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ขอมูลปรับปรุง ณ วันที่ 29 ต.ค. 2561
ชื่อผลิตภัณฑ

เงินฝากออมทรัพย

KTB ee-Savings

0.00 - 0.50%

0.00 - 0.50%

0.50%

อัตราดอกเบี้ย
ณ 29 ต.ค. 61

อัตราดอกเบี้ย
ณ 29 ต.ค. 61

อัตราดอกเบี้ย
ณ 15 ก.ค. 60

อัตราดอกเบี้ยตอป
- บุคคลธรรมดา

NetSavings

NetExtra

1.00%
อัตราดอกเบี้ย ณ 15 ก.ค. 60

บัญชีเงินฝากพืน้ ฐาน
(Basic Banking Account)

KTB KIDS Savings

0.50%

0.50 – 1.00%

อัตราดอกเบี้ย
ณ 29 ต.ค. 61

อัตราดอกเบี้ย
ณ 29 ต.ค. 61

ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยสามารถเรียกดูขอมูลอัตราดอกเบี้ยปจจุบันไดที่ www.ktb.co.th

รายละเอียดอัตรา
ดอกเบี้ย

-

อัตราดอกเบียบุคคลธรรมดาสัญชาติ
ไทย เท่ากับ 0.50% ต่อปี
อัตราดอกเบียกลุ่มนักเรี ยน นักศึกษา
ต่างชาติ ที$เข้ าศึกษาในประเทศไทย
เท่ากับ 0.00% ต่อปี

-

-

-

0.50% (Normal Rate)
1.00% (Normal Rate + โบนัส
100% ของเบี้ยที่ไดรับเมื่อมียอด
ฝากมากกวายอดถอน
ในเดือนนั้น)

ระยะเวลาฝาก

-

-

-

-

-

-

จํานวนเงินเปดบัญชี
ขั้นต่ํา

500 บาท

500 บาท

500 บาท

10,000 บาท

0 บาท

2,000 บาท - 1,000,000 บาท

ธนาคารจายดอกเบี้ยปละ 2
ครั้ง (มิถุนายน และ ธันวาคม)

ธนาคารจายดอกเบี้ยทุกวันสิ้น
เดือนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย
พิเศษสําหรับผูเยาว (KTB Kids
Savings) และ จายโบนัสใหในทุกวัน
ตนเดือนถัดจากเดือนที่ จาย
ดอกเบี้ยเขาบัญชีออมทรัพยพิเศษ
สําหรับผูเยาว (KTB Kids Savings)

ความถี่ในการจาย
ดอกเบี้ย

ธนาคารจายดอกเบี้ยปละ 2 ครั้ง (มิถุนายน และ ธันวาคม)

อัตราดอกเบี้ยกรณี
ผิดเงื่อนไขการฝาก
-

คารักษาบัญชี

-

-

ธนาคารจายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือนเขาบัญชี NetSavings

 ตองมียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยในรอบเดือนไมต่ํากวา
10,000 บาท หากยอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยในรอบเดือน
ต่ํากวา 10,000 บาท จะจาย ดอกเบี้ยในเดือนนั้นทั้งเดือน
เทากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก NetSavings
 ผูฝากสามารถทํารายการโอนออก (ถอน) ไดไมเกิน 4 ครั้ง
/ เดือน หากเกินกวาจํานวนครั้งที่ธนาคารกําหนด จะจาย
ดอกเบี้ยในเดือนนั้นทั้งเดือนเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
NetSavings

เดือนละ 50 บาท กรณียอดคงเหลือต่ํากวา 2,000 บาท และไมเคลื่อนไหว 1 ป หากยอดคงเหลือเปน 0 ธนาคารจะปดบัญชีอัตโนมัติh

-

-

-

-
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ชื่อผลิตภัณฑ
ชองทางในการ
ติดตอ
ผูใหบริการ

เงินฝากออมทรัพย

KTB ee-Savings

NetSavings

NetExtra

บัญชีเงินฝากพืน้ ฐาน
(Basic Banking Account)

