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

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) / TMB
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรี มเซฟวิ่ง (TMB Dream Savings Account)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ไม่กาหนดระยะเวลาฝาก
30 มีนาคม 2561
กาหนดวันที่และจานวนเงินในการหักโอนเงินขันต
้ า่ 500 บาท
และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน

รายละเอียดอัตราดอกเบีย้ :

อัตราดอกเบี ้ย (ต่อปี ) ณ วันที่ 01 เมษายน 2559
อัตราดอกเบีย้
เดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 6
2.50% (อัตราดอกเบี ้ยปกติ + 0.5%)
เดือนที่ 7 เป็ นต้ นไป
2.00% (อัตราดอกเบี ้ยปกติ)

ระยะเวลาจ่ ายดอกเบีย้ :

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

เงื่อนไขหลัก :

• เป็ นบัญชีที่ผกู กับบัญชีออมทรัพย์หรื อกระแสรายวันอื่น (บัญชีหลัก) เพื่อโอนเงิน
อัตโนมัติโดยระบบจากบัญชีหลัก เพื่อเข้ าบัญชี TMB Dream Saving Account
เท่าๆกันทุกเดือน (ตามที่ลกู ค้ ากาหนด)
• ไม่สามารถใช้ บริการร่วมกับบัตร ATM/Debit ทุกประเภท

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิ
ประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น* :

• การฝากไม่สามารถฝากเงินเข้ าบัญชีโดยตรงได้ ต้ องรอวันที่กาหนดหักโอนเงิน
จากบัญชีหลักเท่านัน้
• การถอนเงินจากบัญชีจะต้ องโอนกลับบัญชีหลักเท่านัน้

• ต้ องมีเงินในบัญชีหลักเพียงพอเพื่อโอนเข้ าบัญชี TMB Dream Saving Account
1 วันล่วงหน้ าก่อนวันที่กาหนดให้ โอนเงิน
• ธนาคารจะดาเนินการหักโอนเงินเพียง 1 ครัง้ ต่อเดือน หากในเดือนใดไม่

สามารถหักโอนเงินจากบัญชีหลัก ในวันที่ลกู ค้ าแจ้ งความประสงค์ไว้ ได้
ธนาคารจะไม่หกั โอนเงินในเดือนนันอี
้ ก
• ไม่สามารถทาธุรกรรมทางการเงินใดๆ ผ่านบัญชีได้ โดยตรง ยกเว้ นการโอนเงินไป
บัญชีหลัก
• ไม่สามารถใช้ บญ
ั ชีเพื่อการหักโอนหรื อรับโอนเงินเดือน, การนาไปผูกบัญชีเพื่อทา
ธุรกรรมผ่านระบบ TMB Biz Direct และ E-Portal รวมถึงการสมัครบริ การ
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ค่ ารักษาบัญชี :

Direct Credit / Direct Debit เช่น การใช้ บญ
ั ชีเพื่อการตัดค่าสาธารณูปโภค หัก
โอน /รับโอนเงินค่าเบี ้ยประกัน กองทุน เป็ นต้ น
ยกเว้ นค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี

ช่ องทางในการติดต่ อผู้ออกผลิตภัณฑ์ :

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถเข้ าไปดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ www.tmbbank.com
หรื อ TMB ทุกสาขา หรื อ TMB Contact Center 1558

ข้ อควรระวัง :

•
•

การถอนจะต้ องยื่นสมุดคูฝ่ ากทังบั
้ ญชีหลักและบัญชีออมทรัพย์ TMB Dream
Savings Account
ดอกเบี ้ยเงินฝากในบัญชีหลักจะต้ องถูกหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย 15% ของ
จานวนดอกเบี ้ยที่ได้ รับ ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

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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