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 (1.) ข้อมูลท่ัวไป  

ช่ือผู้ขาย / ช่ือผูอ้อก ผลิตภัณฑ์   ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

ช่ือผลิตภณัฑ์  บัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี (ttb all free account) 

ประเภทผลิตภัณฑ์  บัญชีเงินฝากออมทรัพย ์

ระยะเวลาการฝาก  ไม่ก าหนดระยะเวลาฝาก 

วันเดือนปี   14 มกราคม 2565 

จ านวนเงินเปิดบัญชีขั้นตา่และสูงสุด 

(บาท) 

ไม่มีขั้นตา่ในการเปิดบัญชีครั้งแรก / ฝากเพ่ิมครั้งตอ่ไป 

(2.) อัตราดอกเบ้ียและการค านวณ  

อัตราดอกเบ้ีย (ต่อปี)  อัตราดอกเบ้ีย 0.00% ต่อปี (อัตราดอกเบ้ีย ณ วันท่ี 1 เมษายน 2564) 

ท้ังน้ีอัตราดอกเบ้ียอาจเปล่ียนแปลงได้โดยสามารถเรียกดูข้อมูลอัตรา

ดอกเบ้ียปัจจุบันได้ที่ https://www.ttbbank.com/rates 

(3.) เงื่อนไข  

เงื่อนไขหลัก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. ไม่มีจ านวนเงินขั้นต่าในการเปิดบัญชีครั้งแรก หรือฝากเพ่ิมครั้ง

ต่อไป 

2. ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีได้ไม่เกิน 4 บัญชี (ทุกช่องทาง

รวมกัน) 

3. เปิดบัญชีครั้งแรกพร้อมสมัครบัตรเดบิตหรือไม่ก็ได้   

4. เจ้าของบัญชี 1 บัญชี สามารถถือบัตรไดร้วมกันไม่เกิน 2 บัตรต่อ

บัญชี ได้แก ่

4.1. บัตรเดบิต ทีทีบี ออลล์ฟรี  1 บัตรต่อบัญชี  

(ส าหรับลูกค้าปัจจุบันท่ีมีบัตรเดบิต ทีทีบี ออลล์ฟรี หรือชิป 

แทนเงินสด ttb wave มากกว่า 1 บัตร สามารถใช้งานได้

ต่อเน่ือง จนกว่าจะขอยกเลกิบัตร ,บัตรหมดอายุ, อายดับัตร 

หรือบัตรช ารุด/สูญหาย) 

4.2. บัตรเดบิต ทีทีบี ออลล์ฟรี ดิจิทัล 1 บัตรต่อบัญชี 

5. ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์นการขอออกบัตรเดบิต ทีทีบี ออลล์ฟรี/

บัตรเดบิต ทีทีบี ออลล์ฟรี ดิจิทัล ใบใหม่ ดังนี ้

5.1. ขอบัตรเดบิต ทีทีบี ออลล์ฟรี ใหม่ ได้ไม่เกิน 5 บัตรต่อบัญชี 

ภายใน 1 ปี ปฏิทิน 

5.2. ขอบัตรเดบิต ทีทีบี ออลล์ฟรี ดิจิทัล ใหม่ ได้ไม่เกิน 3 บัตรต่อ

บัญชี ภายใน 1 ปีปฏิทิน 

6. บัญชีส าหรับบุคคลธรรมดา  และบัญชตี้องไม่ถูกเปิดในนามส่วน

ราชการ นิติบุคคล มูลนิธ ิบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยู่นอกประเทศ (NRBA) 

และชื่อบัญชีเงินฝากจะต้องเป็นชื่อบุคคลเดียว ไม่ใชช่ือ่บัญชีเงิน

ฝาก “และ / หรือ / เพ่ือ / โดย” 

7. ชื่อบัญชีเงินฝากตอ้งเป็นชือ่บุคคลท่ีเป็นเจ้าของบัญชี  ธนาคารไม่

อนุญาตให้ใช้นามแฝงในการเปิดบัญช ี

8. ผู้ฝากเงินต้องช าระค่าธรรมเนียมตามประกาศของธนาคาร 

 

https://www.ttbbank.com/rates
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 9. การฝากเงินท าได้ทุกสาขาท่ัวประเทศในเวลาท าการของสาขา