KTB KIDS Savings

ทานสามารถติดตอได ณ ที่ทําการสาขาของธนาคารทั่วประเทศหรือเขาไปดูรายละเอียดผลิตภัณฑเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต www.ktb.co.th
หรือ ติดตอสอบถามรายละเอียดเบื้องตนจากศูนยลูกคาสัมพันธธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111
- E-mail : Call.CallCenter@ktb.co.th
- ชองทางอื่นๆผาน Facebook / Twitter / Youtube / LINE / Instargram
: โดยพิมพคําวา “KTB Care”
การทําธุรกรรมขามผูใหบริการ/ขามจังหวัดคาธรรมเนียมเปนไปตามประกาศของธนาคาร
การปดบัญชีภายในระยะเวลา 30 วัน คาธรรมเนียมเปนไปตามประกาศของธนาคาร
การทําธุรกรรมผาน
ชองทางสาขา
คาธรรมเนียมเปนไปตาม
ประกาศของธนาคาร

กรณียอดคงเหลือเฉลี่ยในรอบเดือนไมเปนไป
ตามที่ธนาคารกําหนด หรือมีการทําธุรกรรม
เกินกวาจํานวนครั้งที่กําหนด จะไดดอกเบี้ยใน
เดือนนั้นเทากับ NetSavings

 กรณีไมมีรายการเคลื่อนไหวติดตอกัน 24
เดือน หรือผูฝากไมไดเปนผูมีรายไดนอย
ภายใตโครงการสวัสดิการแหงรัฐ ธนาคาร
จะทําการเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑจาก
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking
Account) เปนบัญชีเงินฝากออมทรัพย
ปกติของธนาคาร

กรณียอดคงเหลือใน
บัญชีเปน 0 และบัญชี
ไมมีการเคลื่อนไหว 1
ป ธนาคารจะปด
บัญชีอัตโนมัติ

เปนบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพยแบบไมมี
สมุดคูฝาก และตอง
สมัครทําบัตร
ATM/VDB และ
สมัครใชบริการ KTB
NetBank

 เปนบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพยแบบไมมี
สมุดคูฝาก ลูกคา 1
ราย เปดได 1 บัญชี
 ไมสามารถเปดบัญชี
รวมกับผูอื่นได
 ตองสมัครใชบริการ
KTB netbank

 เงินฝาก NetExtra เปนบัญชีเงินฝากออม
ทรัพยพิเศษแบบไมมีสมุดคูฝาก ผูฝาก
สามารถเปดบัญชีไดเพียง 1 บัญชี
 ตองมีบัญชีเงินฝาก NetSavings กับ
ธนาคาร

 ผูฝากตองเปนผูมีสัญชาติไทย ที่เปนผูมี
รายไดนอยภายใตโครงการสวัสดิการแหง
รัฐ หรือ ผูมีอายุ 65 ป ขึ้นไป
 1 รายเปดได 1 บัญชีเทานั้น
 ชื่อบัญชีตองเปนบุคคลคนเดียว (Single)
 กรณีผูฝากสมัครใชบริการบัตร VDB
Shop Smart Classic ผูกกับบัญชีเงินฝาก
พื้นฐาน (Basic Banking Account)
ธนาคารจะยกเวนคาธรรมเนียมแรกเขา
คาธรรมเนียมรายป และคาธรรมเนียมการ
ออกบัตรใหม กรณีบัตรเดิมหมดอายุ
 กรณีผูฝากไมไดเปนผูมีรายไดนอยภายใต
โครงการสวัสดิการแหงรัฐแลว ธนาคาร
อาจปรับสถานะบัญชีเงินฝากพื้นฐานเปน
บัญชีเงินฝากออมทรัพยปกติ โดยจะแจงให
ลูกคาทราบลวงหนากอนการปรับสถานะ
ไมนอยกวา 30 วัน

เมื่อผูฝากเงินอายุ
ครบ 15 ป
บริบูรณ ธนาคารจะ
ทําการปรับ
ผลิตภัณฑเงินฝาก
ออมทรัพยพิเศษ
สําหรับผูเยาว ไปเปน
เงินฝากออมทรัพย
ปกติ

√

√

√

√

√

ขอควรระวัง
-

การแจงเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการใหบริการ
หรือการแจงเตือนที่
สําคัญตาง ๆ

-

Sales Sheet

X

-

