือจานวนเงินฝากที่ต่ออายุการฝาก
9. สาหรับเงินฝากประเภทเงินฝากประจาทุกประเภทที่ครบกาหนดระยะเวลาการฝากแล้วให้ถือว่าสัญญาการฝากคราวนั้นสิ้ นสุดลง ถ้าผูฝ้ ากไม่
มาถอนคืนหรือไม่มีคาสัง่ เป็ นอย่างอื่น ให้ถือว่าผูฝ้ ากตกลงให้เริ่มต้นการฝากเงินใหม่โดยมีกาหนดระยะเวลาเท่าระยะเวล าการฝากเดิมเป็ น
คราว ๆ ไป โดยแต่ละคราวมีอายุการฝากเท่ากับระยะเวลาการฝากเดิม เว้นแต่ธนาคารจะได้กาหนดเงื่อนไขไว้ในแต่ละประเภทเงินฝากเป็ น
การเฉพาะ
10. สาหรับลูกค้าที่ได้ใช้บริการกับธนาคารหลายผลิตภัณฑ์หรือมีขอ้ ตกลงกับธนาคารเป็ นกรณีพิเศษ ธนาคารอาจจะพิจารณารวมจานวนเงิ นฝาก
ของลูกค้าเป็ นวงเงินเดียวกันหรือผูฝ้ ากกลุ่มเดียวกันตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได้
11. ธนาคารจะรับฝากตามระยะเวลาการฝากที่กาหนดไว้ในตารางอัตราดอกเบี้ ยเงินฝากนี้ เท่านั้น
12. บัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non-Resident Baht Account : NRBA) และ บัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่น (Non-Resident Baht Account for Securities : NRBS) ซึ่งจะต้องมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน มีเงื่อนไขดังนี้
12.1 เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพย์ ไม่จ่ายดอกเบี้ ย
12.2 เงินฝากประจา ไม่รบั ฝาก
13. เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารแบ่งจ่ายดอกเบี้ ยปี ละ 2 ครั้ง โดยจ่ายดอกเบี้ ยภายในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี
14. เงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิ กส์ มีเงื่อนไขดังนี้
14.1 เงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคูฝ่ าก
14.2 รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีสญ
ั ชาติไทย อายุต้งั แต่ 15 ปี บริบรู ณ์ขนไป
ึ้
14.3 ผูเ้ ปิ ดบัญชีเงินฝากต้องเป็ นผูท้ ี่ใช้บริการ K PLUS (ธนาคารบนมือถือกสิกรไทย)
14.4 การเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิ กส์
- เปิ ดบัญชีเงินฝากผ่านช่องทางบริการ K PLUS เท่านั้น
- เปิ ดบัญชีได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 20.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดทาการของธนาคาร)
- ชื่อบัญชีเงินฝากจะต้องตรงกับชื่อผูใ้ ช้บริการ K PLUS และเปิ ดบัญชีได้ 1 บัญชีต่อรายบุคคล
- ไม่รบั เปิ ดบัญชีชื่อร่วม และไม่อนุ ญาตให้ใช้ชื่ออื่นหรือนามแฝงหรือให้ผอู ้ ื่นเป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์ จากบัญชีนี้
- ไม่กาหนดยอดเงินขั้นตา่ ในการเปิ ดบัญชี
14.5 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิ กส์สามารถทารายการฝากผ่านทุกช่องทางการให้บริการของธนาคาร
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เงื่อนไขต่างๆ ในการจ่ายดอกเบี้ ย (ต่อ)
14.6 ผูฝ้ ากสามารถถอนเงินได้
- โดยการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิ กส์ผ่านบริการ K PLUS ไปยังบัญชีเงินฝากบัญชีอื่น
- โดยการถอนเงินสดหรือโอนเงิน ผ่านตู ้ ATM โดยใช้บตั รเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต
14.7 ธนาคารแบ่งจ่ายดอกเบี้ ยปี ละ 2 ครั้ง โดยจ่ายดอกเบี้ ยพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ภายในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของ
ทุกปี
14.8 การปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิ กส์ ผูฝ้ ากต้องปิ ดผ่านช่องทางบริการ K PLUS เท่านั้น โดยผูฝ้ ากจะต้องทารายการโอนเงิน
ฝากคงเหลือทั้งหมดที่มีอยู่ ณ วันทารายการปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิ กส์ออกไปยังบัญชีเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย
บัญชีอื่นก่อน และธนาคารจะดาเนิ นการปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิ กส์พร้อมจ่ายดอกเบี้ ยคงค้างที่เหลือไปยังบัญชีเงินฝาก
ธนาคารกสิกรไทยบัญชีอื่นที่ผฝู ้ ากทารายการโอนเงินฝากไปข้างต้น ให้ในวันทาการถัดไป
14.9 กรณี ผูฝ้ ากขาดการเคลื่อนไหวเกินกว่า 1 ปี และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิ กส์ตา่ กว่า 2,000 บาท
ธนาคารจะทาการหักค่าธรรมเนี ยมรักษาบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด และหลังจากหักค่าธรรมเนี ยมจนมียอดคงเหลือเป็ น
0 บาท (ศูนย์บาท) ธนาคารจะทาการปิ ดบัญชีเงินฝาก
15. เงินฝากประจา 3 เดือน หรือ 6 เดือน หรือ 12 เดือน มีเงื่อนไขดังนี้
15.1 ครบกาหนดระยะเวลาการฝาก 3 เดือน หรือ 6 เดือน หรือ 12 เดือน ตามประเภทการฝาก
15.2 จ่ายดอกเบี้ ยครั้งเดียวเมื่อครบกาหนดระยะเวลาการฝาก
15.3 ถ้าผูฝ้ ากถอนเงินก่อนครบกาหนดระยะเวลาการฝาก จะได้รบั ดอกเบี้ ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ ย ณ วันที่เริ่มสัญญาการ
ฝาก ดังนี้
15.3.1 ระยะเวลาการฝาก 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบกาหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ ย
15.3.2 ระยะเวลาการฝาก 6 เดือน และ 12 เดือน
15.3.2.1 ฝากมาแล้วไม่ถึง 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบกาหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ ย
15.3.2.2 ประเภทลูกค้าบุ คคลธรรมดา และ นิ ติบุคคล (2) ที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดื อน ถ้าถอนก่อนครบกาหนด
ระยะเวลาการฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา ณ
วันที่นาฝากหรือวันที่ต่ออายุการฝาก โดยคานวณดอกเบี้ ยนับตั้งแต่วนั ที่นาฝากหรือวันที่ต่ออายุการฝากจนถึ ง
ก่อนวันที่ถอนเงินหรือปิ ดบัญชี 1 วันตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย(ถ้ามี)
15.3.2.3 ประเภทลูกค้านิ ติบุคคล (1) โรงพยาบาล/สถานศึกษา/หน่ วยงานราชการ สถาบันการเงิน กองทุน นิ ติบุคคลพิเศษ
(1) และนิ ติบุคคลพิเศษ (2) ที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบกาหนดระยะเวลาการฝาก
ธนาคารจ่ายดอกเบี้ ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภทลูกค้านิ ติบุคคล(1) ณ วันที่นาฝากหรือ
วันที่ต่ออายุการฝาก โดยคานวณดอกเบี้ ยนั บตั้งแต่วนั ที่นาฝากหรือวันที่ต่ออายุการฝากจนถึงก่อนวันที่ถอนเงิน
หรือปิ ดบัญชี 1 วันตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย(ถ้ามี)
15.4 กรณี ผูฝ้ ากถอนเงินต้นบางส่วนก่อนครบกาหนดระยะเวลาการฝาก เงินต้นส่วนที่เหลือในบัญชีเงินฝากประจาประเภท 3 เดือน หรือ 6
เดือน หรือ 12 เดือน เมื่อฝากไว้จนครบกาหนดระยะเวลาการฝากจะยังคงได้รบั ดอกเบี้ ยตามอัตราดอกเบี้ ยที่ กาหนดไว้ ณ วันที่เริ่มฝาก
ตามปกติ
