(1.) ข้อมูลทัวไป
ชือผู้ขาย / ชือผูอ
้ อก ผลิตภัณฑ์
ชือผลิตภัณฑ์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
บัญชี ทีทีบี เบสิก (ttb basic account)

ประเภทผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาการฝาก
วันเดือนป

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แบบมีสมุดคู่ฝาก
ไม่กําหนดระยะเวลาฝาก
7 พฤษภาคม 2564

จํานวนเงินเปดบัญชีขนตาและ
ั
สู งสุ ด (บาท)

ไม่กําหนดจํานวนเงินขันตา ในการเปดบัญชีครังแรก

(2.) อัตราดอกเบียและการ
คํานวณ
อัตราดอกเบีย (ต่อป)

0.125% ต่อป (อัตราดอกเบีย ณ วันที 1 เมษายน 2564)
ทังนีอัตราดอกเบียอาจเปลียนแปลงได้โดยสามารถเรียกดูข้อมูลอัตรา
ดอกเบียปจจุ บันได้ที https://www.ttbbank.com/rates
 การจ่ายดอกเบียเงินฝาก ระบบจะคํานวณดอกเบียให้ทุกวันจากยอดเงิน
คงเหลือในบัญชี และนําดอกเบียฝากเข้าบัญชีให้ปละ 2 ครัง คือในเดือน
มิถุนายน และเดือนธันวาคม หากดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์ทได้
ี รับรวม
ทุกธนาคารไม่เกิน 20,000 บาทต่อป ธนาคารจะไม่หักภาษี ณ ทีจ่าย 15%
ของจํานวนดอกเบียทีได้รบ
ั ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 จํานวนวันทีใช้ในการคํานวณดอกเบีย : 365 หรือ 366 วัน

