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ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใชบ้รกิารบญัช ีททีบี ีฝากประจ า อพั แอนด ์อพั  
(ttb up & up term deposit account) 

 
 

1. ลกัษณะผลติภัณฑ ์
1.1  เป็นบญัชเีงนิฝากประจ า ประเภท 24 เดอืน 

1.2  ธนาคารสงวนสทิธใินการเปิดบญัชเีงนิฝากเฉพาะผูฝ้ากทีม่คีณุสมบตัติามประกาศของธนาคารเทา่นัน้ 

 
2. การเปิดบญัช ี

2.1  การเปิดบญัชคีรัง้แรกจะตอ้งเปิดบัญชขีัน้ต า่ 25,000 บาท 
2.2  ผูฝ้ากสามารถเปิดบัญช ีททีบี ีฝากประจ า อพั แอนด ์อพั (ttb up & up term deposit account) โดยยอดเงนิ 

 ฝากรวมทัง้บญัชเีดีย่วและบญัชรี่วมตอ้งมยีอดรวมกนั ไมเ่กนิ 30,000,000 บาท 

2.3  ผูฝ้ากจะตอ้งมบีัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอืบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั เพือ่รับโอนดอกเบีย้ เป็นราย 3 เดอืน โดย
ธนาคารจะโอนดอกเบีย้เงนิฝากเขา้บัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ หรอืบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั ตามทีผู่ฝ้ากแจง้

ความประสงคไ์วใ้นวนัทีเ่ปิด พรอ้มหัก ภาษี ณ ทีจ่่าย  
2.4  เปิดบญัชไีดท้กุสาขาของธนาคาร  หรอืเปิดบญัชผีา่นชอ่งทาง ttb internet banking และ แอปพลเิคชนั ttb 

touch   

 
3. อตัราดอกเบีย้ 

3.1  อตัราดอกเบีย้เป็นไปตามประกาศอตัราดอกเบีย้ส าหรับบญัช ีททีบี ีฝากประจ า อพั แอนด ์อัพ (ttb up & up   
 term deposit account) ณ วันทีฝ่ากเงนิ 

3.2  อตัราดอกเบีย้จะเพิม่สงูขึน้ทกุ ๆ 6 เดอืน  ตามประกาศอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร 
 

4. การฝาก / การถอนเงนิ 

4.1  การฝากเงนิ ฝากไดท้กุสาขาของธนาคาร หรอืฝากเงนิผา่นชอ่งทาง ttb internet banking และ แอปพลเิคชนั 
ttb touch โดยฝากครัง้ตอ่ไปขัน้ต า่ตัง้แต ่25,000 บาท 

4.2  การถอนเงนิ ผา่นสาขา สามารถถอนไดเ้ฉพาะสาขาทีเ่ป็นเจา้ของบัญชเีงนิฝากเทา่นัน้ 
4.3  การถอนเงนิ ผา่นชอ่งทาง ttb internet banking และ แอปพลเิคชนั ttb touch ผูฝ้ากสามารถท ารายการถอนเงนิ

เพือ่โอนไปยังบญัชเีงนิฝากออมทรัพยห์รอืบัญชเีงนิฝากกระแสรายวนัทีม่อียู่กบัธนาคาร ภายใตช้ือ่บัญชเีดยีวกับผู ้

ฝากไดโ้ดยไมจ่ ากดัจ านวนเงนิตอ่วนั 
4.4  การถอนเงนิตน้ ตอ้งถอนเต็มจ านวนของเงนิทีฝ่ากในแตล่ะรายการจะถอนเงนิเพยีงบางสว่นไมไ่ด ้โดยผูฝ้ากจะ  

 ไดรั้บดอกเบีย้ตามระยะเวลาในเดอืนทีถ่อน  และตามประกาศอตัราดอกเบีย้  ณ  วนัทีฝ่ากเงนิ พรอ้มหักภาษี ณ ที ่
 จา่ย 

4.5  การถอนเงนิทีส่าขาทกุครัง้ตอ้งแสดงสมดุคูฝ่าก 
 

5. การจ่ายดอกเบีย้เงนิฝาก 

5.1  ธนาคารจ่ายดอกเบีย้เงนิฝากประจ า บัญช ีททีบี ีฝากประจ า อัพ แอนด ์อพั (ttb up & up term deposit 
account) เป็นราย 3 เดอืนพรอ้มหักภาษี ณ ทีจ่า่ยตามหลักเกณฑท์ีก่รมสรรพากรก าหนด โดยโอนดอกเบีย้เงนิ

