(1.) ข้อมูลทัวไป
ชือผู้ขาย / ชือผูอ
้ อก ผลิตภัณฑ์ :

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)

ชือผลิตภัณฑ์ :
ประเภทผลิตภัณฑ์ :
ระยะเวลาการฝาก :

บัญชี พื นฐาน (puentarn account)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ไม่กําหนดระยะเวลาฝาก

วันเดือนป :
จํานวนเงินเปดบัญชีขันตาและ
สู งสุ ด (บาท)

7 พฤษภาคม 2564
ไม่กําหนดจํานวนเงินฝากขันตาในการเปดบัญชีครังแรก หรือฝากเพิ ม
ครังต่อไป

(2.) อัตราดอกเบี ยและการคํานวณ
อั ตราดอกเบีย (ต่อป) :

อั ตราดอกเบีย 0.00% ต่อป (อั ตราดอกเบีย ณ วันที 1 เมษายน 2564)
ทังนีอัตราดอกเบียอาจเปลียนแปลงได้โดยสามารถเรียกดูข้อมูลอัตรา
ดอกเบียปจจุ บันได้ที https://www.ttbbank.com/rates

(3.) เงือนไข
เงือนไขหลัก :

เงือนไขการฝาก/ถอน/โอน สิ ทธิ
ประโยชน์และเงือนไขอืน :
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1) ไม่กําหนดจํานวนเงินฝากขันตาในการเปดบัญชีครังแรก หรือฝาก
เพิ มครังต่อไป
2) ผู้ฝากเงิน 1 ราย สามารถเปดบัญชีได้เพี ยง 1 บัญชีเท่านัน (ทุกสาขา
รวมกัน)
3) การเปดบัญชี ชือบัญชีเงินฝากต้องเปนชือบุคคลทีเปนเจ้าของบัญชี
(บุคคลธรรมดา) ทีมีอายุตงแต่
ั
65 ปขึนไป หรือ บุคคลธรรมดาที
แสดงบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ร่วมกับบัตรประชาชน (หรือ
เอกสารแสดงตนอืนตามทีธนาคารกําหนด) และธนาคารไม่อนุญาต
ให้ใช้นามแฝงในการเปดบัญชี และไม่อนุญาตให้เปดบัญชีแทนผู้อืน
หรือให้ผอ
ู้ ืนมาใช้บัญชี
4) ผู้ฝากเงินสามารถเลือกสมัครใช้บริการบัตรเดบิตของธนาคาร และ
ต้องปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อตกลงการใช้บริการบัตรเดบิตของธนาคาร
กรณีทผู
ี ฝ
้ ากเงินสมัครใช้บริการบัตรเดบิตของธนาคาร คู่กับ
บัญชี พื นฐาน ผู้ฝากเงินจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า,
ค่าธรรมเนียมรายป และค่าธรรมเนียมบัตรต่ออายุ สํ าหรับ
ค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทน กรณีบัตรเดบิตชํารุดหรือสูญหาย
จะเรียกเก็บตามอั ตราทีธนาคารประกาศกําหนด
การทําธุรกรรมฟรี (ไม่มีค่าธรรมเนียม) แบบไม่จํากัดจํานวนครัง สํ าหรับ
การทําธุรกรรมดังต่อไปนี
1) การฝากเงินทําได้ทุกสาขาของธนาคารทัวประเทศในเวลาทําการของ
สาขานันๆ และไม่กําหนดจํานวนครังในการรับฝาก
2) เช็ค ดร๊าฟท์ หรือตราสารอืนๆ ทีนําฝากเข้าบัญชี ธนาคารจะรับฝาก
ไว้เพื อการเรียกเก็บเท่านั น การฝากเงินจะสมบูรณ์เมือธนาคารเรียก
เก็บเงินตามตราสารดังกล่าวได้ และผู้ฝากเงินจะถอนเงินทีนําฝาก
ตามตราสารดังกล่าวได้ตอ
่ เมือธนาคารเรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้ว

