(1.) ข้อมูลทวไป
ั
ชือผูข
้ าย / ชือผูอ
้ อก ผลิตภ ัณฑ์ :

ธนาคารทหารไทย จําก ัด (มหาชน)

ชือผลิตภ ัณฑ์ :

บ ัญชี ออลล์ฟรี (All Free Account)

ประเภทผลิตภ ัณฑ์ :

บ ัญชีเงินฝากออมทร ัพย์

ระยะเวลาการฝาก :

ไม่กําหนดระยะเวลาฝาก

ว ันเดือนปี :

1 มีนาคม 2564

จํานวนเงินเปิ ดบ ัญชีขนตํ
ั าและ
สูงสุด (บาท)

ไม่มข
ี นตํ
ั าในการเปิ ดบ ัญชีครงแรก
ั
/ ฝากเพิมครงต่
ั อไป

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

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

(3.) เงือนไข
เงือนไขหล ัก :

1) ไม่มข
ี นตํ
ั าในการเปิ ดบัญชีครังแรก หรือฝากเพิมครังต่อไป
2) ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิ ดบ ัญชีได้ไม่เกิน 4 บ ัญชี (ทุกช่องทางรวมกัน)
3) เปิ ดบ ัญชีครงแรกพร้
ั
อมบ ัตรเดบิตหรือไม่ก็ได้ และไม่กําหนดจํานวนเงินขันตํา
ในการเปิ ดบัญชี
4) เจ้าของบ ัญชี 1 บ ัญชี สามารถถือบ ัตรได้รวมก ันไม่เกิน 5 บ ัตรต่อบ ัญชี
แบ่งเป็นบ ัตรเดบิตไม่เกิน 2 บ ัตรต่อบ ัญชี และ ชิปแทนเงินสด WAVEไม่เกิน
2 บ ัตรต่อบ ัญชี และ All Free digital card ไม่เกิน 1 บ ัตรต่อบ ัญชี
5) บัญชีสําหรับบุคคลธรรมดา และบัญชีต ้องไม่ถูกเปิ ดในนามส่วนราชการ นิตบ
ิ ุคคล
มูลนิธ ิ บุคคลทีมีถนที
ิ อยูน
่ อกประเทศ (NRBA) และชือบัญชีเงินฝากจะต ้องเป็ นชือ
ื ญชีเงินฝาก “และ / หรือ / เพือ / โดย”
บุคคลเดียว ไม่ใช่ชอบั
6) ชือบัญชีเงินฝากต ้องเป็ นชือบุคคลทีเป็ นเจ ้าของบัญชี ธนาคารไม่อนุญาตให ้ใช ้
นามแฝงในการเปิ ดบัญชี
7) ผู ้ฝากเงินต ้องชําระค่าธรรมเนียมตามประกาศของธนาคาร
8) การฝากเงินทําได้ทุกสาขาทวประเทศในเวลาทํ
ั
าการของสาขานนๆ
ั และไม่
กําหนดจํานวนครงในการร
ั
ับฝาก
9) เช็ค ดร๊าฟท์ หรือตราสารอืนๆ ทีนําฝากเข ้าบัญชี ธนาคารจะรับฝากไว ้เพือการเรียก
เก็บเท่านัน การฝากเงินจะสมบูรณ์เมือธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสารดังกล่าวได ้
และผู ้ฝากเงินจะถอนเงินทีนํ าฝากตามตราสารดังกล่าวได ้ต่อเมือธนาคารเรียกเก็บ
เงินได ้เรียบร ้อยแล ้ว
10) การถอนเงินโดยเจ ้าของบัญชี : ถอนได้ทุกสาขาไม่จําก ัดจํานวนเงิน
11) การถอนเงินโดยการมอบฉันทะ : ถอนได ้ทุกสาขาไม่จํากัดจํานวนเงินทังในเขต
สํานั กหักบัญชีเดียวกันและต่างสํานั กหักบัญชี/ข ้ามจังหวัด

เงือนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิ
ประโยชน์และเงือนไขอืน :

สิทธิประโยชน์ทผู
ี ฝ
้ ากเงินจะได้ร ับ ได้แก่ การทําธุรกรรมฟรี(ไม่มค
ี า่ ธรรมเนียม)
ํ หร ับการทําธุรกรรมด ังต่อไปนี
แบบไม่จําก ัดจํานวนครงั สา
1) การโอนเงินระหว่างบัญชีของธนาคารทหารไทย(ทังผู ้โอนและผู ้รับโอน) ทีสาขาของ
ธนาคาร, เครือง ATM, เครืองรับฝากเงินสดอัตโนมัต ิ (ADM), Contact Center
1558, Internet Banking และ TOUCH ของธนาคาร
2) การถอนเงินสด, การฝากเงินสด และสอบถามยอดเงินคงเหลือ ทีเครือง ATM และ
เครืองรับฝากเงินสดอัตโนมัต ิ (ADM) ของธนาคาร
3) การถอนเงินสด และสอบถามยอดเงินคงเหลือ ทีเครือง ATM ต่างธนาคาร
ภายในประเทศไทยทีมีสัญลักษณ์ ATM Pool
4) การโอนเงินระหว่างธนาคารแบบทันที (ORFT) ทีเครือง ATM , เครืองรับฝากเงิน
สดอัตโนมัต ิ (ADM) ของธนาคาร ,เครือง ATM ต่างธนาคารภายในประเทศไทยทีมี
สัญลักษณ์ ATM Pool และผ่านช่องทาง Internet Banking และ TOUCH ของ
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ธนาคาร
5) การโอนเงินระหว่างธนาคารแบบ 1 วันทําการ (SMART) ผ่านช่องทาง Internet
Banking และ TOUCH ของธนาคาร
6) การชําระค่าสาธารณูปโภค / ค่าสินค ้าและบริการ (Bill Payment) ทีเครือง ATM,
เครืองรับฝากเงินสดอัตโนมัต ิ (ADM), Contact Center 1558, Internet Banking
และ TOUCH ของธนาคาร
7) การใช ้บริการหักบัญชีอัตโนมัตช
ิ ําระค่าสินค ้าและบริการ (Direct Debit)
8) การชําระค่าสินค ้าและบริการผ่าน EPAYS (E-Payment)
้ ริการเงินฝากออมทร ัพย์ ออลล์ฟรี นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จากการใชบ
ธุรกรรมทีถูกระบุไว้ขา้ งต้นให้เป็นไปตามประกาศอ ัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
(4.) ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์บัญชี ออลล์ฟรี (All Free account)
1.1 ค่าธรรมเนียมบ ัญชี
1.1.1 ค่าธรรมเนียมเปิ ดบ ัญชีครงแรก
ั
350 บาท
1.1.2 ค่าธรรมเนียมเปลียนแปลงประเภทบ ัญชี
เดิมเป็นบ ัญชีออลล์ ฟรี
ไม่มค
ี า
่ ธรรมเนียม
1.1.3 ค่าธรรมเนียมรายปี บ ัญชี
250 บาท ต่อบ ัญชี
หมายเหตุ :
1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมเปิ ดบ ัญชี ในกรณีด ังนี
1.1 ลูกค้าธนบดีหรือธนบดีธนกิจ(Superior/Wealth /Private
Banking)
1.2 ลูกค้าทีร ับเงินเดือนผ่าน Payroll ทีเข้าเงือนไขธนาคาร
้ ัญชี โดยไม่ออกบ ัตร
1.3 ลูกค้าเลือกใชบ
1.4 ลูกค้าข้าราชการทหาร
2. ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ในกรณีด ังนี
2.1 ลูกค้าธนบดีหรือธนบดีธนกิจ(Superior/Wealth /Private
Banking)
2.2 ลูกค้าทีร ับเงินเดือนผ่าน Payroll ทีเข้าเงือนไขธนาคาร
2.3 ลูกค้าไม่ได้ออกบ ัตร/ไม่ถอ
ื บ ัตรเดบิต ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน
ก่อนหน้า ของรอบการเรียกเก็ บค่าธรรมเนียมรายปี บ ัญชีนน
ั
