ํ ค ัญของผลิตภ ัณฑ์ (Sales Sheet)
เอกสารข้อมูลสา
เงินฝาก Krungthai NEXT Savings
ข ้อมูลปรับปรุง ณ วันที 30 มี.ค. 2564
ห ัวข้อผลิตภ ัณฑ์

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์

ชือผลิตภ ัณฑ์

เงินฝาก Krungthai NEXT Savings

ประเภทผลิตภ ัณฑ์

เงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มส
ี มุดคูฝ
่ าก

จํานวนเงินเปิ ดบ ัญชีขนตํ
ั าและสูงสุด

- กรณีเปิ ดบัญชีผา่ นช่องทาง Krungthai NEXT 0 บาท
- กรณีเปิ ดบัญชีผา่ นทุกช่องทางของธนาคาร ยกเว ้น Krungthai NEXT 500 บาท

อ ัตราดอกเบียต่อปี (%) *

รายละเอียดอ ัตราดอกเบีย

0.00 - 1.50 % ต่อปี ตามเงือนไขการฝากทีธนาคารกําหนด
(อัตราดอกเบีย ณ วันที 7 กรกฎาคม 2563 ทังนี อาจเปลียนแปลงได ้โดยสามารถเรียกดูข ้อมูลอัตรา
ดอกเบียปั จจุบน
ั ได ้ที krungthai.com)
1. กรณีเปิ ดบ ัญชีผา
่ นช่องทาง Krungthai NEXT ตงแต่
ั
ว ันที 7 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
1.1 อัตราดอกเบียบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
- เงินฝากส่วนทีไม่เกิน 1 ล ้านบาท เท่ากับ 1.50 % ต่อปี
- เงินฝากส่วนทีเกิน 1 ล ้านบาทขึนไป เท่ากับ 0.50 % ต่อปี
1.2 อัตราดอกเบียบุคคลชาวต่างชาติ เท่ากับ 0.00 % ต่อปี
2. กรณีเปิ ดบ ัญชีผา
่ นทุกช่องทางของธนาคาร ยกเว้น Krungthai NEXT
2.1 อัตราดอกเบียบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เท่ากับ 0.50 % ต่อปี
2.2 อัตราดอกเบียบุคคลชาวต่างชาติ เท่ากับ 0.00 % ต่อปี
- ต ัวอย่างการคํานวณดอกเบีย กรณีลก
ู ค้าเปิ ดบ ัญชีใหม่ผา
่ นช่องทาง Krungthai NEXT
ธนาคารจะคํานวณดอกเบียจากยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สินวันทุกวัน โดยจํานวนวันต่อปี ทใช
ี ้ในการ
คํานวณใช ้จํานวนวันตามปี ปฏิทน
ิ โดยมีสต
ู รการคํานวณดอกเบียดังนี

ต ัวอย่างการคํานวณดอกเบีย

ตัวอย่างการคํานวณดอกเบีย กรณีลก
ู ค ้าบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย เปิ ดบัญชีผา่ นช่องทาง
Krungthai NEXT ในวันที 7 ก.ค. 2563 และมียอดเงินคงเหลือ ณ สินวัน 1,600,000 บาท จะได ้รับ
ดอกเบีย ณ สินวัน (จํานวน 1 วัน) ดังนี

- ต ัวอย่างการคํานวณดอกเบีย กรณีลก
ู ค้าเปิ ดบ ัญชีผา่ นทุกช่องทาง ยกเว้น Krungthai
NEXT
ตัวอย่างการคํานวณดอกเบีย กรณีลก
ู ค ้าบุคคลธรรมดา เปิ ดบัญชีผา่ นช่องทางสาขา ในวันที 7 ก.ค.
2563 และมียอดเงินคงเหลือ ณ สินวัน 1,600,000 บาท จะได ้รับดอกเบีย ณ สินวัน (จํานวน 1 วัน)
ดังนี

