ทีปธธ. 015/2563
(ร้ อยละต่ อปี )

ประกาศ
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
เรื องอัตราดอกเบียY เงินฝากครั งY ที 3/2563
เริมใช้ ตังY แต่ วันที 27 กุมภาพันธ์ 2563
ประเภทลูกค้ า

ประเภทเงินฝาก

1. เงินฝากกระแสรายวัน
2. เงินฝากกระแสรายวัน Premium Current Plus
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 12)
3. เงินฝากกระแสรายวัน Freever-more
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 13)
4. เงินฝากออมทรั พย์ มีระดับ (Progressive Savings)
- วงเงินฝาก น้ อยกว่า 10.0 ล้ านบาท
- วงเงินฝากตังแต่
%
10.0 ล้ านบาท ขึ %นไป
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 17)
5. เงินฝากออมทรั พย์ Ultra Savings
- วงเงินฝาก น้ อยกว่า 2.0 หมืนบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
%
2.0 หมืนบาท แต่ไม่ถึง 1.0 แสนบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
%
1.0 แสนบาท แต่ไม่ถึง 50.0 ล้ านบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
%
50.0 ล้ านบาท ขึ %นไป
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 18)
6. เงินฝากออมทรั พย์ ธนชาตบัญชีฟรี เว่ อร์ ไลท์ (Freever-lite)
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 19)
7. เงินฝากออมทรั พย์ ธนชาต e-SAVINGS
- วงเงินฝาก 5 ล้ านบาทแรก
- วงเงินฝากส่วนทีเกิน 5 ล้ านบาท ขึ %นไป
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 20)
8. เงินฝากออมทรั พย์ นิติบุคคล/บุคคลพิเศษ
- วงเงินฝาก น้ อยกว่า 50.0 ล้ านบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
%
50.0 ล้ านบาท แต่ไม่ถึง 100.0 ล้ านบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
%
100.0 ล้ านบาท แต่ไม่ถึง 500.0 ล้ านบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
%
500.0 ล้ านบาท ขึ %นไป
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 7)
9. บัญชีเงินฝากออมทรั พย์ Offset Housing Loan
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 21)
10. บัญชีเงินฝากพืนY ฐาน (Basic Banking Account)
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 22)
11. เงินฝากประจํา
11.1 ระยะเวลาการฝาก 1 เดือน
11.2 ระยะเวลาการฝาก 2 เดือน
11.3 ระยะเวลาการฝาก 3 เดือน
11.4 ระยะเวลาการฝาก 6 เดือน
11.5 ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน
11.6 ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน
11.7 ระยะเวลาการฝาก 36 เดือน
(เงินฝากประจํา ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 31-35)

ผู้มีถินฐานอยู่นอก
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ธรรมดา

นิติบุคคล
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สหกรณ์
ออมทรั พย์ ,
อืนๆ

รั ฐวิสาหกิจ

บุคคลธรรมดา/
นิติบุคคล

นิติบุคคล /
บุคคลพิเศษ

12. เงินฝากประจําพิเศษ
12.1 เงินฝากประจําพิเศษ ระยะเวลาการฝาก 5 เดือน
- วงเงินฝาก ตังแต่
%
1.0 แสนบาท ขึ %นไป
ตังY แต่ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2563 ปิ ดรั บฝากสําหรั บกลุ่มนิติบุคคล
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ทีปธธ. 015/2563
(ร้ อยละต่ อปี )
ประเภทลูกค้ า

ประเภทเงินฝาก

12.2 เงินฝากประจําพิเศษ ระยะเวลาการฝาก 8 เดือน
- วงเงินฝาก ตังแต่
%
1.0 หมืนบาท ขึ %นไป
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 36)
13. เงินฝากปลอดภาษี (Tax Free Monthly Deposit)
13.1 เงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน
ตังแต่
% วนั ที 1 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่ให้ บริการเปิ ดบัญชีใหม่
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 41)
14. เงินฝากกระแสรายวัน Premium Current
ตังแต่
% วนั ที 1 พฤศจิกายน 2560 ไม่ให้ บริการเปิ ดบัญชีใหม่
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 14)
15. เงินฝากออมทรั พย์ ธนชาตบัญชีฟรี เว่ อร์ (Free-Ver)
ตังแต่
% วนั ที 27 ธันวาคม 2560 ไม่ให้ บริการเปิ ดบัญชีใหม่
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 23)
16. เงินฝากออมทรั พย์ ธุรกิจเพิมค่ า
- วงเงินฝาก น้ อยกว่า 1.0 แสนบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
%
1.0 แสนบาท ขึ %นไป
ตังแต่
% วนั ที 1 พฤศจิกายน 2560 ไม่ให้ บริการเปิ ดบัญชีใหม่
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 24)
17. เงินฝากออมทรั พย์ มังคัง ยังยืน
- วงเงินฝาก น้ อยกว่า 1.0 หมืนบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
%
1.0 หมืนบาท แต่ไม่ถึง 1.0 แสนบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
%
1.0 แสนบาท ขึ %นไป
ตังแต่
% วนั ที 1 พฤศจิกายน 2560 ไม่ให้ บริการเปิ ดบัญชีใหม่
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 25)
18. เงินฝากออมทรั พย์ ค้ ุมครองอุบัติเหตุ
ตังแต่
% วนั ที 1 กันยายน 2560 ไม่ให้ บริการเปิ ดบัญชีใหม่
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 26)
19. เงินฝากออมทรั พย์ เงินเดือนยิมY ได้ (Smile Payroll)
- วงเงินฝาก น้ อยกว่า 10.0 ล้ านบาท
- วงเงินฝากตังแต่
%
10.0 ล้ านบาท ขึ %นไป
ตังแต่
% วนั ที 1 กันยายน 2559 ไม่ให้ บริการเปิ ดบัญชีใหม่
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 27)
20. เงินฝากออมทรั พย์ ค้ ุมค่ า
- วงเงินฝาก น้ อยกว่า 5.0 หมืนบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
%
5.0 หมืนบาท แต่ไม่ถึง 5.0 ล้ านบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
%
5.0 ล้ านบาท ขึ %นไป
ตังแต่
% วนั ที 1 กันยายน 2560 ไม่ให้ บริการเปิ ดบัญชีใหม่
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 28)
21. เงินฝากออมทรั พย์ เศรษฐีน้อย
- วงเงินฝาก น้ อยกว่า 10.0 ล้ านบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
%
10.0 ล้ านบาท ขึ %นไป
ตังแต่
% วนั ที 1 กันยายน 2560 ไม่ให้ บริการเปิ ดบัญชีใหม่
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 29)
22. เงินฝากออมทรั พย์ บุฟเฟต์ ปี 2553
(เฉพาะบัญชีเงินฝากของลูกค้ าบุคคลธรรมดาทีรับโอนจากธนาคาร
นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน))
- วงเงินฝาก น้ อยกว่า 10.0 ล้ านบาท
- วงเงินฝาก ตังแต่
%
10.0 ล้ านบาท ขึ %นไป
ตังแต่
% วนั ที 1 มกราคม 2554 ไม่ให้ บริการเปิ ดบัญชีใหม่
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 30)
23. เงินฝากประจําคุ้มครองอุบัติเหตุ
23.1 ประเภท 3 เดือน
23.2 ประเภท 6 เดือน
23.3 ประเภท 12 เดือน
23.4 ประเภท 24 เดือน
ตังแต่
% วนั ที 1 กันยายน 2560 ไม่ให้ บริการเปิ ดบัญชีใหม่
(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 37)
24. บัตรเงินฝาก (NCD)
24.1 ระยะเวลาการฝาก 1 เดือน

ผู้มีถินฐานอยู่นอก
ประเทศ

กองทุน

บริ ษัท
ประกันภัย
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ประเภทเงินฝาก

24.2 ระยะเวลาการฝาก 2 เดือน

บุคคล
ธรรมดา

นิติบุคคล
ทัวไป

-

ผู้มีถินฐานอยู่นอก
ประเทศ

กองทุน

บริ ษัท
ประกันภัย
,บริ ษัท
ประกันชีวิต
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อืนๆ

รั ฐวิสาหกิจ
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ราชการ

นิติบุคคลทีไม่
แสวงหากําไร

สถาบัน
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นิติบุคคล

นิติบุคคล /
บุคคลพิเศษ

ตังแต่
% วนั ที 19 ธันวาคม 2560 ปิ ดรับฝากสําหรับบุคคลธรรมดา

24.3
24.4
24.5
24.6
24.7

ระยะเวลาการฝาก 3 เดือน
ระยะเวลาการฝาก 6 เดือน
ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน
ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน
ระยะเวลาการฝาก 36 เดือน

ตังแต่
% วนั ที 18 กุมภาพันธ์ 2563 ปิ ดรับฝากลูกค้ าทุกประเภท
(NCD ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 38)

25. เงินฝากประจําตามแผน
25.1 ระยะเวลาการฝาก 7 - 29 วัน
25.2 ระยะเวลาการฝาก 30 - 179 วัน
25.3 ระยะเวลาการฝาก 180 - 365 วัน
- วงเงินฝาก ตังแต่
%
5.0 หมืนบาท ขึ %นไป
ตังแต่
% วนั ที 19 ธันวาคม 2560 ปิ ดรับฝากสําหรับบุคคลธรรมดา
ตังแต่
% วนั ที 18 กุมภาพันธ์ 2563 ปิ ดรับฝากลูกค้ าทุกประเภท

(ตามเงือนไขท้ ายประกาศข้ อ 39)

หมายเหตุ
‘-‘ หมายถึง ไม่รับฝาก
* เงินฝากประเภทออมทรัพย์ สําหรับลูกค้ าประเภทผู้มีถินฐานอยู่นอกประเทศทีเป็ นธนาคารกลางของต่างประเทศกําหนดอัตราดอกเบี %ยเท่ากับลูกค้ ากลุม่ นิติบุคคลทัวไป