(3.) เงือนไข
เงือนไขหลัก

เงือนไขการฝาก/ถอน/โอน
สิ ทธิประโยชน์และเงือนไขอืน
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1) เปนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แบบมีสมุดคู่ฝาก
2) ไม่กําหนดจํานวนเงินขันตา ในการเปดบัญชีครังแรก
3) สําหรับลูกค้าทุกประเภททีมีสัญชาติไทย รวมถึงนิตบ
ิ ุคคลตามกฎหมาย
และลูกค้าบุคคลธรรมดาทีเปนชาวต่างชาติทมี
ี ถนที
ิ อยู่ในประเทศ หรือ
ได้รับอนุญาตให้ทํางานในประเทศ
4) ชือบัญชีเงินฝากต้องเปนชือบุคคลหรือนิติบุคคลตามกฎหมาย ทีเปน
เจ้าของบัญชีโดยไม่อนุญาตให้ใช้ชือนามแฝง
5) กรณีลูกค้ามีความประสงค์จะเปดใช้บริการบัตรเดบิตร่วมกับบัญชี ทีทีบี
เบสิ ก ประเภทบัตรเดบิตทีอนุญาตให้ผก
ู ร่วมกันคือ บัตรเดบิต ทีทีบี ไลท์
6) ใช้เปนหลักทรัพย์คาประกันสิ นเชือกับธนาคารได้
หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถเลือกเปดบัญชี โดยไม่สมัครบัตรเดบิตได้
การทําธุรกรรมทีไม่มีค่าธรรมเนียม
1) การฝากเงินทําได้ทุกสาขาของธนาคารทัวประเทศในเวลาทําการของ
สาขานัน ๆ และไม่กําหนดจํานวนครังในการรับฝาก
2) เช็ค ดร๊าฟท์ หรือตราสารอืน ๆ ทีนําฝากเข้าบัญชี ธนาคารจะรับฝากไว้
เพื อการเรียกเก็บเท่านัน การฝากเงินจะสมบูรณ์เมือธนาคารเรียกเก็บเงิน
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ตามตราสารดังกล่าวได้ และผู้ฝากเงินจะถอนเงินทีนําฝากตามตราสาร
ดังกล่าวได้ต่อเมือธนาคารเรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้ว
3) การถอนเงินสด,การฝากเงินสด และสอบถามยอดเงินคงเหลือ โดย
เจ้าของบัญชี และการมอบฉันทะ : ถอนได้ทุกสาขาของธนาคารไม่จํากัด
จํานวนเงิน ทังในเขตสํานักหักบัญชีเดียวกันและต่างสํานักหักบัญชี/ข้าม
จังหวัดการโอนเงินระหว่างบัญชีของธนาคารทหารไทยธนชาต (ทังผูโ้ อน
และผู้รับโอน) ทีสาขาของธนาคาร, เครือง ATM, เครืองรับฝากเงินสด
อัตโนมัติ (CDM), ttb internet banking และ แอปพลิเคชัน ttb touch
4) การถอนเงินสดผ่านเครือง EDC ทีตัวแทนรับถอนเงิน สูงสุด 20,000
บาท/ บัญชี/ วัน ไม่จํากัดจํานวนครัง
สําหรับการทําธุรกรรมทีมีค่าธรรมเนียม
1) การถอนเงินสด และสอบถามยอดเงินคงเหลือ ทีเครือง ATM ต่าง
ธนาคาร
2) การโอนเงินระหว่างธนาคาร ทีเครือง ATM , เครืองรับฝากเงินสด
อัตโนมัติ (CDM) ของธนาคาร ,เครือง ATM ต่างธนาคารภายในประเทศ
ไทยทีมีสัญลักษณ์ ATM Pool และผ่านช่องทาง ttb internet banking
และ แอปพลิเคชัน ttb touch
3) การชําระค่าสาธารณูปโภค / ค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) ทีเครือง
ATM, เครืองรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM), ttb internet banking และ
แอปพลิเคชัน ttb touch
4) การใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติชําระค่าสินค้าและบริการ (direct debit)
5) การชําระค่าสินค้าและบริการผ่าน Epays (E-Payment)
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จากการใช้บริการบัญชี ทีทีบี เบสิก นอกเหนือจาก
ธุรกรรมทีถูกระบุไว้ให้เปนไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
(4.) ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม
ค่าบริการ

1. ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์บัญชี ทีทีบี เบสิก
1.1 ค่าธรรมเนียมเปดบัญชีพร้อมออกบัตรเดบิต
แบบมี Chip
1.2 ค่าธรรมเนียมรายปบัตรเดบิต แบบมี Chip
1.3 ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรสูญหาย

200 บาท/บัตร
0 บาท
200 บาท/บัตร

หมายเหตุ :
1) ธนาคารกําหนดให้บัญชี ทีทีบี เบสิก ทีไม่มีรายการการฝาก-ถอนเงิน หรือ
ไม่ได้นําสมุดเงินฝาก (ถ้ามี) มาปรับรายการ ณ เคาน์เตอร์สาขาของ
ธนาคาร หรือไม่ได้ทําธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เครือง
ATM , เครืองรับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM) ,Bahtnet, Interbank Transfer,
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ttb internet banking และ แอปพลิเคชัน ttb touch รวมทังไม่มีการทํา
รายการผ่านตัวแทนรับฝากเงินของธนาคาร ติดต่อกันระยะเวลา 1 ปขึนไป
เปนบัญชีไม่เคลือนไหว และเมือยอดเงินคงเหลือในบัญชีมียอดเปนศูนย์บาท
ครบ 395 วัน ธนาคารจะทําการปดบัญชีเงินฝากดังกล่าวทันที
ทังนี การปรับเปลียนสถานะของบัญชีไม่เคลือนไหวให้เปนบัญชี
ปกติทีเคลือนไหว สามารถทํารายการฝาก-ถอนเงิน ณ เคาน์เตอร์บริการ
สาขาของธนาคารด้วยตนเองเท่านัน
2) ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จากการใช้บริการบัญชี ทีทีบี เบสิก นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมทีธนาคารยกเว้นให้แก่ผู้ฝากเงินดังกล่าว(ถ้ามี) ให้เปนไป
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
3) ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจากเครือง ATM ในต่างประเทศ : 75 บาท ต่อ
รายการ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทํารายการทีเรียกเก็บโดยธนาคาร
เจ้าของเครืองเอทีเอ็ม
4) ธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดผ่านเครือง EDC เว้นแต่
ตัวแทนรับถอนเงินอาจมีการเรียกเก็บโดยอัตราค่าธรรมเนียมเปนไปตามที
ตัวแทนรับถอนเงินจะกําหนด

