หน้ าที ( )
ข้ อตกลงและเงือนไขการเปิ ดบัญชีเงินฝากสุขใจวัยเกษียณ
1. ผู้ฝากต้ องเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุตงแต่
ั 1 60 ปี ขึ 1นไป โดยสามารถเปิ ดบัญชีได้ เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านัน1 และชือบัญชี
ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียว รวมทังต้
1 องมีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์เพือรับเงินคืนรายเดือนและรับโอนเงินส่วนทีเหลือเมือครบกําหนด
ฝาก และห้ ามนําบัญชีเงินฝากสุขใจวัยเกษี ยณไปใช้ ในการคํ 1าประกันสินเชือหรื อคํา1 ประกันอืน ๆ ต่อหน่วยงานทีมีอํานาจตาม
กฎหมาย
2. ผู้ฝากต้ องแสดงเอกสารแสดงตนตามทีธนาคารกําหนดให้ ครบถ้ วน และให้ ข้อมูลหรื อกรอกรายการในคําขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก ระบุ
เงือนไขการลงนามสังจ่าย และให้ ตวั อย่างลายมือชือไว้ กบั ธนาคาร โดยผู้ฝากจะต้ องไม่ใช้ นามแฝง หรื อปกปิ ดชือจริ งในการเปิ ด
บัญชีเงินฝาก
3. จํานวนเงินเปิ ดบัญชีขนตํ
ั 1 า และจํานวนเงินฝากสูงสุด ต้ องเป็ นจํานวนเงินตามทีธนาคารกําหนด โดยสามารถฝากได้ เพียงรายการ
เดียว
4. ธนาคารจะมอบสมุดคูฝ่ ากให้ แก่ผ้ ฝู าก ผู้ฝากจะโอนเปลียนมือ แก้ ไข หรื อฉีกแผ่นใดแผ่นหนึงไม่ได้ และต้ องเก็บรักษาไว้ ในที
ปลอดภัยมิให้ สญ
ู หายหรื อตกไปอยูใ่ นความครอบครองของผู้อืนโดยมิได้ รับอนุญาตจากผู้ฝาก ถ้ าชํารุดหรื อสูญหายจะต้ องรี บแจ้ ง
ให้ ธนาคารทราบโดยแจ้ งอายัดได้ ทกุ สาขาหรื อที Call Center โทร. 0-2111-1111 ในกรณีทีสมุดคูฝ่ ากสูญหายให้ แสดงหลักฐาน
การแจ้ งความเพือประกอบการพิจารณาของธนาคารด้ วย
5. ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารจ่ายดอกเบี 1ยในอัตรา ระยะเวลา และวิธีการทีธนาคารประกาศกําหนดไว้ โดยธนาคารจะปิ ดประกาศการ
กําหนดอัตราดอกเบีย1 ไว้ ในทีเปิ ดเผย ณ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งทีให้ บริ การ และผ่านทาง
เว็บไซต์ (Website) ของธนาคาร (www.ktb.co.th)
6. การเปลียนแปลงข้ อมูลส่วนตัว ลายมือชือ ทีอยู่ หรื อเงือนไข ต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรตามแบบฟอร์ มที
ธนาคารกําหนด พร้ อมยืนเอกสารหลักฐานทีเกียวข้ องและตัวอย่างลายมือชือ ทีอยู่ หรื อเงือนไข ทีต้ องการเปลียนแปลง
7. การเขียนข้ อความต่าง ๆ ลงในเอกสารเกียวกับการฝากหรื อถอนเงินนัน1 ผู้ฝากจะต้ องเขียนด้ วยปากกาหรื อหมึกทีลบออกไม่ได้ ด้วย
วิธีการใด ๆ ก็ตาม มิฉะนันธนาคารจะไม่
1
รับผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิดขึ 1น
8. ทุกครัง1 ทีฝากหรื อถอน ผู้ฝากต้ องแสดงหลักฐานต่อเจ้ าหน้ าทีผู้มีอํานาจลงนามของสาขา เพือลงรายการการฝากหรื อถอน แล้ ว
ตรวจสอบจํานวนเงินทีนําฝากหรื อถอนและยอดคงเหลือให้ ถกู ต้ อง ถ้ าปรากฏว่าผิดพลาดให้ แจ้ งธนาคารทราบ เพือแก้ ไขทันที
9. เช็ค ตัว] แลกเงิน ใบสังจ่าย หรื อตราสารอืนทีเปลียนมือได้ ทีนํามาฝากธนาคาร ธนาคารจะรับไว้ เพือเรี ยกเก็บเท่านัน1 และผู้ฝาก