/ ต่ อหน้ า 4

ปธธ. 015/2563 หน้ า 4

รายละเอียด เงือนไขในการจ่ ายดอกเบียเงินฝากของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ครั งที 3/2563 มีดังนี
1. นิตบิ คุ คลทัวไป หมายถึง บริ ษัทจํากัด, บริ ษัทมหาชนจํากัด, ห้ างหุ้นส่วนจํากัด, ห้ างหุ้นส่วนสามัญนิตบิ คุ คล, โรงเรี ยนราษฎร์ , มหาวิทยาลัยเอกชน,
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, นิตบิ คุ คลทีไม่ต้องเสียภาษี เช่นนิติบคุ คลตามประกาศของราชการทีได้ รับการยกเว้ น บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ เป็ น
ต้ น
2. นิตบิ คุ คลทีไม่แสวงหากําไร หมายถึง สมาคม, มูลนิธิ, มูลนิธิทีได้ รับการยกเว้ นภาษี วัด, โบสถ์, สถานทูต, องค์การสหประชาชาติ
3. สถาบันการเงิน หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ทกุ ธนาคาร ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารอาคารสงเคราะห์,
ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย, บริ ษัทเงินทุน, บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์, บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ , กองทุนเพือการฟื น> ฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน, บริ ษัทหลักทรัพย์, สาขาของธนาคารต่างประเทศทีอยู่ในประเทศไทย, สถาบันการเงินต่างประเทศ, บริ ษัทลิสซิง
4. กองทุน หมายถึง กองทุนสํารองเลี >ยงชีพ, กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ กองทุนรวม ทังนี
> >ไม่รวมถึงกองทุนส่วนบุคคล
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ หมายถึง ชุมนุมสหกรณ์, สหกรณ์ออมทรัพย์, สหพันธ์สหกรณ์ และสหกรณ์อืนๆ
6. ผู้มีถินฐานอยู่นอกประเทศ (Non - Resident : NR) หมายถึง นิติบคุ คลหรื อบุคคลทีไม่ได้ มีถินทีอยู่ในประเทศไทย ประกอบด้ วย กิจการ, สถาบัน,
กองทุนสถาบันการเงินหรื อนิตบิ คุ คลทีตังอยู
> ่นอกประเทศไทย, องค์กรของรัฐบาลต่างประเทศทีตังอยู
> ่นอกประเทศไทย, สํานักงานสาขาและตัวแทน
ของนิตบิ คุ คลทีมีถินทีอยู่ในประเทศซึงตังอยู
> ่นอกประเทศไทย, บุคคลธรรมดาทีไม่มีสญ
ั ชาติไทยและไม่มีใบต่างด้ าวหรื อใบสําคัญถินทีอยู่ในประเทศ
ไทย, ทังนี
> >ไม่รวมถึงสถานทูตไทย, สถานกงสุลไทย, หรื อหน่วยงานของรัฐบาลไทยทีตังอยู
> ่นอกประเทศไทย, สถานทูตต่างประเทศ, สถานกงสุล, ทบวง
, ชํานัญพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติ, องค์การหรื อสถาบันระหว่างประเทศทีประจําการในประเทศไทย, สํานักงานสาขาและตัวแทนของนิติ
บุคคลทีมีถินทีอยู่นอกประเทศซึงตังอยู
> ่ในประเทศไทย
7. นิตบิ คุ คล/บุคคลพิเศษ หมายถึง นิตบิ คุ คลในข้ อ (1), (2), (3), (4), (5) ทีมีคณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทีธนาคารกําหนด และได้ รับอนุมตั ิจากผู้มีอํานาจ
ของธนาคารและปฏิบตั ติ ามเงือนไขทีธนาคารกําหนดเป็ นกรณีพิเศษ
8. กองทุนส่วนบุคคล ธนาคารจะให้ อตั ราดอกเบี >ยโดยพิจารณาจากประเภทของผู้ลงทุน ในกรณีทีผู้ลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดา ธนาคารจะให้ อตั รา
ดอกเบี >ยเท่ากับอัตราดอกเบี >ยของบุคคลธรรมดา ในกรณีทีผู้ลงทุนเป็ นนิตบิ คุ คลหรื อสถาบันทังที
> แสวงกําไรหรื อมิได้ แสวงกําไร ธนาคารจะให้ อตั รา
ดอกเบี >ยเท่ากับอัตราดอกเบี >ยของนิตบิ คุ คลหรื อสถาบันทังที
> แสวงกําไรหรื อมิได้ แสวงกําไรนัน> ๆ
9. บริ ษัทหลักทรัพย์เพือประโยชน์ของลูกค้ า สําหรับผู้ฝากทีฝากเงินก่อนวันที 28 มีนาคม 2559 ธนาคารจะให้ อตั ราดอกเบี >ยโดยพิจารณาจากประเภท
ของผู้ฝาก ในกรณีทีผู้ฝากเป็ นบุคคลธรรมดา ธนาคารจะให้ อตั ราดอกเบี >ยเท่ากับอัตราดอกเบี >ยของบุคคลธรรมดา ในกรณีทีผู้ฝากเป็ นนิตบิ คุ คล
ธนาคารจะให้ อตั ราดอกเบี >ยเท่ากับอัตราดอกเบี >ยของนิตบิ คุ คล สําหรับผู้ฝากทีฝากเงินตังแต่
> วนั ที 28 มีนาคม 2559 เป็ นต้ นไป ธนาคารจะให้ อตั รา
ดอกเบี >ยโดยพิจารณาเท่ากับอัตราดอกเบี >ยของลูกค้ าประเภทสถาบันการเงิน
10. สําหรับตัวW สัญญาใช้ เงินทีออกโดยบริ ษัทเงินทุน เอกชาติ จํากัด (มหาชน) และลูกค้ ามาไถ่ถอนกับธนาคารหลังวันครบกําหนดจ่ายเงิน ธนาคารจะจ่าย
ดอกเบี >ยโดยคํานวณตามเกณฑ์ประกาศ บริ ษัทเงินทุน เอกชาติ จํากัด (มหาชน) เรื องอัตราดอกเบี >ยตัวW สัญญาใช้ เงินฯ ทีมีผลบังคับใช้ ณ วันทีออกตัวW
สัญญาใช้ เงิน โดยอัตราดอกเบี >ยเมือทวงถามของบริ ษัทเงินทุนฯ ให้ หมายถึงอัตราดอกเบี >ยของธนาคารธนชาตทีกําหนดในกรณีถอนก่อนครบกําหนด
หลังจากฝากมาแล้ วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรื ออัตราดอกเบี >ยเงินฝากออมทรัพย์แล้ วแต่กรณี
11. ธนาคารอาจพิจารณาจ่ายดอกเบี >ยเงินฝากเพิมให้ ตามความเหมาะสม สําหรับลูกค้ าทีเป็ นไปตามเงือนไขและหลักเกณฑ์ทีธนาคารกําหนด แต่ทงนี
ั > >จะ
ไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี >ยทีธนาคารกําหนดจ่ายให้ แก่ผ้ ฝู ากเงินทีจัดอยู่ในประเภทเดียวกัน รวมทังมี
> ประเภทเงินฝากเดียวกัน และระยะเวลาฝาก
เดียวกัน บวกด้ วยร้ อยละ 1.75 ต่อปี
12. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Premium Current Plus มีเงือนไขดังนี >
12.1 ตังแต่
> วนั ที 2 มิถนุ ายน 2559 ไม่ให้ บริ การเปิ ดบัญชีใหม่สําหรับลูกค้ าประเภทประกันภัย และบริ ษัทประกันชีวติ สําหรับลูกค้ าทีเปิ ดบัญชีก่อน
วันที 2 มิถนุ ายน 2559 จะได้ รับดอกเบี >ยตามประกาศธนาคาร
12.2 ลูกค้ าทีใช้ บริ การบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Premium Current Plus สามารถใช้ บริ การร่ วมกับ Internet Banking (Thanachart iBiz) ของ
ธนาคารได้
12.3 รับฝากลูกค้ าเฉพาะนิตบิ ุคคลทัวไป ราชการ นิตบิ ุคคลทีไม่แสวงหาผลกําไร สหกรณ์ออมทรัพย์ รัฐวิสาหกิจ ยกเว้ น บุคคลธรรมดา สถาบัน
การเงิน กองทุน บริ ษัทประกันภัย บริ ษัทประกันชีวติ ผู้มีถินฐานอยู่นอกประเทศ และนิตบิ คุ คล/บุคคลพิเศษ
/ ต่อหน้ า 5

