ผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรั พย์ พิเศษ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สาระสาคัญ

บัญชีเงินฝากไม่ ประจา ทีเอ็มบี ดอกเบีย้ สูง
(TMB No Fixed Account)
ยอดเงินในบ ัญชี (บาท)

1. อัตราดอกเบีย้ :

<=50,000,000 บาท
>50,000,000 บาท

้
อ ัตราดอกเบีย
ปกติ
1.30%
0.125%

้
อ ัตราดอกเบีย
โบน ัส*
1.60%
0.425%

บัญชีเงินฝากออมทรั พย์ ทีเอ็มบี ดรี มเซฟวิ่ง
(TMB Dream Savings Account)
้
อ ัตราดอกเบีย
โบน ัส**
1.80%
0.625%

ทังนี
้ ้อัตราดอกเบี ้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยสามารถเรี ยกดูข้อมูลอัตราดอกเบี ้ยปั จจุบนั
ได้ ที่ https://www.tmbbank.com/rates
อัตราดอกเบี ้ยปกติ ลูกค้ าทัว่ ไป ยอดเงินฝาก
<= 50,000,000 บาท : ดอกเบี ้ย 1.30% (เฉลี่ย 1.30%)
> 50,000,000 บาท (สาหรับยอดเงินฝากที่เกิน 50,000,000 บาทขึน้ ไป) :
ดอกเบี ้ย 0.125% (เฉลี่ย 1.30% - 0.125%)

้
อ ัตราดอกเบีย
เดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 6
เดือนที่ 7 เป็ นต ้นไป

2.50% (อัตราดอกเบีย
้ ปกติ + 0.50%)
2.00% (อัตราดอกเบีย
้ ปกติ)

ทังนี
้ ้อัตราดอกเบี ้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยสามารถเรี ยกดูข้อมูลอัตรา
ดอกเบี ้ยปั จจุบนั ได้ ที่ https://www.tmbbank.com/rates
2.00% - 2.50%* ขึน้ กับระยะเวลาฝาก
โดยจะได้ อตั ราดอกเบี ้ยพิเศษสาหรับ 6 เดือนแรก
เดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 6 = 2.50% (ออมทรัพย์ดรี มเซฟวิง่ +0.5%)
เดือนที่ 7 เป็ นต้ นไป = 2.00% (ออมทรัพย์ดรี มเซฟวิง่ )

อัตราดอกเบี ้ยโบนัส* (อัตราดอกเบี ้ยปกติ + โบนัส 0.30%)
เมื่อมียอดเงินเฉลี่ยในเดือนปั จจุบนั ตั ้งแต่ 2 ล้ านบาทขึน้ ไป หรือใช้ ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ทา
ธุรกรรม 5 ครัง้ ขึ ้นไปในเดือนปั จจุบนั รับอัตราดอกเบี ้ยโบนัสในเดือนถัดไป
<= 50,000,000 บาท : ดอกเบี ้ย 1.60% (เฉลี่ย 1.60%*)
> 50,000,000 บาท (สาหรับยอดเงินฝากที่เกิน 50,000,000 บาทขึน้ ไป) :
ดอกเบี ้ย 0.425% (เฉลี่ย 1.60% - 0.425% *)
2. รายละเอียดอัตราดอกเบีย้ :