จะต้ องชําระค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บ (ถ้ ามี) ตามอัตราทีธนาคารกําหนด ทังนี
1 1 ไม่ว่าจะเรี ยกเก็บเงินตามตราสารดังกล่าวได้
หรื อไม่ โดยผู้ฝากจะได้ รับผลตอบแทนด้ านดอกเบีย1 หรื อเป็ นผลให้ ถูกต้ องตามเงื อนไขของธนาคาร หรื อมีสิทธิ ถอนเงินตาม
ตราสารนันได้
1 ต่อเมือธนาคารเรี ยกเก็บเรี ยบร้ อยแล้ ว ถ้ าหากเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ธนาคารจะยกเลิกรายการรับฝาก และผู้ฝากต้ อง
มาขอรับคืนไปภายในระยะเวลาทีธนาคารกําหนด เพือไปดําเนินการเองต่อไป
10. ยอดเงินคงเหลือในสมุดคูฝ่ ากยังถือไม่ได้ วา่ ถูกต้ อง จนกว่าจะได้ ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคาร ทังนี
1 1 ผู้ฝากควรนําสมุดคูฝ่ าก
มาปรับรายการอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง1 โดยสามารถทํารายการได้ ทกุ สาขา หรื อทีเครื องปรับสมุดอัตโนมัติ (Passbook Update
Machines)
11. หากผู้ฝากทําธุรกรรมโดยไม่ใช้ สมุดคู่ฝาก อาทิเช่น รายการจ่ายดอกเบี 1ยรายเดือน มีจํานวนรายการรวมกันเกินกว่า 20 รายการ
เมือผู้ฝากนําสมุดคูฝ่ ากมาปรับรายการ (Update Passbook) ธนาคารจะรวมรายการให้ เหลือเป็ นรายการยอดรวมด้ านเดบิตและ
เครดิตอย่างละรายการ และ หากผู้ฝากประสงค์ขอรายละเอียดรายการยอดรวมนัน1 จะต้ องติดต่อให้ สาขาออกรายการเคลือนไหว
ทางการเงิน (Statement)
12. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 1ยทุกวันสิ 1นเดือนเข้ าบัญชีเงินฝากสุขใจวัยเกษี ยณ
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13. ผู้ฝากสามารถเลือกจํานวนเงินรับคืนรายเดือนได้ ตามจํานวนเงินทีธนาคารกําหนดไว้ และสามารถเปลียนแปลงจํานวนเงินรับคืน
รายเดือนได้ ทังนี
1 1 จํานวนเงินคงเหลือในบัญชีจะต้ องเพียงพอต่อการจ่ายคืนได้ จนครบกําหนดระยะเวลาฝาก
14. เมือครบกํ าหนดฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินทีเหลือเข้ าบัญ ชี คู่โอน (บัญ ชี ออมทรัพย์ ) และปิ ดบัญ ชีเงินฝากสุขใจวัยเกษี ยณ
อัตโนมัติ
15. หากบัญชีเงินฝากสุขใจวัยเกษี ยณติดภาระผูกพัน เป็ นเหตุให้ ธนาคารไม่สามารถโอนเงินส่วนทีเหลือเมือครบกําหนดฝากไปเข้ า
บัญชีค่โู อนตามทีผู้ฝากแจ้ งความประสงค์ไว้ กบั ธนาคารได้ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี 1ยนับตังแต่
1 วนั ทีครบกําหนดฝากให้ ในอัตราตาม
ประกาศสําหรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์บคุ คลธรรมดา
16. การถอนเงินก่อนครบกําหนดระยะเวลาฝาก ต้ องถอนทังจํ
1 านวนพร้ อมปิ ดบัญชีเงินฝากสุขใจวัยเกษี ยณทีสาขาเจ้ าของบัญชี และ
ห้ ามมอบฉันทะในการถอนเงินดังกล่าว
17. ดอกเบี 1ยทีผู้ฝากได้ รับไปก่อนแล้ ว หากเกินกว่าดอกเบี 1ยทีพึงได้ รับ ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารปรับปรุงรายการบัญชีหรื อจํานวนเงินใน
บัญชีเงินฝากให้ ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ งได้ ทนั ที