15.5 เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการฝากแล้ว ถ้าผูฝ้ ากไม่มาถอนเงินหรือไม่มีคาสัง่ เป็ นอย่างอื่น ให้ถือว่าผูฝ้ ากตกลงให้เงินฝากประจาประเภท 3
เดือน หรือ 6 เดือน หรือ 12 เดือนนี้ ได้เริ่มต้นการฝากเงินใหม่โดยมีกาหนดระยะเวลาเท่าระยะเวลาการฝากเดิ มเป็ นคราว ๆ ไป โดยแต่
ละคราวมีอายุการฝากเท่ากับระยะเวลาการฝากเดิม สาหรับอัตราดอกเบี้ ยและเงื่อนไขการฝากให้เป็ นไปตามที่ธนาคารประกาศใช้บงั คับอยู่ ณ
วันเริ่มต้นการฝากเงินใหม่น้ัน
16. เงินฝากประจา 24 เดือน หรือ 36 เดือน มีเงื่อนไขดังนี้
16.1 ครบกาหนดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน หรือ 36 เดือนตามประเภทการฝาก
16.2 จ่ายดอกเบี้ ยทุก 12 เดือน
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เงื่อนไขต่างๆ ในการจ่ายดอกเบี้ ย (ต่อ)
16.3 ผูฝ้ ากต้องมีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพื่อใช้ผูกกับบัญชีเงินฝากประจา 24 เดือน หรือ 36 เดือน สาหรับใช้
รองรับการโอนดอกเบี้ ยเมื่อครบกาหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ ย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
16.3.1 ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ต้องตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากประจา 24 เดือน หรือ 36 เดือน ที่
เปิ ดไว้กบั ธนาคาร
16.3.2 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน จะเป็ นสาขาเดียวกันหรือต่างสาขากับบัญชีเงินฝากประจา 24 เดือน หรือ 36
เดือนก็ได้
16.4 ถ้าผูฝ้ ากถอนเงินก่อนครบกาหนดระยะเวลาการฝาก จะได้รบั ดอกเบี้ ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ ย ณ วันที่เริ่มสัญญา
การฝาก ดังนี้
16.4.1 ฝากมาแล้วไม่ถึง 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบกาหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ ย
16.4.2 ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิ ติบุคคล (2) ที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบกาหนดระยะเวลาการ
ฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา ณ วันที่นาฝากหรือวันที่ต่อ
อายุการฝาก โดยคานวณดอกเบี้ ยนั บตั้งแต่วนั ที่นาฝากหรือวันที่ต่ออายุการฝากจนถึงก่อนวันที่ถอนเงินหรือปิ ดบัญชี 1 วัน
ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย(ถ้ามี)
16.4.3 ประเภทลูกค้านิ ติบุคคล (1) โรงพยาบาล/สถานศึกษา/หน่ วยงานราชการ สถาบันการเงิน กองทุน นิ ติบุคคลพิเศษ (1)
และนิ ติบุคคลพิเศษ (2) ที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบกาหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ ย
เท่ากับอัตราดอกเบี้ ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภทลูกค้านิ ติบุคคล(1) ณ วันที่นาฝากหรือวันที่ต่ออายุการฝาก โดยคานวณ
ดอกเบี้ ยนับตั้งแต่วนั ที่นาฝากหรือวันที่ต่ออายุการฝากจนถึงก่อนวันที่ถอนเงินหรือปิ ดบัญชี 1 วันตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง
พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย(ถ้ามี)
16.4.4 หากเป็ นการถอนเงินหลังจากที่ธนาคารได้จ่ายดอกเบี้ ยให้กบั ผูฝ้ ากไปแล้ว ผูฝ้ ากเงินจะได้รบั เงินต้นและดอกเบี้ ยที่คานวณได้
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อ 16.4.2 หรือข้อ 16.4.3 หลังจากหักดอกเบี้ ย(รวมหักภาษี ณ ที่จ่าย)ที่ผูฝ้ ากเงินได้รบั ไปแล้ว
ก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ ผูฝ้ ากเงินสามารถขอคืนภาษี หกั ณ ที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากร
16.5 กรณีผูฝ้ ากถอนเงินต้นบางส่วนก่อนครบกาหนดระยะเวลาการฝาก เงินต้นส่วนที่เหลือในบัญชีเงินฝากประจาประเภท 24 เดือน หรือ
36 เดือน เมื่อฝากไว้จนครบกาหนดระยะเวลาการฝากจะยังคงได้รบั ดอกเบี้ ยตามอัตราดอกเบี้ ยที่กาหนดไว้ ณ วันที่เริ่มฝากตามปกติ
16.6 เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการฝากแล้ว ถ้าผูฝ้ ากไม่มาถอนหรือไม่มีคาสัง่ เป็ นอย่างอื่น ให้ถือว่าผูฝ้ ากตกลงให้เงินฝากประจาประเภท
24 เดือน หรือ 36 เดือนนี้ ได้เริ่มต้นการฝากเงินใหม่โดยมีกาหนดระยะเวลาเท่าระยะเวลาการฝากเดิมเป็ นคราว ๆ ไป โดยแต่ละ
คราวมีอายุการฝากเท่ากับระยะเวลาการฝากเดิม สาหรับอัตราดอกเบี้ ยและเงื่อนไขการฝากให้เป็ นไปตามที่ธนาคารประกาศใช้บงั คับ
อยู่ ณ วันเริ่มต้นการฝากเงินใหม่น้ัน
16.7 สาหรับบัญชีเงินฝากประจาที่ได้รบั เงื่อนไขให้แบ่งจ่ายดอกเบี้ ยตามสัญญาการฝากของแต่ละผลิตภัณฑ์หรือตามที่ได้รบั อนุ มตั ิเป็ นกรณี
พิเศษจากธนาคาร หากในภายหลังธนาคารพบว่าบัญชีเงินฝากประจาถูกห้ามถอน / โอน ทาให้ไม่สามารถหักและ/หรือ โอน
ดอกเบี้ ยเงินฝากที่ธนาคารแบ่งจ่ายออกจากบัญ ชีเงินฝากประจาได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกเงื่อนไขการแบ่งจ่ายดอกเบี้ ยตามที่
กล่าวข้างต้น โดยธนาคารจะทาการจ่ายดอกเบี้ ยให้ในวันที่ครบกาหนดสัญญาการฝาก
17. เงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
17.1 ครบกาหนดระยะเวลาการฝาก 9 เดือน
17.2 รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาและเปิ ดบัญชีโดยใช้ชื่อบัญชีเงินฝากในนามผูฝ้ ากคนเดียวเท่านั้น
17.3 จานวนเงินที่รบั ฝากตั้งแต่ 9,000 บาทขึ้ นไปต่อบัญชีย่อย (Sub Account) แต่เมื่อรวมยอดเงินฝากบัญชีย่อยทุกบัญชีของเงินฝาก
คล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจแล้วต้องไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อรายบุคคล
17.4 หากในภายหลังธนาคารตรวจสอบพบว่ามีจานวนเงินที่รบั ฝากต่อบัญชีย่อยใดไม่ถึง 9,000 บาท ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จ่ายดอกเบี้ ย
สาหรับยอดเงินของบัญชียอ่ ยที่ไม่ถึง 9,000 บาทนั้นเท่ากับอัตราดอกเบี้ ยเงินฝากประจา 3 เดือนวงเงินตา่ สุด ประเภทลูกค้าบุคคล
ธรรมดา ตามที่ธนาคารประกาศ ณ วันที่เริ่มสัญญาการฝากของบัญชียอ่ ยนั้นๆ
17.5 ผูฝ้ ากจะได้รับ สิ ทธิ ประโยชน์ เพิ่ มเติ มเป็ นความคุ ม้ ครองของการประกันภัยอุ บัติเหตุ ส่วนบุ ค คลภายใต้บริ ก ารเงิ นฝาก คล่องตัว
ครอบครัวอุ่นใจ เท่ากับอัตราดอกเบี้ ยที่ได้รบั เพิ่มขึ้ นจากประกาศสูงสุดไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี
17.6 จ่ายดอกเบี้ ยครั้งเดียวเมื่อครบกาหนดระยะเวลาการฝาก 9 เดือน
-/6/-ผูฝ้ าก

เงื่อนไขต่างๆ ในการจ่ายดอกเบี้ ย (ต่อ)
17.7 ผูฝ้ ากต้องมีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 1 บัญชี เพื่อใช้ผูกกับบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจสาหรับใช้
