ชื่อผู้ขาย / ชื่อผู้ออก ผลิตภัณฑ์ :
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
ประเภทผลิตภัณฑ์ :
ระยะเวลาการฝาก :
วันเดือนปี :
จานวนเงินเปิ ดบัญชีขนั ้ ต่าและสูงสุด
(บาท)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) / TMB
บัญชีเงินฝากไม่ประจา ทีเอ็มบี ดอกเบี ้ยสูง (TMB No Fixed Account)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ไม่กาหนดระยะเวลาฝาก
30 มีนาคม 2561
ไม่มีขนต
ั ้ ่าในการเปิ ดบัญชีครัง้ แรก / ฝากเพิ่มครัง้ ต่อไป

รายละเอียดอัตราดอกเบีย้ :

อัตราดอกเบี ้ย (ต่อปี ) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 แบ่งตามยอดเงินในบัญชี
ยอดเงินในบัญชี (บาท) อัตราดอกเบีย้ ปกติ* อัตราดอกเบีย้ โบนัส**
<= 20,000,000 บาท
1.30%
1.60%
> 20,000,000 บาท
0.125%
0.425%
อัตราดอกเบี ้ยปกติ ลูกค้ าทัว่ ไป ยอดเงินฝาก
<= 20,000,000 บาท : ดอกเบี ้ย 1.30% (เฉลีย่ 1.30%*)
> 20,000,000 บาท (สาหรับยอดเงินฝากที่เกิน 20,000,000 บาทขึ ้นไป) :
ดอกเบี ้ย 0.125% (เฉลีย่ 1.30% - 0.125% *)

ระยะเวลาจ่ ายดอกเบีย้ :

เงื่อนไขหลัก :

อัตราดอกเบี ้ยโบนัส (อัตราดอกเบี ้ยปกติ + โบนัส 0.30%)
เมื่อมียอดเงินเฉลีย่ ในเดือนปั จจุบนั ตังแต่
้ 2 ล้ านบาทขึ ้นไป หรื อใช้ ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี
ทาธุรกรรม 5 ครัง้ ขึ ้นไปในเดือนปั จจุบนั รับอัตราดอกเบี ้ยโบนัสในเดือนถัดไป
<= 20,000,000 บาท : ดอกเบี ้ย 1.60% (เฉลีย่ 1.60%*)
> 20,000,000 บาท (สาหรับยอดเงินฝากที่เกิน 20,000,000 บาทขึ ้นไป) :
ดอกเบี ้ย 0.425% (เฉลีย่ 1.60% - 0.425% *)
*เฉลีย่ คืออัตราดอกเบี ้ยถัวเฉลีย่ สูงสุดของผลิตภัณฑ์ทงหมดในแต่
ั้
ละช่วงเงินฝาก
**1.60% คืออัตราดอกเบี ้ยเฉลีย่ สูงสุดของผลิตภัณฑ์ ที่ยอดเงินฝากไม่เกิน
20,000,000 บาท และทาตามเงื่อนไขของธนาคาร โดยคานวณดอกเบี ้ยแบบอัตรา
ก้ าวหน้ า
ทังนี
้ ้อัตราดอกเบี ้ยอาจเปลีย่ นแปลงได้ โดยสามารถเรียกดูข้อมูลอัตราดอกเบี ้ย
ปั จจุบนั ได้ ที่ https://www.tmbbank.com/rates
ธนาคารจ่ายดอกเบี ้ยปี ละ 2 ครัง้ คือ เดือนมิถนุ ายนและธันวาคม
หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของจานวนดอกเบี ้ยที่ได้ รับ หากดอกเบี ้ยที่ได้ รับไม่เกิน
20,000 บาทต่อปี ธนาคารจะไม่หกั ภาษี ณ ที่จา่ ยตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
จานวนวันที่ใช้ ในการคานวณดอกเบี ้ย :365 หรื อ 366วัน
• ไม่มีขนต
ั ้ ่าในการเปิ ดบัญชีครัง้ แรก หรื อฝากเพิ่มครัง้ ต่อไป
• ลูกค้ า 1 ราย สามารถเปิ ดบัญชีได้ เพียง 1 บัญชีเท่านัน้ (ทุกสาขารวมกัน)
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• ไม่สามารถใช้ บริการร่วมกับบัตร ATM/Debit ทุกประเภท
เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิ
ประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น* :

