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

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) / TMB
เงินฝากประจา ทีเอ็มบี ดอกเบี ้ยด่วน (TMB Quick Interest Term Deposit)
บัญชีเงินฝากประจา
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน และ 12 เดือน
30 มีนาคม 2561
จานวนเงินขันต
้ ่า 10,000 บาทและฝากครัง้ ต่อไปครัง้ ละตังแต่
้ 10,000 บาทขึ ้นไป

รายละเอียดอัตราดอกเบีย้ :

อัตราดอกเบี ้ย (ต่อปี ) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
อัตราดอกเบีย้
ยอดเงินในบัญชี (บาท)
3 เดือน
0.50%
12 เดือน
1.30%
ทังนี
้ ้อัตราดอกเบี ้ยอาจเปลีย่ นแปลงได้ โดยสามารถเรียกดูข้อมูลอัตราดอกเบี ้ย
ปั จจุบนั ได้ ที่ https://www.tmbbank.com/rates
จานวนเงินต้ น x ระยะเวลาการฝาก (วัน) x อัตราดอกเบี ้ย ณ วันฝาก
(365 หรื อ 366 วัน) x 100

ตัวอย่ างการคานวณดอกเบีย้

หักภาษี ณ ที่จา่ ย 15% ของจานวนดอกเบี ้ยที่ได้ รับตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
อัตราดอกเบีย้ กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

ระยะเวลาจ่ ายดอกเบีย้ :

เงื่อนไขหลัก :

•
•

กรณีถอนเงินก่อน 3 เดือนนับจากวันที่ฝาก : ไม่ได้ รับดอกเบี ้ย
กรณีถอนเงินรายการใดก่อนครบกาหนด โดยฝากตังแต่
้ 3 เดือนขึ ้นไป: รับ
ดอกเบี ้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้ จริ ง ในอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากออกทรัพย์ทวั่ ไป
ณ วันที่รับฝากและหักภาษี ณ ที่จ่าย
• กรณีถอนเงินฝากก่อนครบกาหนด และได้ มีการจ่ายดอกเบี ้ยไปแล้ วเกินกว่า
ดอกเบี ้ยทีม่ ีสทิ ธิได้ รับ ลูกค้ าจะได้ รับเงินต้ นคืนตา่ กว่ายอดเงินที่ฝากโดยลูกค้ า
จะได้ รับเงินคืนทังสิ
้ ้น
= เงินต้ น+ดอกเบี ้ยคานวณได้ ตามเกณฑ์(ถ้ ามี) - ดอกเบี ้ยก่อนหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ผ้ ู
ฝากได้ รับไปก่อนหน้ านัน้ ทังนี
้ ้ลูกค้ าต้ องเป็ นผู้ขอคืนภาษี หกั ณ ที่จ่าย
ดังกล่าวจากกรมสรรมพากรด้ วยตนเอง
จ่ายดอกเบี ้ยทังจ
้ านวน ภายใน 7 วันนับจากวันที่ฝากเงิน โดยจะโอนดอกเบี ้ยหลังหัก
ภาษี ณ ทีจ่ ่าย เข้ าบัญชีออมทรัพย์ หรื อบัญชีกระแสรายวัน ตามที่ลกู ค้ าแจ้ งไว้ เพื่อ
รองรับการโอนรับดอกเบี ้ย
• ยอดเงินฝากรวมทังบั
้ ญชีเดี่ยวและบัญชีร่วมต้ องมียอดรวมกัน ไม่เกิน 50 ล้ าน
บาท ต่อรายลูกค้ า ต่อระยะเวลาฝาก (ระยะเวลาฝากทังประเภท
้
3 และ 12 เดือน
ประเภทละ 50 ล้ านบาท)
• ไม่สามารถใช้ เป็ นหลักทรัพย์ค ้าประกันสินเชื่อกับธนาคาร
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เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิ
ประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น* :

การต่ ออายุบัญชี เมื่อครบกาหนด
ระยะเวลาการฝาก
ค่ ารักษาบัญชี :
ช่ องทางในการติดต่ อผู้ออกผลิตภัณฑ์ :
ข้ อควรระวัง :

• การถอนเงินจะต้ องถอนทังจ
้ านวนของยอดเงินที่ฝากในแต่ละรายการ จะถอนเงิน
เพียงบางส่วนไม่ได้
• ต้ องมีบญ
ั ชีออมทรัพย์ หรื อบัญชีกระแสรายวัน เพื่อรองรับการโอนดอกเบี ้ยเมื่อ
ครบกาหนดการฝาก
ธนาคารจะดาเนินการต่ออายุเงินฝากให้ อตั โนมัติ เป็ นผลิตภัณฑ์เงินฝากประจา ทีเอ็ม
บี ดอกเบี ้ยด่วน ประเภท 3 เดือน หรื อ 12 เดือน ตามประเภทเดิม
ไม่มีคา่ รักษาบัญชี
หากท่านมีข้อสงสัย สามารถเข้ าไปดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ www.tmbbank.com
หรื อ TMB ทุกสาขา หรื อ TMB Contact Center 1558
เมื่อครบกาหนดการฝาก
ธนาคารจะต่ออายุเป็ นเงินฝากประเภทเดิมให้ อตั โนมัติ
ดังนันหากท่
้
านต้ องการใช้ เงินภายหลังจากที่เงินฝากนี ้ครบกาหนด ควรมาถอนก่อนที่
จะมีการจ่ายดอกเบี ้ยล่วงหน้ าในรอบการฝากถัดไป

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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