ตารางข้ อกําหนดขันตําในการเปิ ดเผยข้ อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ เงินฝาก NetSavings
หัวข้ อ

ประเภทของผลิตภัณฑ์ ขนพื
ั นฐาน

จํานวนเงินฝากขันตํา

อัตราดอกเบียและค่ าบริการ

รายละเอียดข้ อมูลทีควรเปิ ดเผยและหน้ าทีของผู้ขายผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก NetSavings เป็ นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทไม่มีสมุดคู่
ฝาก สําหรับลูกค้ าบุคคลธรรมดาทีสมัครใช้ บริ การ KTB netbank ใช้ สาํ หรับการ
หมุนเวียนหรื อออมเงินในระยะสันC ๆ เน้ นให้ ผ้ ฝู ากทําธุรกรรมด้ วยตนเองผ่าน
ช่องทาง KTB netbank สามารถเปิ ดบัญชีได้ เพียงคนละ 1 บัญชี
- เงินฝากขันตํ
C า 500.-บาท
- จํานวนเงินฝากขันตํ
C าทีต้ องดํารงไว้ ในบัญชี 2,000.-บาท กรณียอดเงินคงเหลือตํา
กว่า 2,000.-บาท และไม่มีรายการเคลือนไหว (ไม่มีรายการฝาก-ถอน) ติดต่อกัน 1
ปี จะเรี ยกเก็บค่าบริ การรักษาบัญชีเงินฝากเดือนละ 50.-บาท โดยเรี ยกเก็บตังแต่
C
เดือนที 13 เป็ นต้ นไป และกรณียอดเงินคงเหลือในบัญชีเป็ นศูนย์บาท ระบบจะปิ ด
บัญชีอตั โนมัติ
- อัตราดอกเบี Cยรายปี (annual percentage rate) อัตรา 0.50 % ต่อปี ซึงสามารถ
เรี ยกดูได้ จาก www.ktb.co.th ปั จจุบนั มีการเปลียนแปลง ณ วันที 10 ธันวาคม
2559 ดังนี C
- วิธีการและจํานวนวันต่อปี ทีใช้ ในการคํานวณดอกเบี Cย
เงินต้ น x อัตราดอกเบี Cย x ระยะเวลาฝากจริง (วัน)
100 x จํานวนวันในปี ปฏิทินนันC ๆ
- ความถีในการจ่ายดอกเบี Cย จ่ายดอกเบี Cยปี ละ 2 ครังC (มิถนุ ายน และ ธันวาคม)
- สถานการณ์ทีอาจส่งผลกระทบต่อดอกเบี Cยทีลูกค้ าได้ รับ ได้ แก่ ระยะเวลาการฝาก
จํานวนเงิน อัตราดอกเบี Cย
- ภาษี เงินได้ หกั ณ ทีจ่าย ธนาคารจะหักภาษี ณ ทีจ่ายจากดอกเบี Cยทีได้ รับ โดย
ลูกค้ าบุคคลธรรมดา หากดอกเบี Cยทีได้ รับในแต่ละปี ภาษี ไม่เกิน 20,000.-บาท
ได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ หกั ณ ทีจ่าย แต่หากดอกเบี Cยทีได้ รับเกินกว่า 20,000.บาทในแต่ละปี ภาษี จะหักภาษี ณ ทีจ่าย 15 % ของดอกเบี Cยทีได้ รับในปี ภาษี นนั C ๆ
- วันทีอัตราดอกเบี Cยมีผลบังคับใช้ ปั จจุบนั ณ วันที 10 ธันวาคม 2559 ซึงธนาคาร
ได้ เผยแพร่ทาง www.ktb.co.th และทีสาขาของธนาคาร
- ค่าบริ การทีอาจมี ธนาคารได้ เผยแพร่ทาง www.ktb.co.th และสาขาของธนาคาร
ประกอบด้ วย (ข้ อมูล ณ วันที 11 เมษายน 2559)
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การคุ้มครองเงินฝาก

ความถีในการใช้ บริการ

ค่าบริ การรักษาบัญชีเงินฝากกรณียอดเงินคงเหลือตํากว่า 2,000.- บาท และไม่
เคลือนไหวติดต่อกัน 1 ปี (ไม่มีการฝากหรื อถอน) : เดือนละ 50.-บาท โดยเรี ยก
เก็บค่าบริ การในเดือนที 13 เป็ นต้ นไป
การทําธุรกรรมถอนเงิน/โอนเงิน ผ่านสาขา ฟรี 2 ครังC /เดือน ครังC ที 3 ขึ Cนไป คิด
ค่าบริ การ 20 บาท/ครังC
การทําธุรกรรมโอนเงินภายในธนาคารกรุงไทยข้ ามเขตผ่านช่องทาง Internet
Banking (KTB netbank) : รายการที 1 – 10 ของเดือน ไม่คดิ ค่าบริ การ รายการ
ที 11 ขึ Cนไปของเดือน คิดค่าบริ การ 10 บาท/รายการ
การฝากถอนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ข้ามจังหวัด: หมืนบาทละ 10.-บาท
ส่วนเกินคิดตามส่วนเลขหลักพัน ค่าบริ การขันตํ
C า 10.-บาท ค่าบริการขอโอนรายการ
ละ 20.-บาท
การปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : กรณีปิดบัญชีเงินฝากในวันเดียวกับวันทีเปิ ด
บัญชี อัตรา 200.-บาท / บัญชี, กรณีปิดบัญชีเงินฝากเมือเปิ ดบัญชีเกินกว่า 1 วัน
แต่ไม่เกิน 30.-วัน นับจากวันทีเปิ ดบัญชี อัตรา 50.-บาท / บัญชี
การฝากเช็คลงวันทีล่วงหน้ า : รับฝากล่วงหน้ า 7 วันไม่เกิน 1 เดือน อัตรา 10.บาท/ฉบับ, รับฝากล่วงหน้ า 1 เดือนไม่เกิน 6 เดือน อัตรา 30.-บาท/ฉบับ
การออกใบแสดงรายการบัญชีเงินฝาก (Bank Account Statement) ) : 100
บาท/ครังC /บัญชี (ข้ อมูลย้ อนหลังไม่เกิน 6 เดือน), 200.-บาท/ครังC /บัญชี (ข้ อมูล
ย้ อนหลังเกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 24 เดือน), 500.-บาท/ครังC /บัญชี (ข้ อมูลย้ อนหลัง
เกิน 24 เดือนขึ Cนไป)
การลงนามรับรองเอกสารทางการเงิน : 100.-บาท/ฉบับ
- เงินฝากสกุลเงินบาททุกประเภท (กระแสรายวัน ออมทรัพย์ ประจํา) ได้ รับการ
คุ้มครองโดยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยลูกค้ าต่อรายจะได้ รับการคุ้มครอง ดังนี C
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.
- เงือนไขการคุ้มครองสําหรับบัญชีร่วม บัญชีเงินฝาก NetSavings ต้ องเปิ ดบัญชี
เป็ นชือบุคคลคนเดียว และเงือนไขลงนามสังจ่ายเพียงผู้เดียว จึงไม่มกี ารเปิ ดบัญชีร่วม
หรื อบัญชีเพือ หรื อบัญชีโดย
- การทําธุรกรรมถอนเงิน/โอนเงิน ผ่านสาขา ฟรี 2 ครังC /เดือน ครังC ที 3 ขึ Cนไป คิด
ค่าบริ การ 20 บาท/ครังC
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