เอกสารข้อมูลสําค ัญของผลิตภ ัณฑ์ (Sales Sheet)
บ ัญชเี งินฝากพืนฐาน (Basic Banking Account)
ข ้อมูลปรับปรุง ณ วันที 22 พ.ค. 2563
ห ัวข้อผลิตภ ัณฑ์

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์

ชือผลิตภ ัณฑ์

บัญชีเงินฝากพืนฐาน (Basic Banking Account)

ประเภทผลิตภ ัณฑ์

เงินฝากออมทรัพย์

จํานวนเงินเปิ ดบ ัญชีขนตํ
ั าและสูงสุด

ไม่กําหนดจํานวนเงินขันตําในการเปิ ดบัญชี

อ ัตราดอกเบียต่อปี (%) *

0.250 % ต่อปี
(อัตราดอกเบีย ณ วันที 22 พฤษภาคม 2563 ทังนี อาจเปลียนแปลงได ้โดยสามารถเรียกดูข ้อมูล
อัตราดอกเบียปั จจุบันได ้ที krungthai.com)

รายละเอียดอ ัตราดอกเบีย

-

ต ัวอย่างการคํานวณดอกเบีย

-

ระยะเวลาจ่ายดอกเบีย
เงือนไขหล ัก

ธนาคารจ่ายดอกเบียปี ละ 2 ครัง (มิถน
ุ ายน และ ธันวาคม)
ั ชาติไทย ทีเป็ นผู ้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ผู ้มีอายุ 65 ปี ขึนไป
- ผู ้ฝากต ้องเป็ นผู ้มีสญ
- ลูกค ้า 1 รายเปิ ดได ้ 1 บัญชีเท่านัน
- ชือบัญชีต ้องเป็ นบุคคลคนเดียว (Single)

เงือนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และ
เงือนไขอืน

- ไม่กําหนดจํานวนเงินขันตําในการเปิ ดบัญชี สามารถเปิ ดบัญชีเป็ น 0 บาทได ้
- กรณีผู ้ฝากสมัครใช ้บริการบัตร VDB Shop Smart Classic หรือ Krungthai Mastercard Debit
Card ผูกกับบัญชีเงินฝากพืนฐาน (Basic Banking Account) ธนาคารจะยกเว ้นค่าธรรมเนียมแรกเข ้า
ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ
- กรณีไม่มรี ายการเคลือนไหวติดต่อกัน 24 เดือน หรือผู ้ฝากไม่ได ้เป็ นผู ้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ธนาคารจะทําการเปลียนประเภทผลิตภัณฑ์จากบัญชีเงินฝากพืนฐาน (Basic Banking Account)
เป็ นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคาร โดยอัตราดอกเบีย เงือนไขการใช ้บริการและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆเป็ นไปตามอัตราทีธนาคารประกาศกําหนดสําหรับบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์

ค่าร ักษาบ ัญชี

-

ช่องทางการเปิ ดบ ัญชี

สาขาธนาคาร

ช่องทางในการติดต่อผูใ้ ห้บริการ

ท่านสามารถติดต่อได ้ ณ ทีทําการสาขาของธนาคารทัวประเทศหรือเข ้าไปดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์
เพิมเติมได ้ทีเว็บไซต์ krungthai.com หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเบืองต ้น จากศูนย์ลก
ู ค ้า
สัมพันธ์ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111
- E-mail : Call.CallCenter@ktb.co.th
- ช่องทางอืนๆผ่าน Facebook / Twitter / Youtube / LINE / Instargram
: โดยพิมพ์คําว่า “Krungthai Care”

ข้อควรระว ัง

- กรณีไม่มรี ายการเคลือนไหวติดต่อกัน 24 เดือน หรือผู ้ฝากไม่ได ้เป็ นผู ้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ธนาคารจะทําการเปลียนประเภทผลิตภัณฑ์จากบัญชีเงินฝากพืนฐาน (Basic Banking Account)
เป็ นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคาร โดยอัตราดอกเบีย เงือนไขการใช ้บริการและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆเป็ นไปตามอัตราทีธนาคารประกาศกําหนดสําหรับบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
- การปิ ดบัญชีภายในระยะเวลา 30 วัน ค่าธรรมเนียมเป็ นไปตามประกาศของธนาคาร
- มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอืนๆ เช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ เช่น ค่าธรรมเนียมการ
ฝาก/ถอน/โอน ข ้ามเขตสํานั กหักบัญชี ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิมเติมได ้ที krungthai.com

ห ัวข้อผลิตภ ัณฑ์
การแจ้งเปลียนแปลง เงือนไขการให้บริการ หรือ
การแจ้งเตือนทีสําค ัญต่าง ๆ

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
- กรณีผู ้ฝากไม่ได ้เป็ นผู ้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล ้ว ธนาคารจะทําการเปลียนประเภทผลิตภัณฑ์จาก
บัญชีเงินฝากพืนฐาน (Basic Banking Account) เป็ นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ โดยจะแจ ้งให ้
ลูกค ้าทราบล่วงหน ้าก่อนการเปลียนประเภทผลิตภัณฑ์ ไม่น ้อยกว่า 30 วัน
- หากข ้อมูลรายละเอียดในการติดต่อของท่านมีการเปลียนแปลง กรุณาแจ ้งให ้ทางธนาคารทราบ
ทันที ณ ทีทําการสาขาทีท่านใช ้บริการอยู่ เพือให ้การสือสารข ้อมูลระหว่างท่านกับธนาคารเป็ นไปด ้วย
ความรวดเร็ว
- ในกรณีมก
ี ารเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมทีเกียวข ้องกับบัญชีเงินฝาก และทําให ้ลูกค ้าเสียประโยชน์
ธนาคารจะทําการแจ ้งให ้ลูกค ้าทราบล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า 30 วัน
- เงินฝากนีได ้รับความคุ ้มครองจากสถาบันคุ ้มครองเงินฝากตามจํานวนทีกําหนดไว ้ในกฏหมาย
โดยในปั จจุบันลูกค ้าต่อรายจะได ้รับความคุ ้มครองสูงสุด ไม่เกิน 5 ล ้านบาท จนถึง 10 ส.ค. 2564
และหลังจากนั นจะลดลงเหลือไม่เกิน 1 ล ้านบาท ตังแต่ 11 ส.ค. 2564 เป็ นต ้นไป
- สิทธิในการได ้รับการยกเว ้นภาษี ณ ทีจ่ายดอกเบียเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกรมสรรพากรกํ
ี
าหนด

* อ ัตราดอกเบียเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

