ชื่อผู้ขาย / ชื่อผู้ออก ผลิตภัณฑ์ : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) / TMB
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
บัญชี ME SAVE
ประเภทผลิตภัณฑ์ :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ระยะเวลาการฝาก :
ไม่กาหนดระยะเวลาฝาก
วันเดือนปี :
10 สิงหาคม 2561
จานวนเงินเปิ ดบัญชีขัน้ ต่าและ
ไม่มีขนต
ั ้ ่าในการเปิ ดบัญชีครัง้ แรก / ฝากเพิ่มครัง้ ต่อไป
สูงสุด (บาท)
รายละเอียดอัตราดอกเบีย้ :

อัตราดอกเบี ้ย (ต่อปี ) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 แบ่งตามยอดเงินในบัญชี
ยอดเงินในบัญชี (บาท) อัตราดอกเบีย้ ปกติ อัตราดอกเบีย้ โบนัส
<= 10,000,000 บาท
1.40%
1.70%**
> 10,000,000 บาท
0.50%
0.80%
อัตราดอกเบีย้ ปกติ ลูกค้ าทัว่ ไป ยอดเงินฝาก
<= 10,000,000 บาท : ดอกเบี ้ย 1.40% (เฉลีย่ 1.40%*)
> 10,000,000 บาท (สาหรับยอดเงินฝากที่เกิน 10,000,000 บาทขึ ้นไป) :
ดอกเบี ้ย 0.50% (เฉลีย่ 1.40% - 0.50%*)
อัตราดอกเบีย้ โบนัส (อัตราดอกเบี ้ยปกติ + โบนัส 0.30%)
1. อัตราดอกเบี ้ยโบนัสสาหรับลูกค้ าที่เปิ ดบัญชีใหม่
 จะได้ รั บ อัต ราดอกเบี ย้ โบนัส เพิ่ ม ขึน้ จากอัต ราดอกเบี ย้ ปกติ สาหรั บ ยอดเงิ น ทัง้
จานวน เป็ นเวลา 1 เดือนนับจากวันที่เปิ ดบัญชี โดยอัตราดอกเบี ้ยโบนัสมีผลตังแต่
้
วันที่ลกู ค้ าเปิ ดบัญชี และจ่ายดอกเบี ้ยเข้ าบัญชีลกู ค้ าตามรอบการจ่ายดอกเบี ้ยปกติ
2. อัตราดอกเบี ้ยโบนัสสาหรับบัญชีเดิม
 จะได้ รับอัตราดอกเบี ้ยโบนัส เพิ่มขึ ้นจากอัตราดอกเบี ้ยปกติในเดือนถัดไป สาหรั บ
ยอดเงินทังจ
้ านวน เมื่อมียอดเงินรวมของธุรกรรมที่ฝากเข้ าทังหมดในเดื
้
อนนัน้ สูงกว่า
ยอดเงินรวมของธุรกรรมที่ถอนออกทังหมดในเดื
้
อนนัน้ โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี ้ย
เข้ าบัญชีลกู ค้ าตามรอบการจ่ายดอกเบี ้ยปกติ
 สาหรับลูกค้ าที่เปิ ดบัญชีมาแล้ ว 1 เดือนขึ ้นไป
 ธุรกรรมการฝาก และ ถอนจะไม่รวมถึงธุรกรรมประเภท การจ่ายดอกเบี ้ย การหักภาษี
ณ ที่จ่าย หรื อ ค่าธรรมเนียม
<= 10,000,000 บาท : ดอกเบี ้ย 1.70% (เฉลีย่ 1.70%*)
> 10,000,000 บาท (สาหรับยอดเงินฝากที่เกิน 10,000,000 บาทขึ ้นไป) :
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ระยะเวลาจ่ ายดอกเบีย้ :

ดอกเบี ้ย 0.80% (เฉลีย่ 1.70% - 0.80%*)
*เฉลีย่ คืออัตราดอกเบี ้ยถัวเฉลีย่ สูงสุดของผลิตภัณฑ์ทงหมดในแต่
ั้
ละช่วงเงินฝาก
**1.70% คืออัตราดอกเบี ้ยเฉลีย่ สูงสุดของผลิตภัณฑ์ ที่ยอดเงินฝากไม่เกิน 10,000,000 บาท
และทาตามเงื่อนไขของธนาคาร โดยคานวณดอกเบี ้ยแบบอัตราก้ าวหน้ า
ทังนี
้ ้อัตราดอกเบี ้ยอาจเปลีย่ นแปลงได้ โดยสามารถเรียกดูข้อมูลอัตราดอกเบี ้ยปัจจุบนั ได้ ที่
https://www.tmbbank.com/rates หรื อ https://www.mebytmb.com/interest
การคานวณดอกเบี ้ย คานวณดอกเบี ้ยให้ ทกุ วันตามยอดเงินคงเหลือ ณ สิ ้นวัน โดยธนาคาร
จะจ่ายดอกเบี ้ยปี ละ 2 ครัง้ คือ เดือนมิถนุ ายนและธันวาคม
หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของจานวนดอกเบี ้ยที่ได้ รับ หากดอกเบี ้ยที่ได้ รับไม่เกิน 20,000 บาท
ต่อปี ธนาคารจะไม่หกั ภาษี ณ ทีจ่ ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
จานวนวันที่ใช้ ในการคานวณดอกเบี ้ย : 365 หรื อ 366 วัน