ระยะเวลาจ่ายดอกเบีย
เงือนไขหล ัก

ธนาคารจ่ายดอกเบียปี ละ 2 ครัง (มิถน
ุ ายน และ ธันวาคม)
- ผู ้ฝากต ้องเป็ นบุคคลธรรมดา อายุตงแต่
ั
15 ปี ขนไป
ึ
- ผู ้ฝากต ้องมี E-Mail Address และสมัครใช ้บริการ Krungthai NEXT เพือใช ้ในการทําธุรกรรม
ทางการเงิน
- ชือบัญชีและเงือนไขการสังจ่ายต ้องเป็ นบุคคลคนเดียว
- การเปิ ดบัญชีผา่ นช่องทาง Krungthai NEXT ได ้สูงสุดไม่เกิน 5 บัญชี หากประสงค์จะเปิ ดบัญชี
เงินฝากมากกว่าทีธนาคารกําหนดสามารถติดต่อขอเปิ ดบัญชีได ้ทีสาขาของธนาคารทุกแห่ง

ห ัวข้อผลิตภ ัณฑ์

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์

เงือนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์ - ลูกค ้ารายใหม่ (ซึงไม่เคยสมัครใช ้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารมาก่อน) ทีเปิ ดบัญชีเงินฝาก
และเงือนไขอืน
ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT โดยการเลือกวิธก
ี ารยืนยันตัวตนผ่าน บริการ Digital ID (NDID)
สามารถเลือกสาขาเจ ้าของบัญชีได ้ด ้วยตนเองตามหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และสาขาตามทีธนาคารกําหนด
และผู ้ฝากจะสามารถทําธุรกรรมได ้เฉพาะการถอนเงิน/การโอนเงิน/ชําระบิลผ่านช่องทาง Krungthai
NEXT ภายในวงเงิน 20,000 บาท/รายการ และไม่เกิน 100,000 บาท/วัน เท่านัน หากผู ้ฝาก
ประสงค์ทําธุรกรรมได ้เกินกว่าวงเงินและ/หรือใช ้บริการหรือสมัครผลิตภัณฑ์อนของธนาคาร
ื
ผู ้ฝาก
ต ้องติดต่อสาขาของธนาคารเพือทําการยืนยันตัวตนตามขันตอน และหลักเกณฑ์และเงือนไขตามที
ิ ธิจะเปลียนแปลงสาขาเจ ้าของบัญชีของผู ้ฝากเป็ นสาขาทีผู ้
ธนาคารกําหนด นอกจากนีธนาคารมีสท
ฝากยืนยันตัวตนได ้
- ผู ้ฝากทีเปิ ดบัญชีผา่ นช่องทาง Krungthai NEXT หากผู ้ฝากมีความประสงค์จะทําธุรกรรม/บริการ
ผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร ผู ้ฝากต ้องติดต่อสาขาเจ ้าของบัญชีตามทีระบุในขณะเปิ ดบัญชีผา่ น
ช่องทาง Krungthai NEXT เพือทําการยืนยันตัวตนตามขันตอน และหลักเกณฑ์และเงือนไขตามที
ธนาคารกําหนด รวมทังให ้ตัวอย่างลายมือชือสําหรับอ ้างอิงในการทําธุรกรรม/บริการต่อไป
- กรณีเปิ ดบัญชีผา่ นช่องทาง Krungthai NEXT เป็ นจํานวนเงินศูนย์บาท หากผู ้ฝากไม่ทํารายการ
เคลือนไหว (ฝาก-ถอน) ภายในระยะเวลา 45 วัน นับตังแต่วน
ั ทีเปิ ดบัญชีเงินฝาก ธนาคารขอสงวน
สิทธิในการปิ ดบัญชีดงั กล่าว โดยจะมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ ้งให ้ผู ้ฝากทราบล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า
7 วัน ทาง E - Mail Address ทีให ้ไว ้กับธนาคาร
- การปิ ดบัญชีเงินฝากภายในระยะเวลา 30 วัน ค่าธรรมเนียมเป็ นไปตามประกาศของธนาคาร
ค่าร ักษาบ ัญชี

