ตารางข้ อกําหนดขันตําในการเปิ ดเผยข้ อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ เงินฝาก Net Flexible Fixed
หัวข้ อ
ประเภทของผลิตภัณฑ์ ขนพื
ั นฐาน

จํานวนเงินฝากขันตํา

อัตราดอกเบียและค่ าบริการ

รายละเอียดข้ อมูลทีควรเปิ ดเผยและหน้ าทีของผู้ขายผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก Net Flexible Fixed เป็ นผลิตภัณฑ์เงินฝากประจําแบบไม่มีสมุด
คูฝ่ ากทีมีระยะเวลาฝากเป็ นแบบ Days Term สําหรับลูกค้ าบุคคลธรรมดาทีใช้
บริ การ KTB netbank ลูกค้ าสามารถเลือกระยะเวลาฝากหรื อวันครบกําหนดฝากได้
ตามความประสงค์
- การฝากเงินแต่ละครังJ ไม่ตํากว่า 50,000.-บาท
- จํานวนเงินฝากขันตํ
J าทีต้ องดํารงไว้ ในบัญชี ไม่ได้ กําหนด
- อัตราดอกเบี Jยรายปี (annual percentage rate) กําหนดตามประเภทลูกค้ าตาม
ประกาศของธนาคาร ซึงสามารถเรี ยกดูได้ จาก www.ktb.co.th ปั จจุบนั มีการ
เปลียนแปลง ณ วันที 10 ธันวาคม 2559
ระยะเวลาฝาก 7 – 30 วัน
0.65 % ต่อปี
ระยะเวลาฝาก 31 – 60 วัน
0.75 % ต่อปี
ระยะเวลาฝาก 61 – 90 วัน
0.95 % ต่อปี
ระยะเวลาฝาก 91 – 120 วัน
1.10 % ต่อปี
ระยะเวลาฝาก 121 – 180 วัน
1.15 % ต่อปี
ระยะเวลาฝาก 181 – 270 วัน
1.25 % ต่อปี
ระยะเวลาฝาก 271 – 300 วัน
1.35 % ต่อปี
ระยะเวลาฝาก 301 – 365 วัน
1.45 % ต่อปี
- วิธีการและจํานวนวันต่อปี ทีใช้ ในการคํานวณดอกเบี Jย
เงินต้ น x อัตราดอกเบี Jย x ระยะเวลาฝากจริง (วัน)
100 x จํานวนวันในปี ปฏิทินนันJ ๆ
- ความถีในการจ่ายดอกเบี Jย จ่ายดอกเบี Jยเมือครบกําหนดฝาก
- สถานการณ์ทีอาจส่งผลกระทบต่อดอกเบี Jยทีลูกค้ าได้ รับ ได้ แก่ ระยะเวลาการฝาก
จํานวนเงิน อัตราดอกเบี Jย
- ภาษี เงินได้ หกั ณ ทีจ่าย ธนาคารจะหักภาษี ณ ทีจ่ายจากดอกเบี Jยทีได้ รับตาม
ประเภทลูกค้ า กล่าวคือ บุคคลธรรมดาหักภาษี ณ ทีจ่าย 15 % ของดอกเบี Jยทีได้ รับ
- วันทีอัตราดอกเบี Jยมีผลบังคับใช้ ปั จจุบนั ณ วันที 10 ธันวาคม 2559 ซึงธนาคาร
ได้ เผยแพร่ทาง www.ktb.co.th และทีสาขาของธนาคาร
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การคุ้มครองเงินฝาก

ความถีในการใช้ บริการ

- ค่าบริ การทีอาจมี ธนาคารได้ เผยแพร่ทาง www.ktb.co.th และสาขาของธนาคาร
ประกอบด้ วย (ข้ อมูล ณ วันที 11 เมษายน 2559)
การฝากถอนบัญชีเงินฝากประจําข้ ามจังหวัด : หมืนบาทละ 10.-บาท
ส่วนเกินคิดตามส่วนเลขหลักพัน ค่าบริ การขันตํ
J า 10.-บาท ค่าบริการขอโอนรายการ
ละ 20.-บาท
การออกใบแสดงรายการบัญชีเงินฝาก (Bank Account Statement) : 100
บาท/ครังJ /บัญชี (ข้ อมูลย้ อนหลังไม่เกิน 6 เดือน), 200.-บาท/ครังJ /บัญชี (ข้ อมูล
ย้ อนหลังเกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 24 เดือน), 500.-บาท/ครังJ /บัญชี (ข้ อมูลย้ อนหลัง
เกิน 24 เดือนขึ Jนไป)
การลงนามรับรองเอกสารทางการเงิน : 100.-บาท/ฉบับ
- เงินฝากสกุลเงินบาททุกประเภท (กระแสรายวัน ออมทรัพย์ ประจํา) ได้ รับการ
คุ้มครองโดยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยลูกค้ าต่อรายจะได้ รับการคุ้มครอง ดังนี J
11 ส.ค. 59 – 10 ส.ค. 61 คุ้มครอง ไม่เกิน 15 ลบ.
11 ส.ค. 61 – 10 ส.ค. 62 คุ้มครอง ไม่เกิน 10 ลบ.
11 ส.ค. 62 – 10 ส.ค. 63 คุ้มครอง ไม่เกิน 5 ลบ.
11 ส.ค. 63 เป็ นต้ นไป คุ้มครอง ไม่เกิน 1 ลบ.
- บัญชีเงินฝาก Net Flexible Fixed ต้ องเปิ ดบัญชีเป็ นชือบุคคลคนเดียว และเงือนไข
ลงนามสังจ่ายเพียงผู้เดียว จึงไม่มกี ารเปิ ดบัญชีร่วม หรื อบัญชีเพือ หรื อบัญชีโดย
- บัญชี Net Flexible Fixed เป็ นบัญชีเงินฝากประจําในกลุม่ พิเศษ การใช้ บริ การจึง
เป็ นการใช้ บริ การทีสาขาเจ้ าของบัญชี ซึงไม่เสียค่าบริ การ
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