รองรับการโอนดอกเบี้ ยเมื่อครบกาหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ ย หรือเพื่อใช้รองรับการโอนกรณี ยอดเงินฝากคงเหลือเกินกว่า
1,000,000 บาทต่อรายบุคคลโดยมีรายละเอียดดังนี้
17.7.1 ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ต้องตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ ที่เปิ ดไว้
กับธนาคาร
17.7.2 บัญ ชีเ งิน ฝากออมทรัพ ย์ห รือ บัญ ชีเ งิน ฝากกระแสรายวัน จะเป็ นสาขาเดี ยวกันหรือต่างสาขากับบัญชี เงิ นฝากคล่อ งตัว
ครอบครัวอุ่นใจก็ได้
17.8 ในกรณี ที่ยอดเงิ นฝากเกินกว่า 1,000,000 บาทต่อรายบุ คคล ธนาคารสงวนสิทธิ์ ไม่จ่ายดอกเบี้ ยสาหรับยอดเงิ นในส่วนที่เกิ นกว่า
1,000,000 บาทและ/หรือสงวนสิ ทธิ์ ที่จะทาการโอนยอดเงิ นฝากเฉพาะในส่วนที่ เกิ น 1,000,000 บาทออกจากบัญชี เงิ นฝาก
คล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจที่ฝากครั้งล่าสุดไปเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ผูฝ้ ากได้ผูกกับบัญชีเงินฝาก
คล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผฝู ้ ากทราบล่วงหน้า
17.9 กรณี หากภายหลังธนาคารตรวจสอบพบว่าบัญชีเงินฝากคล่องตัวครอบครัวอุ่นใจไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ ธนาคารสงวน
สิทธิ์ไม่จ่ายดอกเบี้ ย และ/หรือสงวนสิทธิ์ที่จะทาการปิ ดบัญชีพร้อมโอนยอดเงินฝากทั้งหมดออกจากบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัว
อุ่นใจไปเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ผฝู ้ ากได้ผูกกับบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ
17.10 สาหรับผูฝ้ ากที่ฝากเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ ยอดเงินที่ถอนจะได้รบั ดอกเบี้ ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ ย ณ
วันที่เริ่มสัญญาการฝาก ดังนี้
17.10.1 ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ ยในอัตราเงินฝากประจา 3 เดือน วงเงินตา่ สุดของประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา
17.10.2 ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ยงั ไม่ครบกาหนด ธนาคารจ่ายดอกเบี้ ยในอัตราเงินฝากประจา 6 เดือน วงเงินตา่ สุดของประเภท
ลูกค้าบุคคลธรรมดา
17.11 กรณีผฝู ้ ากถอนเงินต้นบางส่วนก่อนครบกาหนดระยะเวลาการฝาก เงินต้นส่วนที่เหลือในบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจเมื่อ
ฝากไว้จนครบกาหนดระยะเวลาการฝาก จะยังคงได้รบั ดอกเบี้ ยตามอัตราดอกเบี้ ยที่กาหนดไว้ ณ วันที่เริ่มฝากตามปกติ
17.12 เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการฝากแล้ว ถ้าผูฝ้ ากไม่มาถอนหรือไม่มีคาสัง่ เป็ นอย่างอื่ น ให้ถือว่าผูฝ้ าก ตกลงให้เงินฝากคล่องตัว
ครอบครัวอุ่นใจนี้ ได้เริ่มต้นการฝากเงินใหม่โดยมีกาหนดระยะเวลาเท่าระยะเวลาการฝากเดิมเป็ นคราว ๆ ไป โดยแต่ละคราวมีอายุ
การฝากเท่ากับระยะเวลาการฝากเดิม สาหรับอัตราดอกเบี้ ยและเงื่อนไขการฝากให้เป็ นไปตามที่ธนาคารประกาศใช้บงั คับอยู่ ณ วัน
เริ่มต้นการฝากเงินใหม่น้ัน
17.13 ความคุม้ ครองของการประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลภายใต้บริการเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ
17.13.1 ธนาคารสงวนสิทธิ์คุม้ ครองประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลภายใต้บริการเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ ให้กบั ผูฝ้ ากที่มีอายุต้งั แต่
16 ปี ขึ้ นไป และสูงสุดมีอายุไม่เกิน 70 ปี บริบรู ณ์
17.13.2 ผูฝ้ ากจะได้รบั จานวนเงินเอาประกันภัย 2 เท่าของยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจก่อนหน้า 1 วัน ที่ผู ้
ฝากเสียชีวติ ทั้งนี้ ผูฝ้ ากจะได้รบั จานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อราย
17.13.3 หากผูฝ้ ากมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากตา่ กว่า 9,000 บาท หรือปิ ดบัญชีก่อนหน้า 1 วันที่ผูฝ้ ากเงินเสียชีวิต ธนาคาร
สงวนสิทธิ์ไม่คุม้ ครองประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลภายใต้บริการเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ
17.13.4 ขอบเขตของความคุม้ ครอง
17.13.4.1 การเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง อันเนื่ องมาจากอุบตั ิเหตุที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ อบ.1
17.13.4.2 อุบตั ิเหตุอนั เนื่ องมาจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทาร้ายร่างกายโดยเจตนา
17.13.4.3 คุม้ ครองตลอด 24 ชัว่ โมงทัว่ โลก
17.13.5 สาหรับรายละเอียดความคุม้ ครองประกันภัย สามารถติดต่อได้ที่ส่วนบริการลูกค้า บมจ.เมืองไทยประกันภัย โทร.1484
18. เงินฝากประจาซูเปอร์ ซีเนี ยร์ มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
18.1 ครบกาหนดระยะเวลาการฝาก 30 เดือน
18.2 รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุต้งั แต่ 55 ปี ขึ้ นไป และเปิ ดบัญชีโดยใช้ชื่อบัญชีเงินฝากในนามผูฝ้ ากคนเดียวเท่านั้น

-/7/-จานวนเงิน

เงื่อนไขต่างๆ ในการจ่ายดอกเบี้ ย (ต่อ)
18.3 จานวนเงินที่รบั ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้ นไปต่อบัญชีย่อย (Sub Account) แต่เมื่อรวมยอดเงินฝากบัญชีย่อยทุกบัญชีของเงินฝาก
ประจาซูเปอร์ ซีเนี ยร์แล้วต้องไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อรายบุคคล
18.4 หากในภายหลังธนาคารตรวจสอบพบว่ามีจานวนเงินที่รบั ฝากต่อบัญชียอ่ ยใดไม่ถึง 100,000 บาท ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จ่ายดอกเบี้ ย
สาหรับยอดเงินของบัญชียอ่ ยที่ไม่ถึง 100,000 บาทนั้นเท่ากับอัตราดอกเบี้ ยเงินฝากประจา 3 เดือนวงเงินตา่ สุด ประเภทลูกค้าบุคคล
ธรรมดา ตามที่ธนาคารประกาศ ณ วันที่เริ่มสัญญาการฝากของบัญชียอ่ ย
18.5 ผูฝ้ ากจะได้รบั สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเป็ นความคุม้ ครองของการประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล ภายใต้บริการเงินฝากประจาซูเปอร์
ซีเนี ยร์ เท่ากับอัตราดอกเบี้ ยที่ได้รบั เพิ่มขึ้ นจากประกาศสูงสุดไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี
18.6 จ่ายดอกเบี้ ยทุกเดือน โดยการจ่ายดอกเบี้ ยในแต่ละครั้งจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ทั้งนี้ ผูฝ้ ากเงินสามารถขอคืนภาษี
จากดอกเบี้ ยหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากรตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกาศอธิ บดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษี เงินได้
(ฉบับที่ 137)