18. หากธนาคารมีการนําเงินเข้ าบัญชีของผู้ฝากไม่วา่ จะโดยวิธีการใดก็ตาม ซึงเป็ นการนําเข้ าผิดบัญชีโดยผู้ฝากไม่มีสทิ ธิในเงินจํานวน
นัน1 ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีของผู้ฝากได้ ทันที โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ูฝากทราบล่วงหน้ าก่อนแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตามภายหลังการทํารายการดังกล่าวแล้ วธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากทราบทางโทรศัพท์ และหากเงินในบัญชีของผู้ฝากไม่มี
ให้ หกั หรื อมีไม่เพียงพอให้ หกั คืนได้ ครบถ้ วน ผู้ฝากยินยอมชดใช้ เงินจํานวนดังกล่าวคืนจนครบถ้ วนทันทีทีได้ รับแจ้ งจากธนาคาร
และหากผู้ฝากไม่สามารถนําเงินชดใช้ คืนให้ ธนาคารได้ ตามทีได้ รับแจ้ ง ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารคิดดอกเบี 1ยตามอัตราดอกเบี 1ย
สูงสุดทีธนาคารประกาศเรี ยกเก็บจากลูกค้ าทัวไปในขณะนัน1 หรื อทีอาจจะมีประกาศเปลียนแปลงต่อไปภายใต้ ประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย เรื อง การกําหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ปฏิบตั ิในเรื องดอกเบี 1ยและส่วนลด
19. ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารมีการคิดค่าธรรมเนียมการถอนเงินฝากตามอัตราและหลักเกณฑ์ทีธนาคารประกาศ
20. ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมทีเกียวข้ องกับบัญ ชี เงินฝากสุขใจวัยเกษี ยณในอัตราและหลักเกณฑ์ เดียวกับอัตรา
ค่าธรรมเนียมทีธนาคารประกาศสําหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
21. ผู้ฝากยินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิ เพิมเติม และ/หรื อ เปลียนแปลงเงือนไขในการให้ บริ การของธนาคาร รวมทังหลั
1 กเกณฑ์ อัตรา
ค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ในการใช้ บริ การของธนาคารได้ ตามทีธนาคารจะเห็นสมควรโดยธนาคารจะประกาศให้
ผู้ฝากทราบในทีเปิ ดเผย ณ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของธนาคารแต่ละแห่งทีให้ บริ การ และผ่านทางเว็บไซต์ (Website)
ของธนาคาร (www.ktb.co.th)
22. เอกสารหรื อหนังสือใดของธนาคารทีส่งไปยังทีอยู่ หรื อสถานทีทํางาน หรื อสถานทีติดต่อได้ หรื อ ทาง E-Mail Address หรื อ ทาง
หมายเลขโทรศัพท์ ซึงระบุไว้ ในคําขอเปิ ดบัญชี หรื อทีผู้ฝากได้ แจ้ งไว้ กบั ธนาคาร ผู้ฝากยินยอมให้ ถือว่าธนาคารได้ สง่ ให้ เรี ยบร้ อย
และโดยชอบแล้ ว
23. เมือธนาคารทราบว่าผู้ฝากถึงแก่กรรม ธนาคารจะระงับการจ่ายเงินของผู้ฝากทันที ผู้รับมรดกหรื อผู้จดั การมรดกของผู้ฝากมีสทิ ธิที
จะรับเงินฝากคืน โดยนําสมุดคู่ฝากหรื อใบรับฝากและหลักฐานต่างๆ ทีธนาคารต้ องการ มาพิสจู น์ จนเป็ นทีพอใจแก่ธนาคาร
ธนาคารจึงจะพิจารณาจ่ายเงินคืนให้
24. ในกรณีทีผู้ฝากมีหนี 1สินใด ๆ ค้ างชําระอยูก่ บั ธนาคาร ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารหักเงินฝากจากบัญชีเงินฝากของผู้ฝากไม่ว่า