ค่ารักษาบัญชี
(5.) ข้อแนะนํา/คําเตือน
ข้อควรระวัง

หมายเหตุ :
 อัตราแลกเปลียนทีเกิดจากการถอนเงินและชําระค่าสินค้าและบริการ
เรียกเก็บเปนสกุลเงินบาท โดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลียนกลางของ
VISA ซึงรวมความเสี ยงจากการแปลงสกุลเงินไม่เกินร้อยละ 2.5 จาก
จํานวนเงินทีทํารายการ
 บัตรนีไม่สามารถสอบถามยอดคงเหลือในต่างประเทศได้
กรณีทีบัญชีทไม่
ี เคลือนไหวตังแต่ 1 ปขึนไป และยอดเงินคงเหลือ ตากว่า
2,000 บาท มีค่ารักษาบัญชี 50 บาทต่อบัญชีตอ
่ เดือน





(6.) ช่องทางในการติดต่อ/
ร้องเรียน
ช่องทางในการติดต่อ/
ร้องเรียนผู้ออกผลิตภัณฑ์
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กรณีทีผูฝ
้ ากเงินไม่ทําธุรกรรมการฝากเงินนับตังแต่วันทีเปดบัญชี โดย
ยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเปนศูนย์บาท เปนระยะเวลา 360 วัน
ติดต่อกัน ธนาคารจะดําเนินการปดบัญชีโดยอัตโนมัติ
กรณีทีผูฝ
้ ากเงินมีการทําธุรกรรมทางการเงิน แต่มีเงินในบัญชีเปนศูนย์
ติดต่อกันครบ 395 วัน ธนาคารจะดําเนินการปดบัญชีโดยอัตโนมัติ
กรณีทีลูกค้ามีความประสงค์จะเปดใช้บริการบัตรเดบิต ทีทบ
ี ี ไลท์ ร่วมกับ
บัญชี ทีทีบี เบสิก จะมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตร

หากท่านมีข้อสงสั ยในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ หรือต้องการร้องเรียน สามารถ
ดําเนินการผ่าน www.ttbbank.com หรือ ธนาคารทหารไทยธนชาต ทุกสาขา
หรือ ttb contact center 1428
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คําเตือน : เงินฝากนีได้รบ
ั ความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจํานวนเงินทีกฎหมายกําหนด โดยใน
ปจจุบันจนถึง 10 สิงหาคม 2564 วงเงินคุ้มครองเงินฝาก ไม่เกินจํานวน 5 ล้านบาท และลดลงเหลือ
ไม่เกินจํานวน 1 ล้านบาท ตังแต่วน
ั ที 11 สิ งหาคม 2564 เปนต้นไป
ข้ อ มู ล ในเอกสารฉบั บ นี มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ได้ จ นกว่ า จะมี การเปลียนแปลงอั ต ราดอกเบี ย ค่ า ธรรมเนีย ม
รวมทังเงือนไขผลิตภัณฑ์ทีอาจเกิดขึนในภายหน้า ในกรณีมีการเปลียนแปลงเงือนไข ธนาคารจะแจ้งลูกค้า
ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทาง www.ttbbank.com หรือ ธนาคารทหารไทยธนชาต ทุกสาขา
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