18.7 ผูฝ้ ากต้องมีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 1 บัญชี เพื่อใช้ผูกกับบัญชีเงินฝากประจาซูเปอร์ ซีเนี ยร์ สาหรับ
ใช้รองรับการโอนดอกเบี้ ยเมื่อครบกาหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ ย หรือเพื่อใช้รองรับการโอนกรณี ยอดเงิ นฝากคงเหลือเกินกว่า
3,000,000 บาทต่อรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้
18.7.1 ชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ต้องตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากประจาซูเปอร์ ซีเนี ยร์ ที่เปิ ดไว้กบั
ธนาคาร
18.7.2 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน จะเป็ นสาขาเดียวกันหรือต่างสาขากับบัญชีเงินฝากประจาซูเปอร์ ซีเนี ยร์
ก็ได้
18.8 ในกรณี ที่ยอดเงิ นฝากเกินกว่า 3,000,000 บาทต่อรายบุ คคล ธนาคารสงวนสิ ทธิ์ ไม่จ่ายดอกเบี้ ยสาหรับยอดเงิ นในส่วนที่ เกินกว่า
3,000,000 บาทและ/หรือสงวนสิทธิ์ที่จะทาการโอนยอดเงินฝากเฉพาะในส่วนที่เกิน 3,000,000 บาท ออกจากบัญชีเงินฝากประจา
ซูเปอร์ ซีเนี ยร์ ที่ฝากครั้งล่าสุ ดไปเข้าบั ญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ผูฝ้ ากได้ผูกกับบัญชีเงินฝากประจา
ซูเปอร์ ซีเนี ยร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผฝู ้ ากทราบล่วงหน้า สาหรับดอกเบี้ ยที่ธนาคารแบ่งจ่ายรายเดือนให้ก่อนหน้าไปแล้วนั้น ธนาคารจะหัก
จากยอดเงินฝากส่วนที่เกินกว่า 3,000,000 บาทก่อนโอนออกไปเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน
18.9 กรณีหากภายหลังธนาคารตรวจสอบพบว่าบัญชีเงินฝากประจาซูเปอร์ซีเนี ยร์ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ ธนาคารสงวน
สิทธิ์ไม่จ่ายดอกเบี้ ย และ/หรือสงวนสิทธิ์ที่จะทาการปิ ดบัญชีพร้อมโอนยอดเงินฝากทั้งหมดออกจากบัญชีเงินฝากประจาซูเปอร์ ซีเนี ยร์
ไปเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ผูฝ้ ากได้ผูกกับบัญชีเงินฝากประจาซูเปอร์ ซีเนี ยร์ สาหรับดอกเบี้ ยที่
ธนาคารแบ่งจ่ายรายเดือนให้ก่อนหน้าไปแล้วนั้ นธนาคารจะหักจากยอดเงิ นฝากก่อนโอนออกไปเข้าบัญชี เงินฝากออมทรัพย์หรือบั ญชี
กระแสรายวัน
18.10 ถ้าผูฝ้ ากถอนเงินก่อนครบกาหนดระยะเวลาการฝาก จะได้รบั ดอกเบี้ ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ ย ณ วันที่เริ่มสัญญา
การฝาก ดังนี้
18.10.1 ฝากมาแล้วไม่ถึง 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบกาหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ ย
18.10.2 ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ยงั ไม่ครบกาหนด ธนาคารจ่ายดอกเบี้ ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา ณ
วันที่นาฝากหรือวันที่ต่ออายุการฝาก โดยคานวณดอกเบี้ ยนั บตั้งแต่วนั ที่นาฝากหรือวันที่ต่ออายุการฝากจนถึงก่อนวันที่
ถอนเงินหรือปิ ดบัญชี 1 วันตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย
18.10.3 หากเป็ นการถอนเงินหลังจากที่ธนาคารได้จ่ายดอกเบี้ ยให้กบั ผูฝ้ ากไปแล้ว ผูฝ้ ากเงินจะได้รบั เงินต้นและดอกเบี้ ยที่คานวณได้
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อ 18.10.2 หลังจากหักดอกเบี้ ย(รวมหักภาษี ณ ที่จ่าย)ที่ผูฝ้ ากเงินได้รบั ไปแล้วก่อนหน้านั้น
ทั้งนี้ ผูฝ้ ากเงิ นสามารถขอคืนภาษี จากดอกเบี้ ยหัก ณ ที่ จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากรตามหลักเกณฑ์และเงื่ อนไข
ประกาศ อธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษี เงินได้(ฉบับที่ 137)
18.11 กรณีผฝู ้ ากถอนเงินต้นบางส่วนก่อนครบกาหนดระยะเวลาการฝาก เงินต้นส่วนที่เหลือในบัญชีเงินฝากประจาซูเปอร์ ซีเนี ยร์ เมื่อฝากไว้
จนครบกาหนดระยะเวลาการฝากจะยังคงได้รบั ดอกเบี้ ยตามอัตราดอกเบี้ ยตามที่กาหนดไว้ ณ วันที่เริ่มฝากตามปกติ
18.12 เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการฝากแล้ว ถ้าผูฝ้ ากไม่มาถอนหรือไม่มีคาสัง่ เป็ นอย่างอื่น ให้ถือว่าเงิ นฝากประจาซูเปอร์ ซีเนี ยร์ นี้ ได้
เริ่มต้นการฝากเงินใหม่โดยมีกาหนดระยะเวลาเท่าระยะเวลาการฝากเดิมเป็ นคราว ๆ ไป โดยแต่ละคราวมีอายุการฝากเท่ากับระยะเวลา
การฝากเดิม สาหรับอัตราดอกเบี้ ยและเงื่อนไขการฝากให้เป็ นไปตามที่ธนาคารประกาศใช้บงั คับอยู่ ณ วันเริ่มต้นการฝากเงินใหม่น้ัน
-/8/-สิทธิประโยชน์

เงื่อนไขต่างๆ ในการจ่ายดอกเบี้ ย (ต่อ)
18.13 สิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกาหนดตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษี เงิน
ได้(ฉบับที่ 137)
18.14 ความคุม้ ครองของการประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลภายใต้บริการเงินฝากประจาซูเปอร์ ซีเนี ยร์
18.14.1 ธนาคารสงวนสิทธิ์คุม้ ครองประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลภายใต้บริการเงินฝากประจาซูเปอร์ ซีเนี ยร์ ให้กบั ผูฝ้ ากที่มีอายุ
ตั้งแต่ 55 ปี ขึ้ นไป และสูงสุดมีอายุไม่เกิน 70 ปี บริบรู ณ์
18.14.2 ผูฝ้ ากจะได้รบั จานวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากประจาซูเปอร์ ซีเนี ยร์ ก่อนหน้า 1 วันที่ผูฝ้ าก
เสียชีวติ หรือประสบอุบตั ิเหตุ ทั้งนี้ ผูฝ้ ากจะได้รบั จานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อราย
18.14.3 หากผูฝ้ ากมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากตา่ กว่า 100,000 บาท หรือปิ ดบัญชีก่อนหน้า 1 วันที่ผูฝ้ ากเงินเสียชีวิต หรือ
ประสบอุบตั ิเหตุ ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่คุม้ ครองประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลภายใต้บริการเงินฝากประจาซูเปอร์ ซีเนี ยร์
18.14.4 ขอบเขตของความคุม้ ครอง
18.14.4.1 รายละเอียดความคุม้ ครองประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล ภายใต้บริการเงินฝากประจาซูเปอร์ ซีเนี ยร์
ความคุม้ ครองประกันภัย
วงเงินคุม้ ครองต่อรายบุคคล
1. เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
เท่ากับยอดเงินฝากในบัญชี (ก่อนหน้า 1 วัน
(อบ.1)
ที่ผฝู ้ ากเสียชีวติ ) และสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท
1.1 จากอุบตั ิเหตุ
1.2 จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทาร้ายร่างกายโดยเจตนา
10% ของยอดเงินฝาก (ก่อนหน้า 1 วัน ที่ผฝู ้ าก
ประสบอุบตั ิเหตุ) สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท
1.3 ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
10% ของยอดเงินฝาก (ก่อนหน้า 1 วัน ที่ผฝู ้ าก
ประสบอุบตั ิเหตุ) สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท
2. กระดูก แตกหัก จากอุ บัติเหตุ (จ่ายตามเงื่ อ นไขที่ บมจ.