้ า
2.4 มียอดใชจ
่ ยผ่าน บ ัตร เดบิต ออลล์ฟรี หรือ ชิปแทนเงินสด
WAVE ตลอดปี สะสม 15,000 บาทขึนไป โดยน ับจากในหนึงปี
ปฏิทน
ิ
2.5 มีการซือกองทุน SSF หรือ RMF ใดก็ได้ ผ่าน ทีเอ็ มบี ตลอดปี
รวม 50,000 บาท ขึนไป โดยน ับจากในหนึงปี ปฏิทน
ิ
้ า
2.6 สําหร ับลูกค้าทีถือบ ัตรเครดิตทีเอ็มบี ใชจ
่ ยผ่านบ ัตรเครดิต
ทีเอ็มบี สะสม 50,000 บาท ต่อปี โดยน ับจากในหนึงปี ปฏิทน
ิ
้ ริการรายปี บ ัญชีในแต่ละปี นน
2) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใชบ
ั ซึงจะครบ
กําหนดชําระในเดือนทีเปิ ดบ ัญชีของปี ถ ัดไป
3) ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีในกรณีทเป็
ี นบัญชีไม่เคลือนไหว 1
ปี ขนไป
ึ
และมียอดเงินคงเหลือตํากว่า 2,000 บาท โดยจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ดังกล่าวในอัตราเดือนละ 50 บาทหรือตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
กรณียอดเงินคงเหลือในบัญชีมย
ี อดตํากว่า 50 บาทธนาคารจะหักบัญชีท่านเท่ากับ
ยอดคงเหลือ และเมือยอดเงินคงเหลือในบัญชีมย
ี อดเป็ นศูนย์บาทครบ 395 วัน
ธนาคารจะทําการปิ ดบัญชีเงินฝากดังกล่าวทันที
ธนาคารกําหนดให้บ ัญชี ออลล์ฟรี ทีไม่มรี ายการการฝาก-ถอนเงิน หรือไม่ได้นํา
สมุดเงินฝาก (ถ้ามี) มาปร ับรายการ ณ เคาน์เตอร์สาขาของธนาคารหรือ ไม่ได้
ทํ า ธุ รกรรมผ่านช่ อ งทางอิเล็ ค ทรอนิก ส ์ ได้แก่ เครือง ATM , เครืองร ับฝากเงิน
อต
ั โน ม ต
ั ิ (ADM) , Internet Banking, Bahtnet, Interbank Transfer แล ะ
TOUCH รวม ท งไม่
ั
ม ี ก า ร ทํ าราย การ ผ่ า น ต ว
ั แทนรบ
ั ฝ าก เงิน ข อ งธ น าค า ร
ติดต่อก ันระยะเวลา 1 ปี ขึนไปเป็นบ ัญชีไม่เคลือนไหว
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ทงนี
ั การปร ับเปลียนสถานะของบ ัญชีไม่เคลือนไหวให้เป็นบ ัญชีปกติทเคลื
ี
อนไหว
สามารถทํารายการฝาก-ถอนเงิน ณ เคาน์เตอร์บริการสาขาของธนาคารด้วย
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ตนเองเท่านน
ั
4) ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จากการใช ้บริการบัญชี ออลล์ฟรี นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมทีธนาคารยกเว ้นให ้แก่ผู ้ฝากเงินดังกล่าว(ถ ้ามี) ให ้เป็ นไปตาม
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
5) ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจากเครือง ATM ในต่างประเทศ : 75 บาท ต่อ
รายการ
ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทํ ารายการทีเรียกเก็บโดยธนาคารเจ ้าของเครืองเอทีเอ็ม
หมายเหตุ :
5.1 อ ัตราแลกเปลียนทีเกิดจากการถอนเงินและชําระค่าสินค้าและบริการเรียก
เก็บเป็นสกุลเงินบาท โดยอ้างอิงจากอ ัตราแลกเปลียนกลางของ VISA ซึง
รวมความเสียงจากการแปลงสกุลเงินไม่เกินร้อยละ 2.5 จากจํานวนเงินทีทํา
รายการ
5.2 บ ัตรนีไม่สามารถสอบถามยอดคงเหลือในต่างประเทศได้

