ชื่อผู้ขาย / ชื่อผู้ออก ผลิตภัณฑ์ :
ชื่อผลิตภัณฑ์ :
ประเภทผลิตภัณฑ์ :
ระยะเวลาการฝาก :
วันเดือนปี :
จานวนเงินเปิ ดบัญชีขัน้ ต่าและ
สูงสุด (บาท)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) / TMB
บัญชี ME MOVE
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ไม่กาหนดระยะเวลาฝาก
10 สิงหาคม 2561
ไม่มีขนต
ั ้ ่าในการเปิ ดบัญชีครัง้ แรก / ฝากเพิ่มครัง้ ต่อไป

รายละเอียดอัตราดอกเบีย้ :

อัตราดอกเบี ้ย 0.00% ต่อปี
ทังนี
้ ้อัตราดอกเบี ้ยอาจเปลีย่ นแปลงได้ โดยสามารถเรียกดูข้อมูลอัตราดอกเบี ้ยปัจจุบนั ได้ ที่
https://www.tmbbank.com/rates หรื อ https://www.mebytmb.com/interest
ผลิตภัณฑ์และบริ การ ME MOVE เป็ นส่วนหนึง่ ของบริ การ ME อิเล็กทรอนิกส์ แบงก์กิ ้ง
โดยผู้ใช้ บริ การจะต้ องมีบญ
ั ชี ME SAVE อยูก่ ่อนแล้ ว จึงจะสามารถใช้ บญ
ั ชี ME MOVE ได้
ซึง่ มีข้อตกลงและเงื่อนไขการให้ บริ การ ดังนี ้
 ไม่มีขนต
ั ้ ่าในการเปิ ดบัญชีครัง้ แรก หรื อฝากเพิ่มครัง้ ต่อไป
 ไม่จากัดจานวนเงินฝากสูงสุด ไม่จากัดระยะเวลาฝาก
 ลูกค้ า 1 ราย สามารถเปิ ดบัญชีได้ เพียง 1 บัญชีเท่านัน้
 ผู้ใช้ บริ การจะต้ องมีอายุขนต
ั ้ า่ 18 ปี บริ บรู ณ์และมีสญ
ั ชาติไทย
 ผู้ใช้ บริ การจะต้ องลงทะเบียนสมัครใช้ บริ การ ME MOVE โดยตกลงและยอมรับการใช้
บริ การ ME MOVE ทังนี
้ ้ผู้ใช้ บริ การสามารถลงทะเบียนสมัครใช้ บริ การ ME MOVE ได้
ที่สาขาของ ME หรื อผ่าน ME by TMB App
 สามารถยกเลิกการใช้ บริ การ ME MOVE ได้ ที่ ME Place
 ชื่อบัญชีเงินฝากต้ องเป็ นชื่อบุคคลธรรมดาที่เป็ นเจ้ าของบัญชี ไม่อนุญาตให้ เปิ ดเป็ น
บัญชีร่วม หรื อใช้ นามแฝงในการเปิ ดบัญชี
 สิทธิประโยชน์ที่ผ้ ใู ช้ บริ การจะได้ รับ ได้ แก่ การทาธุรกรรมแบบไม่มคี า่ ธรรมเนียม (ไม่มี
ค่าธรรมเนียมบัตร ค่ารักษาบัญชี ค่า SMS แจ้ งเตือน) และไม่จากัดจานวนครัง้ ตลอด
24 ชัว่ โมง ผ่าน ME by TMB App

เงื่อนไขหลัก :

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิ
ประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น* :

