(1.) ข้อมูลทวไป
ั
ชือผูข
้ าย / ชือผูอ
้ อก ผลิตภ ัณฑ์ :
ชือผลิตภ ัณฑ์ :
ประเภทผลิตภ ัณฑ์ :
ระยะเวลาการฝาก :
ว ันเดือนปี :
จํานวนเงินเปิ ดบ ัญชีขนตํ
ั าและ
สูงสุด (บาท)

ธนาคารทหารไทย จําก ัด (มหาชน) / TMB
บ ัญชี เงินฝากพืนฐาน (Puentarn Account)
บ ัญชีเงินฝากออมทร ัพย์
ไม่กําหนดระยะเวลาฝาก
1 มีนาคม 2564
ไม่กําหนดจํานวนเงินฝากขนตํ
ั าในการเปิ ดบ ัญชีครงแรก
ั
หรือฝากเพิมครงั
ต่อไป

(2.) อ ัตราดอกเบียและการคํานวณ
อ ัตราดอกเบีย (ต่อปี ) :

อ ัตราดอกเบีย 0.00% ต่อปี (อ ัตราดอกเบีย ณ ว ันที 1 ตุลาคม 2563)
ทงนี
ั อ ัตราดอกเบียอาจเปลียนแปลงได้โดยสามารถเรียกดูขอ
้ มูลอ ัตราดอกเบีย
ปัจจุบ ันได้ท ี https://www.tmbbank.com/rates

(3.) เงือนไข
เงือนไขหล ัก :

เงือนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิ
ประโยชน์และเงือนไขอืน :
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1) ไม่กําหนดจํานวนเงินฝากขันตําในการเปิ ดบัญชีครังแรก หรือฝากเพิมครังต่อไป
2) ผูฝ
้ ากเงิน 1 ราย สามารถเปิ ดบ ัญชีได้เพียง 1 บ ัญชีเท่านน
ั (ทุกสาขา
รวมก ัน)
3) การเปิ ดบ ัญชี ชือบ ัญชีเงินฝากต้องเป็นชือบุคคลทีเป็นเจ้าของบ ัญชี
(บุคคลธรรมดา) ทีมีอายุตงแต่
ั
65 ปี ขึนไป หรือ บุคคลธรรมดาทีแสดง
บ ัตรโครงการสว ัสดิการแห่งร ัฐ ร่วมก ับบ ัตรประชาชน (หรือเอกสารแสดง
้ ามแฝงใน
ตนอืนตามทีธนาคารกําหนด) และธนาคารไม่อนุญาตให้ใชน
้
การเปิ ดบ ัญชี และไม่อนุญาตให้เปิ ดบ ัญชีแทนผูอ
้ น
ื หรือให้ผอ
ู ้ นมาใช
ื
บ ัญชี
4) ผู ้ฝากเงินสามารถเลือกสมัครใช ้บริการบัตรเดบิตของธนาคาร และต ้องปฏิบัตต
ิ าม
ข ้อตกลงการใช ้บริการบัตรเดบิตของธนาคาร กรณีทผู
ี ฝ
้ ากเงินสม ัครใช ้
บริการบ ัตรเดบิตของธนาคาร คูก
่ ับบ ัญชีเงินฝากพืนฐาน ผูฝ
้ ากเงินจะ
ได้ร ับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า, ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียม
บ ัตรต่ออายุ สําหร ับค่าธรรมเนียมออกบ ัตรทดแทน กรณีบ ัตรเดบิตชํารุด
หรือสูญหาย จะเรียกเก็บตามอ ัตราทีธนาคารประกาศกําหนด
การทําธุรกรรมฟรี(ไม่มค
ี ่าธรรมเนียม) แบบไม่จํากัดจํานวนครัง สําหรับการทําธุรกรรม
ดังต่อไปนี
1) การฝากเงินทําได ้ทุกสาขาของธนาคารทัวประเทศในเวลาทําการของสาขานันๆ
และไม่กําหนดจํานวนครังในการรับฝาก
2) เช็ค ดร๊าฟท์ หรือตราสารอืนๆ ทีนําฝากเข ้าบัญชี ธนาคารจะรับฝากไว ้เพือการ
เรียกเก็บเท่านัน การฝากเงินจะสมบูรณ์เมือธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสาร
ดังกล่าวได ้ และผู ้ฝากเงินจะถอนเงินทีนําฝากตามตราสารดังกล่าวได ้ต่อเมือ
ธนาคารเรียกเก็บเงินได ้เรียบร ้อยแล ้ว
3) การถอนเงินสด, การฝากเงินสด และสอบถามยอดเงินคงเหลือ โดยเจ ้าของบัญชี
และการมอบฉันทะ : ถอนได ้ทุกสาขาของธนาคารไม่จํากัดจํานวนเงิน ทังในเขต
สํานั กหักบัญชีเดียวกันและต่างสํานั กหักบัญชี/ข ้ามจังหวัดการโอนเงินระหว่าง
บัญชีของธนาคารทหารไทย (ทังผู ้โอนและผู ้รับโอน) ทีสาขาของธนาคาร, เครือง
ATM, เครืองรับฝากเงินสดอัตโนมัต ิ (ADM), Internet Banking และ TOUCH
ของธนาคาร
สําหร ับการทําธุรกรรมทีมีคา่ ธรรมเนียม
1) การถอนเงินสด และสอบถามยอดเงินคงเหลือ ทีเครือง ATM ต่างธนาคาร
2) การโอนเงินระหว่างธนาคาร ทีเครือง ATM , เครืองร ับฝากเงินสดอ ัตโนม ัติ
(ADM) ของธนาคาร ,เครือง ATM ต่างธนาคารภายในประเทศไทยทีมี
ั
สญล
ักษณ์ ATM Pool และผ่านช่องทาง Internet Banking และ
TOUCH ของธนาคาร
3) การชําระค่าสาธารณู ปโภค / ค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) ที
เครือง ATM, เครืองร ับฝากเงินสดอ ัตโนม ัติ (ADM), Internet Banking
และ TOUCH ของธนาคาร
้ ริการห ักบ ัญชีอ ัตโนม ัติชําระค่าสินค้าและบริการ (Direct Debit)
4) การใชบ
5) การชําระค่าสินค้าและบริการผ่าน EPAYS (E-Payment)
้ ริการบ ัญชีเงินฝากพืนฐาน นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จากการใชบ
ธุรกรรมทีถูกระบุไว้ในข้างต้น ให้เป็นไปตามประกาศอ ัตราค่าธรรมเนียม
ของธนาคาร
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(4.) ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม
ค่าบริการ :

1. ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากพืนฐาน
1.1 ค่าธรรมเนียมเปิ ดบ ัญชีพร้อมออกบ ัตรเดบิต แบบมี Chip ครงแรก
ั
0
บาท
1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี บ ัตรเดบิต แบบมี Chip
0 บาท
1.3 ค่าธรรมเนียมออกบ ัตรใหม่ทดแทนบ ัตรสูญหาย/ บ ัตรชํารุด
200
บาท/บ ัตร
1.4 ค่าธรรมเนียมออกบ ัตรใหม่ทดแทนบ ัตรเดิมหมดอายุ
0 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคารผ่านระบบ Internet / Mobile
Application
- วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท
25 บาท ต่อรายการ
- วงเงินมากกว่าา 10,000 – 50,000 บาท 35 บาท ต่อรายการ

ค่าร ักษาบ ัญชี :

(5.) ข้อแนะนํา/คําเตือน
ข้อควรระว ัง :
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หมายเหตุ :
1) ธนาคารกําหนดให้บ ัญชีเงินฝากพืนฐาน ทีไม่มรี ายการการฝาก-ถอนเงิน
หรือไม่ได้นําสมุดเงินฝาก (ถ้ามี) มาปร ับรายการ ณ เคาน์เตอร์สาขาของ
ธนาคาร หรือไม่ได้ทําธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์ ได้แก่ เครือง
ATM , เครืองร ับฝากเงินอ ัตโนม ัติ (ADM) ,Bahtnet, Interbank
Transfer, Internet Banking และ TOUCH รวมทงไม่
ั
มก
ี ารทํารายการ
ผ่านต ัวแทนร ับฝากเงินของธนาคาร ติดต่อก ันระยะเวลา 1 ปี ขึนไปเป็น
บ ัญชีไม่เคลือนไหว หรือเมือยอดเงินคงเหลือในบ ัญชีมย
ี อดเป็นศูนย์บาท
ครบ 395 ว ัน ธนาคารจะทําการปิ ดบัญชีเงินฝากดังกล่าวทันที
ทงนี
ั การปร ับเปลียนสถานะของบ ัญชีไม่เคลือนไหวให้เป็นบ ัญชีปกติท ี
เคลือนไหว สามารถทํารายการฝาก-ถอนเงิน ณ เคาน์เตอร์บริการสาขา
ของธนาคารด้วยตนเองเท่านน
ั
2) ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จากการใช ้บริการบัญชีเงินฝากพืนฐาน นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมทีธนาคารยกเว ้นให ้แก่ผู ้ฝากเงินดังกล่าว(ถ ้ามี) ให ้เป็ นไปตาม
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
3) ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจากเครือง ATMในต่างประเทศ : 75 บาท ต่อ
รายการ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทํารายการทีเรียกเก็ บโดยธนาคาร
เจ้าของเครืองเอทีเอ็ม
หมายเหตุ :
 อ ัตราแลกเปลียนทีเกิดจากการถอนเงินและชําระค่าสินค้าและบริการ
เรียกเก็บเป็นสกุลเงินบาท โดยอ้างอิงจากอ ัตราแลกเปลียนกลางของ
VISA ซึงรวมความเสียงจากการแปลงสกุลเงินไม่เกินร้อยละ 2.5 จาก
จํานวนเงินทีทํารายการ
 บ ัตรนีไม่สามารถสอบถามยอดคงเหลือในต่างประเทศได้