ฝากเขา้บัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอืบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัตามทีผู่ฝ้ากแจง้ความประสงคไ์วใ้นวนัทีเ่ปิดบญัชี

เงนิฝาก 

5.2  การหักภาษี ณ ทีจ่า่ย ส าหรับดอกเบีย้เงนิฝาก  ธนาคารจะด าเนนิการตามหลกัเกณฑท์ีก่รมสรรพากรก าหนด  

และกรณีทีผู่ฝ้ากตอ้งการขอคนืภาษี  ผูฝ้ากตอ้งเป็นผูด้ าเนนิการดว้ยตนเอง โดยใชห้นังสอืรับรองการหักภาษี ณ 
ทีจ่า่ย ทีธ่นาคารออกใหเ้ป็นหลกัฐานในการขอคนืภาษีจากกรมสรรพากร 

 
6. การครบก าหนด 

เมือ่บญัชเีงนิฝากประจ า บญัช ีททีบี ีฝากประจ า อพั แอนด ์อัพ (ttb up & up term deposit account) ครบ
ก าหนด ธนาคารจะโอนทัง้เงนิฝากและดอกเบีย้เงนิฝากเขา้บัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรอืบัญชเีงนิฝากกระแส

รายวนัทีผู่ฝ้ากแจง้ความประสงคไ์วใ้นวนัทีเ่ปิดบญัชเีงนิฝาก 

 
7. หลกัเกณฑอ์ืน่ ๆ 

7.1  เชค็ ดร๊าฟท ์หรอืตราสารทางการเงนิอืน่ๆทีน่ าฝากเขา้บญัช ีธนาคารจะรับฝากไวเ้พือ่การเรยีกเก็บเทา่นัน้ การ  
 ฝากเงนิตามตราสารทางการเงนิจะสมบรูณ์และผูฝ้ากสามารถเบกิถอนไดภ้ายหลงัธนาคารเรยีกเก็บเงนิตามตรา 

 สารทางการเงนิดงักลา่วไดแ้ลว้ 

7.2  ยอดเงนิฝากในสมดุคูฝ่ากจะถอืวา่ถูกตอ้ง เมือ่ธนาคารไดต้รวจสอบวา่ตรงกบับญัชขีองธนาคารแลว้ 
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7.3  กรณีผูฝ้ากเปลีย่นชือ่ ชือ่สกลุ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ได ้หรอืสมดุคูฝ่ากสญูหายจะตอ้งแจง้ใหธ้นาคาร 
 ทราบทนัท ี

7.4  ผูฝ้ากจะแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้ความและตวัเลขใด ๆลงในสมดุคูฝ่าก หรอืโอนเปลีย่นมอื หรอืฉกี 
 แผน่หนึง่แผน่ใดของสมดุคูฝ่ากมไิด ้

7.5  บญัช ีททีบี ีฝากประจ า อพั แอนด ์อพั (ttb up & up term deposit account) ไมส่ามารถใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ้า 
 ประกนัสนิเชือ่กับธนาคาร 

7.6  ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบีย้และเงือ่นไขอืน่ๆ ส าหรับผลติภัณฑน์ี ้ใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศธนาคารโดยจะประกาศใหท้ราบ ณ ทีท่ าการธนาคารและผ่านทางเว็ปไซตข์องธนาคาร ไดท้ี ่
www.ttbbank.com 

7.7  คา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร 
7.8  ผูฝ้ากจะตอ้งเก็บรักษาสมดุคูฝ่ากไวใ้นทีท่ีป่ลอดภัย และไมม่อบใหบ้คุคลอืน่ใดเก็บรักษาแทน 

7.9  หากผูฝ้ากประสงคจ์ะรับสมุดคูฝ่ากจากการเปิดบญัชเีงนิฝากแบบออนไลน ์หรอืประสงคจ์ะปิดบญัชเีงนิฝากซึง่ 

 เป็นบญัชคีูโ่อน (บญัชหีลัก) โปรดน าใบยนืยันการเปิดบัญชอีอนไลนพ์รอ้มแสดงบตัรประชาชนของทา่นยืน่ตอ่ 
 ไดท้กุสาขาทั่วประเทศ 

 