ค่าร ักษาบ ัญชี :

บ ัญชีทไม่
ี เคลือนไหว 1 ปี ขึนไป กรณียอดเงินคงเหลือ ตํากว่า 2,000 บาท มีคา
่
ร ักษาบ ัญชี 50 บาทต่อบ ัญชีตอ
่ เดือน

(5.) ข้อแนะนํา/คําเตือน
ข้อควรระว ัง :

้ ริการบ ัญชีเงินฝากในแต่ละปี ซึงจะ
ผูฝ
้ ากเงินจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการใชบ
ํ
ครบกําหนดชาระในเดือนทีเปิ ดบ ัญชีเงินฝากของปี ถ ัดไป โดยธนาคารจะ
ดําเนินการห ักบ ัญชีเงินฝากอ ัตโนม ัติเพือชําระค่าธรรมเนียมรายปี ตามอ ัตราที
ธนาคารประกาศกําหนด หากธนาคารไม่สามารถห ักบ ัญชีเงินฝากชําระ
ค่าธรรมเนียมได้จนครบจํานวน ธนาคารสงวนสิทธิในการยกเลิกบ ัตรเดบิตทุก
ประเภทภายใต้บ ัญชี ออลล์ฟรี และให้ถอ
ื ว่าสิทธิพเิ ศษของบ ัญชีเงินฝากออม
ิ ดลงท ันที
ทร ัพย์ ออลล์ฟรี ได้สนสุ

(6.) ข้อมูลกรณีมป
ี ระก ันภ ัย
ประเภทของการประก ันภ ัย :

กรมธรรม์คม
ุ ้ ครองอุบ ัติเหตุแบบกลุม
่ ทีให้ความคุม
้ ครองแก่ผฝ
ู ้ ากเงิน
"เงือนไขและรายละเอียดความคุม
้ ครองเป็นไปตามทีบริษ ัทประก ันกําหนด" และ
"ร ับประก ันโดยบริษ ัท ธนชาตประก ันภ ัย จําก ัด (มหาชน) ธนาคารทีเอ็มบี เป็น
เพียงนายหน้าประก ันวินาศภ ัยเท่านน"
ั

ชือบริษท
ั ประก ันภ ัย :

บริษ ัท ธนชาตประก ันภ ัย จําก ัด (มหาชน) Call Center 02-308-9300

วงเงินทีคุม
้ ครองประก ันภ ัย :