ทังหมดหรื
1
อบางส่วน เพือชําระหนี 1ทีผู้ฝากค้ างชําระอยูก่ บั ธนาคารได้ ทนั ที
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25. กรณีทีผู้ฝากเปิ ดบัญชีเงินฝากโดยใช้ ชือตนเองเป็ นเจ้ าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียว แม้ ว่าเงือนไขการสังจ่ายจะระบุว่ามีอํานาจสังจ่าย
แต่เพียงผู้เดียวหรื อสังจ่ายร่ วมกับบุคคลอืนหรื อคนหนึงคนใดมีอํานาจสังจ่ายหรื อเงือนไขการสังจ่ายอืน ๆ ก็ตาม ผู้ฝากตกลง
ยินยอมให้ ธนาคารถือว่าสิทธิเรี ยกร้ องเงินในบัญชีเงินฝากนันเป็
1 นสิทธิของผู้ฝากซึงเป็ นเจ้ าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียว
26. ในกรณี ทีมีกฎหมาย ประกาศ หรื อระเบียบของทางราชการ กําหนดให้ ธนาคารต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล หรื อธุรกรรมการเงินของ
ผู้ฝาก หรื อลูกค้ าของผู้ฝากรายหนึงรายใด หรื อหลายรายต่อเจ้ าหน้ าทีหรื อหน่วยงานของรัฐ เมือธนาคารได้ รับการร้ องขอ ผู้ฝาก
ตกลงยินยอมให้ ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูล และ/ หรื อจัดทํารายการเกียวกับการทําธุรกรรมทางการเงินของผู้ฝากต่อเจ้ าหน้ าทีหรื อ
หน่วยงานของรัฐได้ ทกุ ประการ
27. ผู้ฝากตกลงทีจะไม่นําบัญชีเงินฝากไปก่อภาระผูกพันใด ๆ กับบุคคล หรื อนิติบคุ คล หรื อสถาบันการเงินอืน ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัด
เพียงการโอนสิทธิเรี ยกร้ องในบัญชีเงินฝาก และ/หรื อสิทธิ ในการรับเงินฝาก ไม่ว่าทังจํ
1 านวนหรื อบางส่วน เว้ นแต่จะได้ รับความ
ยินยอมเป็ นหนังสือจากธนาคารก่อน
28. ผู้ฝากตกลงว่า ธนาคารมีสทิ ธิระงับการให้ บริ การฝาก และ/หรื อถอนเงินในบัญชีเงินฝาก และ/หรื อปิ ดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากเมือใด
ก็ได้ หากธนาคารเห็นว่าบัญชีเงินฝากใดมีเหตุอนั ควรสงสัยได้ ว่าบัญชีเงินฝากหรื อธุรกรรมทางการเงินของผู้ฝาก หรื อผู้ทีเกียวข้ อง
กับผู้ฝาก หรื อลูกค้ าของผู้ฝากรายใดรายหนึง เป็ นบัญชีหรื อมีธุรกรรมทางการเงินทีเกียวข้ องกับการดําเนินการทีทุจริ ต หรื อผิด
กฎหมาย หรื อถูกใช้ ในกิ จกรรมทีไม่ถูกต้ องตามกฎหมาย ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพี ยงธุรกรรมทีเกี ยวกับการฟอกเงิน หรื อการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย โดยผู้ฝากตกลงจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารสําหรับการดําเนินการในกรณี
ดังกล่าวทังสิ
1 1น
29. ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ ข้ อมูลส่วนบุคคล ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ข้ อมูลเกียวกับบัญชีเงินฝาก สินเชือ
ธุรกรรมต่าง ๆ ข้ อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ของผู้ฝาก ข้ อมูลทางการเงิน และ/หรื อข้ อมูลใด ๆ ของผู้ฝากทีได้ ให้ ไว้ หรื อมีอยูก่ บั ธนาคาร
หรื อทีธนาคารได้ รับหรื อเข้ าถึงได้ จากแหล่งอืน หรื อข้ อมูลอืนใดตามที หน่วยงานหรื อคณะกรรมการทีมีอํานาจตามกฎหมาย