น้ันๆ และไม่ก าหนดจ านวนครั้งในการรับฝาก  

10. เช็ค ดร๊าฟท์ หรือตราสารทางการเงินอ่ืน ๆ ท่ีน าฝากเข้าบัญชี 

ธนาคารจะรับฝากไว้เพ่ือการเรียกเก็บเท่าน้ัน การฝากเงินจะ

สมบูรณ์และผู้ฝากสามารถเบิกถอนได้ภายหลังเม่ือธนาคารเรียก

เก็บเงินตามตราสารดังกลา่วได้เรียบร้อยแล้ว  

11. การถอนเงินโดยเจ้าของบญัชี  :  ถอนได้ทุกสาขาไม่จ ากัดจ านวน

เงิน 

12. การถอนเงินโดยการมอบฉันทะ : ถอนได้ทุกสาขาไม่จ ากัดจ านวน

เงิน 

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน  

สิทธปิระโยชน์และเงื่อนไขอ่ืน  

 

สิทธปิระโยชน์ท่ีผู้ฝากเงินจะได้รับ ได้แก่ การท าธรุกรรมฟรี (ไม่มี

ค่าธรรมเนียม) แบบไม่จ ากัดจ านวนครั้ง ส าหรับการท าธรุกรรม

ดังต่อไปน้ี   

1) การโอนเงินระหว่างบัญชีของ ธนาคารทหารไทยธนชาต (ท้ังผู้

โอนและผู้รับโอน) ท่ีสาขาของธนาคาร, เครื่อง ATM, เครื่องรับ

ฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM), ttb contact center 1428,  

ทีทีบี อินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิง และ แอป ทีทีบี ทัช 

2) การถอนเงินสด, การฝากเงินสด  และสอบถามยอดเงนิคงเหลือ  

ท่ีเครื่อง ATM และเครื่องรบัฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) ของ

ธนาคาร 

3) การถอนเงินสด  และสอบถามยอดเงินคงเหลือ  ท่ีเครื่อง ATM 

ต่างธนาคารภายในประเทศไทยท่ีมีสัญลักษณ์  ATM Pool 

4) การโอนเงินระหว่างธนาคารแบบทันที (ORFT)  ท่ีเครื่อง ATM , 

เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) ของธนาคาร ,เครื่อง ATM 

ต่างธนาคารภายในประเทศไทยท่ีมีสัญลักษณ์  ATM Pool และ

ผ่านช่องทาง ทีทีบี อินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิง และ แอป ทีทีบี ทัช 

5) การโอนเงินระหว่างธนาคารแบบ 1 วันท าการ (SMART) ผ่าน

ช่องทาง ทีทีบี อินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิง และ แอป ทีทีบี ทัช 

6) การช าระค่าสาธารณูปโภค / ค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) 

ท่ีเครื่อง ATM, เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM),   

ttb contact center 1428, ทีทีบี อินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิง และ  

แอป ทีทีบี ทัช 

7) การใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติช าระค่าสินค้าและบริการ  

(direct debit) 

8) การช าระค่าสินค้าและบริการผ่าน Epays (E-Payment) 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จากการใช้บริการบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี 

นอกเหนือจากธรุกรรมท่ีถกูระบุไว้ข้างต้นให้เป็นไปตามประกาศอัตรา

ค่าธรรมเนียมของธนาคาร 

(4.) ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม  

 1) ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีในกรณีท่ีเป็น

บัญชีไม่เคลื่อนไหว 1 ปีขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือต่ากว่า 2,000 บาท 
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โดยจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวในอัตราเดอืนละ 50 บาทหรือ

ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร กรณียอดเงินคงเหลือ

ในบัญชีมียอดต่ากว่า 50 บาทธนาคารจะหักบัญชีท่านเท่ากับยอด

คงเหลือ และเม่ือยอดเงินคงเหลือในบัญชีมียอดเป็นศูนย์บาทครบ 395 

วัน ธนาคารจะท าการปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวทันที 

            ธนาคารก าหนดให้บัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี ท่ีไม่มีรายการ  

ฝาก-ถอนเงิน หรือไม่ได้น าสมุดเงินฝาก (ถ้ามี) มาปรับรายการ ณ 

เคาน์เตอร์สาขาของธนาคารหรือ ไม่ได้ท าธรุกรรมผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เครื่อง ATM ,เครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM) 

, ทีทีบี อินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิง, Bahtnet, Interbank Transfer และ  