Last updated 7/05/2021

3) การถอนเงินสด, การฝากเงินสด และสอบถามยอดเงินคงเหลือ โดย
เจ้าของบัญชี และการมอบฉันทะ : ถอนได้ทุกสาขาของธนาคารไม่
จํากัดจํานวนเงิน ทังในเขตสํานักหักบัญชีเดียวกันและต่างสํ านักหัก
บัญชี/ข้ามจังหวัดการโอนเงินระหว่างบัญชีของ
ธนาคารทหารไทยธนชาต (ทังผู้โอนและผู้รับโอน) ทีสาขาของธนาคาร
, เครือง ATM, เครืองรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM),
ทีทีบี อินเทอร์เน็ตแบงก์กิง และ แอปพลิเคชัน ttb touch
4) การถอนเงินสดผ่านเครือง EDC ทีตัวแทนรับถอนเงิน สู งสุ ด 20,000
บาท/ บัญชี/ วัน ไม่จํากัดจํานวนครัง
สํ าหรับการทําธุรกรรมทีมีค่าธรรมเนียม
1) การถอนเงินสด และสอบถามยอดเงินคงเหลือ ทีเครือง ATM ต่าง
ธนาคาร
2) การโอนเงินระหว่างธนาคาร ทีเครือง ATM , เครืองรับฝากเงินสด
อัตโนมัติ (CDM) ของธนาคาร ,เครือง ATM ต่างธนาคาร
ภายในประเทศไทยทีมีสัญลักษณ์ ATM Pool และผ่านช่องทาง
ทีทีบี อินเทอร์เน็ตแบงก์กิง และ แอปพลิเคชัน ttb touch ของธนาคาร
3) การชําระค่าสาธารณูปโภค / ค่ าสิ นค้าและบริการ (Bill Payment) ที
เครือง ATM, เครืองรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM),
ทีทีบี อินเทอร์เน็ตแบงก์กิง และ แอปพลิเคชัน ttb touch ของธนาคาร
4) การใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติชําระค่าสิ นค้าและบริการ
(direct debit)
5) การชําระค่าสิ นค้าและบริการผ่าน Epays (E-Payment)
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จากการใช้บริการบัญชี พื นฐาน นอกเหนือจาก
ธุรกรรมทีถูกระบุไว้ในข้างต้น ให้เปนไปตามประกาศอัตรา
ค่าธรรมเนียมของธนาคาร
(4.) ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม
ค่าบริการ :

1. ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์บญ
ั ชี พื นฐาน
1.1 ค่าธรรมเนียมเปดบัญชีพร้อมออกบัตรเดบิต
0 บาท
แบบมี Chip ครังแรก
1.2 ค่าธรรมเนียมรายปบัตรเดบิต แบบมี Chip
0 บาท
1.3 ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรสูญหาย/
200 บาท/บัตร
บัตรชํารุด
1.4 ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิมหมดอายุ 0 บาท
หมายเหตุ :
1) ธนาคารกําหนดให้บัญชี พื นฐาน ทีไม่มีรายการการฝาก-ถอนเงิน
หรือไม่ได้นําสมุดเงินฝาก (ถ้ามี) มาปรับรายการ ณ เคาน์เตอร์สาขา
ของธนาคาร หรือไม่ได้ทําธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
เครือง ATM , เครืองรับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM) ,Bahtnet,
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Interbank Transfer, ทีทีบี อินเทอร์เน็ตแบงก์กิง และ
แอปพลิเคชัน ttb touch รวมทังไม่มีการทํารายการผ่านตัวแทนรับ
ฝากเงินของธนาคาร ติดต่อกันระยะเวลา 1 ปขึนไปเปนบัญชีไม่
เคลือนไหว หรือเมือยอดเงินคงเหลือในบัญชีมียอดเปนศูนย์บาท
ครบ 395 วัน ธนาคารจะทําการปดบัญชีเงินฝากดังกล่าวทันที

ค่ารักษาบัญชี :

