ผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรั พย์ พเิ ศษ
สาระสาคัญ

ชื่อผลิตภัณฑ์ บัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี พร้ อมบัตรเดบิตแบบมีChip – Chip Card
(TMB All Free Account with Debit chip card)

บัญชีเงินฝากไม่ ประจา ทีเอ็มบี ดอกเบีย้ สูง
(TMB No Fixed Account)

บัญชีเงินฝากออมทรั พย์ ทีเอ็มบี ดรี มเซฟวิ่ง
(TMB Dream Savings Account)

อัตราดอกเบี ้ย 0.0% ต่อปี
1. อัตราดอกเบีย้ :
ทั ้งนี ้อัตราดอกเบี ้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยสามารถเรียกดูข้อมูลอัตรา
ดอกเบี ้ยปั จจุบนั ได้ ที่ https://www.tmbbank.com/rates

2. รายละเอียดอัตราดอกเบีย้ :

3. ระยะเวลาจ่ ายดอกเบีย้ :

ไม่มี

อัตราดอกเบี ้ย 0.0% ต่อปี

ทังนี
้ ้อัตราดอกเบี ้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยสามารถเรียกดูข้อมูลอัตรา
ดอกเบี ้ยปั จจุบนั ได้ ที่ https://www.tmbbank.com/rates

ทังนี
้ ้อัตราดอกเบี ้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยสามารถเรี ยกดูข้อมูลอัตรา
ดอกเบี ้ยปั จจุบนั ได้ ที่ https://www.tmbbank.com/rates

2.00% - 2.50%* ขึ ้นกับระยะเวลาฝาก
โดยจะได้ อตั ราดอกเบี ้ยพิเศษสาหรับ 6 เดือนแรก
อัตราดอกเบี ้ยปกติ ลูกค้ าทัว่ ไป ยอดเงินฝาก
เดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 6 = 2.50% (ออมทรัพย์ดรีมเซฟวิ่ง+0.5%)
<= 20,000,000 บาท : ดอกเบี ้ย 1.30% (เฉลี่ย 1.30%*)
> 20,000,000 บาท (สาหรับยอดเงินฝากที่เกิน 20,000,000 บาทขึ ้น เดือนที่ 7 เป็ นต้ นไป = 2.00% (ออมทรัพย์ดรีมเซฟวิ่ง)
ไป) :
ดอกเบี ้ย 0.125% (เฉลี่ย 1.30% - 0.125% *)
อัตราดอกเบี ้ยโบนัส (อัตราดอกเบี ้ยปกติ + โบนัส 0.30%)
เมื่อมียอดเงินเฉลี่ยในเดือนปั จจุบนั ตั ้งแต่ 2 ล้ านบาทขึ ้นไป หรือใช้
ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ทาธุรกรรม 5 ครั ้งขึ ้นไปในเดือนปั จจุบนั รับอัตรา
ดอกเบี ้ยโบนัสในเดือนถัดไป
<= 20,000,000 บาท : ดอกเบี ้ย 1.60% (เฉลี่ย 1.60%*)
> 20,000,000 บาท (สาหรับยอดเงินฝากที่เกิน 20,000,000 บาทขึ ้น
ไป) :
ดอกเบี ้ย 0.425% (เฉลี่ย 1.60% - 0.425% *)
*เฉลี่ยคืออัตราดอกเบี ้ยถัวเฉลี่ยสูงสุดของผลิตภัณฑ์ทั ้งหมดในแต่ละ
ช่วงเงินฝาก
**1.60% คืออัตราดอกเบี ้ยเฉลี่ยสูงสุดของผลิตภัณฑ์ ที่ยอดเงินฝากไม่
เกิน 20,000,000 บาท และทาตามเงือ่ นไขของธนาคาร โดยคานวณ
ดอกเบี ้ยแบบอัตราก้ าวหน้ า
ธนาคารจ่ายดอกเบี ้ยปี ละ 2 ครั ้ง คือ เดือนมิถนุ ายนและธันวาคม
หักภาษี ณ ที่จา่ ย 15% ของจานวนดอกเบี ้ยที่ได้ รับ หากดอกเบี ้ยที่ได้ รับ
ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี ธนาคารจะไม่หกั ภาษี ณ ที่จา่ ยตาม
หลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ธนาคารจ่ายดอกเบี ้ยปี ละ 2 ครั ้ง คือ เดือนมิถนุ ายนและธันวาคม
หักภาษี ณ ที่จา่ ย 15% ของจานวนดอกเบี ้ยที่ได้ รับ หากดอกเบี ้ยที่
ได้ รับไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี ธนาคารจะไม่หกั ภาษี ณ ที่จา่ ยตาม
หลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ไม่มีขนต
ั ้ ่าในการเปิ ดบัญชีครัง้ แรก