รวมไม่เกิน 10% ของยอดเงินฝาก
เมืองไทยประกันภัยกาหนด)
(ก่อนหน้า 1 วัน ที่ผฝู ้ ากประสบอุบตั ิเหตุ )
และสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท
3. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ(รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือ
ไม่เกิน 10,000 บาทต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง
โดยสารรถจั ก รยานยนต์ และจ่ า ยตามเงื่ อ นไขที่ บมจ.
เมืองไทยประกันภัยกาหนด)
18.14.4.2 คุม้ ครองตลอด 24 ชัว่ โมงทัว่ โลก
18.14.5 สาหรับรายละเอียดความคุม้ ครองประกันภัย สามารถติดต่อได้ที่ส่วนบริการลูกค้า บมจ.เมืองไทยประกันภัย โทร. 1484
18.15 สาหรับผูท้ ี่ฝากเงินฝากคุม้ ครองผูส้ ูงอายุไว้ก่อนวันที่ 5 สิงหาคม 2557 จะยังคงได้รบั สิทธิประโยชน์ภายใต้บริการเงินฝากคุม้ ครอง
ผูส้ ูงอายุ ที่กาหนดไว้ ดังนี้
18.15.1 ได้รบั อัตราดอกเบี้ ยตามที่กาหนดไว้ ณ วันที่นาเงินเข้าฝากเงินฝากคุม้ ครองผูส้ ูงอายุ ตลอดอายุสญ
ั ญาการฝาก
18.15.2 ได้รบั สิทธิ์ยกเว้นภาษี จากดอกเบี้ ยเงินฝากคุม้ ครองผูส้ ูงอายุ ตลอดอายุสญ
ั ญาการฝาก (สิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับที่ 137)
18.15.3 ตั้งแต่วนั ที่ 5 สิงหาคม 2557 เป็ นต้นไป ธนาคารขอมอบสิทธิ ประโยชน์ความคุม้ ครองของการประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วน
บุคคลให้กับผูท้ ี่ฝากเงินฝากคุม้ ครองผูส้ ูงอายุไว้ก่อนวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ภายใต้เงื่อนไขเช่นเดียวกับผูท้ ี่ฝากเงินฝาก
ประจาซูเปอร์ ซีเนี ยร์
18.15.4 กรณีที่เงินฝากคุม้ ครองผูส้ ูงอายุครบกาหนดระยะเวลาการฝากแล้ว ถ้าผูฝ้ ากไม่มาถอนหรือไม่มีคาสัง่ เป็ นอย่างอื่น ให้ถือว่า
เงินฝากคุม้ ครองผูส้ ูงอายุนี้ได้เริ่มต้นการฝากเงินใหม่ภายใต้บริการเงินฝากประจาซูเปอร์ ซีเนี ย ร์ โดยระยะเวลาฝาก อัตรา
ดอกเบี้ ย และเงื่อนไขการฝากให้เป็ นไปตามที่ธนาคารประกาศใช้บงั คับอยู่ สาหรับบริการเงินฝากประจาซูเปอร์ ซีเนี ยร์ ณ
วันเริ่มต้นการฝากเงินใหม่ ทั้งนี้ ดอกเบี้ ยที่เกิดขึ้ นจากเงินฝากประจาซูเปอร์ ซีเนี ยร์ จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อย
ละ 15 โดยผูฝ้ ากเงินสามารถขอคืนภาษี จากดอกเบี้ ยหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากรตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษี เงินได้(ฉบับที่ 137)
-/9/-สาหรับ
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19.

20.
21.

22.