 การฝากเงิน
- ฝากเงินสดผ่านตู้ ADM (เครื่ องฝากเงินสด) ที่ ME Place หรื อ ที่สาขาของ TMB
ได้ ทวั่ ประเทศ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
- โอนเงินเข้ า จากทุกช่องทาง ทัง้ ATM, Internet Banking, Mobile Application
และเคาน์เตอร์ ธนาคารใดก็ได้ มายังบัญชีปลายทางTMB ระบุหมายเลขบัญชี
ME (โดยการโอนระหว่าง TMB และ ME จะไม่มีคา่ ธรรมเนียม)
- ฝากเช็คที่ ME Place และ บูธ ME
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 การถอนเงิน ถอนด้ วยการโอนเงินไปยังบัญชีที่ต้องการ ได้ ทกุ วัน ตลอด 24 ชัว่ โมง ผ่าน
ME by TMB App โดยไม่มีคา่ ธรรมเนียม
 รายละเอียดการโอนเงินมีดงั นี ้
- โอนทันทีเข้ าบัญชี ME SAVE/ TMB ของตนเอง, โอนได้ สงู สุด 30 ล้ านบาท/ วัน
- โอนทันทีเข้ าบัญชี ME SAVE/ ME MOVE/ TMB ของบุคคลอื่น โอนได้ สงู สุด 500,000
บาท/ ครัง้ / วัน (รวมทุกประเภทการโอน)
- โอนต่างธนาคาร โอนได้ สงู สุด 500,000 บาท/ ครัง้ / วัน (รวมทุกประเภทการโอน)
- โอนผ่านพร้ อมเพย์ โอนได้ สงู สุด 500,000 บาท/ ครัง้ / วัน (รวมทุกประเภทการ
โอน)
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
สูงสุด 50,000 บาท / ครัง้
- ค่าธรรมเนียมการโอนและเงื่อนไขการโอน / ฝากเงินเข้ 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
 คาสัง่ ในการบริ หารจัดการเงินอัตโนมัติระหว่างบัญชี ME MOVE และ บัญชี ME SAVE
(Balance Sweep) คือ การโอนเงินที่เหลือใช้ จากบัญชี ME MOVE เพื่อไปรับดอกเบี ้ย
สูงในบัญชี ME SAVE ผ่าน ME by TMB App โดยเงินส่วนเกินจาก “ยอดเงินสูงสุด” ที่
กาหนดไว้ จะถูกโอนอัตโนมัติจาก ME MOVE ไปยัง ME SAVE ตามรอบความถี่ที่ตงั ้
ค่าไว้ ทังนี
้ ้ Balance Sweep จะเกิดขึ ้นในเวลาประมาณ 21.00 น. ของทุกวันที่ลกู ค้ า
กาหนด
 การทารายการธุรกรรมหลังเวลา 23.00 น. ถือเป็ นรายการของวันถัดไป
 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 ไม่
ควรป้อนข้ อมูล หรื อตอบกลับอีเมล์นนั ้
- หลีกเลีย่ งการรัน/ติดตังโปรแกรมที
้
่สง่ มาพร้ อมกับอีเมล เนื่องจากอาจเป็ น
โปรแกรมประสงค์ร้ายทีแ่ ฝงเข้ ามาดักจับข้ อมูลส่วนตัวสาคัญของคุณหรื อทาลาย
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ระบบข้ อมูลในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของคุณได้
- ติดตังโปรแกรมป้
้
องกันไวรัสที่มีการปรับปรุงฐานข้ อมูลไวรัสให้ ทนั สมัย และใช้
บริ การกรองไวรัสทางอินเทอร์ เน็ตที่เชื่อถือได้
ทังนี
้ ้ ME by TMB ไม่มีนโยบายในการสอบถามข้ อมูลส่วนบุคคลที่เป็ นความลับ
ของลูกค้ า เช่น ชื่อบัญชีผ้ ใู ช้ บริ การ ชื่อผู้ใช้ งาน (User ID) รหัสผ่าน Password
หมายเลขบัญชี หมายเลขบัตรประชาชน ผ่านทางอีเมล์ ผ่านทางโทรศัพท์ หรื อผ่าน
ทางข้ อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) รวมถึงการส่ง ลิ ้งค์เว็บไซต์เพื่อให้ ทารายการ
อีกด้ วย
หากท่านพบอีเมล์ หรื อเว็บไซต์ลอ่ ลวงต้ องสงสัยที่เกี่ยวกับ ME กรุณาติดต่อแจ้ ง
ME Call Center 02-502-0000 ตลอด 24 ชัว่ โมง
ช่ องทางในการติดต่ อผู้ออก
ผลิตภัณฑ์ :

 หากท่านมีข้อสงสัย สามารถเข้ าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ เว็บไซต์
WWW.MEBYTMB.COM, ME Call Center 02-502-0000, Facebook ME by TMB,
messenger ME BOT หรื อ ME Place หรื อ 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 และ TMB สาขาในห้ างฯ
 ค่าธรรมเนียมการโอนและเงื่อนไขการโอน / ฝากเงินเข้ าบัญชี ME MOVE 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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