ปธธ. 015/2563 หน้ า 5
12.4 จํานวนเงินเปิ ดบัญชีครัง> แรกขันตํ
> า 10,000 บาท ขึ >นไป หรื อตามประกาศธนาคาร
12.5 ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมรายเดือน เดือนละ 299 บาท ต่อบัญชี หรื อ ตามประกาศธนาคาร โดยธนาคารจะดําเนินการหักจากบัญชีล่วงหน้ า
ทุกวันสิ >นเดือนก่อนเดือนทีใช้ บริ การ
12.6 ลูกค้ าจะได้ รับบัตร Business บัญชีเพือธุรกิจ ทีระบุชือเจ้ าของบัญชี เลขทีเจ้ าของบัญชี และประเภทผลิตภัณฑ์ทีลูกค้ าสมัครใช้ บริ การเพือใช้
แสดงสิทธิการยกเว้ น หรื อลดค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมตามทีธนาคารกําหนด หลังจากเปิ ดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Premium
Current Plus ประมาณ 10 วันทําการ หรื อตามทีธนาคารประกาศ โดยลูกค้ าต้ องรับบัตรทีสํานัก/สาขาทีเปิ ดบัญชีเท่านัน> ทังนี
> > ธนาคารมีสิทธิ
ในการยกเลิกบัตร Business บัญชีเพือธุรกิจได้ โดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า เว้ นแต่การยกเลิกดังกล่าว ทําให้ ลกู ค้ าเสียผลประโยชน์ ธนาคาร จะแจ้ ง
ให้ ทราบโดยประกาศล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ณ ทีสํานักงานสาขา และเว็บไซต์ของธนาคาร
12.7 ลูกค้ าสามารถนําบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Premium Current Plus ทําธุรกรรมผ่านช่องทางดังต่อไปนี > โดยจะได้ รับการยกเว้ นค่าธรรมเนียม
หรื อลดค่าธรรมเนียมการทํารายการและสามารถทํารายการได้ ไม่จํากัดจํานวนครัง> ต่อเดือนทังนี
> > ธนาคารมีสิทธิเปลียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม
ได้ ตามประกาศธนาคาร
12.7.1 ทํารายการผ่านช่องทางสํานัก/สาขาของธนาคาร (Branch)
12.7.1.1 บริ การสังซื >อสมุดเช็ค
สังซื >อสมุดเช็ค 1 เล่ม แถมฟรี 1 เล่ม
12.7.1.2 บริ การเรี ยกเก็บเช็คข้ ามเขต Clearing (BC)
ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
12.7.1.3 ฝากเช็คธนาคารธนชาต เข้ าบัญชี Premium Current Plus
ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
ข้ ามเขตและในเขต ทังแบบรอเรี
>
ยกเก็บ และไม่รอเรี ยกเก็บ
12.7.1.4 ฝากเงิน / ถอนเงิน / โอนเงิน (ข้ ามเขต ภายในธนาคารธนชาต)
ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
12.7.1.5 สังโอนเงินต่างธนาคารผ่านระบบ BAHTNET
50 บาท ต่อรายการ
12.7.1.6 รับโอนเงินต่างธนาคารผ่านระบบ BAHTNET
ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
12.7.2 ทํารายการบริ การบริ หารธุรกรรมการเงิน (Cash Management) ผ่านช่องทาง Internet Banking (Thanachart iBiz)
12.7.2.1 บริ การนําเงินเข้ าบัญชีเงินฝากเพือจ่ายเงินเดือน หรื อผลตอบแทนอืนๆ แก่พนักงาน (Payroll)
12.7.2.1.1 แบบ Standard (แบบไม่มีประกันอุบตั เิ หตุกลุ่ม)
ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
12.7.2.1.2 แบบ Gold (แบบมีประกันอุบตั เิ หตุกลุ่ม)
12 บาท ต่อ รายการ
หมายเหตุ สามารถเลือกได้ ทงั > 2 แบบ โดยระบุในรายละเอียดการขอใช้ บริ การ Cash Management
12.7.2.2 บริ การนําเงินเข้ าบัญชีเงินฝากแก่ผ้ รู ับเงิน (Direct Credit)
ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
12.7.2.3 บริ การโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารธนชาตกับ
ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
ธนาคารพาณิชย์อืน (Bulk Payment แบบ Next Day)
12.7.2.4 บริ การโอนเงินต่างประเทศ
300 บาทต่อรายการ หรื อตามประกาศธนาคาร
12.8 ลูกค้ าต้ องแสดงบัตร Business บัญชีเพือธุรกิจทุกครัง> เพือรับสิทธิประโยชน์ทีสาขาธนาคาร
12.9 ธนาคารสงวนสิทธิมอบสิทธิประโยชน์ข้างต้ นเฉพาะธุรกรรมทีทําผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Premium Current Plusเลขทีบัญชีตาม
หน้ าบัตร Business บัญชีเพือธุรกิจเท่านัน> ลูกค้ าไม่สามารถให้ บคุ คลอืนใช้ สิทธิประโยชน์แทนหรื อใช้ ร่วมกับบัญชีเงินฝากของบุคคลอืน
12.10 กรณีลกู ค้ าประสงค์จะยกเลิกการใช้ บริ การเงินฝากกระแสรายวัน Premium Current Plus หรื อเปลียนแปลงเป็ นบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
ประเภทอืน ลูกค้ าต้ องติดต่อสาขาเจ้ าของบัญชีเพือปิ ดบัญชี หรื อดําเนินการตามวิธีอืนทีธนาคารจะกําหนดต่อไปในภายหน้ าและลูกค้ า
จะต้ องคืนบัตร Business บัญชีเพือธุรกิจ ให้ กบั ธนาคาร
12.11 กรณีผ้ ใู ช้ บริ การขอบัตร Business บัญชีเพือธุรกิจมากกว่า r ใบต่อบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมออกบัตร Business บัญชีเพือธุรกิจ
บัตรละ 50 บาท (ยกเว้ นค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ครัง> แรกต่อบัญชี)
12.12 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Premium Current Plus สามารถใช้ เป็ นบัญชีทีมีวงเงินสินเชือเบิกเกินบัญชีได้
12.13 ลูกค้ าสามารถใช้ บญ
ั ชีเงินฝากกระแสรายวัน Premium Current Plus ร่ วมกับบริ การโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เข้ าบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวัน (บริ การ Cash Link) ได้
12.14 ธนาคารจะคํานวณดอกเบี >ยให้ ตามยอดคงเหลือ ณ สิ >นวัน และ สามารถเบิกถอนดอกเบี >ยได้ ตงแต่
ั > วนั ที 1 ของเดือน (ไม่เว้ นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เฉพาะสาขาทีเปิ ดให้ บริ การในวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านัน)
>
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12.15 การปิ ดบัญชีต้องปิ ดทีสาขาเจ้ าของบัญชีเท่านัน>
13. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever-more (เปลียนชือจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน SMEs) มีเงือนไขดังนี >
13.1 รับฝากลูกค้ าเฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาต่างชาติ ทีมีถินฐานอยู่ในประเทศ
13.2 จํานวนเงินเปิ ดบัญชีครัง> แรกขันตํ
> า 10,000 บาท ขึ >นไป หรื อตามประกาศธนาคาร
13.3 ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมรายเดือน เดือนละ 199 บาท ต่อบัญชี หรื อ ตามประกาศธนาคาร โดยธนาคารจะดําเนินการหักจากบัญชีล่วงหน้ า
ทุกวันสิ >นเดือนก่อนเดือนทีใช้ บริ การ
13.4 ลูกค้ าจะได้ รับบัตร Business บัญชีเพือธุรกิจ ทีระบุชือเจ้ าของบัญชี เลขทีเจ้ าของบัญชี และประเภทผลิตภัณฑ์ทีลูกค้ าสมัครใช้ บริ การเพือใช้
แสดงสิทธิการยกเว้ น หรื อลดค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมตามทีธนาคารกําหนด หลังจากเปิ ดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever-more
ประมาณ 10 วันทําการ หรื อตามทีธนาคารประกาศ โดยลูกค้ าต้ องรับบัตรทีสํานัก/สาขาทีเปิ ดบัญชีเท่านัน> ทังนี
> > ธนาคารมีสิทธิในการยกเลิก
บัตร Business บัญชีเพือธุรกิจได้ โดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า เว้ นแต่การยกเลิกดังกล่าวทําให้ ลกู ค้ าเสียผลประโยชน์ธนาคารจะแจ้ งให้ ทราบโดย
ประกาศล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ณ ทีสํานักงานสาขา และเว็บไซต์ของธนาคาร
13.5 ลูกค้ าสามารถนําบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever-more ทําธุรกรรมผ่านช่องทางดังต่อไปนี > โดยจะได้ รับการยกเว้ นค่าธรรมเนียมหรื อ
ลดค่าธรรมเนียมการทํารายการ และสามารถทํารายการได้ ไม่จํากัดจํานวนครัง> ต่อเดือนทังนี
> >ธนาคารมีสิทธิเปลียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม
ได้ ตามประกาศธนาคาร
13.5.1 ทํารายการผ่านช่องทางสํานัก/สาขาของธนาคาร (Branch)
13.5.1.1 บริ การสังซื >อสมุดเช็ค
สังซื >อสมุดเช็ค 1 เล่ม แถมฟรี 1 เล่ม
13.5.1.2 บริ การเรี ยกเก็บเช็คข้ ามเขต Clearing (BC)
ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
13.5.1.3 ฝากเช็คธนาคารธนชาต เข้ าบัญชี Freever-more
ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
ข้ ามเขตและในเขต ทังแบบรอเรี
>
ยกเก็บ และไม่รอเรี ยกเก็บ
13.5.1.4 ฝากเงิน / ถอนเงิน / โอนเงิน (ข้ ามเขต ภายในธนาคารธนชาต)
ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
13.5.1.5 สังโอนเงินต่างธนาคารผ่านระบบ BAHTNET
50 บาท ต่อ รายการ
13.5.1.6 รับโอนเงินต่างธนาคารผ่านระบบ BAHTNET
ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
13.5.1.7 โอนเงินต่างธนาคาร(ORFT) ยอดไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายการ ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
13.5.2 ทํารายการผ่านช่องทาง Thanachart iNet และ Thanachart Connect
13.5.2.1 โอนเงินภายในธนาคาร
ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
13.5.2.2 ชําระค่าบริ การ Bill Payment
ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
13.5.3 ทํารายการผ่านช่องทางตู้ ATM ทุกธนาคารภายในประเทศไทยทีมีสญ
ั ลักษณ์ ATM Pool
(เฉพาะลูกค้ าทีใช้ บริ การบัตรเดบิตทีผูกกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever-more)
13.5.3.1 สอบถามยอด / ถอนเงินสด
ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
13.5.3.2 โอนเงินระหว่างบัญชีกระแสรายวันและออมทรัพย์
ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
ทีผูกภายในบัตรเดียวกัน
13.5.4 ทํารายการผ่านช่องทางตู้ ATM ธนาคารธนชาตทัวประเทศ
13.5.4.1 สอบถามยอด / ถอนเงินสด
ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
13.5.4.2 โอนเงิน ข้ ามเขต ภายในธนาคาร
ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
13.5.4.3 ชําระค่าบริ การ Bill Payment
ฟรี คา่ ธรรมเนียมการทํารายการ
13.6 ลูกค้ าต้ องแสดงบัตร Business บัญชีเพือธุรกิจทุกครัง> เพือรับสิทธิประโยชน์ทีสาขาธนาคาร
13.7 ธนาคารสงวนสิทธิมอบสิทธิประโยชน์ข้างต้ น เฉพาะธุรกรรมทีทําผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever-more เลขทีบัญชีตามหน้ า
บัตร Business บัญชีเพือธุรกิจเท่านัน> ลูกค้ าไม่สามารถให้ บุคคลอืนใช้ สิทธิประโยชน์แทนหรื อใช้ ร่วมกับบัญชีเงินฝากของบุคคลอืน
13.8 กรณีลกู ค้ าประสงค์จะยกเลิกการใช้ บริ การเงินฝากกระแสรายวัน Freever-more หรื อเปลียนแปลงเป็ นบัญชีเงินฝากกระแสรายวันประเภทอืน
ลูกค้ าต้ องติดต่อสาขาเจ้ าของบัญชีเพือปิ ดบัญชี หรื อดําเนินการตามวิธีอืนทีธนาคารจะกําหนดต่อไปในภายหน้ า และลูกค้ าจะต้ องคืนบัตร
Business บัญชีเพือธุรกิจ ให้ กบั ธนาคาร
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13.9 กรณีผ้ ใู ช้ บริ การขอบัตร Business บัญชีเพือธุรกิจมากกว่า 1 ใบต่อบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมออกบัตร Business บัญชีเพือธุรกิจ
บัตรละ 50 บาท (ยกเว้ นค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ครัง> แรกต่อบัญชี)
13.10 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever-more ธนาคารอนุญาตให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสมัครใช้ บตั รเดบิตได้ โดยธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียมออกบัตร
และค่าธรรมเนียมรายปี ตามประกาศธนาคาร
13.11 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever-more สามารถใช้ เป็ นบัญชีทีมีวงเงินสินเชือเบิกเกินบัญชีได้
13.12 ลูกค้ าสามารถใช้ บญ
ั ชีเงินฝากกระแสรายวัน Freever-more ร่ วมกับบริ การโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เข้ าบัญชีเงินฝากกระแส
รายวัน (บริ การ Cash Link) ได้
13.13 ธนาคารจะคํานวณดอกเบี >ยให้ ตามยอดคงเหลือ ณ สิ >นวัน และ สามารถเบิกถอนดอกเบี >ยได้ ตงแต่