เงื่อนไขหลัก :

 ไม่มีขนต
ั ้ ่าในการเปิ ดบัญชีครัง้ แรก หรื อฝากเพิ่มครัง้ ต่อไป
 ไม่จากัดจานวนเงินฝากสูงสุด ไม่จากัดระยะเวลาฝาก
 ลูกค้ า 1 ราย สามารถเปิ ดบัญชีได้ เพียง 1 บัญชีเท่านัน้ (ทุกสาขารวมกัน) โดยหากทา
การปิ ดบัญชีแล้ ว จะไม่สามารถสมัครใช้ บริ การใหม่ได้ อีก
 ผู้ใช้ บริ การจะต้ องมีอายุขนต
ั ้ า่ 18 ปี บริ บรู ณ์และมีสญ
ั ชาติไทย
 ชื่อบัญชีเงินฝาก ต้ องเป็ นชื่อเดียวกันกับชื่อเจ้ าของบัญชี ไม่อนุญาตให้ ใช้ ชื่ออื่นหรื อ
นามแฝง
 ไม่สามารถใช้ บริการร่วมกับบัตร ATM/ Debit และบัตรทุกประเภท และไม่สามารถใช้
บัญชีเพื่อทาธุรกรรมชาระค่าสาธารณูปโภค ชาระค่าสินค้ าและบริการ ชาระเงินกู้ รวมถึง
การสมัครบริ การหักบัญชีอตั โนมัติเพื่อชาระค่าสินค้ าและบริ การได้

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิ
ประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น* :







การฝากเงิน สามารถทาได้ โดยการโอนเงินเข้ า การฝากเงินสดที่เครื่ องฝากเงินอัตโนมัติ
ของธนาคารทหารไทย และการฝากเช็คที่สาขาของ ME by TMB หรื อบูธ ME
การถอนเงินออกจากบัญชี และการปิ ดบัญชีไม่สามารถถอนเป็ นเงินสดได้ สามารถทา
ได้ โดยการโอนออกไปยังบัญชีออมทรัพย์ที่ผกู ไว้ ที่เป็ นชื่อของเจ้ าของบัญชีเองเท่านัน้
(ไม่เป็ นบัญชีร่วม และ/หรื อ) ธนาคารใดก็ได้ สูงสุด 3 บัญชี
สิทธิในการหักลบกลบหนี ้ : สถาบันการเงินมีสทิ ธิหกั เงินจากบัญชีเงินฝากของท่านเพื่อ
ชาระหนี ้คงค้ างที่ทา่ นมีอยู่กบั สถาบันการเงิน
ท่านจะต้ องตระหนักถึงภาระหน้ าที่ในการดูแลรักษารหัสผู้ใช้ งานและรหัสผ่าน และ
ความปลอดภัยอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ของตนเองเป็ นอย่างดี โดย
- เก็บรักษาอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ไว้ กบั ตนเอง เช่น โทรศัพท์เคลือ่ นที่
- ควรดูแลและป้องกันข้ อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ ปลอดภัยที่สดุ
- ควรตรวจสอบความถูกต้ องของรายการธุรกรรมทางการเงิน และยอดเงินในบัญชี
อย่างสมา่ เสมอ เพื่อป้องกันรายการผิดปกติที่อาจเกิดขึ ้น
- ถ้ าไม่มนั่ ใจกับอีเมล์ที่ได้ รับ หรื ออีเมลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย ควรยกเลิกลบทิ ้ง
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ค่ ารักษาบัญชี :
ช่ องทางในการติดต่ อผู้ออก