บัญชีเงินฝากพืนฐาน ไม่มค
ี า
่ ธรรมเนียมร ักษาบ ัญชี จนกว่าผูฝ
้ ากเงินปฏิบ ัติผด
ิ
เงือนไขทําให้บ ัญชีจะถูกเปลียนสถานะเป็นบ ัญชีเบสิก (เมือบ ัญชีเงินฝาก
พืนฐานไม่มก
ี ารเคลือนไหว 3 ปี ขึนไป)
1. หากยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเป็ นศูนย์บาทนั บตังแต่วน
ั ทีเปิ ดบัญชี เป็ น
ระยะเวลา 360 วัน ติดต่อกัน ธนาคารจะดําเนินการปิ ดบัญชีโดยอัตโนมัต ิ
2. ธนาคารขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงสถานะผลิตภ ัณฑ์บ ัญชีเงินฝากพืนฐาน
เป็นบ ัญชีเบสิก โดยธนาคารจะแจ้งให้ผฝ
ู ้ ากเงินทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า
ิ ดลงท ันที
30 ว ัน และให้ถอ
ื ว่าสิทธิพเิ ศษของบ ัญชีเงินฝากพืนฐาน ได้สนสุ
เมือเข้าเงือนไขข้อใดข้อหนึง ด ังต่อไปนี
2.1 บ ัญชีเงินฝากพืนฐานไม่มก
ี ารเคลือนไหวติดต่อก ันเกิน 3 ปี โดย
ธนาคารจะส่งจดหมายแจ้งสถานะบ ัญชีไม่เคลือนไหวทุกสินปี เป็นเวลา
3 ปี ติดต่อก ัน โดยในปี ที 3 ธนาคารจะแจ้งการเปลียนสถานะบ ัญชีจาก
บ ัญชีเงินฝากพืนฐาน เป็นบ ัญชีเบสิก
2.2 บ ัญชีเงินฝากพืนฐาน มียอดเงินฝากเฉลียคงเหลือในแต่ละเดือนเกิน
กว่า 50,000 บาท
2.3 บ ัญชีเงินฝากพืนฐาน มียอดเงินรวมเข้าบ ัญชี หรือ ยอดเงินรวมออก
จากบ ัญชี เกินกว่า 50,000 บาทต่อเดือน
ิ ธิเปิ ดบ ัญชีเงินฝากพืนฐาน
2.4 ผูฝ
้ ากเงินขาดคุณสมบ ัติในการเป็นผูม
้ ส
ี ท
ตามทีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
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(6.) ช่องทางในการติดต่อ/
ร้องเรียน
ช่องทางในการติดต่อ/ร้องเรียน
ผูอ
้ อกผลิตภ ัณฑ์:

ั
หากท่านมีขอ
้ สงสยในรายละเอี
ยดผลิตภ ัณฑ์ หรือต้องการร้องเรียน สามารถ
ดําเนินการผ่าน www.tmbbank.com หรือ ธนาคารทุกสาขา หรือ Contact
Center 1558

คําเตือน : เงินฝากนีได้ร ับความคุม
้ ครองจากสถาบ ันคุม
้ ครองเงินฝากตามจํานวนทีกําหนดไว้ในกฎหมาย โดยใน
ปัจจุบ ันคือสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท จนถึง 10 ส.ค.2562 และหล ังจากนนจะลดลงเหลื
ั
อไม่เกิน 5 ล้าน
บาท จนถึง 10 ส.ค.2563 และไม่เกิน 1 ล้านบาท ตงแต่
ั
11 ส.ค.2563 เป็นต้นไป
ข ้อมูลในเอกสารฉบับนี มีผลใช ้บังคับได ้จนกว่าจะมีการเปลียนแปลงอัตราดอกเบีย ค่าธรรมเนียม รวมทังเงือนไขผลิตภัณฑ์ทอาจ
ี
เกิดขึนในภายหน ้า ในกรณีมก
ี ารเปลียนแปลงเงือนไข ธนาคารจะแจ ้งลูกค ้าทราบล่วงหน ้าผ่านช่องทาง www.tmbbank.com
หรือ TMB ทุกสาขา
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