(1.) ข้อมูลทัวไป
ชือผู้ขาย / ชือผูอ
้ อก ผลิตภัณฑ์ :
ชือผลิตภัณฑ์ :
ประเภทผลิตภัณฑ์ :
ระยะเวลาการฝาก :

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจําดอกเบียด่วน
(ttb quick interest term deposit account)
บัญชีเงินฝากประจํา
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน และ 12 เดือน

วันเดือนป :
จํานวนเงินเปดบัญชีขันตาและสูงสุด
(บาท)

7 พฤษภาคม 2564
จํานวนเงินขันตา 10,000 บาทและฝากครังต่อไปครังละตังแต่ 10,000
บาทขึนไป

(2.) อัตราดอกเบียและการคํานวณ
อัตราดอกเบีย (ต่อป) :



อัตราดอกเบีย (ต่อป) ณ วันที 1 เมษายน 2564
ยอดเงินในบัญชี (บาท)
3 เดือน
12 เดือน

อัตราดอกเบีย
0.50%
0.80%

ทังนีอัตราดอกเบียอาจเปลียนแปลงได้โดยสามารถเรียกดูข้อมูลอัตรา
ดอกเบียปจจุ บันได้ที https://www.ttbbank.com/rates
จํานวนเงินต้น x ระยะเวลาการฝาก (วัน) x อัตราดอกเบีย ณ วันฝาก

ตัวอย่างการคํานวณดอกเบีย

(365 หรือ 366 วัน) x 100
หักภาษี ณ ทีจ่าย 15% ของจํานวนดอกเบียทีได้รับตามหลักเกณฑ์ของ
กรมสรรพากร
ระยะเวลาจ่ายดอกเบีย

อัตราดอกเบียกรณีผด
ิ เงือนไขการ
ฝาก (การถอนเงินก่อนครบกําหนด) :

จ่ายดอกเบียทังจํานวน ให้แก่ลูกค้าในวันที 7 นับจากวันทีฝากเงิน โดย
จะโอนดอกเบียเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน
ตามทีลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ในวันทีเปดบัญชีเงินฝาก พร้อมหัก
ภาษี ณ ทีจ่าย






กรณีถอนเงินก่อน 3 เดือนนับจากวันทีฝาก : ไม่ได้รบ
ั ดอกเบีย
กรณีถอนเงินรายการใดก่อนครบกําหนด โดยฝากตังแต่ 3 เดือน
ขึนไป : รับดอกเบียตามระยะเวลาทีฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบีย
เงินฝากประเภทบัญชี ทีทีบี เบสิก ทีประกาศใช้ ณ วันทีรับฝากและ
หักภาษี ณ ทีจ่าย
กรณีถอนเงินฝากก่อนครบกําหนด และได้มีการจ่ายดอกเบียไป
แล้วเกินกว่าดอกเบียทีมีสิทธิได้รับ ลูกค้าจะได้รับเงินต้นคืนตากว่า
ยอดเงินทีฝากโดยลูกค้าจะได้รับเงินคืนทังสิน = เงินต้น+ดอกเบีย
คํานวณได้ตามเกณฑ์(ถ้ามี) - ดอกเบียก่อนหักภาษี ณ ทีจ่ายทีผู้
ฝากได้รับไปก่อนหน้านัน ทังนีลูกค้าต้องเปนผู้ขอคืนภาษี
หัก ณ ทีจ่ายดังกล่าวจากกรมสรรมพากรด้วยตนเอง
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(3.) เงือนไข
เงือนไขหลัก :

เงือนไขการฝาก/ถอน/โอน สิ ทธิ
ประโยชน์และเงือนไขอืน* :

(4.) ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม
ค่ารักษาบัญชี :

1) การเปดบัญชีครังแรก และฝากเพิ มครังต่อไป ขันตาตังแต่ 10,000
บาทขึนไป
2) ยอดเงินฝากรวมทังบัญชีเดียวและบัญชีร่วม จะต้องมียอดรวมกัน
ไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อรายลูกค้า ต่อระยะเวลาฝาก (ระยะเวลาฝาก
ทังประเภท 3 และ 12 เดือน ประเภทละ 50 ล้านบาท)
3) ไม่สามารถใช้เปนหลักทรัพย์คาประกันสิ นเชือกับธนาคาร
1) การถอนเงินจะต้องถอนทังจํานวนของยอดเงินทีฝากในแต่ละ
รายการ จะถอนเงินเพี ยงบางส่วนไม่ได้
2) ต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน เพื อรองรับการโอน
ดอกเบียเมือครบกําหนดการฝาก
ไม่มีค่ารักษาบัญชี

(5.) ข้อแนะนํา/คําเตือน
การต่ออายุบัญชี เมือครบกําหนด
ระยะเวลาการฝาก
ข้อควรระวัง :

ธนาคารจะดําเนินการต่ออายุเงินฝากให้อัตโนมัติ เปนผลิตภัณฑ์
บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจําดอกเบียด่วน ประเภท 3 เดือน หรือ 12 เดือน
ตามประเภทเดิม
เมือครบกําหนดการฝาก ธนาคารจะต่ออายุเปนเงินฝากประเภทเดิมให้
อัตโนมัติ ดังนันหากท่านต้องการใช้เงินภายหลังจากทีเงินฝากนีครบ
กําหนด ควรมาถอนก่อนทีจะมีการจ่ายดอกเบียล่วงหน้าในรอบการ
ฝากถัดไป

(6.) ช่องทางในการติดต่อ/ร้องเรียน
ช่องทางในการติดต่อ/ร้องเรียน
ผู้ออกผลิตภัณฑ์:

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

คําเตือน : เงินฝากนีได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจํานวนเงินทีกฎหมายกําหนด โดย
ในปจจุ บันจนถึง 10 สิงหาคม 2564 วงเงินคุ้มครองเงินฝาก ไม่เกินจํานวน 5 ล้านบาท และลดลง
เหลือไม่เกินจํานวน 1 ล้านบาท ตังแต่วันที 11 สิ งหาคม 2564 เปนต้นไป
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี มีผลใช้บังคับได้จนกว่าจะมีการเปลียนแปลงอัตราดอกเบีย ค่าธรรมเนียม รวมทัง
เงือนไขผลิตภัณฑ์ทีอาจเกิดขึนในภายหน้า ในกรณีมก
ี ารเปลียนแปลงเงือนไข ธนาคารจะแจ้งลูกค้าทราบ
ล่วงหน้าผ่านช่องทาง www.ttbbank.com หรือ ธนาคารทหารไทยธนชาตทุกสาขา

ttb quick interest term deposit (664,666)_V.1.0

Last updated 07/05/2021

