ผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรั พย์ แบบมีประกัน
ชื่อผลิตภัณฑ์

บัญชีเงินฝากออมทรั พย์ แทนความห่วงใย (TMB Savings Care Account)

สาระสาคัญ

บัญชีทเี อ็มบี ออลล์ ฟรี พร้ อมบัตรเดบิต
(TMB All Free Account with Debit card)

1. อัตราดอกเบีย้ :

0.125% ต่อปี
ทังนี
้ ้อัตราดอกเบี ้ยอาจเปลีย่ นแปลงได้ โดยสามารถเรี ยกดูข้อมูลอัตราดอกเบี ้ยปัจจุบนั
ได้ ที่ https://www.tmbbank.com/rates

อัตราดอกเบี ้ย 0.0% ต่ อปี
ทังนี
้ ้อัตราดอกเบี ้ยอาจเปลีย่ นแปลงได้ โดยสามารถเรี ยกดูข้อมูลอัตราดอกเบี ้ยปัจจุบนั ได้ ที่
https://www.tmbbank.com/rates

2. ระยะเวลาจ่ ายดอกเบีย้ :

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

ธนาคารจ่ายดอกเบี ้ยปี ละ 2 ครัง้ คือ เดือนมิถนุ ายนและธันวาคม (ถ้ ามี)

3. จานวนเงินเปิ ดบัญชีขนั ้ ต่า :

5,000 บาท

ไม่มีขนต
ั ้ า่ ในการเปิ ดบัญชีครัง้ แรก

คุ้มครองอุบตั ิเหตุ 20 เท่าของยอดเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 5,000 บาทในบัญชี 1 วันก่อน
คุ้มครองอุบตั ิเหตุ 20 เท่าของยอดเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 5,000 บาทในบัญชี 1 วันก่อนวันเกิดอุบตั ิเหตุ หรื อสูญเสีย
วันเกิดอุบตั ิเหตุ หรื อสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรื อทุพพลภาพ
4. เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัย :
อวัยวะ สายตา การรับฟั ง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี โดยไม่ต้องจ่ายค่า
ถาวร สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี โดยไม่ต้องจ่ายค่าเบี ้ยประกันรายปี และไม่ต้อง
เบี ้ยประกันรายปี และไม่ต้องตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพ
5. ค่ ารั กษาบัญชี :

บัญชีที่ไม่เคลือ่ นไหว 1 ปี ขึ ้นไป กรณียอดเงินคงเหลือ ตา่ กว่า 2,000 บาท มีค่ารักษาบัญชี
บัญชีที่ไม่เคลือ่ นไหว 1 ปี ขึ ้นไป กรณียอดเงินคงเหลือ ตา่ กว่า 2,000 บาท มีค่ารักษาบัญชี 50 บาทต่อบัญชีต่อเดือน
50 บาทต่อบัญชีต่อเดือน

6. ช่ องทางในการติดต่ อผู้ให้บริ การ

สามารถเข้ าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbbank.com หรือ TMB ทุกสาขา หรื อ
สามารถเข้ าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbbank.com หรือ TMB ทุกสาขา หรื อ TMB Contact Center 1558
TMB Contact Center 1558 หรื อ บริษทั เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด
หรือ บริ ษทั ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) Call Center 0 2613 0123
(มหาชน) โทร 02-8258888

7. ข้ อควรระวัง :

1. ผู้ฝากเงินจะได้ รับความคุ้มครองประกันภัย 1 วันก่อนวันเกิดอุบตั ิเหตุ โดยต้ องเปิ ดบัญชี
ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และ ณ สิ ้นวันมีจานวนเงินฝากคงเหลือในบัญชี ตั ้งแต่ 5,000 บาท ขึ ้นไป รวมผลประโยชน์
สูงสุดจากทุกบัญชีรวมกัน ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี กรมธรรม์
2. ไม่รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรื อถูกทาร้ ายร่างกาย, ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาล, ไม่รวมการขับขีแ่ ละโดยสาร
รถจักรยานยนต์
3. การขอรับเงินหรื อค่าสินไหมทดแทน ต้ องดาเนินการภายใน 180 วันนับจากวันที่เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ สายตา การ
1. ผู้ฝากเงินจะได้ รับความคุ้มครองประกันภัยอุบตั ิเหตุ โดยต้ องเปิ ดบัญชี
รับฟั งเสียง การพูดออกเสียง หรื อ ทุพพลภาพถาวร โดยติดต่อหน่วยงาน บริ ษทั ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ฝ่ าย
ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และ ณ สิ ้นวันมีจานวนเงินฝากคงเหลือในบัญชี ตังแต่
้
สินไหมทัว่ ไป เลขที่ 34/3 อาคารไทยประกันภัย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.
5,000 บาท ขึ ้นไป
0-2613-0100 หรือ Call Center : 0-2613-0123 โดยบริษทั ประกันภัยจะจ่ายเงินหรื อค่าสินไหมทดแทนที่ผ้ ฝู ากเงิน
2. ไม่รวมถึงการถูกฆ่า หรื อถูกทาร้ ายร่างกาย, ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาล, ไม่รวมการขับ ได้ รับความคุ้มครองตามข้ อ 1. ให้ กบั ผู้ฝากเงินถ้ าเป็ นกรณีที่ได้ รับบาดเจ็บหรื อทุพพลภาพ แต่จะจ่ายให้ กบั ผู้รับ
ขีแ่ ละโดยสารรถจักรยานยนต์
ประโยชน์ซงึ่ เป็ นทายาทตามกฎหมายของผู้ฝากเงิน ถ้ าเป็ นกรณีที่ถึงแก่ชวี ติ
4. ผู้ฝากเงินจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การบัญชีเงินฝากพร้ อมบัตรเดบิตในแต่ละปี ซึง่ จะครบกาหนดชาระใน
เดือนที่เปิ ดบัญชีเงินฝากพร้ อมบัตรเดบิตของปี ถดั ไป โดยธนาคารจะดาเนินการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชาระ
ค่าธรรมเนียมรายปี ตามอัตราที่ธนาคารประกาศกาหนด หากธนาคารไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากชาระค่าธรรมเนียม
ได้ จนครบจานวน ธนาคารสงวนสิทธิ์เปลีย่ นประเภทผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี เป็ นเงินฝากออม
ทรัพย์ทวั่ ไป โดยธนาคารไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากเงินทราบ และให้ ถือว่าสิทธิ พิเศษของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทีเอ็มบี
ออลล์ ฟรี ได้ สิ ้นสุดลงทันที