อัตราดอกเบี ้ยโบนัสพิเศษ** (อัตราดอกเบี ้ยปกติ + โบนัส 0.50%)
เมื่อมีการลงทุนในกองทุนรวมทุกประเภทผ่าน ทีเอ็มบี ที่มีมลู ค่าของเงินลงทุนเฉลี่ย
ตั ้งแต่ 20 ล้ านบาทขึน้ ไป ในเดือนปั จจุบนั รับอัตราดอกเบี ้ยโบนัสพิเศษในเดือนถัดไป
<= 50,000,000 บาท : ดอกเบี ้ย 1.80% (เฉลี่ย 1.80%**)
> 50,000,000 บาท (สาหรับยอดเงินฝากที่เกิน 50,000,000 บาทขึน้ ไป) :
ดอกเบี ้ย 0.625% (เฉลี่ย 1.60% - 0.625% **)
เฉลี่ย คืออัตราดอกเบี ้ยถัวเฉลี่ยสูงสุดของผลิตภัณฑ์ทั ้งหมดในแต่ละช่วงเงินฝาก
*1.60% คืออัตราดอกเบี ้ยเฉลี่ยสูงสุดของผลิตภัณฑ์ ที่ยอดเงินฝากไม่เกิน 50,000,000
บาท และทาตามเงื่อนไขของธนาคาร โดยคานวณดอกเบี ้ยแบบอัตราก้ าวหน้ า
**1.80% คืออัตราดอกเบี ้ยเฉลี่ยสูงสุดของผลิตภัณฑ์ ที่ยอดเงินฝากไม่เกิน 50,000,000
บาท และทาตามเงื่อนไขของธนาคาร โดยคานวณดอกเบี ้ยแบบอัตราก้ าวหน้ า

3. ระยะเวลาจ่ ายดอกเบีย้ :

ธนาคารจ่ายดอกเบี ้ยปี ละ 2 ครัง้ คือ เดือนมิถนุ ายนและธันวาคม
หักภาษี ณ ที่จา่ ย 15% ของจานวนดอกเบี ้ยที่ได้ รับ หากดอกเบี ้ยที่ได้ รับรวมทุกธนาคาร
ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี ธนาคารจะไม่หกั ภาษี ณ ที่จา่ ยตามหลักเกณฑ์ของ
กรมสรรพากร

ธนาคารจ่ายดอกเบี ้ยปี ละ 2 ครัง้ คือ เดือนมิถนุ ายนและธันวาคม
หักภาษี ณ ที่จา่ ย 15% ของจานวนดอกเบี ้ยที่ได้ รับ หากดอกเบี ้ยที่ได้ รับ
รวมทุกธนาคารไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี ธนาคารจะไม่หกั ภาษี ณ ที่จา่ ย
ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

4. จานวนเงินเปิ ดบัญชีขนั ้ ต่า :

ไม่มีขนั ้ ต่าในการเปิ ดบัญชีครัง้ แรก

กาหนดวันที่และจานวนเงินในการหักโอนเงินขัน้ ต่า 500 บาท
และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน

5. ค่ ารั กษาบัญชี :

ยกเว้ นค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี

ยกเว้ นค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี

6. ช่ องทางในการติดต่ อผู้ให้ บริ การ :

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

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

7. ข้ อควรระวัง :

• ลูกค้ า 1 ราย สามารถเปิ ดบัญชีได้ เพียง 1 บัญชีเท่านั ้น (ทุกสาขารวมกัน)
• การถอนจะต้ องยื่นสมุดคูฝ่ ากทังบั
้ ญชีหลักและบัญชีออมทรัพย์ TMB
• ไม่สามารถใช้ บริ การร่วมกับบัตร ATM/Debit ทุกประเภท
Dream Savings Account
• ไม่สามารถทาธุรกรรมทาง ATM, Phone Banking, การชาระค่าสาธารณูปโภค (Bill
Payment), การชาระค่าสินค้ าและบริ การผ่าน E-Payment, การโอนเงินระหว่างธนาคาร
(ORFT/SMART) ผ่านช่องทาง Internet Banking หรื อ Mobile Banking ได้
• ไม่สามารถใช้ บริ การหักบัญชีอตั โนมัติเพื่อชาระค่าสินค้ าและบริ การ (Direct Debit)
• หากทาธุรกรรมถอนเงิน หรื อโอนเงินผ่านเคาน์ เตอร์ บริ การของสาขา รวมกันแล้ ว
มากกว่า 2 ครัง้ ต่อเดือน ธนาคารจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมที่
เรียกเก็บตามปกติ (หากมี) รายการละ 50 บาท