ค่ ารักษาบัญชี :
ช่ องทางในการติดต่ อผู้ออกผลิตภัณฑ์ :
ข้ อควรระวัง :

•

ไม่สามารถทาธุรกรรมทาง ATM, Phone Banking, การชาระค่าสาธารณูปโภค
(Bill Payment), การชาระค่าสินค้ าและบริ การผ่าน E-Payment, การโอนเงิน
ระหว่างธนาคาร (ORFT/SMART) ผ่านช่องทาง Internet Banking หรื อ
Mobile Banking ได้
• ไม่สามารถใช้ บริการหักบัญชีอตั โนมัติเพื่อชาระค่าสินค้ าและบริ การ (Direct
Debit)
• ไม่สามารถนาไปใช้ ผกู เป็ นบัญชีเพื่อหักโอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากอื่นได้
แต่สามารถเป็ นบัญชีรับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากอื่นได้
• สามารถทาธุรกรรมการโอนเงินจากบัญชีไปยังบัญชีอื่นของธนาคารทหารไทย
ผ่านช่องทาง TMB Internet banking และ TMB Mobile banking ได้ ไม่จากัด
จานวนครัง้
• การทาธุรกรรมถอนเงิน หรื อโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ บริ การของสาขา หาก
รวมกันแล้ วมากกว่า 2 ครัง้ ต่อเดือน (ตังแต่
้ ครัง้ ที่ 3 เป็ นต้ นไป) ธนาคารจะเรี ยก
เก็บค่าธรรมเนียมเพิม่ เติมจากค่าธรรมเนียมทีเ่ รี ยกเก็บตามปกติ (หากมี)
รายการละ 50 บาท
• ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จากการใช้ บริการเงินฝากไม่ประจา ทีเอ็มบี ดอกเบี ้ยสูง
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่ธนาคารยกเว้ นให้ แก่ผ้ ฝู ากเงินดังกล่าว ให้ เป็ นไป
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
ยกเว้ นค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี
หากท่านมีข้อสงสัย สามารถเข้ าไปดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ www.tmbbank.com
หรื อ TMB ทุกสาขา หรื อ TMB Contact Center 1558
หากท่านทาธุรกรรมถอนเงิน หรื อโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ บริ การของสาขา รวมกันแล้ ว
มากกว่า 2 ครัง้ ต่อเดือน ธนาคารจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียม
ที่เรี ยกเก็บตามปกติ (หากมี) รายการละ 50 บาท

คาเตือน : เงินฝากนีไ้ ด้ รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจานวนที่กาหนดไว้ ในกฎหมาย โดยใน
ปั จจุบันคือสูงสุดไม่ เกิน 15 ล้ านบาท จนถึง 10 ส.ค.2561 และจะลดลงเหลือไม่ เกิน 10 ล้ านบาท
จนถึง 10 ส.ค.2562 และหลังจากนัน้ จะลดลงเหลือไม่ เกิน 5 ล้ านบาท จนถึง 10 ส.ค.2563 และไม่ เกิน 1 ล้ าน
บาท ตัง้ แต่ 11 ส.ค.2563 เป็ นต้ นไป
ข้ อมูลในเอกสารฉบับนี ้ มีผลใช้ บงั คับได้ จนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบี ้ย ค่าธรรมเนียม รวมทังเงื
้ ่อนไขผลิตภัณฑ์ที่
อาจเกิดขึ ้นในภายหน้ า ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ธนาครจะแจ้ งลูกค้ าทราบล่วงหน้ าผ่านช่องทาง
www.tmbbank.com หรื อ TMB ทุกสาขา
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