1) ให้ความคุม
้ ครองอุบ ัติเหตุท ันทีทเปิ
ี ดบ ัญชี 20 เท่าของยอดเงินคงเหลือใน
บ ัญชีไม่นอ
้ ยกว่า 5,000 บาท ก่อนว ันเกิดอุบ ัติเหตุ 1 ว ัน ทวโลกตลอด
ั
24
ชม. โดยคุ ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัตเิ หตุ ซึงทําให ้เกิด
การบาดเจ็บทางร่างกาย การเสียชีวต
ิ สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟั งเสียง การพูด
ออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวร แต่ไม่รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทําร้าย
ร่างกาย การข ับขีหรือโดยสารจ ักรยานยนต์และไม่รวมค่าร ักษาพยาบาล
สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี โดยไม่ตอ
้ งจ่ายค่าเบียประก ันรายปี และ
ไม่ตอ
้ งตรวจสุขภาพ
2) กรณีเกิดอุบ ัติเหตุในว ันทีเปิ ดบ ัญชีจะได้ร ับความคุม
้ ครองทันที ตามยอดเงิน
คงเหลือ ณ วันทีเปิ ดบัญชี (ยอดเงินคงเหลือในบัญชีต ้องไม่น ้อยกว่า 5,000 บาท)
3) รายละเอียดความคุ ้มครองเป็ นไปตามข ้อตกลงและข ้อยกเว ้นสาหรับกรมธรรม์
ประกันภัยอุบัตเิ หตุกลุม
่
4) กรณีผู ้ฝากเงินประสบอุบัตเิ หตุทได
ี ้รับความคุ ้มครองตามการประกันอุบัตเิ หตุนี
มากกว่า 1 ครังต่อปี จํานวนเงินหรือค่าสินไหมทดแทนทีผู ้ฝากเงินได ้รับความ
คุ ้มครองจํากัดสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี
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5) ความคุม
้ ครองค่าร ักษาพยาบาล 3,000 บาทต่ออุบ ัติเหตุตอ
่ ครงจากการ
ั
บาดเจ็บจากอุบัตเิ หตุทวไป
ั
ไม่รวมการถูกฆาตกรรม หรือถูกทําร ้ายร่างกาย หรือขณะ
ขับขีหรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สําหรับลูกค ้าทีเปิ ดบัญชีและได ้รับสิทธิคุ ้มครองค่า
รักษาพยาบาล ทังนี ธนาคารสงวนสิทธิตามเงือนไข ดังต่อไปนี,
5.1) กรณีลก
ู ค ้าบัญชีเดิม ให ้ความคุ ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุสําหรับ
ลูกค ้าบัญชี ออลล์ฟรี เพียงมีเงินคงเหลือไว ้ในบัญชีทุกวัน ตังแต่ 5,000 บาท
ขึนไป ในเดือนก่อนหน ้าเดือนทีเกิดอุบัตเิ หตุ (โดยอนุโลมให ้มีเงินตํากว่า
5,000 บาทได ้ไม่เกิน 5 วันในเดือนนันและนับเฉพาะยอดเงินจากบัญชีใดบัญชี
หนึง ไม่นับรวมยอดกรณีมห
ี ลายบัญชี)
5.2) ลูกค ้าทีเปิ ดบัญชีใหม่ ได ้รับความคุ ้มครองทันที ภายหลังจากเปิ ดบัญชี จนถึง
วันสินเดือนทีเปิ ดบัญชี โดยไม่กําหนดยอดเงินฝากคงเหลืออยูใ่ นบัญชี
(ธนาคารขอสวนสิทธิให ้ความคุ ้มครองเฉพาะลูกค ้าบัญชีออล์ ฟรี ทีเปิ ดบัญชี
ใหม่ 1 คน ต่อ 1 สิทธิเท่านัน) และจะได ้รับสิทธิคา่ รักษาพยาบาลในเดือน
ถัดไปเมือเข ้าเงือนไข ดังนี
 เปิ ดบัญชี ระหว่างวันที 1-25 ต ้องมียอดเงินฝากคงเหลืออยูใ่ นบัญชีทก
ุ สินวัน
ไม่น ้อยกว่า 5,000 บาท จนถึงวันสินเดือนทีเปิ ดบัญชี (อนุโลมให ้มียอดเงิน
ฝากคงเหลืออยูใ่ นบัญชี น ้อยกว่า 5,000 บาท ได ้ไม่เกิน 5 วันในเดือนทีเปิ ด
บัญชี)
 เปิ ดบัญชีวันที 26 เป็ นต ้นไป ต ้องมียอดเงินฝากคงเหลืออยูใ่ นบัญชีทก
ุ สินวัน
ไม่น ้อยกว่า 5,000 บาท จนถึงวันสินเดือนทีเปิ ดบัญชี
5.3) กรณีลก
ู ค ้าสํารองจ่ายไปก่อนจะได ้รับเงินค่ารักษาพยาบาลคืนภายใน 15 วันทํ า
การหลังจากดําเนินเรืองขอเบิกค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทประกันไปแล ้ว โดย
บริษัทประกันจะคืนเงินเข ้าบัญชี ออลล์ฟรี (บัญชีใดบัญชีหนึง กรณีมห
ี ลาย
บัญชี) ตามทีลูกค ้าแจ ้งความจํานงค์ โดยลูกค ้าสามารถตรวจสอบสถานะ การ
เบิกค่ารักษาพยาบาลได ้ โดยโทรศัพท์สอบถามได ้ทีบริษัทประกัน
่ นบุคคล
เงือนไขร ับสิทธิคม
ุ ้ ครองการประก ันภ ัยอุบ ัติเหตุสว
1) ความคุม
้ ครองการประก ันภ ัยจะเริมเมือมีเงินคงค้างในบ ัญชีตงแต่
ั
5,000
บาทขึนไป ก่อนว ันเกิดอุบ ัติเหตุ 1 ว ัน
่ นบุคคลนน
2) ลูกค้าทีเปิ ดบ ัญชีและได้ร ับสิทธิคม
ุ ้ ครองการประก ันภ ัยอุบ ัติเหตุสว
ั
จะต้องมีอายุระหว่าง 15-70 ปี ณ ว ันเปิ ดบ ัญชี โดยต้องเปิ ดบ ัญชีในนาม
บุคคลธรรมดา โดยไม่เป็นบ ัญชีรว
่ ม/และ/หรือ/เพือ/โดย/นามแฝง
3) กรณีมบ
ี ัญชี มากกว่า 1 บ ัญชี จะได้ร ับวงเงินคุม
้ ครองรวมทุกบ ัญชีสูงสุด
3,000,000 บาท ความคุม
้ ครองค่าร ักษาพยาบาล 3,000 บาทต่ออุบ ัติเหตุ
ต่อครงั
(7.) ช่องทางในการติดต่อ/
ร้องเรียน
ช่องทางในการติดต่อ/ร้องเรียน
ผูอ
้ อกผลิตภ ัณฑ์:

ั
หากท่านมีขอ
้ สงสยในรายละเอี
ยดผลิตภ ัณฑ์ หรือต้องการร้องเรียน สามารถ
ดําเนินการผ่าน www.tmbbank.com หรือ ธนาคารทุกสาขา หรือ Contact
Center 1558 หรือ บริษ ัท ธนชาตประก ันภ ัย จําก ัด (มหาชน) 02-308-9300

คําเตือน : เงินฝากนีได้ร ับความคุม
้ ครองจากสถาบ ันคุม
้ ครองเงินฝากตามจํานวนเงินทีกฎหมายกําหนด โดยใน
ปัจจุบ ันจนถึง 10 สิงหาคม 2564 วงเงินคุม
้ ครองเงินฝาก ไม่เกินจํานวน 5 ล้านบาท และลดลงเหลือไม่
เกินจํานวน 1 ล้านบาท ตงแต่
ั
ว ันที 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
ข ้อมูลในเอกสารฉบับนี มีผลใช ้บังคับได ้จนกว่าจะมีการเปลียนแปลงอัตราดอกเบีย ค่าธรรมเนียม รวมทังเงือนไข
ผลิตภัณฑ์ทอาจเกิ
ี
ดขึนในภายหน ้า ในกรณีมก
ี ารเปลียนแปลงเงือนไข ธนาคารจะแจ ้งลูกค ้าทราบล่วงหน ้าผ่านช่องทาง
www.tmbbank.com หรือ TMB ทุกสาขา
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