แอป ทีทีบี ทัช รวมท้ังไม่มีการท ารายการผ่านตัวแทนรับฝากเงินของ

ธนาคาร  ติดต่อกันระยะเวลา 1 ปี ขึ้นไป เป็นบัญชีไม่เคลื่อนไหว 

          ท้ังน้ี การปรับเปล่ียนสถานะของบัญชีไม่เคล่ือนไหวให้เป็นบัญชี

ปกติที่เคลื่อนไหว สามารถท ารายการฝาก-ถอนเงิน ณ เคาน์เตอร์

บริการสาขาของธนาคารด้วยตนเองเท่าน้ัน 

2)  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จากการใช้บริการบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี 

นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมท่ีธนาคารยกเว้นให้แก่ผู้ฝากเงิน

ดังกล่าว(ถ้ามี) ให้เป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร 

ค่ารักษาบัญชี  บัญชีท่ีไม่เคลื่อนไหว 1 ปีขึ้นไป กรณียอดเงินคงเหลือ ตา่กว่า 2,000 

บาท มีค่ารักษาบัญชี 50 บาทต่อบัญชีต่อเดือน 

(5.) ข้อแนะน า/ค าเตือน  

ข้อควรระวงั  เพ่ือรับสิทธปิระโยชน์สูงสุดตามแผนความคุ้มครองการประกันภัย

อุบัติเหตุส่วนบุคคลน้ันจะตอ้งมีอายุระหว่าง 15-70 ปี และควรมีเงิน

คงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อวัน 

(6.) ข้อมูลกรณีมีประกันภัย  

ประเภทของการประกันภัย  กรมธรรม์คุ้มครองอุบัติเหตแุบบกลุ่ม ท่ีให้ความคุ้มครองแก่ผู้ฝากเงิน  

"เงื่อนไขและรายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปตามท่ีบริษัทประกัน

ก าหนด" และ "รับประกันโดยบริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกัน

วินาศภัยเท่าน้ัน" 

ช่ือบรษัิทประกันภัย  บริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  Call Center 0 2308 9300 

วงเงินท่ีคุ้มครองประกันภยั  1) ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตทัุนทีท่ีเปิดบัญชี 20 เท่าของยอดเงิน

คงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ   

1 วัน ท่ัวโลกตลอด 24 ชม. โดยคุ้มครองความสูญเสียหรือความ

เสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ซ่ึงท าให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย 

การเสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออก

เสียง หรือ ทุพพลภาพถาวร แต่ไม่รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือ

ถูกท าร้ายร่างกาย การขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์และไม่รวม

ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี โดยไม่ต้อง

จ่ายค่าเบ้ียประกันรายปีและไม่ต้องตรวจสุขภาพ 
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2) กรณีเกิดอุบัติเหตุในวันท่ีเปิดบัญชีจะได้รับความคุ้มครองทันที 

ตามยอดเงินคงเหลือ ณ วนัท่ีเปิดบัญชี (ยอดเงินคงเหลือในบัญชี

ต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท) 

3) รายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปตามข้อตกลงและขอ้ยกเว้น

ส าหรับกรมธรรม์ประกันภยัอุบัติเหตุกลุ่ม  

4) กรณผีู้ฝากเงินประสบอุบัตเิหตุท่ีไดร้ับความคุ้มครองตามการ

ประกันอุบัติเหตุน้ี มากกว่า 1 ครั้งต่อปี จ านวนเงินหรือค่าสินไหม

ทดแทนท่ีผู้ฝากเงินได้รับความคุ้มครองจ ากัดสูงสุดไม่เกิน 

3,000,000 บาทต่อปี 

5) ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 3,000 บาทต่ออุบัติเหตุต่อครั้ง

จากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุท่ัวไป ไม่รวมการถูกฆาตกรรม หรือ

ถูกท าร้ายร่างกาย หรือขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

ส าหรับลูกค้าท่ีเปิดบัญชีและไดร้ับสิทธคุ้ิมครองค่ารักษาพยาบาล 

ท้ังน้ี ธนาคารสงวนสิทธิต์ามเงื่อนไข ดังต่อไปน้ี 

5.1 กรณีลูกค้าบัญชีเดิม ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจาก

อุบัติเหตสุ าหรับลูกค้าบัญช ีทีทีบี ออลล์ฟรี เพียงมีเงิน

คงเหลือไว้ในบัญชีทุกวัน ตัง้แต่ 5,000 บาทขึ้นไป ในเดือนก่อน

หน้าเดือนท่ีเกิดอุบัติเหตุ (โดยอนุโลมให้มีเงินต่ากว่า 5,000 

บาทได้ไม่เกิน 5 วันในเดือนน้ันและนับเฉพาะยอดเงินจากบัญชี

ใดบัญชีหนึ่ง ไม่นับรวมยอดกรณีมีหลายบัญชี) 