18.16 สาหรับบัญชีเงินฝากประจาที่ได้รบั เงื่อนไขให้แบ่งจ่ายดอกเบี้ ยตามสัญญาการฝากของแต่ละผลิตภัณฑ์หรือตามที่ได้รบั อนุ มตั ิเป็ น
กรณีพิเศษจากธนาคาร หากในภายหลังธนาคารพบว่าบัญชีเงินฝากประจาถูกห้ามถอน / โอน ทาให้ไม่สามารถหักและ/หรือ โอน
ดอกเบี้ ยเงินฝากที่ธนาคารแบ่งจ่ายออกจากบัญชีเงินฝากประจาได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกเงื่อนไขการแบ่งจ่ายดอกเบี้ ยตามที่
กล่าวข้างต้น โดยธนาคารจะทาการจ่ายดอกเบี้ ยให้ในวันที่ครบกาหนดสัญญาการฝาก
เงินฝากประจาพิเศษ 5 เดือน มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
19.1 รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา วัด มูลนิ ธิที่มิได้แสวงหากาไรและได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้ สภากาชาดไทย และลูกค้าที่มีขอ้ ตกลง
กับธนาคารเป็ นกรณีพิเศษ
19.2 ลูกค้าที่มีขอ้ ตกลงกับธนาคารเป็ นกรณีพิเศษ หมายถึง ลูกค้าที่ใช้บริการเงินฝากซึ่งได้ตกลงกับธนาคารและจะต้องได้รบั อนุ มตั ิจากผูม้ ี
อานาจของธนาคารก่อน
19.3 จานวนเงินที่ รบั ฝากตั้ง แต่ 200,000 บาทขึ้ นไปต่อบัญชีย่อย (Sub Account) โดยหากในภายหลัง ธนาคารตรวจสอบพบว่ามี
จานวนเงินที่รบั ฝากต่อบัญชีย่อยใดไม่ถึง 200,000 บาท ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จ่ายดอกเบี้ ยสาหรับยอดเงินของบัญชีย่อยที่ไม่ถึง
200,000 บาทนั้นเท่ากับอัตราดอกเบี้ ยเงินฝากประจา 3 เดือนวงเงินตา่ สุด ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา ตามที่ธนาคารประกาศ ณ
วันที่เริ่มสัญญาการฝากของบัญชียอ่ ยนั้นๆ
19.4 ครบกาหนดระยะเวลาการฝาก 5 เดือน
19.5 จ่ายดอกเบี้ ยครั้งเดียวเมื่อครบกาหนดระยะเวลาการฝาก 5 เดือน
19.6 ถ้าผูฝ้ ากถอนเงินก่อนครบกาหนดระยะเวลาการฝาก จะได้รบั ดอกเบี้ ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ ย ณ วันที่เริ่ มสัญญา
การฝาก ดังนี้
19.6.1 ฝากมาแล้วไม่ถึง 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบกาหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ ย
19.6.2 ฝากมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบกาหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ ย เงิน
ฝากออมทรัพย์ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา ณ วันที่นาฝาก โดยคานวณดอกเบี้ ยนับตั้งแต่วนั ที่นาฝากจนถึงก่อนวันที่ถอนเงิน
หรือปิ ดบัญชี 1 วันตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย(ถ้ามี)
19.6.3 หากเป็ นการถอนเงินหลังจากที่ธนาคารได้จ่ายดอกเบี้ ยให้กบั ผูฝ้ ากไปแล้ว ผูฝ้ ากเงินจะได้รบั เงินต้นและดอกเบี้ ยที่คานวณได้
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อ 19.6.2 หลังจากหักดอกเบี้ ย(รวมหักภาษี ณ ที่จ่าย)ที่ผฝู ้ ากเงินได้รบั ไปแล้วก่อนหน้านั้น ทั้งนี้
ผูฝ้ ากเงินสามารถขอคืนภาษี หกั ณ ที่จ่ายดังกล่าวได้จากกรมสรรพากร
19.7 กรณีผฝู ้ ากถอนเงินต้นบางส่วนก่อนครบกาหนดระยะเวลาการฝาก เงินต้นส่วนที่เหลือในบัญชี เงินฝากประจาพิเศษ 5 เดือน เมื่อฝากไว้จน
ครบกาหนดระยะเวลาการฝากจะยังคงได้รบั ดอกเบี้ ยตามอัตราดอกเบี้ ยที่กาหนดไว้ ณ วันที่เริ่มฝากตามปกติ
19.8 เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการฝากถือว่าสัญญาเงินฝากประจาพิเศษ 5 เดือนนี้ สิ้ นสุดลง ถ้าผูฝ้ ากไม่มาถอนเงินหรือไม่มีคาสัง่ เป็ นอย่าง
อื่นให้ถือว่าผูฝ้ ากตกลงให้เปลี่ยนประเภทเงินฝากประจาพิเศษ 5 เดือนเป็ นประเภทเงินฝากประจา 3 เดือน นับแต่วนั ที่ครบกาหนด
ระยะเวลาการฝากโดยได้รบั อัตราดอกเบี้ ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
ธนาคารอาจพิจารณาแบ่งจ่ายดอกเบี้ ยเงินฝากประจาให้กบั ลูกค้าที่มีขอ้ ตกลงกับธนาคารเป็ นกรณี พิเศษและได้รบั อนุ มตั ิ จากผูม้ ีอานาจของ
ธนาคาร ทั้งนี้ ตามแต่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร
สาหรับเงินฝากประจาทุกประเภทที่ธนาคารได้แบ่งจ่ายดอกเบี้ ยตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้ นไปในรอบระยะเวลาการฝากเงินของแต่ละสัญญาการฝาก โดย
มีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
21.1 สาหรับเงินฝากประจาที่ธนาคารได้แบ่งจ่ายดอกเบี้ ยให้แก่ผฝู ้ ากไปแล้ว ถ้าผูฝ้ ากถอนเงินก่อนครบกาหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคาร
จะดาเนิ นการเรียกดอกเบี้ ยที่จ่ายไปแล้วคืนตามสัดส่วนที่คานวณจากยอดเงินต้นที่ผฝู ้ ากได้ถอนเงินออกจากบัญชี โดยธนาคารจะไม่
คืนภาษี เงินได้หกั ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ ยเงินฝากที่ได้นาส่งกรมสรรพากรแล้ว
21.2 ธนาคารจะทาการคานวณดอกเบี้ ยเงินฝากให้ใหม่ ด้วยอัตราดอกเบี้ ยเงินฝากตามเงื่อนไขของแต่ละประเภทเงินฝากประจาใน
กรณี ที่ผฝู ้ ากถอนเงินก่อนครบกาหนด ตามที่ธนาคารได้ประกาศไว้ ณ วันที่ผฝู ้ ากเริ่มต้นฝากเงิน และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่คานวณ
ดอกเบี้ ยเงินฝากให้แก่ผฝู ้ ากในกรณีที่มีเงื่อนไขกาหนดไว้วา่ ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ ย
เงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือน มีเงื่อนไขดังนี้
22.1 รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา
22.2 ผูฝ้ ากต้องฝากติดต่อกันทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง และมีจานวนเงินฝากเดือนละเท่าๆ กัน (ตลอดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน)
-/10/-จานวนเงิน

เงื่อนไขต่างๆ ในการจ่ายดอกเบี้ ย (ต่อ)
22.3 จานวนเงินที่รบั ฝากตั้งแต่ 500 บาท ถึง 25,000 บาท
22.4 กรณีฝากไว้จนครบกาหนดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน จะได้รบั ดอกเบี้ ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ ย ณ วันที่เริ่ม
สัญญาการฝากดังนี้
22.4.1 ขาดฝาก 1 ครั้ง ธนาคารจ่ายดอกเบี้ ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ ยเงินฝากทวีทรัพย์ ณ วันที่เปิ ดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ โดยคานวณ
ดอกเบี้ ยนับตั้งแต่วนั ที่นาฝากจนถึงวันครบกาหนดตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงและได้รบั การยกเว้นภาษี
22.4.2 ขาดฝาก 2 ครั้ง ธนาคารจ่ายดอกเบี้ ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ ยเงินฝากทวีทรัพย์ ณ วันที่เปิ ดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ โดยคานวณ
ดอกเบี้ ยนับตั้งแต่วนั ที่นาฝากจนถึงวันครบกาหนดตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง และได้รบั การยกเว้นภาษี
22.4.3 ขาดฝากตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็ นต้นไป ธนาคารไม่รบั ฝากเงินฝากทวีทรัพย์ในงวดที่เหลืออีกต่อไปและจ่ายดอกเบี้ ยเท่ากับอัตรา
ดอกเบี้ ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา ณ วันที่เปิ ดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ โดยคานวณดอกเบี้ ยนับตั้งแต่วนั ที่