ั > วนั ที 1 ของเดือน (ไม่เว้ นวันเสาร์ -อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เฉพาะสาขาทีเปิ ดให้ บริ การในวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านัน)
>
13.14 การปิ ดบัญชีต้องปิ ดทีสาขาเจ้ าของบัญชีเท่านัน>
14. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Premium Current มีเงือนไขดังนี > ตังแต่
> วนั ที 1 พฤศจิกายน 2560 ไม่ให้ บริ การเปิ ดบัญชีใหม่
14.1 รับฝากลูกค้ าทุกประเภท ยกเว้ นลูกค้ าประเภทสถาบันการเงิน และ ผู้มีถินฐานอยู่นอกประเทศ
14.2 จํานวนเงินเปิ ดบัญชีครัง> แรกขันตํ
> า 10,000 บาท ขึ >นไป
14.3 หากยอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ สิ >นวัน เฉลียต่อเดือนตํากว่า 10,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อเดือน โดยจะตัดเงิน
จากบัญชีทกุ สิ >นเดือน
14.4 กรณีบญ
ั ชี Premium Current มีการขอสินเชือวงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารจะยกเว้ นค่าธรรมเนียมตามข้ อ 14.3
14.5 ธนาคารจะคํานวณดอกเบี >ยให้ ตามยอดคงเหลือ ณ สิ >นวัน และ สามารถเบิกถอนดอกเบี >ยได้ ตงแต่
ั > วนั ที 1 ของเดือน (ไม่เว้ นวันเสาร์ - อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
14.6 การปิ ดบัญชีต้องปิ ดทีสาขาเจ้ าของบัญชีเท่านัน>
15. เงินฝากออมทรัพย์ตามข้ อ 4, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 19, 21, 22 ของประกาศตารางอัตราดอกเบี >ยเงินฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยให้ ปีละ 2
ครัง> คือ มิถนุ ายนและธันวาคม โดยดอกเบี >ยจะคํานวณจากยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีในแต่ละวัน ตามอัตราดอกเบี >ยออมทรัพย์ทีประกาศ
16. บัญชีเงินฝากสําหรับผู้มีถินฐานอยู่นอกประเทศ (Non-Resident Baht Account)
16.1 ธนาคารจะเปิ ดให้ บริ การเฉพาะทีสํานักชิดลม, สํานักสวนมะลิ, สํานักเพชรบุรี, สาขาแม่สาย, สาขาหนองคาย
16.2 ธนาคารจะรับฝากเงินประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และบัญชีเงินฝากประจําระยะเวลาการฝากตังแต่
>
6 เดือน ขึ >นไป
16.3 การรับฝากเงินดังกล่าวจะต้ องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที ธปท. กําหนด โดยจะต้ องมียอดคงค้ างของบัญชีดงั กล่าว ณ สิ >นวัน ต้ องไม่เกิน 200
ล้ านบาทต่อรายลูกค้ า เริ มบังคับใช้ 22 กรกฏาคม 2562 โดยให้ นบั รวมบัญชีเงินฝากทุกประเภทของ NR รายนันที
> มีอยู่กบั สถาบันการเงินใน
ประเทศทุกแห่ง
16.4 เงินฝากใน “บัญชีเงินบาทของผู้มีถินฐานอยู่นอกประเทศ (Non-Resident Baht Account)” ซึงเป็ นประเภทบัญชีพิเศษทีเปิ ดเพือทํารายการ
เฉพาะตาม พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลียนเงิน ไม่ได้ รับความคุ้มครองเงินต้ นและดอกเบี >ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
17. เงินฝากออมทรัพย์มีระดับ (Progressive Savings) มีเงือนไขดังนี >
17.1 เปิ ดบัญชีขนตํ
ั > า 500 บาท
17.2 ลูกค้ าเงินฝากออมทรัพย์มีระดับ จะได้ รับการยกเว้ นค่าธรรมเนียมรายการโอนเงินต่างธนาคาร ผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนชาต แบบตัดเงิน
ทันที ไม่เกิน 2 ครัง> /เดือน (เดือนปฏิทนิ )
17.3 กองทุนรวมทีเป็ นนิติบคุ คลทีตังขึ
> >นตามกฎหมายไทยหรื อทีตังขึ
> >นตามกฎหมายของต่างประเทศทีเปิ ดบัญชีเงินฝากก่อนวันที 20 สิงหาคม 2562
จะได้ รับอัตราดอกเบี >ย 0.00%
18. เงินฝากออมทรัพย์ Ultra Savings มีเงือนไขดังนี >
18.1 ตังแต่
> วนั ที 24 พฤษภาคม 2555 ไม่ให้ บริ การเปิ ดบัญชีใหม่ สําหรับลูกค้ าประเภท บริ ษัทประกันภัย และบริ ษัทประกันชีวติ สําหรับลูกค้ าที
เปิ ดบัญชีก่อนวันที 24 พฤษภาคม 2555 ได้ รับอัตราดอกเบี >ยตามประเภทลูกค้ านิติบคุ คลทัวไป
18.2 ตังแต่
> 1 พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้ นไป ธนาคารขอสงวนสิทธิ|ให้ ลกู ค้ า 1 ราย สามารถเปิ ดบัญชี ได้ เพียง 1 บัญชีเท่านัน> (ทุกสาขารวมกัน)
18.3 รับฝากลูกค้ าทุกประเภทยกเว้ นลูกค้ าประเภท กองทุน, สถาบันการเงิน, บริ ษัทประกันภัย, บริ ษัทประกันชีวติ และผู้มีถินฐานอยู่นอกประเทศ
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18.4 จํานวนเงินเปิ ดบัญชีครัง> แรกขันตํ
> า 500 บาท ขึ >นไป
18.5 ผู้ฝากสามารถถอนได้ 2 ครัง> /เดือน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การถอนเงินครัง> ต่อไปในเดือนนัน> จะต้ องเสียค่าธรรมเนียมครัง> ละ 50 บาทซึง
จํานวนครัง> ในการถอน จะนับผ่านทุกช่องทางทีทําธุรกรรมโดยธนาคารจะหักจากบัญชีของผู้ฝากทุกวันสุดท้ ายของเดือน
18.6 กรณีการถอนนันเป็
> นการถอนเพือชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของธนาคาร จะไม่นบั เป็ นการถอน
18.7 ธนาคารจะคํานวณดอกเบี >ยให้ ตามยอดคงเหลือ ณ สิ >นวัน และ สามารถเบิกถอนดอกเบี >ยได้ ทกุ วันที 10 ของเดือน (ไม่เว้ นวันเสาร์ - อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
18.8 การปิ ดบัญชีต้องปิ ดทีสาขาเจ้ าของบัญชีเท่านัน>
19. เงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรี เว่อร์ ไลท์ ให้ มีผลบังคับตังแต่
> วนั ที 15 กรกฎาคม 2558 เป็ นต้ นไป มีเงือนไขดังนี >
19.1 ลูกค้ าทีใช้ บริ การเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรี เว่อร์ ไลท์ ธนาคารกําหนดให้ ผ้ ใู ช้ บริ การต้ องสมัครใช้ บริ การบัตรเดบิต โดยธนาคารจะ
เก็บค่าธรรมเนียมออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปี ตามประกาศธนาคาร
19.2 รับฝากลูกค้ าประเภทบุคคลธรรมดา และบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติทีมีถินฐานในประเทศไทย
19.3 ต้ องเปิ ดบัญชีเป็ นประเภทบัญชีเจ้ าของคนเดียวเท่านัน> ไม่อนุญาตให้ เปิ ดบัญชีร่วม (และ/หรื อ/เพือ/โดย)
19.4 จํานวนเงินเปิ ดบัญชีครัง> แรกขันตํ
> า 100 บาท ขึ >นไป
19.5 ลูกค้ าสามารถนําบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรี เว่อร์ ไลท์ ทํารายการผ่านช่องทางดังต่อไปนี > โดยจะได้ รับการยกเว้ นค่าธรรมเนียม
และสามารถทํารายการได้ ไม่จํากัดจํานวนครัง> ต่อเดือน หรื อตามประกาศธนาคาร
19.5.1 ทํารายการผ่านตู้ ATM ภายในประเทศไทยทีมีสญ
ั ลักษณ์ ATM Pool
19.5.1.1 ถอนเงินสดข้ ามเขต ผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนชาต
19.5.1.2 ถอนเงินสดข้ ามเขต ผ่านตู้ ATM ต่างธนาคาร
19.5.1.3 ถอนเงินสดในเขตเดียวกันผ่านตู้ ATM ต่างธนาคาร
19.5.1.4 โอนเงินภายในธนาคารข้ ามเขต ผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนชาต
19.5.1.5 โอนเงินภายในบัตรข้ ามเขต ผ่านตู้ ATM ต่างธนาคาร
19.5.1.6 สอบถามยอดในเขต และข้ ามเขต ผ่านตู้ ATM ต่างธนาคาร
19.5.1.7 ทํารายการ Bill Payment ผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนชาต (บิลแจ้ งหนี >ธนาคารพาณิชย์ เฉพาะธนาคารทีร่ วมรายการ
เท่านัน)
>
19.6 ตังแต่
> วนั ที 1 เมษายน 2561 เป็ นต้ นไป ลูกค้ าบัญชีออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรี เว่อร์ ไลท์ จะได้ รับการยกเว้ นค่าธรรมเนียมรายการโอนเงิน
ต่างธนาคาร ผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนชาต, ผ่าน Thanachart iNet และ Thanachart Connect ไม่จํากัดจํานวนครัง>
19.7 สามารถใช้ บญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรี เว่อร์ ไลท์ เป็ นคูโ่ อนกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรื อใช้ บริ การหักบัญชีเพือชําระค่า
สาธารณูปโภคและค่าบริ การต่างๆ ได้
20. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS มีเงือนไขดังนี >
20.1 ลูกค้ าต้ องเปิ ดบัญชีเงินฝากใหม่ โดยธนาคารออกหลักฐานการรับฝากแก่ผ้ ฝู ากเป็ นใบแสดงการเปิ ดบัญชี
20.2 กําหนดให้ ลกู ค้ าทุกรายทีเปิ ดบัญชี e-SAVINGS ใหม่ ตังแต่
> วนั ที 1 ตุลาคม 2560 เป็ นต้ นไป ต้ องใช้ บริ การดังต่อไปนี >
20.2.1 บัญชีออมทรัพย์มีระดับ หรื อออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรี เว่อร์ หรื อออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรี เว่อร์ ไลท์ อย่างใดอย่างหนึง และ
20.2.2 บริ การ Thanachart Connect หรื อ Thanachart iNet
- กรณีลกู ค้ าไม่มีการใช้ บริ การดังกล่าว ต้ องสมัครใช้ บริ การในวันเปิ ดบัญชี e-SAVINGS
20.3 จํานวนเงินขันตํ
> าในการเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS เปิ ดบัญชี 0 บาทหรื อ เป็ นไปตามประกาศธนาคาร
20.4 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS อนุญาตให้ เปิ ดบัญชีได้ เฉพาะลูกค้ าประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดา
ชาวต่างชาติเท่านัน> สําหรับนิตบิ คุ คลทุกประเภท ธนาคารไม่อนุญาตให้ เปิ ดบัญชี
20.5 ธนาคารอนุญาตให้ เปิ ดบัญชีเป็ นประเภทบัญชีเจ้ าของคนเดียวเท่านัน> ไม่อนุญาตให้ เปิ ดบัญชีร่วม (และ/หรื อ/เพือ/โดย)
20.6 ธนาคารอนุญาตให้ ลกู ค้ า 1 ราย สามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS ได้ 1 บัญชีเท่านัน> (ทุกสาขารวมกัน)
20.7 ลูกค้ าสามารถนําบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS ทํารายการผ่านช่องทางดังต่อไปนี >
20.7.1 ทํารายการฝากเงินสดได้ ทีเครื องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ CDM หรื อเครื องฝาก/ถอนเงินสดอัตโนมัติ (Recycling)
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20.7.2 ทํารายการถอนโอนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Thanachart Connect หรื อ Thanachart iNet
20.7.3 ดูรายละเอียดการเดินบัญชีผ่านช่องทาง Thanachart Connect หรื อThanachart iNet หรื อThanachart Contact Center
โทร. 1770 โดยรับรายการเดินบัญชีผ่านระบบโทรสาร (FAX)
20.8 ไม่ อนุญาตให้ นําบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS ใช้ บริ การดังนี >
20.8.1 บริ การผูกบัตร Debit Card /บัตร ATM
20.8.2 บริ การคูโ่ อนกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Online Fund Transfer และ/หรื อ Sweep Arrangement Maintenance)
20.8.3 บริ การหักบัญชีเพือชําระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริ การต่างๆ (ATS)
20.8.4 บริ การโอนเงินอัตโนมัตเิ ป็ นคําสังประจําของบัญชีเงินฝาก (Auto Fund Transfer)
20.8.5 บริ การเปลียนแปลงผลิตภัณฑ์ (Change Product)
21. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Offset Housing Loan ให้ มีผลบังคับตังแต่
> วนั ที 2 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้ นไป มีเงือนไขดังนี >
21.1 รับฝากลูกค้ าเฉพาะลูกค้ าบุคคลธรรมดา และ บุคคลธรรมดาชาวต่างชาติทีมีถินฐานในประเทศไทย
21.2 ชือเจ้ าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Offset Housing Loan ต้ องตรงกับชือผู้ขอสินเชือหลัก กรณีเปิ ดเป็ นบัญชีร่วมให้ ใช้ “และ” ,“หรื อ”
เท่านัน> ชือเจ้ าของบัญชี ต้ องตรงกับชือผู้ขอสินเชือหลักและผู้ขอสินเชือร่ วมเท่านัน> ห้ ามมิให้ ใช้ ชือเจ้ าของบัญชีเป็ นบุคคลอืนทีมิได้ ขอสินเชือ
(กรณีเปิ ดบัญชีร่วมไม่สามารถใช้ บริ การ Thanachart iNet, Thanachart Connect, บริ การผูกบัตร Debit Card)
21.3 จํานวนเงินเปิ ดบัญชีครัง> แรกขันตํ
> า 500 บาท
21.4 ธนาคารอนุญาตให้ ลกู ค้ า 1 รายต่อสัญญากู้สินเชือ สามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Offset Housing Loan ได้ 1 บัญชีตอ่ สัญญากู้
สินเชือ (ทุกสาขารวมกัน)
21.5 สามารถสมัครใช้ บริ การบัตรเดบิตตามความประสงค์ของลูกค้ า โดยประเภทบัตรเดบิตเป็ นไปตามทีธนาคารกําหนด โปรดศึกษาข้ อมูลเพิมเติม