ประกาศกําหนด ซึงต่อไปนี 1จะเรี ยกว่า “ข้ อมูล” รวมทังให้
1 ธนาคารส่ง โอน และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลของผู้ฝาก ให้ แก่บริ ษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของธนาคาร สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ ผู้รับโอนสิทธิ
เรี ยกร้ อง และ/หรื อนิติบุคคลใด ๆ ที ธนาคารเป็ นคู่สญ
ั ญาหรื อมีความสัมพันธ์ ด้วย ทัง1 ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพือการบริ หารจัดการธุรกิจของธนาคาร การวิเคราะห์ข้อมูล การให้ และ/หรื อปรับปรุ งบริ การ หรื อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ของธนาคาร การที ธนาคารจ้ า งหรื อ มอบหมายให้ บุค คลอื นดํ า เนิ น การแทน ไม่ว่า งานเกี ยวกับ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ งาน
ติดต่อสือสาร งานติ ดตามทวงถาม หรื องานอื นใด ไม่ว่าทัง1 หมดหรื อบางส่วน และเพื อวัต ถุป ระสงค์ อืนใดที ไม่ต้องห้ ามตาม
กฎหมาย รวมถึงเพือปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อระเบียบของประเทศใด ๆ ทีใช้ บงั คับกับธนาคาร โดยผู้ฝากรับทราบว่า ผู้ฝากสามารถ
ติด ต่อ ธนาคารผ่านช่อ งทาง Call Center โทร. 0-2111-1111 หรื อ สาขาของธนาคาร ทัง1 นี 1 ช่อ งทางติ ด ต่อธนาคารอาจมี ก าร
เปลียนแปลง เพิมขึ 1น หรื อลดลงได้ ในอนาคต โดยธนาคารจะได้ แจ้ งให้ ทราบทาง Website ของธนาคาร (www.ktb.co.th)
30. ผู้ฝากรั บทราบว่า การรับ จ้ างเปิ ดบัญ ชี การซือ1 ขายบัญ ชี หรื อ การยินยอมให้ ผ้ ูอืนใช้ บัญ ชี ในการกระทําความผิด มีโทษตาม
กฎหมาย
31. ผู้ฝากตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิทีเกียวข้ องของธนาคารทังที
1 มีอยู่ในขณะนี 1 และทีจะมีการแก้ ไข หรื อเพิมเติมใน
ภายหน้ าทุกประการ
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หน้ าที (l)
เงือนไขพิเศษ
CIF No. …………………… Account No. …………………………. ชือบัญชี.......................................................................................
วันที..........................................

1. จํานวนเงินรับคืนรายเดือน
ผู้ฝากมีความประสงค์จะให้ ธนาคารโอนเงินคืนเป็ นรายเดือน ตามจํานวนเงิน ดังนี 1
ไม่รับคืน
รับคืน เดือนละ 1,500 บาท
รับคืน เดือนละ 3,000 บาท
รับคืน เดือนละ 5,000 บาท
รับคืน เดือนละ 10,000 บาท
รับคืน เดือนละ 15,000 บาท
รับคืน เดือนละ 20,000 บาท
2. บัญชีรับเงินคืนรายเดือน และรับโอนเงินต้ นส่ วนทีเหลือเมือครบกําหนด
ผู้ฝากมีความประสงค์ให้ ธนาคารโอนเงินคืนรายเดือน และโอนเงินส่วนทีเหลือเมือครบกําหนดเข้ าบัญชี
บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที…………………………….....ชือบัญชี…………………………..………

ลงนาม................................................................. ผู้ขอเปิ ดบัญชี
(
)
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