นาฝากจนถึงก่อนวันที่ปิดบัญชี 1 วันตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
22.4.4 ในกรณีที่บญ
ั ชีเงินฝากทวีทรัพย์ ครบกาหนดแล้วแต่ผฝู ้ ากยังไม่มาถอนเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ ยโดยอ้างอิงจากอัตรา
ดอกเบี้ ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภทบุคคลธรรมดา ตามประกาศของธนาคารที่ใช้บงั คับอยู่ โดยคานวณดอกเบี้ ยตามจานวน
ยอดเงินฝากคงเหลือ นับตั้งแต่วนั ที่เงินฝากทวีทรัพย์ครบกาหนดระยะเวลาการฝากจนถึงก่อนวันที่ปิดบัญชี 1 วันตาม
ระยะเวลาที่ฝากไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
22.5 ถ้าผูฝ้ ากถอนเงินก่อนครบกาหนดระยะเวลาการฝาก จะได้รบั ดอกเบี้ ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ ย ณ วันที่เริ่มสัญญา
การฝาก ดังนี้
22.5.1 ฝากมาแล้วไม่ถึง 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบกาหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ ย
22.5.2 ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบกาหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดาตามประกาศของธนาคารที่ใช้บงั คับอยู่ ณ วันเปิ ดบัญชี โดยคานวณดอกเบี้ ยนับตั้งแต่
วันที่รบั ฝากจนถึงก่อนวันที่ปิดบัญชี 1 วันตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
22.6 วันครบกาหนดระยะเวลาการฝาก ให้เริ่มนับจากวันที่เปิ ดบัญชีต่อไปอีก 24 เดือน นับวันชนวัน และเดือนชนเดือน (ตัวอย่างเช่น เปิ ด
บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์วนั ที่ 15 ตุลาคม 2556 วันที่ครบกาหนดคือวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เป็ นต้น)
22.7 สาหรับบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ที่สมัครใช้บริการหัก /โอนเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อฝากเข้า
บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ทุกเดือน ระบบจะทาการหักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เดือนละ 1 ครั้งเพื่อ
ฝากเข้าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ให้ทุกวันที่ 5 ของเดือน แต่ถา้ เงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มียอดเงิน
คงเหลือไม่เพียงพอ ระบบจะทาการหักเงินในวันที่ 10 หรือ 15 หรือ 20 หรือ 25 หรือวันสุดท้ายของเดือนตามลาดับ จนกว่าระบบจะ
ทาการหักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ได้สาเร็จ
22.8 สาหรับสิทธิในการได้รบั ยกเว้นภาษี ดอกเบี้ ยเงินฝากทวีทรัพย์เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกาหนด
23. เงินฝากประจา 5 ปี (โครงการสวัสดิการบ้านสปส. เพื่อผูป้ ระกันตน) มีเงื่อนไขดังนี้
23.1 ครบกาหนดระยะเวลาฝาก 5 ปี
23.2 รับฝากเฉพาะนิ ติบุคคลพิเศษ (1) โครงการสวัสดิการบ้านสปส.เพื่อผูป้ ระกันตนเท่านั้น
23.3 ธนาคารจ่ายดอกเบี้ ยทุก 6 เดือน โดยผูฝ้ ากต้องมีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 1 บัญชี เพื่อใช้ผูกกับบัญชี
เงินฝากประจา 5 ปี สาหรับใช้รองรับการโอนดอกเบี้ ยเมื่อครบกาหนดระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ ย
23.4 เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการฝากถือว่าสัญญาเงินฝากประจา 5 ปี สิ้ นสุดลง ถ้าผูฝ้ ากไม่มาถอนหรือไม่มีคาสัง่ เป็ นอย่างอื่น ให้ถือว่า
ผูฝ้ ากตกลงให้เปลี่ยนประเภทเงินฝากประจา 5 ปี นี้ เป็ นประเภทเงินฝากประจา 3 เดือน นับแต่วนั ที่ครบกาหนดระยะเวลาการฝาก
โดยได้รบั อัตราดอกเบี้ ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศที่ใช้บงั คับอยู่ ณ วันเริ่มต้นการฝากเงินใหม่น้ัน
23.5 ถ้าผูฝ้ ากถอนเงิ นก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก (5 ปี ) ผูฝ้ ากสามารถถอนเงิ นในวันที่ เงินฝากรายการนั้ นถึ ง ระยะเวลาครบ
กาหนดในรอบ 6 เดือน โดยธนาคารมีเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ ย ดังนี้
23.5.1 ฝากไม่ถึง 3 เดือน ในรอบ 6 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ ย
23.5.2 ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือนในรอบ 6 เดือนนั้น ธนาคารจ่ายดอกเบี้ ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ประเภทนิ ติ
บุคคล(1)
23.5.3 ฝากครบ 6 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ ยตามเงื่อนไข
-/11/-สาหรับ

เงื่อนไขต่างๆ ในการจ่ายดอกเบี้ ย (ต่อ)
24. สาหรับบัญชีเงินฝากประจาที่ได้รบั เงื่อนไขให้แบ่งจ่ายดอกเบี้ ยตามสัญญาการฝากของแต่ละผลิตภัณฑ์หรือตามที่ได้รบั อนุ มตั ิเป็ นกรณีพิเศษ
จากธนาคาร หากในภายหลังธนาคารพบว่าบัญชีเงินฝากประจาถูกห้ามถอน / โอน ทาให้ไม่สามารถหักและ/หรือ โอนดอกเบี้ ยเงินฝากที่
ธนาคารแบ่งจ่ายออกจากบัญชีเงินฝากประจาได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกเงื่อนไขการแบ่งจ่ายดอกเบี้ ยตามที่กล่าวข้างต้น โดยธนาคาร
จะทาการจ่ายดอกเบี้ ยให้ในวันที่ครบกาหนดสัญญาการฝาก
25. การปิ ดบัญชีเงินฝากทุกประเภท ยกเว้นบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ผูฝ้ ากสามารถปิ ดบัญชีเงิน ฝากและรับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ ยใน
วันที่ครบกาหนดระยะเวลาการฝาก ณ สาขาใดของธนาคารก็ได้
26. สิทธิในการได้รบั ยกเว้นภาษี หกั ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ ยเงินฝากแต่ละประเภท ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกาหนด
27. สูตรในการคานวณดอกเบี้ ยมีดงั นี้
จานวนดอกเบี้ ยที่ได้รบั = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ ย x ระยะเวลาที่ฝากจริง
100
365
28. เงินฝากประจาประเภทที่มีระยะเวลาการฝาก 3, 6, 12, 24 และ 36 เดือน ที่ได้รบั อัตราดอกเบี้ ยในช่วงวงเงินที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ ยของ
วงเงินฝากอื่นในกลุ่มประเภทลูกค้าเดียวกัน ถ้าถอนเงินบางส่วนก่อนครบกาหนดจนทาให้ยอดเงินฝากที่เหลืออยู่ตา่ กว่าวงเงินฝากที่ได้ฝากไว้ใน
ครั้งแรก ให้ถือว่ายอดเงินฝากที่คงเหลืออยู่ได้รบั ดอกเบี้ ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ ยในช่วงวงเงินฝากที่มียอดเงินฝากคงเหลืออยู่ ณ วันที่ ฝากหรือ
วันที่ต่ออายุการฝาก ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง
29. นิ ติบุคคลพิเศษ (1) ที่ได้รบั ดอกเบี้ ยเงินฝากออมทรัพย์ ฝากตั้งแต่ 7 วัน 14 วัน หรือ 30 วัน ขึ้ นไป เมื่อครบระยะเวลาฝากตามที่ธ นาคาร
อนุ มตั ิแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีการถอนเงินฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ ยสาหรับเงิ นฝากดังกล่าวให้ในอัตราดอกเบี้ ยเงินฝากออมทรัพย์ที่จ่าย
ให้กบั ลูกค้านิ ติบุคคล (1) หรือลูกค้าบุคคลธรรมดา ตามประเภทของลูกค้านั้นๆ
30. ในกรณีที่นิติบุคคลพิเศษ (1) รายใดถอนเงินฝากออมทรัพย์ไม่วา่ ทั้งหมด หรือบางส่วนก่อนระยะเวลาที่กาหนดไว้ในประกาศตามประเภท
เงินฝากที่ ได้รับอนุ มตั ิ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ ยสาหรับเงินฝากจ านวนดังกล่าวทั้งหมดในอัตราดอกเบี้ ยเงินฝากออมทรัพย์ที่จ่ายให้กับลูกค้านิ ติ
