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

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) / TMB
เงินฝากประจา ทีเอ็มบี อัพ แอนด์ อัพ (TMB Up & Up Term Deposit)
บัญชีเงินฝากประจา
ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
30 มีนาคม 2561
จานวนเงินฝากขันต
้ า่ 25,000 บาท และฝากครัง้ ต่อไปครัง้ ละตังแต่
้ 25,000 บาทขึ ้นไป

รายละเอียดอัตราดอกเบีย้ :

อัตราดอกเบี ้ยจะเพิม่ ขึ ้นทุก ๆ 6 เดือน
โดยอัตราดอกเบีย้ (ต่ อปี ) ณ วันที่ 01 สิงหาคม 2559 เป็ นดังนี ้
เดือนที่ 1-6 : 0.30%
เดือนที่ 7-12 : 0.80%
เดือนที่ 13-18 : 1.20%
เดือนที่ 19-24 : 1.70%
อัตราดอกเบี ้ยเฉลีย่ ตลอดระยะเวลาฝาก : 1.00% ต่อปี
ทังนี
้ ้อัตราดอกเบี ้ยอาจเปลีย่ นแปลงได้ โดยสามารถเรียกดูข้อมูลอัตราดอกเบี ้ยปั 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 :

สามารถถอนก่อนกาหนดได้ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ และไม่มีเบี ้ยปรับในรูปแบบอัตรา
ดอกเบี ้ย แต่ลกู ค้ าต้ องถอนเต็มจานวนเงินฝากในแต่ละรายการ โดยจะได้ รับดอกเบี ้ย
ตามระยะเวลาการฝากเดือนที่ถอน
จ่ายดอกเบี ้ยทุกๆ 3 เดือน โดยจะโอนดอกเบี ้ยหลังหักภาษี ณ ที่จา่ ย เข้ าบัญชีออม
ทรัพย์หรื อบัญชีกระแสรายวัน ตามที่ลกู ค้ าแจ้ งไว้ เพื่อรองรับการโอนรับดอกเบี ้ย

เงื่อนไขหลัก :

• ยอดเงินฝากในบัญชีเดี่ยวและบัญชีร่วม ต้ องไม่เกิน 30 ล้ านบาทต่อรายลูกค้ า
• ไม่สามารถใช้ เป็ นหลักทรัพย์ค ้าประกันสินเชื่อกับธนาคาร

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิ
ประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น* :

• สามารถถอนก่อนกาหนดได้ โดยลูกค้ าจะได้ รับดอกเบี ้ยตามระยะเวลาการฝากใน
เดือนที่ถอน
• การถอนเงินจะต้ องถอนทังจ
้ านวนที่ฝาก
• ต้ องมีบญ
ั ชีออมทรัพย์ หรื อบัญชีกระแสรายวัน เพื่อรองรับการโอนดอกเบี ้ย
เมื่อครบกาหนดการฝาก ธนาคารจะดาเนินการโอนทังเงิ
้ นฝากและดอกเบี ้ยเงินฝากเข้ า
บัญชีออมทรัพย์หรื อบัญชีกระแสรายวันที่ลกู ค้ าแจ้ งความประสงค์ไว้ ในการเปิ ดบัญชี
ไม่มีคา่ รักษาบัญชี

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

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถเข้ าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbbank.com
หรื อ TMB ทุกสาขา หรื อ TMB Contact Center 1558
เมื่อครบกาหนดการฝากทางธนาคารจะดาเนินการโอนทังเงิ
้ นฝากและดอกเบี ้ยเงินฝาก
รอบสุดท้ ายเข้ าบัญชีออมทรัพย์หรื อบัญชีกระแสรายวันที่ลกู ค้ าแจ้ งความประสงค์ไว้ ใน
การเปิ ดบัญชี โดยลูกค้ าไม่ปิดบัญชีก่อน บัญชีเงินฝากประจา ทีเอ็มบี อัพ แอนด์ อัพ
ครบกาหนด

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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