ได้ ที Sales Sheet บัตรเดบิต
21.6 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Offset Housing Loan ได้ รับการยกเว้ นค่าธรรมเนียมรายการโอนเงินต่างธนาคาร ผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนชาต
แบบตัดเงินทันทีไม่เกิน 2 ครัง> /เดือน (เดือนปฏิทนิ )
21.7 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Offset Housing Loan สามารถขอสมัครบริ การคูโ่ อนกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ เท่านัน> (Sweep Arrangement
Maintenance) (บริ การโอนออกเท่านัน)
> กรณีทีต้ องการโอนเงินส่วนเกินทีไม่สามารถ Offset ได้ เข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทีผูกไว้ เท่านัน>
21.8 ไม่ อนุญาตให้ นําบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Offset Housing Loan ใช้ บริ การดังนี >
21.8.1 บริ การหักบัญชีเพือชําระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริ การต่างๆ (ATS)
21.8.2 บริ การคูโ่ อนกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Online Fund Transfer และ/หรื อ Sweep Arrangement Maintenance)
21.8.3 บริ การคูโ่ อนกับบัญชีเงินฝากประจําทุกประเภท
21.8.4 บริ การเปลียนแปลงผลิตภัณฑ์ (Change Product)
22. บัญชีเงินฝากพื >นฐาน (Basic Banking Account)
22.1 บัญชีเงินฝากพื >นฐานรับฝากลูกค้ าเฉพาะประเภทบุคคลธรรมดาทีถือบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรื อ ผู้มีอายุตงแต่
ั > 65 ปี บริ บรู ณ์ขึ >นไป
22.2 ธนาคารอนุญาตให้ ลกู ค้ า 1 ราย สามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากพื >นฐานได้ 1 บัญชีเท่านัน> (ทุกสาขารวมกัน)
22.3 ต้ องเปิ ดบัญชีเป็ นประเภทบัญชีเจ้ าของคนเดียวเท่านัน> ไม่อนุญาตให้ เปิ ดบัญชีร่วม (และ/หรื อ/เพือ/โดย)
22.4 เปิ ดบัญชีขนตํ
ั > า 0 บาท
22.5 ลูกค้ าทีใช้ บริ การบัญชีเงินฝากพื >นฐาน สามารถสมัครใช้ บริ การบัตรเดบิตตามความประสงค์ของลูกค้ า โดยประเภทบัตรเดบิตเป็ นไปตามที
ธนาคารกําหนด ซึงธนาคารจะยกเว้ นค่าธรรมเนียมออกบัตรเฉพาะกรณีออกบัตรครัง> แรกหรื อบัตรหมดอายุ (กรณีบตั รหาย ชํารุ ด ลืมรหัส
คิดค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ ตามประกาศธนาคาร) และค่าธรรมเนียมรายปี ตลอดอายุบตั ร
22.6 ลูกค้ าบัญชีเงินฝากพื >นฐาน จะได้ รับการยกเว้ นค่าธรรมเนียมรายการโอนเงินต่างธนาคาร ผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนชาต แบบตัดเงินทันที
ไม่เกิน 2 ครัง> /เดือน (เดือนปฏิทนิ )
22.7 ไม่มีคา่ ธรรมเนียมรักษาบัญชีรายปี และบัญชีไม่เคลือนไหว จนกว่าบัญชีพื >นฐานจะถูกเปลียนสถานะเป็ นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
22.8 ธนาคารขอสงวนสิทธิ|ในการเปลียนแปลงสถานะจากบัญชีพื >นฐานเป็ นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ กรณีเข้ าเงือนไขข้ อใดข้ อหนึง ดังต่อไปนี >
22.8.1 มียอดเงินฝากคงเหลือเฉลีย ณ สิ >นวันในแต่ละเดือนเกิน 50,000 บาท/เดือน (เดือนปฏิทิน)
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22.8.2 ผลรวมของยอดเงินเข้ าบัญชีมากกว่า 50,000 บาท/เดือน (เดือนปฏิทนิ )
22.8.3 ผลรวมของยอดเงินออกจากบัญชีมากกว่า 50,000 บาท/เดือน (เดือนปฏิทิน)
22.8.4 บัญชีไม่เคลือนไหวติดต่อกันเกิน 24 เดือน
23. เงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรี เว่อร์ ตังแต่
> วนั ที 27 ธันวาคม 2560 ไม่ให้ บริ การเปิ ดบัญชีใหม่
23.1 ลูกค้ าทีใช้ บริ การเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรี เว่อร์ ธนาคารกําหนดให้ ผ้ ใู ช้ บริ การต้ องสมัครใช้ บริ การบัตรเดบิต โดยธนาคารจะเก็บ
เก็บค่าธรรมเนียมออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปี ตามประกาศธนาคาร
23.2 รับฝากลูกค้ าประเภทบุคคลธรรมดา และบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติทีมีถินฐานในประเทศไทย
23.3 ต้ องเปิ ดบัญชีเป็ นประเภทบัญชีเจ้ าของคนเดียวเท่านัน> ไม่อนุญาตให้ เปิ ดบัญชีร่วม (และ/หรื อ/เพือ/โดย)
23.4 จํานวนเงินเปิ ดบัญชีครัง> แรกขันตํ
> า 500 บาท ขึ >นไป
23.5 ลูกค้ าสามารถนําบัญชีออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรี เว่อร์ ทํารายการผ่านช่องทางดังต่อไปนี > โดยจะได้ รับการยกเว้ นค่าธรรมเนียม และ
สามารถทํารายการได้ ไม่จํากัดจํานวนครัง> ต่อเดือน หรื อตามทีธนาคารกําหนดดังต่อไปนี >
23.5.1 ทํารายการผ่านตู้ ATM ภายในประเทศไทยทีมีสญ
ั ลักษณ์ ATM Pool
23.5.1.1 ถอนเงินสดข้ ามเขต ผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนชาต
23.5.1.2 ถอนเงินสดข้ ามเขต ผ่านตู้ ATM ต่างธนาคาร
23.5.1.3 ถอนเงินสดในเขตเดียวกันผ่านตู้ ATM ต่างธนาคาร
23.5.1.4 โอนเงินภายในธนาคารข้ ามเขต ผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนชาต
23.5.1.5 โอนเงินภายในบัตรข้ ามเขต ผ่านตู้ ATM ต่างธนาคาร
23.5.1.6 สอบถามยอดในเขต และข้ ามเขต ผ่านตู้ ATM ต่างธนาคาร
23.5.1.7 ทํารายการ Bill Payment ผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนชาต (บิลแจ้ งหนี >ธนาคารพาณิชย์ เฉพาะธนาคารทีร่ วมรายการ
เท่านัน)
>
23.6 ตังแต่
> วนั ที 1 เมษายน 2561 เป็ นต้ นไป ลูกค้ าบัญชีออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรี เว่อร์ จะได้ รับการยกเว้ นค่าธรรมเนียมรายการโอนเงินต่าง
ธนาคาร ผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนชาต, ผ่าน Thanachart iNet และ Thanachart Connect ไม่จํากัดจํานวนครัง>
23.7 สามารถใช้ บญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรี เว่อร์ เป็ นคูโ่ อนกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรื อใช้ บริ การหักบัญชีเพือชําระค่า
สาธารณูปโภค และค่าบริ การต่างๆ ได้
24. เงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจเพิมค่า มีเงือนไขดังนี > ตังแต่
> วนั ที 1 พฤศจิกายน 2560 ไม่ให้ บริ การเปิ ดบัญชีใหม่
24.1 ตังแต่
> วนั ที 24 พฤษภาคม 2555 ไม่ให้ บริ การเปิ ดบัญชีใหม่ สําหรับลูกค้ าประเภท บริ ษัทประกันภัย และบริ ษัทประกันชีวติ สําหรับลูกค้ าที
เปิ ดบัญชีก่อน 24 พฤษภาคม 2555 ได้ รับอัตราดอกเบี >ยตามประเภทลูกค้ านิติบคุ คลทัวไป
24.2 ลูกค้ าต้ องเปิ ดบัญชีใหม่
24.3 รับฝากลูกค้ าทุกประเภทยกเว้ นลูกค้ าประเภท บุคคลธรรมดา, กองทุน, สถาบันการเงิน, บริ ษัทประกันภัย, บริ ษัทประกันชีวติ และผู้มีถินฐาน
อยู่นอกประเทศ
24.4 จํานวนเงินเปิ ดบัญชีครัง> แรกขันตํ
> า 10,000 บาท ขึ >นไป
24.5 ผู้ฝากสามารถถอนได้ 4 ครัง> /เดือน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การถอนเงินครัง> ต่อไปในเดือนนัน> จะต้ องเสียค่าธรรมเนียมครัง> ละ 50 บาท
ซึงจํานวนครัง> ในการถอน จะนับผ่านทุกช่องทางทีทําธุรกรรมโดยธนาคารจะจะหักจากบัญชีของผู้ฝาก ทุกวันสุดท้ ายของเดือน
24.6 กรณีการถอนนันเป็
> นการถอนเพือชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของธนาคาร จะไม่นบั เป็ นการถอน
24.7 ธนาคารจะคํานวณดอกเบี >ยให้ ตามยอดคงเหลือ ณ สิ >นวัน และ สามารถเบิกถอนดอกเบี >ยได้ ทกุ วันที 1 ของเดือน (ไม่เว้ นวันเสาร์ -อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
24.8 การปิ ดบัญชีต้องปิ ดทีสาขาเจ้ าของบัญชีเท่านัน>
25. เงินฝากออมทรัพย์มงคั
ั ง ยังยืน มีเงือนไขดังนี > ตังแต่
> วนั ที 1 พฤศจิกายน 2560 ไม่ให้ บริ การเปิ ดบัญชีใหม่
25.1 จํานวนเงินเปิ ดบัญชีครัง> แรกขันตํ
> า 500 บาท ขึ >นไป
25.2 รับฝากลูกค้ าประเภทบุคคลธรรมดา และบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติทีมีถินฐานในประเทศไทย อายุตงแต่
ั > 55 ปี บริ บรู ณ์ขึ >นไป
25.3 อัตราดอกเบี >ยออมทรัพย์มงคั
ั ง ยังยืน เป็ นไปตามประกาศอัตราดอกเบี >ยของธนาคาร โดยลูกค้ าจะได้ รับดอกเบี >ยสูงกว่าออมทรัพย์ปกติ 2 เท่า
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สําหรับยอดเงินฝาก ตังแต่
> 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
25.4 การปิ ดบัญชีต้องปิ ดทีสาขาเจ้ าของบัญชีเท่านัน>
26. เงินฝากออมทรัพย์ค้ มุ ครองอุบตั เิ หตุ มีเงือนไขดังนี > ตังแต่
> วนั ที 1 กันยายน 2560 ไม่ให้ บริ การเปิ ดบัญชีใหม่
26.1 ผู้ฝากต้ องเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยทีมีอายุตงแต่
ั > 15 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี ณ วันทีขอใช้ บริ การ และมีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็ นบุคคล
ทุพพลภาพ พิการ หรื อ วิกลจริ ต
26.2 ประเภทเงินฝากออมทรัพย์บุคคลธรรมดา
26.3 เปิ ดบัญชีเงินฝากครัง> แรกไม่ตํากว่า 500 บาท พร้ อมทําบัตร ATM หรื อ Debit Card
26.4 ได้ รับอัตราดอกเบี >ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับ ประเภทบุคคลธรรมดาอัตราตําสุด ตามประกาศของธนาคารลบร้ อยละ 0.10 ต่อปี
26.5 ผู้ฝากจะได้ รับความคุ้มครองการประกันภัยอุบตั เิ หตุตลอด 24 ชัวโมง ทัวโลกตลอดระยะเวลาฝาก เพียงมีเงินฝากเฉลียคงเหลือในบัญชี
ไม่ตํากว่า 5,000 บาทต่อเดือน
26.6 ความคุ้มครองเป็ นไปตามเงือนไขของกรมธรรม์ คุ้มครองโดย บริ ษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) หรื อ ทีธนาคารจะประกาศเปลียนแปลง
เป็ นอย่างอืน
27. เงินฝากออมทรัพย์ เงินเดือนยิ >มได้ (Smile Payroll) มีเงือนไขดังนี > ตังแต่
> วนั ที 1 กันยายน 2559 ไม่ให้ บริ การเปิ ดบัญชีใหม่
27.1 ให้ บริ การสําหรับนิตบิ คุ คลทีสมัครใช้ บริ การจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารธนชาต ตังแต่
> วนั ที 16 มกราคม 2555 ถึงวันที 1 กันยายน 2559
27.2 ให้ บริ การสําหรับบุคคลธรรมดาซึงสังกัดบริ ษัททีสมัครใช้ บริ การจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารธนชาต ตังแต่
> วนั ที 16 มกราคม 2555 ถึงวันที
1 กันยายน 2559
27.3 ลูกค้ าเงินฝากออมทรัพย์ เงินเดือนยิ >มได้ จะได้ รับการยกเว้ นค่าธรรมเนียมรายการโอนเงินต่างธนาคารผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนชาตแบบ
ตัดเงินทันที ไม่เกิน 2 ครัง> /เดือน (เดือนปฏิทนิ )
28. เงินฝากออมทรัพย์ค้ มุ ค่า มีเงือนไขดังนี > ตังแต่
> วนั ที 1 กันยายน 2560 ไม่ให้ บริ การเปิ ดบัญชีใหม่
28.1 รับฝากลูกค้ าประเภทบุคคลธรรมดา ทีมีอายุตงแต่
ั > 1 เดือน แต่ไม่เกิน ƒ„ ปี ณ วันทีขอใช้ บริการ และมีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็ นบุคคล
ทุพพลภาพ พิการ หรื อ วิกลจริ ต
28.2 จํานวนเงินเปิ ดบัญชีครัง> แรกขันตํ
> า 1,000 บาท ขึ >นไป
28.3 ผู้ฝากสามารถถอนได้ 2 ครัง> /เดือน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การถอนเงินครัง> ต่อไปในเดือนนัน> จะต้ องเสียค่าธรรมเนียม ครัง> ละ 100 บาทซึง
จํานวนครัง> ในการถอน จะนับเฉพาะช่องทางถอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ สาขาและถอนเงินสดผ่านตู้บริ การเงินสด (ATM) โดยธนาคารจะหักเงิน
ค่าธรรมเนียมจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทกุ วันสุดท้ ายของเดือน
28.4 กรณีการหักบัญชีเพือชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ แก่ธนาคาร จะไม่นบั เป็ นรายการถอน
28.5 กรณีหกั บัญชีจากการสมัครใช้ บริ การหักบัญชีอตั โนมัตเิ พือชําระค่าบริ การ/สาธารณูปโภค/ชําระสินเชือของธนาคาร/ชําระ ราคาหลักทรัพย์
หน่วยลงทุน จะไม่นบั เป็ นรายการถอน
28.6 กรณีใช้ ร่วมกับบัตรเดบิต รายการหักบัญชีทีเกิดจากการใช้ บตั รเดบิตเพือชําระค่าสินค้ า/บริ การ ไม่นบั เป็ นรายการถอน