(5.) ข้อแนะนํา/คําเตือน
ข้อควรระวัง :
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ทังนี การปรับเปลียนสถานะของบัญชีไม่เคลือนไหวให้เปนบัญชี
ปกติทีเคลือนไหว สามารถทํารายการฝาก-ถอนเงิน ณ เคาน์เตอร์
บริการสาขาของธนาคารด้วยตนเองเท่านัน
2) ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จากการใช้บริการบัญชี พื นฐาน นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมทีธนาคารยกเว้นให้แก่ผู้ฝากเงินดังกล่าว(ถ้ามี) ให้
เปนไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
3) ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจากเครือง ATM ในต่างประเทศ : 75 บาท
ต่อรายการ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทํารายการทีเรียกเก็บโดย
ธนาคารเจ้าของเครืองเอทีเอ็ ม
4) ธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดผ่านเครือง EDC เว้นแต่
ตัวแทนรับถอนเงินอาจมีการเรียกเก็บโดยอัตราค่าธรรมเนียมเปนไป
ตามทีตัวแทนรับถอนเงินจะกําหนด
หมายเหตุ :
 อั ตราแลกเปลียนทีเกิดจากการถอนเงินและชําระค่าสิ นค้าและ
บริการเรียกเก็บเปนสกุลเงินบาท โดยอ้างอิงจากอัตรา
แลกเปลียนกลางของ VISA ซึงรวมความเสียงจากการแปลง
สกุลเงินไม่เกินร้อยละ 2.5 จากจํานวนเงินทีทํารายการ
 บัตรนีไม่สามารถสอบถามยอดคงเหลือในต่างประเทศได้
บัญชี พื นฐาน ไม่มีค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี จนกว่าผู้ฝากเงินปฏิบัติ
ผิดเงือนไขทําให้บัญชีจะถูกเปลียนสถานะเปนบัญชี ทีทีบี เบสิ ก (เมือบัญชี
พื นฐาน ไม่มีการเคลือนไหว 3 ป ขึนไป)
1.

หากยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเปนศูนย์บาทนับตังแต่วันทีเปดบัญชี
เปนระยะเวลา 360 วัน ติดต่อกัน ธนาคารจะดําเนินการปดบัญชีโดย
อัตโนมัติ
2. ธนาคารขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงสถานะผลิตภัณฑ์บัญชี พื นฐาน
เปนบัญชี ทีทีบี เบสิ ก โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากเงินทราบล่วงหน้า
ไม่นอ
้ ยกว่า 30 วัน และให้ถอ
ื ว่าสิ ทธิพิเศษของบัญชี พื นฐาน ได้
สิ นสุ ดลงทันที เมือเข้าเงือนไขข้อใดข้อหนึง ดังต่อไปนี
2.1 บัญชี พื นฐาน ไม่มีการเคลือนไหวติดต่อกันเกิน 3 ป โดยธนาคาร
จะส่ งจดหมายแจ้งสถานะบัญชีไม่เคลือนไหวทุกสิ นป เปนเวลา 3 ป
ติดต่อกัน โดยในปที 3 ธนาคารจะแจ้งการเปลียนสถานะบัญชีจาก
บัญชี พื นฐาน เปน บัญชี ทีทีบี เบสิ ก
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2.2 บัญชี พื นฐาน มียอดเงินฝากเฉลียคงเหลือในแต่ละเดือนเกินกว่า
50,000 บาท
2.3 บัญชี พื นฐาน มียอดเงินรวมเข้าบัญชี หรือ ยอดเงินรวมออกจาก
บัญชี เกินกว่า 50,000 บาทต่อเดือน
2.4 ผู้ฝากเงินขาดคุณสมบัติในการเปนผู้มส
ี ิทธิเปดบัญชี พื นฐาน
ตามทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
(6.) ช่องทางในการติดต่อ/
ร้องเรียน
ช่องทางในการติดต่อ/ร้องเรียน
ผู้ออกผลิตภัณฑ์:

หากท่านมีข้อสงสั ยในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ หรือต้องการร้องเรียน
สามารถดําเนินการผ่าน www.ttbbank.com หรือ
ธนาคารทหารไทยธนชาต ทุกสาขา หรือ ttb contact center 1428

คําเตือน : เงินฝากนีได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจํานวนเงินทีกฎหมายกําหนด โดย
ในปจจุ บันจนถึง 10 สิ งหาคม 2564 วงเงินคุ้มครองเงินฝาก ไม่เกินจํานวน 5 ล้านบาท และลดลง
เหลือไม่เกินจํานวน 1 ล้านบาท ตังแต่วันที 11 สิ งหาคม 2564 เปนต้นไป
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี มีผลใช้บังคับได้จนกว่าจะมีการเปลียนแปลงอัตราดอกเบีย ค่าธรรมเนียม
รวมทังเงือนไขผลิตภัณฑ์ทอาจเกิ
ี
ดขึนในภายหน้า ในกรณีมีการเปลียนแปลงเงือนไข ธนาคารจะแจ้งลูกค้า
ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทาง www.ttbbank.com หรือ ธนาคารทหารไทยธนชาต ทุกสาขา
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