ไม่ควรป้อนข้ อมูล หรื อตอบกลับอีเมล์นนั ้
- หลีกเลีย่ งการรัน/ติดตังโปรแกรมที
้
่สง่ มาพร้ อมกับอีเมล เนื่องจากอาจเป็ น
โปรแกรมประสงค์ร้ายทีแ่ ฝงเข้ ามาดักจับข้ อมูลส่วนตัวสาคัญของคุณหรื อทาลายระบบ
ข้ อมูลในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของคุณได้
- ติดตังโปรแกรมป้
้
องกันไวรัสที่มีการปรับปรุงฐานข้ อมูลไวรัสให้ ทนั สมัย และใช้
บริ การกรองไวรัสทางอินเทอร์ เน็ตที่เชื่อถือได้
ทังนี
้ ้ ME by TMB ไม่มีนโยบายในการสอบถามข้ อมูลส่วนบุคคลที่เป็ นความลับของ
ลูกค้ า เช่น ชื่อบัญชีผ้ ใู ช้ บริ การ ชื่อผู้ใช้ งาน (User ID) รหัสผ่าน Password หมายเลขบัญชี
หมายเลขบัตรประชาชน ผ่านทางอีเมล์ ผ่านทางโทรศัพท์ หรื อผ่านทางข้ อความทาง
โทรศัพท์มือถือ (SMS) รวมถึงการส่ง ลิ ้งค์เว็บไซต์เพื่อให้ ทารายการอีกด้ วย
หากท่านพบอีเมล์ หรื อเว็บไซต์ลอ่ ลวงต้ องสงสัยที่เกี่ยวกับ ME กรุณาติดต่อแจ้ ง ME Call
Center 02-502-0000 ตลอด 24 ชัว่ โมง
 ไม่มีคา่ ธรรมเนียม SMS Alert แจ้ งความเคลือ่ นไหวบัญชี
 ไม่มีคา่ ธรรมเนียมการโอนเงินออก มีรายละเอียดการโอนเงินดังนี ้
- โอนเข้ าบัญชี ME MOVE / TMB โอนได้ สงู สุด 30 ล้ านบาท / วัน
- โอนเงินต่างธนาคาร โอนได้ สงู สุด 500,000 บาท / ครัง้ และ 2 ล้ านบาท / วัน
- โอนผ่านพร้ อมเพย์ โอนได้ สงู สุด 500,000 บาท / ครัง้ / วัน
หมายเหตุ :
- การโอนเงินต่างธนาคารที่มียอดโอนมากกว่า 50,000 บาท (สูงสุด 500,000 บาท /
ครัง้ ) จะถูกแบ่งเป็ นรายการย่อยๆ รายการละ 50,000 บาท ยกเว้น การโอนผ่านธนาคารธน
ชาต จากัด (มหาชน) และธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน) จะสามารถโอนได้ สงู สุด
50,000 บาท / ครัง้
- ค่าธรรมเนียมการโอนและเงื่อนไขการโอน / ฝากเงิ นเข้ าบัญชี ME SAVE โปรด
สอบถามจากธนาคารต้ นทาง สาหรับธนาคารทหารไทย จากัด มหาชน โปรดดูภายใต้ หวั ข้ อ
การทาธุรกรรมภายในธนาคาร
- การโอนเงินระหว่างบัญชี ME SAVE, ME MOVE และ TMB ของลูกค้ าเอง จะนับ
ยอดเงินที่ทาธุรกรรมรวมกัน โดยสามารถโอนได้ สงู สุด 30 ล้ านบาท / วัน
 ไม่มีคา่ ธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเช็ค
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการโอนและเงื่อนไขการโอน / ฝากเงินเข้ าบัญชี ME SAVE โปรด
สอบถามจากธนาคารต้ นทางของท่าน สาหรับธนาคารทหารไทย จากัด มหาชน โปรดดู
ภายใต้ หวั ข้ อการทาธุรกรรมภายในธนาคาร
 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จากการใช้ บริการบัญชี ME SAVE นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่
ธนาคารยกเว้ นให้ แก่ผ้ ฝู ากเงินดังกล่าว ให้ เป็ นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของ
ธนาคาร
ไม่มีคา่ ธรรมเนียมรักษาบัญชี
หากท่านมีข้อสงสัย สามารถเข้ าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ เว็บไซต์
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ผลิตภัณฑ์ :

WWW.MEBYTMB.COM, ศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์ ME Call Center 02-502-0000, Facebook
ME by TMB, messenger ME BOT หรื อ ME Place และ TMB สาขาในห้ างฯ

ข้ อควรระวัง :





หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปลีย่ นแปลง ควรทาเรื่ องขอเปลีย่ นแปลงข้ อมูล
ทันที ทาง เว็บไซต์ WWW.MEBYTMB.COM, ME by TMB App, ศูนย์บริ การ Call
Center 02-502-0000 หรื อที่ ME Place หรื อ TMB สาขาในห้ างฯ
ค่าธรรมเนียมการโอนและเงื่อนไขการโอน / ฝากเงินเข้ าบัญชี ME SAVE โปรด
สอบถามจากธนาคารต้ นทางของท่าน สาหรับ TMB โปรดดูภายใต้ หวั ข้ อการทา
ธุรกรรมในธนาคาร

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