28.7 ธนาคารจะคํานวณดอกเบี >ยให้ ตามยอดคงเหลือ ณ สิ >นวัน และ สามารถเบิกถอนดอกเบี >ยได้ ทกุ วันที 10 ของเดือน (ไม่เว้ นวันเสาร์ -อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
28.8 อัตราดอกเบี >ยเงินฝากออมทรัพย์ค้ มุ ค่า เป็ นไปตามประกาศอัตราดอกเบี >ยของธนาคาร โดยลูกค้ าจะได้ รับดอกเบี >ยสูงกว่าออมทรัพย์ปกติ
2 เท่า สําหรับยอดเงินฝาก ตังแต่
> 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท และเมือรวมอัตราค่าเบี >ยประกันคิดเป็ นอัตราดอกเบี >ยเฉลียสูงสุด
0.60% ต่อปี สําหรับวงเงินฝากน้ อยกว่า 50,000 บาท ,อัตราดอกเบี >ยเฉลียสูงสุด 1.153% ต่อปี สําหรับวงเงินฝากตังแต่
> 50,000 บาท แต่ไม่ถงึ
5,000,000 บาท และอัตราดอกเบี >ยเฉลียสูงสุด 0.635% ต่อปี สําหรับวงเงินฝากตังแต่
> 5,000,000 บาท
28.9 ผู้ฝากจะได้ รับความคุ้มครองการประกันภัยอุบตั เิ หตุตลอด 24 ชัวโมง ทัวโลก ถัดจากวันทีเปิ ดบัญชี 1 วัน โดยจะต้ องมีเงินฝากในบัญชี
ไม่ตํากว่า 50,000 บาท และต้ องไม่สิ >นสุดความคุ้มครองตามเงือนไขของกรมธรรม์
28.10 การสิ >นสุดความคุ้มครองเมือเจ้ าของบัญชีขอถอนหรื อขอโอนจนทําให้ ยอดเงินในบัญชีเงินฝากคงเหลือตํากว่า 50,000 บาท หรื อเจ้ าของบัญชี
ขอปิ ดบัญชี หรื อเจ้ าของบัญชีอายุเกิน 70 ปี จะไม่ได้ รับความคุ้มครองอุบตั เิ หตุตามเงือนไขของกรมธรรม์หรื อข้ อตกลงการเปิ ดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ค้ มุ ค่า อีกต่อไป
28.11 ความคุ้มครองเป็ นไปตามเงือนไขของกรมธรรม์ คุ้มครองโดย บริ ษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด หรื อ ข้ อตกลงการเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
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คุ้มค่าหรื อ ทีธนาคารจะประกาศเปลียนแปลงเป็ นอย่างอืน
28.12 การปิ ดบัญชีต้องปิ ดทีสาขาเจ้ าของบัญชีเท่านัน>
29. เงินฝากออมทรัพย์เศรษฐี น้อย มีเงือนไขดังนี > ตังแต่
> วนั ที 1 กันยายน 2560 ไม่ให้ บริ การเปิ ดบัญชีใหม่
29.1 รับฝากเฉพาะลูกค้ าบุคคลธรรมดา ทีเปิ ดบัญชีเพือรองรับการโอนยอดเงินต้ นและดอกเบี >ยของเงินฝากปลอดภาษีเศรษฐี น้อยเท่านัน>
29.2 จํานวนเงินเปิ ดบัญชีขนตํ
ั > า 100 บาท
29.3 เงือนไขอืนๆ ให้ เป็ นไปตามบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีระดับ (Progressive Savings) ตามทีธนาคารกําหนด
29.4 ลูกค้ าเงินฝากออมทรัพย์เศรษฐี น้อย จะได้ รับการยกเว้ นค่าธรรมเนียมรายการโอนเงินต่างธนาคารผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนชาตแบบ
ตัดเงินทันที ไม่เกิน 2 ครัง> /เดือน (เดือนปฏิทนิ )
30. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์บุฟเฟต์ ปี 2553 ตังแต่
> วนั ที 1 มกราคม 2554 ไม่ให้ บริ การเปิ ดบัญชีใหม่
30.1 ตังแต่
> วนั ที 1 เมษายน 2555 เป็ นต้ นไป ยกเลิกการใช้ ดอกเบี >ยอ้ างอิงตามอัตราดอกเบี >ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับประเภทบุคคลธรรมดา
อัตราตําสุดบวกด้ วย 0.25% ต่อปี โดยให้ ใช้ อตั ราดอกเบี >ยเงินฝากออมทรัพย์บฟุ เฟต์ตามทีธนาคารประกาศเปลียนแปลง
30.2 ลูกค้ าเงินฝากออมทรัพย์ บุฟเฟต์ ปี 2553 จะได้ รับการยกเว้ นค่าธรรมเนียมรายการโอนเงินต่างธนาคารผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนชาตแบบ
ตัดเงินทันที ไม่เกิน 2 ครัง> /เดือน (เดือนปฏิทนิ )
31. ใบรับฝาก เปิ ดให้ บริ การทีสาขามาบุญครอง, สํานักชิดลม, สาขารัชดาภิเษก (อาคารกลาสเฮ้ าส์), สาขาทองหล่อ, สาขาราชวงศ์, สํานักสวนมะลิ,
สํานักเพชรบุรี, สาขาปากคลองตลาด, สาขาราชดําเนินกลาง, สาขาลาดพร้ าว, สาขาเทเวศร์ , รวมถึงสาขาทีธนาคารกําหนดเพิมเติมภายหลัง
31.1 ใบรับฝากทีเป็ นเงินฝากประจํา ขันตํ
> า 100,000 บาท
31.2 ใบรับฝากทีเป็ นเงินฝากประจําตามแผนระยะเวลา 7-365 วัน ขันตํ
> า 50,000 บาท
32. การจ่ายดอกเบี >ยรายงวด สําหรับเงินฝากประจําประเภท 6, 12, 24, 36 เดือนทีธนาคารจ่ายอกเบี >ยรายงวด มีเงือนไขดังนี >
32.1 จํานวนเงินขันตํ
> า 1,000,000 บาท ต่อการฝาก r ครัง>
32.2 จ่ายดอกเบี >ยรายงวดลูกค้ าทุกประเภท ยกเว้ นลูกค้ าประเภท กองทุน สถาบันการเงิน บริ ษัทประกันภัย บริ ษัทประกันชีวติ .
32.3 ผู้ฝากต้ องมีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 1 บัญชีไว้ ผกู กับบัญชีเงินฝากประจําดังกล่าวเพือรองรับการโอนดอกเบี >ย
เมือครบระยะเวลาการจ่ายดอกเบี >ยทุกเดือน
32.4 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยทุกเดือนโดยเริ มจ่ายงวดแรกตังแต่
> เดือนที 1 เป็ นต้ นไป โดยธนาคารจะโอนดอกเบี >ยเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อ
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันในวันทีครบระยะเวลาการจ่ายดอกเบี >ย
32.5 กรณีทีลูกค้ าได้ รับดอกเบี >ยรายงวดหรื อได้ รับดอกเบี >ยพิเศษ ห้ ามทํารายการถอนบางส่วน
33. เงินฝากประจําประเภท 1, 2 เดือน มีเงือนไขดังนี >
33.1 เปิ ดบัญชีขนตํ
ั > า 10,000,000 บาท
33.2 ธนาคารจ่ายดอกเบี >ยเมือครบกําหนด
33.3 ตังแต่
> วนั ที 8 พฤศจิกายน 2555 เป็ นต้ นไป เงินฝากประจํารับขันตํ
> า 10 ล้ านบาท สําหรับลูกค้ าทีฝากก่อนวันที 8 พฤศจิกายน 2555 และ
ยอดเงินฝากตํากว่า 10 ล้ านบาท เมือครบกําหนดระยะเวลาฝากหากผู้ฝากไม่มาทํารายการถอนเงินฝากให้ ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงินฝาก
นันต่
> อ โดยได้ รับอัตราดอกเบี >ยตามทีธนาคารประกาศ
33.4 เมือยอดเงินฝากครบกําหนดระยะเวลาฝาก หากผู้ฝากไม่มาทํารายการถอนเงินฝากให้ ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงินฝากและดอกเบี >ยนันต่
> อ
ตามประเภทและระยะเวลาการฝากเดิม โดยได้ รับอัตราดอกเบี >ยและเงือนไขตามทีธนาคารประกาศในขณะนัน>
34. เงินฝากประจําประเภท 3, 6, 12, 24, 36 เดือน มีเงือนไขดังนี >
34.1 เปิ ดบัญชีขนตํ
ั > า 1,000 บาท
34.2 รับฝากแบบสมุดคูฝ่ ากและใบรับฝาก
34.3 สามารถใช้ เป็ นหลักประกันสินเชือได้
34.4 เมือยอดเงินฝากครบกําหนดระยะเวลาฝาก หากผู้ฝากไม่มาทํารายการถอนเงินฝากให้ ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงินฝากและดอกเบี >ย นันต่
> อ
ตามประเภทและระยะเวลาการฝากเดิม โดยได้ รับอัตราดอกเบี >ยและเงือนไขตามทีธนาคารประกาศในขณะนัน>
34.5 เงินฝากประจํา 24 เดือน ก่อนวันที 7 มีนาคม 2557 ผู้ฝากต้ องมีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์หรื อกระแสรายวัน 1 บัญชี เพือรองรับการโอน
ดอกเบี >ยและยอดเงินต้ นเมือครบกําหนดระยะเวลาฝาก
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34.6 เงินฝากประจํา 24 เดือน ตังแต่
> วนั ที 7 มีนาคม 2557 เป็ นต้ นไป เมือยอดเงินฝากครบกําหนดระยะเวลาฝาก หากผู้ฝากไม่มาทํารายการถอน
เงินฝาก ให้ ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงินฝากและดอกเบี >ยนันต่
> อเป็ นเงินฝากประจํา 24 เดือน ตามระยะเวลาฝากเดิมโดยได้ รับดอกเบี >ย และ
เงือนไขตามประกาศธนาคาร
35. การถอนเงินก่อนกําหนด สําหรับเงินฝากประจํา 1, 2, 3, 6 ,12, 24, 36 เดือน (ยกเว้ นลูกค้ าสถาบันการเงิน, กองทุน และบุคคลทีมีถินฐานอยู่
นอกประเทศ ไม่จ่ายดอกเบี >ย)
35.1 ฝากไม่ถงึ 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี >ย และหากผู้ฝากได้ รับดอกเบี >ยรายงวดไปก่อนวันครบกําหนดแล้ ว ผู้ฝากตกลงคืนดอกเบี >ยรายงวด
ทีได้ รับไปแล้ ว โดยให้ ธนาคารนําจํานวนเงินดอกเบี >ยดังกล่าวไปหักออกจากเงินต้ นทีจะชําระให้ แก่ผ้ ฝู ากได้ นอกจากนี >ผู้ฝากไม่มีสิทธิ|ได้ รับ
ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ายของดอกเบี >ยรายงวดทีได้ หกั ไปแล้ วคืน
35.2 ฝากตังแต่
> 3 เดือน ขึ >นไป แต่ยงั ไม่ครบกําหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยให้ สําหรับระยะเวลาทีฝากไว้ จริ งเท่ากับอัตราดอกเบี >ย
เงินฝากออมทรัพย์มีระดับสําหรับบุคคลธรรมดาวงเงินฝากตําสุด และจะไม่ได้ รับยกเว้ นภาษีหกั ณ ทีจ่าย หากผู้ฝากได้ รับดอกเบี >ยรายงวดไป
แล้ วและเกินกว่าดอกเบี >ยทีธนาคารจ่ายให้ สําหรับการถอนก่อนครบกําหนด ธนาคารจะหักดอกเบี >ยส่วนทีเกินดังกล่าวคืนจากเงินต้ นทีจะชําระ
ให้ แก่ผ้ ฝู าก นอกจากนี >ผู้ฝากไม่มีสิทธิได้ รับเงินภาษีหกั ณ ทีจ่ายของดอกเบี >ยรายงวดทีธนาคารได้ หกั ไปแล้ วคืน
36. บัญชีเงินฝากประจําพิเศษ ระยะเวลาการฝาก 5 เดือน และ 8 เดือน มีเงือนไขดังนี >
36.1 เปิ ดให้ บริ การรับฝากเงินแบบสมุดคูฝ่ ากทุกสาขา ไม่ให้ บริ การใบรับฝากประจํา
36.2 ประเภทลูกค้ าทีรับฝาก ดังนี >
36.2.1 ระยะเวลาฝาก 5 เดือน ตังแต่
> วนั ที 18 กุมภาพันธ์ 2563 รับฝากลูกค้ าประเภทบุคคลธรรมดา และบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติทีมี
ถินฐานในประเทศไทยและปิ ดรับฝากสําหรับกลุ่มนิติบคุ คล (นิตบิ คุ คลทัวไป/ไม่แสวงหากําไร, ราชการ, สหกรณ์, รัฐวิสาหกิจ)
36.2.2 ระยะเวลาฝาก 8 เดือน รับฝากลูกค้ าประเภทบุคคลธรรมดา และบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติทีมีถินฐานในประเทศไทย
36.3 วงเงินรับฝากขันตํ
> า ดังนี >
36.3.1 ระยะเวลาฝาก 5 เดือน วงเงินรับฝากครัง> แรกตังแต่
> 100,000 บาท สําหรับการฝากครัง> ต่อไป แต่ละครัง> ต้ องไม่ตํากว่า 100,000 บาท
สามารถฝากไม่เป็ นจํานวนเต็มหลักพันได้
36.3.2 ระยะเวลาฝาก 8 เดือน วงเงินรับฝากครัง> แรกตังแต่
> 10,000 บาท สําหรับการฝากครัง> ต่อไป แต่ละครัง> ต้ องไม่ตํากว่า 10,000 บาท
สามารถฝากไม่เป็ นจํานวนเต็มหลักพันได้
36.4 เมือยอดเงินฝากครบกําหนดระยะเวลาฝาก หากผู้ฝากไม่มาทํารายการถอนเงินฝาก ให้ ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงินฝากนันต่
> อเป็ นเงินฝาก
ประจํา 3 เดือน โดยได้ รับอัตราดอกเบี >ยและเงือนไขตามทีธนาคารประกาศในขณะนัน>
36.5 ผู้ฝากต้ องมีบญ
ั ชีออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน 1 บัญชีไว้ ผูกกับบัญชีเงินฝาก เพือรองรับการโอนดอกเบี >ย เมือครบกําหนดระยะเวลาจ่าย
ดอกเบี >ยผู้ฝากสามารถเลือกรับดอกเบี >ยแบบเมือครบกําหนด หรื อเลือกรับดอกเบี >ยแบบรายเดือนได้ โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยแบบราย
เดือนอัตโนมัติ
36.6 ผู้ฝากสามารถเลือกรับดอกเบี >ยแบบเมือครบกําหนด หรื อเลือกรับดอกเบี >ยแบบรายเดือนได้ โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยแบบรายเดือน
อัตโนมัติ เริ มจ่ายงวดแรกตังแต่
> เดือนที 1 เป็ นต้ นไป โดยโอนดอกเบี >ยเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ทีมีชือ
เดียวกันตามทีผู้ฝากแจ้ งผูกไว้ กบั บัญชีเงินฝากประจําดังกล่าว
36.7 กรณีผ้ ฝู ากถอนก่อนกําหนด
36.7.1 ฝากไม่ถงึ 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี >ย
36.7.2 ฝากตังแต่
> 3 เดือน ขึ >นไป แต่ยงั ไม่ครบกําหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยให้ สําหรับระยะเวลาทีฝากไว้ จริ งเท่ากับอัตรา
ดอกเบี >ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับสําหรับบุคคลธรรมดาวงเงินฝากตําสุด และจะไม่ได้ รับยกเว้ นภาษี หกั ณ ทีจ่าย หากผู้ฝากได้ รับ
ดอกเบี >ยรายงวดไปแล้ ว และเกินกว่าดอกเบี >ยทีธนาคารจ่ายให้ สําหรับการถอนก่อนครบกําหนด ธนาคารจะหักดอกเบี >ยส่วนทีเกิน
ดังกล่าวคืนจากเงินต้ นทีจะชําระให้ แก่ผ้ ฝู าก นอกจากนี >ผู้ฝากไม่มีสิทธิได้ รับเงินภาษี หกั ณ ทีจ่ายของดอกเบี >ยรายงวดทีธนาคารได้
หักไปแล้ วคืน
36.7.3 การถอนเงินก่อนครบกําหนด ผู้ฝากต้ องถอนทังจํ
> านวน (รายการทีฝาก) จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้ โดยผู้ฝากจะได้ รับดอกเบี >ยตาม
เงือนไข ข้ อ 36.7.1 และ 36.7.2