5.2 ลูกค้าท่ีเปิดบัญชีใหม่  ไดร้บัความคุ้มครองทันที ภายหลังจาก

เปิดบัญชี จนถึงวันส้ินเดือนท่ีเปิดบัญชี โดยไม่ก าหนดยอดเงิน

ฝากคงเหลืออยู่ในบัญชี  (ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ห้ความ

คุ้มครองเฉพาะลูกค้าบัญช ีทีทีบี ออลล์ฟรี ท่ีเปิดบัญชใีหม่  

1 คน ต่อ 1 สิทธเิท่าน้ัน)  และจะได้รับสิทธค่ิารักษาพยาบาลใน

เดือนถัดไปเม่ือเข้าเงื่อนไข ดังนี ้

• เปิดบัญชี ระหว่างวันท่ี 1-25 ต้องมียอดเงินฝากคงเหลืออยู่

ในบัญชีทุกส้ินวัน ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท จนถึงวันส้ิน

เดือนท่ีเปิดบัญชี (อนุโลมใหมี้ยอดเงินฝากคงเหลอือยู่ใน

บัญชี น้อยกว่า 5,000 บาท ได้ไม่เกิน 5 วันในเดือนท่ีเปิด

บัญชี) 

• เปิดบัญชีวันท่ี 26 เป็นต้นไป ต้องมียอดเงินฝากคงเหลืออยู่

ในบัญชีทุกส้ินวัน ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท จนถึงวันส้ิน

เดือนท่ีเปิดบัญช ี

        5.3 กรณีลูกค้าส ารองจ่ายไปก่อนจะไดร้ับเงินค่ารักษาพยาบาล 

              คืนภายใน 15 วันท าการหลังจากด าเนินเรื่องขอเบิกค่า 

             รักษาพยาบาลกับบริษัทประกันไปแล้ว โดยบรษัิทประกันจะคืน 

             เงินเข้าบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี (บัญชีใดบัญชีหน่ึง กรณีมีหลาย 

             บัญชี) ตามท่ีลูกค้าแจ้งความจ านงโดยลูกค้าสามารถ 

             ตรวจสอบสถานะ การเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ โดยโทรศัพท์ 

             สอบถามได้ที่บริษัทประกัน 
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ค าเตือน  :   เงินฝากน้ีได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจ านวนเงินท่ีกฎหมายก าหนด โดยใน

ปัจจุบัน วงเงินคุ้มครองเงนิฝาก ไม่เกินจ านวน 1 ล้านบาท  

 

ข้อมูลในเอกสารฉบับน้ี มีผลใช้บังคับได้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียม รวมท้ัง

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหน้า  ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ธนาคารจะแจ้งลูกค้าทราบล่วงหน้า

ผ่านช่องทาง www.ttbbank.com หรือ ธนาคารทหารไทยธนชาต ทุกสาขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เงื่อนไขรับสิทธคุ้ิมครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 

1) ความคุ้มครองการประกันภัยจะเริ่มเม่ือมีเงินคงค้างในบัญชีตั้งแต่ 

5,000 บาทขึ้นไป ก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ  1 วัน 

2) ลูกค้าท่ีเปิดบัญชีและได้รับสิทธคุ้ิมครองการประกันภยัอุบัติเหตุ

ส่วนบุคคลน้ันจะต้องมีอายรุะหว่าง 15-70 ปี ณ วันเปิดบัญชี โดย

ต้องเปิดบัญชีในนามบุคคลธรรมดา โดยไม่เป็นบัญชีรว่ม/และ/

หรือ/เพ่ือ/โดย/นามแฝง 

3) กรณีมีบัญชี มากกว่า 1 บัญชี จะไดร้ับวงเงินคุ้มครองรวมทุก

บัญชีสูงสุด 3,000,000 บาท ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 

3,000 บาทต่ออุบัติเหตตุ่อครั้ง 

(7.) ช่องทางในการติดต่อ/ร้องเรียน  

ช่องทางในการติดต่อ/ 

ร้องเรียนผู้ออกผลิตภณัฑ ์

 

หากท่านมีข้อสงสัยในรายละเอียดผลิตภณัฑ์ หรือต้องการร้องเรียน 

สามารถด าเนินการผ่าน  www.ttbbank.com หรือ  

ธนาคารทหารไทยธนชาต ทุกสาขา หรือ ttb contact center 1428 

หรือ บรษัิท ธนชาตประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 0 2308 9300 