กาหนดวันที่และจานวนเงินในการหักโอนเงินขั ้นต่า 500 บาท
และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน

4. จานวนเงินเปิ ดบัญชีขนั ้ ต่า :

ไม่มีขั ้นต่าในการเปิ ดบัญชีครั ้งแรก

5. ค่ ารั กษาบัญชี :

บัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว 1 ปี ขึ ้นไป กรณียอดเงินคงเหลือ ต่ากว่า 2,000 บาท
ยกเว้ นค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี
มีคา่ รักษาบัญชี 50 บาทต่อบัญชีตอ่ เดือน

ยกเว้ นค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี

6. ช่ องทางในการติดต่ อผู้ให้ บริ การ :

สามารถเข้ าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbbank.com หรือ
TMB ทุกสาขา หรือ TMB Contact Center 1558

สามารถเข้ าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbbank.com หรือ
TMB ทุกสาขา หรือ TMB Contact Center 1558

สามารถเข้ าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbbank.com หรื อ
TMB ทุกสาขา หรือ TMB Contact Center 1558

ฝากเงินจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมการใช้ บริการบัญชีเงินฝากพร้ อมบัตร
เดบิตในแต่ละปี ซึง่ จะครบกาหนดชาระในเดือนที่เปิ ดบัญชีเงินฝาก
พร้ อมบัตรเดบิตของปี ถัดไป โดยธนาคารจะดาเนินการหักบัญชีเงินฝาก
อัตโนมัติเพื่อชาระค่าธรรมเนียมรายปี ตามอัตราที่ธนาคารประกาศ
กาหนด หากธนาคารไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากชาระค่าธรรมเนียมได้
จนครบจานวน ธนาคารสงวนสิทธิ์เปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี เป็ นเงินฝากออมทรัพย์ทวั่ ไป โดยธนาคาร
ไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากเงินทราบ และให้ ถือว่าสิทธิพิเศษของบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ได้ สิ ้นสุดลงทันที

• ลูกค้ า 1 ราย สามารถเปิ ดบัญชีได้ เพียง 1 บัญชีเท่านั ้น (ทุกสาขา
รวมกัน)
• ไม่สามารถใช้ บริการร่วมกับบัตร ATM/Debit ทุกประเภท
• ไม่สามารถทาธุรกรรมทาง ATM, Phone Banking, การชาระค่า
สาธารณูปโภค (Bill Payment), การชาระค่าสินค้ าและบริการผ่าน
E-Payment, การโอนเงินระหว่างธนาคาร(ORFT/SMART) ผ่านช่องทาง
Internet Banking หรือ Mobile Banking ได้
• ไม่สามารถใช้ บริการหักบัญชีอตั โนมัติเพื่อชาระค่าสินค้ าและบริการ
(Direct Debit)
• หากทาธุรกรรมถอนเงิน หรือโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ บริการของสาขา
รวมกันแล้ วมากกว่า 2 ครั ้งต่อเดือน ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามปกติ (หากมี) รายการละ 50
บาท

• การถอนจะต้ องยืน่ สมุดคูฝ่ ากทั ้งบัญชีหลักและบัญชีออมทรัพย์ TMB
Dream Savings Account
• ดอกเบี ้ยเงินฝากในบัญชีหลักจะต้ องถูกหักภาษี เงินได้ ณ ที่จา่ ย 15%
ของจานวนดอกเบี ้ยที่ได้ รับ ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

7. ข้ อควรระวัง :