กรณียอดคงเหลือตํากว่า 2,000 บาท และไม่มก
ี ารเคลือนไหว 1 ปี จะคิดค่ารักษาบัญชีเดือนละ
50 บาท และเมือยอดคงเหลือในบัญชีเป็ น 0 ธนาคารจะปิ ดบัญชีอต
ั โนมัต ิ

ช่องทางการเปิ ดบ ัญชี

ทุกช่องทางการเปิ ดบัญชีของธนาคาร

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

- ผู ้ฝากทีเปิ ดบัญชีผา่ นช่องทาง Krungthai NEXT หากผู ้ฝากมีความประสงค์จะทําธุรกรรม/บริการ
ผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร ผู ้ฝากต ้องติดต่อสาขาเจ ้าของบัญชีตามทีระบุในขณะเปิ ดบัญชีผา่ น
ช่องทาง Krungthai NEXT เพือทําการยืนยันตัวตนตามขันตอน และหลักเกณฑ์และเงือนไขตามที
ธนาคารกําหนด รวมทังให ้ตัวอย่างลายมือชือสําหรับอ ้างอิงในการทําธุรกรรม/บริการต่อไป
- กรณีเปิ ดบัญชีผา่ นช่องทาง Krungthai NEXT เป็ นจํานวนเงินศูนย์บาท หากผู ้ฝากไม่ทํารายการ
เคลือนไหว (ฝาก-ถอน) ภายในระยะเวลา 45 วัน นับตังแต่วน
ั ทีเปิ ดบัญชีเงินฝาก ธนาคารขอสงวน
สิทธิในการปิ ดบัญชีดงั กล่าว โดยจะมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ ้งให ้ผู ้ฝากทราบล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า
7 วัน ทาง E - Mail Address ทีให ้ไว ้กับธนาคาร
- การปิ ดบัญชีภายในระยะเวลา 30 วัน ค่าธรรมเนียมเป็ นไปตามประกาศของธนาคาร
- มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอืนๆ เช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ เช่น ค่าธรรมเนียมการ
ฝาก/ถอน/โอน ข ้ามเขตสํานักหักบัญชี ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิมเติมได ้ที krungthai.com

- หากข ้อมูลรายละเอียดในการติดต่อของท่านมีการเปลียนแปลง กรุณาแจ ้งให ้ทางธนาคารทราบ
การแจ้งเปลียนแปลง เงือนไขการให้บริการ
ทันที ณ ทีทําการสาขาทีท่านใช ้บริการอยู่ เพือให ้การสือสารข ้อมูลระหว่างท่านกับธนาคารเป็ นไป
หรือการแจ้งเตือนทีสําค ัญต่าง ๆ
ด ้วยความรวดเร็ว
- ในกรณีมก
ี ารเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมทีเกียวข ้องกับบัญชีเงินฝาก และทําให ้ลูกค ้าเสียประโยชน์
ธนาคารจะทําการแจ ้งให ้ลูกค ้าทราบล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า 30 วัน
- เงินฝากนีได ้รับความคุ ้มครองจากสถาบันคุ ้มครองเงินฝากตามจํานวนทีกําหนดไว ้ในกฏหมาย
โดยในปั จจุบน
ั ลูกค ้าต่อรายจะได ้รับความคุ ้มครองสูงสุด ไม่เกิน 5 ล ้านบาท จนถึง 10 ส.ค. 2564
และหลังจากนันจะลดลงเหลือไม่เกิน 1 ล ้านบาท ตังแต่ 11 ส.ค. 2564 เป็ นต ้นไป
- สิทธิในการได ้รับการยกเว ้นภาษี ณ ทีจ่ายดอกเบียเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกรมสรรพากรกํ
ี
าหนด
* อ ัตราดอกเบียเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