บุคคล (1) หรือลูกค้าบุคคลธรรมดา ตามประเภทของลูกค้านั้นๆ เว้นแต่มีขอ้ ตกลงกับธนาคารเป็ นกรณีพิเศษ
31. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1 รับฝากเฉพาะรัฐวิสาหกิจ ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคขั้นพื้ นฐานหรือการขนส่งที่ครอบคลุมทัว่ ทั้ง
ประเทศ และมียอดเงินฝากเฉลี่ยกับธนาคารไม่ตา่ กว่า 500 ล้านบาทต่อเดือน รวมทั้งมีสญ
ั ญาใช้บริการจัดการด้านการเงินกับธนาคารหรือ
ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด หรือลูกค้าบุคคลธรรมดา วัด มู ลนิ ธิ สภากาชาดไทยที่มีขอ้ ตกลงกับธนาคารเป็ นกรณี พิเศษ
32. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 รับฝากเฉพาะนิ ติบุคคลที่สมัครใช้บริการจัดการด้านการเงินกับธนาคารตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
33. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3 รับฝากเฉพาะนิ ติบุคคลรายใหญ่ที่ประกอบธุรกิจประเภทผลิตและจาหน่ ายเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ท้งั ในและ
ต่างประเทศ ซึ่งสมัครใช้บริการจัดการด้านการเงิน บริการด้านปริวรรตเงินตรา บริการด้านการลงทุน และบริการอื่นๆของธนาคาร โดยมี
ยอดเงินฝากกับธนาคารไม่ตา่ กว่า 400 ล้านบาท หรือตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
34. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 4 รับฝากเฉพาะนิ ติบุคคลพิ เศษ (1) ที่เป็ นบริษัทมหาชนจากัดรายใหญ่ ที่ทาธุ รกิจซูเปอร์มาร์เก็ ตและร้าน
สะดวกซื้ อ โดยมีสาขาและพื้ นที่ให้เช่าครอบคลุมทัว่ ประเทศ ซึ่งสมัครใช้บริการจัดการด้านการเงินทั้งขารับและขาจ่าย บริการรับชาระเ งิน
ด้วยบัตรเครดิต และบริการอื่นๆของธนาคาร หรือตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด หรือนิ ติบุคคลพิเศษ (1) ที่ทาธุ รกิจผลิตและจาหน่ าย
ไฟฟ้ าภาคเอกชน ซึ่งสมัครใช้บริการจัดการด้านการเงิน หรือบริการธุ รกรรมระหว่างประเทศ หรือบริการอื่นๆ ของธนาคาร และมียอดเงิน
ฝากไม่น้อยกว่า 4,000 ล้านบาท หรือตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด ทั้งนี้ กรณีที่นิติบุคคลพิเศษ (1) รายใดไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ 4 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายดอกเบี้ ยสาหรับเงินฝากจานวนดังกล่าวทั้งหมดตามระยะเวลาการฝากที่ธนาคารกาหนดไว้
35. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 5 รับฝากเฉพาะนิ ติบุคคลรายใหญ่ ที่สมัครใช้บริการจัดการด้านการเงิน หรือบริการธุรกรรมระหว่างประเทศ หรือ
บริการอื่นๆ ของธนาคาร โดยมียอดขายจากธุรกิจตั้งแต่ 400 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5,000 ล้านบาทต่อปี และมียอดเงินฝากไม่น้อยกว่า 100
ล้านบาท ซึ่งฝากไว้ต้งั แต่ 30 วันขึ้ นไป หรือตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด กรณีนิติบุคคลรายใหญ่รายใดไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ 5 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายดอกเบี้ ยสาหรับเงินฝากจานวนดังกล่าวทั้งหมดตามระยะเวลาการฝากที่ธนาคารกาหนดไว้
36. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 6 รับฝากเฉพาะนิ ติบุคคลรายใหญ่ ที่สมัครใช้บริการจัดการด้านการเงิน หรือ บริการธุรกรรมระหว่างประเทศ หรือ
บริการอื่นๆ ของธนาคาร โดยมียอดขายจากธุรกิจตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้ นไปต่อปี และมียอดเงินฝากไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ซึ่งฝากไว้
ตั้งแต่ 30 วันขึ้ นไป หรือตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด กรณีนิติบุคคลรายใหญ่รายใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินฝากเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ 6 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายดอกเบี้ ยสาหรับเงินฝากจานวนดังกล่าวทั้งหมดตามระยะเวลาการฝากที่ธนาคารกาหนดไว้
-/12/-ธนาคาร

เงื่อนไขต่างๆ ในการจ่ายดอกเบี้ ย (ต่อ)
37. ธนาคารอาจพิจารณาจ่ายดอกเบี้ ยเงินฝากเพิ่มให้กบั ลูกค้าตามความเหมาะสมได้ โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์โดยรวมหรือมูลค่าทางธุรกิจ
ที่ลูกค้ามีกับธนาคารหรือบริษัทในเครือ แต่ท้งั นี้ จะไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ ยเงินฝากที่ธนาคารกาหนดจ่ายให้แก่ผูฝ้ ากเงินที่จัดอยู่ ในกลุ่ม
ประเภทและระยะเวลาการฝากเดียวกัน บวกด้วยร้อยละ 0.50 ต่อปี
38. นอกจากอัตราดอกเบี้ ยที่ธนาคารประกาศกาหนดไว้ในตารางข้างต้นแล้ว ธนาคารอาจพิจารณาให้ของกานัลที่ไม่อยู่ในรูปอัตราดอกเบี้ ยแก่
ลูกค้าจากการจัดกิจกรรมรายการส่งเสริมการขายตามประเพณีนิยมที่ธนาคารถือปฏิบตั ิเป็ นการทัว่ ไป
39. เงินฝากที่เป็ นเงินบาททุกประเภทที่ฝากไว้กบั ธนาคารที่เป็ นบัญชีเ งินฝากภายในประเทศ ได้รบั การคุม้ ครองเงินต้นและดอกเบี้ ยจากสถาบัน
คุม้ ครองเงินฝาก โดยไม่เกินจานวนตามที่กฏหมายกาหนด ดังนี้
ระยะเวลาที่คุม้ ครอง
จานวนเงินที่คุม้ ครอง
ตั้งแต่วนั ที่ 11 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561
ไม่เกิน 15 ล้านบาท
ตั้งแต่วนั ที่ 11 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2562
ไม่เกิน 10 ล้านบาท
ตั้งแต่วนั ที่ 11 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563
ไม่เกิน 5 ล้านบาท
ตั้งแต่วนั ที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็ นต้นไป
ไม่เกิน 1 ล้านบาท
ยกเว้น เงินฝากในบัญชีเงินบาทของผูม้ ีถิ่นที่อยูน่ อกประเทศ ซึ่งเป็ นบัญชีตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เงินฝากที่มีอนุ พนั ธ์แฝง
และเงินฝากระหว่างสถาบันการเงิน จะไม่ได้รบั ความคุม้ ครองเงินต้นและดอกเบี้ ยจากสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
40. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรืออัตราดอกเบี้ ยเงินฝากที่กาหนดตามความเหมาะสมหรือเพื่อให้สอดคล้อง
กับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได้
41. สาหรับผูท้ ี่ ฝากเงินฝากประจ าหรือเงิ นฝากทวีทรัพย์ไว้ก่อนประกาศนี้ ใช้บัง คับ จะได้รับเงื่ อนไขและดอกเบี้ ยในอัตราเดิ มจนกว่าจะครบ
กาหนดระยะเวลาการฝาก
42. อัตราดอกเบี้ ยเงินฝากที่กล่าวข้างต้น มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ประกาศจนกว่าธนาคารจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
43. สาหรับรายละเอียดนอกเหนื อจากที่กล่าวข้างต้น สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ธนาคาร

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ผูม้ ีอานาจลงนาม ………………………………………………………………………….
(นางสาวขัตติยา อินทรวิชยั )
กรรมการผูจ้ ดั การ
ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560

ฝ่ ายบริหารบริการจัดการด้านการเงิน
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