36.8 สามารถนําบัญชีเงินฝากประจําพิเศษ มาเป็ นหลักประกันเพือขอสินเชือกับธนาคารได้
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37. เงินฝากประจําคุ้มครองอุบตั เิ หตุ มีเงือนไขดังนี > ตังแต่
> วนั ที 1 กันยายน 2560 ไม่ให้ บริ การเปิ ดบัญชีใหม่
37.1 ผู้ฝากต้ องเป็ นบุคคลธรรมดาทีมีอายุตงแต่
ั > 15 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี ณ วันทีขอใช้ บริ การ และมีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็ น บุคคลทุพพลภาพ พิการ
หรื อ วิกลจริ ต
37.2 ประเภทเงินฝากประจําบุคคลธรรมดา มีระยะเงินฝาก 3, 6, 12, 24 เดือน
37.3 เปิ ดบัญชีเงินฝากครัง> แรกไม่ตํากว่า 10,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท
37.4 ได้ รับอัตราดอกเบี >ยเงินฝากประจําประเภทบุคคลธรรมดาอัตราตําสุดตามประกาศของธนาคาร ลบร้ อยละ 0.10 ต่อปี
37.5 ผู้ฝากจะได้ รับความคุ้มครองการประกันภัยอุบตั เิ หตุตลอด 24 ชัวโมง ทัวโลกตลอดระยะเวลาฝาก เพียงมีเงินฝากคงเหลือในบัญชี ไม่ตํากว่า
10,000 บาทต่อเดือน
37.6 ความคุ้มครองเป็ นไปตามเงือนไขของกรมธรรม์ คุ้มครองโดย บริ ษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด(มหาชน) หรื อ ทีธนาคารจะประกาศเปลียน
แปลงเป็ นอย่างอืน
38. บัตรเงินฝาก (NCD) มีเงือนไขดังนี >
38.1 ตังแต่
> วนั ที 18 กุมภาพันธ์ 2563 ปิ ดรับฝากลูกค้ าทุกประเภท ระยะเวลารับฝาก 1, 2, 3, 6, 12, 24, 36 เดือน
38.2 ตังแต่
> วนั ที 19 ธันวาคม 2560 ปิ ดรับฝากสําหรับบุคคลธรรมดา ระยะเวลารับฝาก 1, 2 เดือน
38.3 ระยะเวลารับฝาก 1, 2, 3, 6, 12, 24 และ 36 เดือน เปิ ดให้ บริ การรับฝากเงินทุกสาขา โดยธนาคารเป็ นผู้รับฝากและเก็บรักษาบัตรเงินฝาก
โดยธนาคารจะมอบสมุดแสดงรายการบัตรเงินฝากให้ ผ้ ฝู ากเพือใช้ เป็ นหลักฐานในการรับฝากบัตรเงินฝาก และผู้ฝากจะต้ องนําสมุดแสดง
รายการบัตรเงินฝากมาแสดงทุกครัง> ทีติดต่อกับธนาคาร
38.4 ระยะเวลารับฝาก 1, 2 เดือน จํานวนเงินฝากขันตํ
> าครัง> ละ 1,000,000 บาท ต่อการฝาก 1 ครัง> (By Dep.) และระยะเวลารับฝาก 3, 6, 12,
24 และ 36 เดือน จํานวนเงินฝากขันตํ
> าครัง> ละ 50,000 บาท ต่อการฝาก 1 ครัง> (By Dep.)
38.5 สําหรับผู้ฝากทีฝากบัตรเงินฝาก ก่อนวันที 9 พฤศจิกายน 2558 ผู้ฝากต้ องมีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 1 บัญชี
ไว้ ผกู กับบัญชีบตั รเงินฝาก เพือรองรับการโอนดอกเบี >ยและยอดเงินต้ นเมือครบกําหนดระยะเวลาฝาก
38.6 สําหรับผู้ฝากทีฝากบัตรเงินฝาก ตังแต่
> วนั ที 9 พฤศจิกายน 2558 เป็ นต้ นไป เมือครบกําหนดชําระเงินตามบัตรเงินฝาก หากผู้ฝากไม่มาทํา
รายการถอนบัตรเงินฝาก ให้ ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงินฝากและดอกเบี >ย (ถ้ ามี) นันต่
> อเป็ นบัตรเงินฝากฉบับใหม่ทีมีระยะเวลาการฝาก
เท่าเดิมโดยอัตโนมัติ โดยได้ รับอัตราดอกเบี >ยและมีเงือนไขการฝากตามทีธนาคารประกาศกําหนดในขณะนัน>
38.7 เงือนไขการจ่ายดอกเบี >ย
38.7.1 ระยะเวลารับฝาก 1, 2, 3, 6, 12, 24 และ 36 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยเมือครบกําหนดระยะเวลาฝาก
38.7.2 ระยะเวลาฝากตังแต่
> 6 เดือน ขึ >นไป ผู้ฝากสามารถขอรับดอกเบี >ยเป็ นรายงวดได้ จํานวนเงินฝากขันตํ
> าครัง> ละ 1,000,000 บาทต่อ
การฝาก 1 ครัง> ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยงวดแรกตังแต่
> เดือนที 1 เป็ นต้ นไป โดยธนาคารจะโอนดอกเบี >ยเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
หรื อบัญชีเงินฝากกระแสรายวันทีมีชือเดียวกันโดยอัตโนมัตติ ามทีผู้ฝากแจ้ งผูกไว้ กบั บัญชีบตั รเงินฝากดังกล่าวในวันทีครบกําหนด
ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี >ยแต่ละงวด
38.8 สําหรับผู้ฝากทีฝากบัตรเงินฝาก ตังแต่
> วนั ที 10 กุมภาพันธ์ 2557 เป็ นต้ นไป ผู้ฝากจะถอนบัตรเงินฝากก่อนครบกําหนดระยะเวลาการฝากไม่ได้
38.9 ธนาคารให้ บริ การเฉพาะผู้ฝากทีฝากบัตรเงินฝากไว้ กบั ธนาคารเท่านัน> โดยธนาคารจะออกสมุดแสดงรายการบัตรเงินฝากให้ แก่ผ้ ฝู าก ซึงเมือ
ครบกําหนดชําระเงินตามบัตรเงินฝาก หากผู้ฝากไม่มาทํารายการถอนบัตรเงินฝาก ให้ ถือว่าผู้ฝากตกลงฝากยอดเงินฝากและดอกเบี >ย (ถ้ ามี)
นันต่
> อเป็ นบัตรเงินฝากฉบับใหม่ทีมีระยะเวลาการฝากเท่าเดิมโดยอัตโนมัติ โดยได้ รับอัตราดอกเบี >ยและมีเงือนไขการฝากตามทีธนาคาร
ประกาศกําหนดในขณะนัน> และเมือธนาคารได้ ออกบัตรเงินฝากฉบับใหม่แล้ วให้ ถือว่าผู้ฝากได้ คืนบัตรเงินฝากฉบับเดิมให้ แก่ธนาคารเรี ยบร้ อย
แล้ วนอกจากนี > ในระหว่างทีบัตรเงินฝากยังไม่ครบกําหนดชําระเงิน ธนาคารจะไม่อนุญาตให้ มีการนําบัตรเงินฝากดังกล่าวไปจํานําหรื อเป็ น
หลักประกันกับบุคคลอืนใด เว้ นแต่เป็ นการทําธุรกรรมกับธนาคารเท่านัน>
38.10 ผู้ฝากสามารถนําบัตรเงินฝากไปจํานํา หรื อใช้ เป็ นหลักประกันสินเชือกับธนาคารได้ โดยเป็ นไปตามเงือนไขการนําเงินฝากมาเป็ นหลักประกัน
สินเชือของธนาคาร
39. บัญชีเงินฝากประจําตามแผน มีเงือนไขดังนี >
39.1 ตังแต่
> วนั ที 18 กุมภาพันธ์ 2563 ปิ ดรับฝากสําหรับลูกค้ าทุกประเภท
39.2 ตังแต่
> วนั ที 19 ธันวาคม 2560 ปิ ดรับฝากสําหรับบุคคลธรรมดา
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39.3 เปิ ดให้ บริ การรับฝากเงินแบบสมุดคูฝ่ ากทุกสาขา และให้ บริ การใบรับฝาก
39.4 รับฝากลูกค้ าทุกประเภท ยกเว้ นลูกค้ าประเภทผู้มีถินฐานอยู่นอกประเทศ
39.5 ระยะเวลารับฝากตังแต่
> 7 วัน -365 วัน โดยผู้ฝากเลือกระยะเวลาฝากหรื อวันครบกําหนดระยะเวลาฝากได้
39.6 จํานวนเงินฝากระยะเวลาฝากตังแต่
> 7 วัน -365 วัน มีทงแบบสมุ
ั>
ดคูฝ่ ากและแบบใบรับฝาก ขันตํ
> า 50,000 บาท
39.7 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยเมือครบกําหนดระยะเวลาฝาก โดยผู้ฝากต้ องมีบญ
ั ชีออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน 1 บัญชี ไว้ ผกู กับบัญชีเงินฝาก
ประจําตามแผน เพือรองรับการโอนดอกเบี >ย และยอดเงินต้ นเมือครบกําหนดระยะเวลาฝาก
39.8 ธนาคารอนุญาตให้ ลูกค้ าสามารถถอนเงินบางส่วนจากบัญชีเงินฝากประจําตามแผนแบบสมุดคูฝ่ ากได้ ทงสาขาเจ้
ั>
าของบัญชี และต่างสาขา
สําหรับบัญชีเงินฝากประจําตามแผน แบบใบรับฝาก ไม่อนุญาตให้ ถอนบางส่วน
39.9 เงินฝากทีมีระยะเวลาฝากน้ อยกว่า 90 วัน หากถอนเงินก่อนครบกําหนดการฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี >ย
39.10 เงินฝากทีมีระยะเวลาฝากตังแต่
> 90 วัน ขึ >นไป หากถอนเงินก่อนครบกําหนดการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยดังนี >
39.10.1 ฝากไม่ถงึ 90 วัน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี >ย
39.10.2 ฝากตังแต่
> 90 วัน ขึ >นไป แต่ยงั ไม่ครบกําหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยอัตราดอกเบี >ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับ
สําหรับบุคคลธรรมดาวงเงินฝากตําสุดตามระยะเวลาทีฝากไว้ จริ ง และจะไม่ได้ รับยกเว้ นภาษี หกั ณ ทีจ่าย (ยกเว้ นลูกค้ าสถาบัน
การเงิน, กองทุน ไม่จ่ายดอกเบี >ย)
39.11 ไม่สามารถนําบัญชีเงินฝากประจําตามแผนมาเป็ นหลักประกันเพือขอสินเชือกับธนาคารได้
40. การปิ ดบัญชีเงินฝากปลอดภาษีก่อนครบกําหนด จะได้ ดอกเบี >ยดังนี >
40.1 ฝากไม่ถงึ 3 เดือน จะไม่ได้ รับดอกเบี >ย
40.2 ฝากตังแต่
> 3 เดือนขึ >นไปแต่ไม่ครบกําหนดระยะเวลา ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยเท่ากับอัตราดอกเบี >ยเงินฝากออมทรัพย์มีระดับสําหรับ
บุคคลธรรมดาวงเงินฝากตําสุด และจะไม่ได้ รับยกเว้ นภาษีหกั ณ ทีจ่าย
40.3 กรณีลกู ค้ าขาดการนําฝากเกิน 2 งวด และยังคงฝากต่อจนครบกําหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยเท่ากับอัตราดอกเบี >ยเงินฝาก
ออมทรัพย์มีระดับสําหรับบุคคลธรรมดาวงเงินฝากตําสุดตามระยะเวลาทีฝากจริ ง และหักภาษี ณ ทีจ่ายของดอกเบี >ยเงินฝากนันด้
> วย
41. เงินฝากปลอดภาษี (Tax Free Monthly Deposit) โดยมีเงือนไขดังนี > ตังแต่
> วนั ที 1 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่ให้ บริ การเปิ ดบัญชีใหม่
41.1 เปิ ดให้ บริ การรับฝากเงินแบบสมุดคูฝ่ ากทุกสาขา ไม่ให้ บริ การใบรับฝากประจํา
41.2 รับฝากเฉพาะลูกค้ าประเภทบุคคลธรรมดาเท่านัน>
41.3 ระยะเวลาการรับฝาก 24 งวด
41.4 จํานวนเงินทีเปิ ดบัญชีขนตํ
ั > า 300 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (สําหรับลูกค้ าทีเปิ ดบัญชีตงแต่
ั > วนั ที 16 มิ.ย. 2560 เป็ นต้ นไป)
41.5 สําหรับจํานวนทวีคณ
ู ของแต่ละช่วงจํานวนเงิน กําหนดให้ เป็ นช่วงละ 100 บาท
41.6 จํานวนเงินในการฝากจะต้ องเท่ากันทุกเดือน โดยฝากได้ เดือนละ 1 ครัง> และต้ องนําฝากทุกเดือนจนกว่าจะครบกําหนดระยะเวลา
41.7 ผู้ฝากต้ องมีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์ เพือรองรับการโอนเงินต้ นและดอกเบี >ยเมือบัญชีเงินฝากปลอดภาษีครบกําหนด โดยชือบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ต้องมีชือบัญชีเดียวกันกับบัญชีเงินฝากปลอดภาษีเว้ นแต่บญ
ั ชีเงินฝากปลอดภาษีมีชือบุตรหรื อผู้เยาว์เป็ นเจ้ าของบัญชีร่วมอนุโลม
ให้ ชือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็ นชือของบิดา, มารดาหรื อผู้ปกครองได้
41.8 อัตราดอกเบี >ยเป็ นไปตามประกาศธนาคาร และเป็ นอัตราดอกเบี >ยแบบลอยตัว (Floating Rate) เปลียนแปลงได้ ตามประกาศธนาคารโดย
ธนาคารจะคิดดอกเบี >ยตามยอดเงินคงเหลือในแต่ละวันด้ วยอัตราดอกเบี >ยตามประกาศ ณ วันนันๆ
> สะสมไว้ และแสดงรายการในสมุดคู่ฝาก
เมือครบกําหนด หรื อปิ ดบัญชี
41.9 ข้ อกําหนดเกียวกับอัตราดอกเบี >ยของเงินฝากปลอดภาษี
41.9.1 เมือฝากจนครบกําหนดระยะเวลาและขาดการนําฝากไม่เกิน 2 ครัง> ลูกค้ าจะได้ รับดอกเบี >ยตามเงือนไขข้ อ 41.8 โดยระบบจะ
โอนเงินต้ นและดอกเบี >ยเข้ าบัญชีเงินฝากรับโอนตามทีลูกค้ าแจ้ งความประสงค์ไว้ และได้ รับการยกเว้ นภาษี หกั ณ ทีจ่าย จาก
ดอกเบี >ยทีได้ รับ
41.9.2 ไม่อนุญาตให้ ถอนเงินบางส่วนจากบัญชีได้ กรณีลูกค้ ามีความจําเป็ นต้ องถอนก่อนครบกําหนดระยะเวลาฝากให้ ถือว่าเป็ นการ
ปิ ดบัญชีโดยได้ รับดอกเบี >ย ตามข้ อ 40.
42. บัญชีเงินฝากปลอดภาษี, บัญชีเงินฝากปลอดภาษีเศรษฐี น้อย, บัญชีเงินฝากปลอดภาษีพิเศษ และบัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐี 24 เดือน
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กรณีลกู ค้ าฝากครบกําหนดระยะเวลาและได้ รับดอกเบี >ยตามเงือนไขบัญชีแล้ ว แต่ระบบไม่สามารถโอนเงินต้ นและดอกเบี >ยเข้ าบัญชีเงินฝากทีลูกค้ า
แจ้ งความประสงค์ไว้ ได้ เช่น กรณีทีบัญชีเงินฝากทีรับโอนปิ ดไปแล้ ว เป็ นต้ น ธนาคารจะจ่ายดอกเบี >ยโดยคํานวณดอกเบี >ยในอัตราดอกเบี >ยเงินฝาก
ออมทรัพย์มีระดับสําหรับบุคคลธรรมดาวงเงินฝากตําสุดตามระยะเวลาการฝากตังแต่
> วนั ทีครบกําหนดจนถึงวันทีลูกค้ ามาปิ ดบัญชีพร้ อมทัง> หักภาษี
ณ ทีจ่าย ของดอกเบี >ยทีได้ รับ
43. สูตรในการคํานวณดอกเบี >ยเงินฝากธนาคารทุกประเภท จะกําหนดให้ 1 ปี มี 365 วัน ส่วนการจ่ายดอกเบี >ยจะเป็ นไปตามเงือนไขของเงินฝาก
ประเภทนันๆ
>
จํานวนดอกเบี >ยทีได้ รับ
=
เงินต้ น X อัตราดอกเบี >ย X ระยะเวลาทีฝากจริ ง
100
365
44. เงินฝากบัญชีเงินบาทประเภทเดินสะพัด (กระแสรายวัน), ออมทรัพย์, ประจํา และบัตรเงินฝากของลูกค้ าทีมีอยู่กบั ธนาคารทุกประเภทลูกค้ าต่อราย
จะได้ รับความคุ้มครอง (เงินต้ น ดอกเบี >ย) จากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ดังนี >
ระยะเวลา
ตังแต่
> วนั ที 11 สิงหาคม 2562 ถึงวันที 10 สิงหาคม 2563
ตังแต่
> วนั ที 11 สิงหาคม 2563 เป็ นต้ นไป

จํานวนเงินทีคุ้มครอง
ไม่เกิน 5 ล้ านบาท
ไม่เกิน 1 ล้ านบาท

ยกเว้ น เงินฝากในบัญชีเงินบาทของบุคคลทีมีถินทีอยู่นอกประเทศ ซึงเป็ นประเภทบัญชีทีเปิ ดเพือทํารายการเฉพาะตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุม
การแลกเปลียนเงินกําหนด จะไม่ได้ รับความคุ้มครองเงินต้ นและดอกเบี >ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
45. หากลูกค้ าประสงค์จะฝากเงินในเงินฝากประจําทุกประเภท ตังแต่
> 500 ล้ านบาทขึ >นไป ลูกค้ าต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 2 วัน
ทําการ (ไม่นบั รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันหยุดชดเชยวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) ณ สาขาธนาคารทีมาติดต่อ ทังนี
> > ธนาคารขอสงวนสิทธิ
ในการพิจารณารับหรื อไม่รับฝากเงินจากลูกค้ าได้
46. การคํานวณภาษี ดอกเบี >ยรับเป็ นไปตามเงือนไขกรมสรรพากรกําหนด
47. ธนาคารขอสงวนสิทธิ|ในการพิจารณาเปลียนแปลงเงือนไขและอัตราดอกเบี >ยเงินฝาก ตามความเหมาะสม หรื อเพือให้ สอดคล้ องกับภาวะเศรษฐกิจ
การเงินในแต่ละขณะได้
ประกาศนี >มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั > วนั ที 27 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ ณ วันที 26 กุมภาพันธ์ 2563
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

(นางธีรนุช ขุมทรัพย์)
ผู้มีอํานาจลงนาม

