สําหรับลูกค้า

เอกสารข้อมูลสําคัญของผลิ ตภัณฑ์ (Product Sales Sheet)
ข้อมูล ณ วันที 16 มีนาคม 2561
ข้อมูล
รายละเอียด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี (EZ Savings Account)
ชือผลิ ตภัณฑ์
เงินฝากออมทรัพย์ (เผือเรียก) แบบไม่มสี มุดคูฝ่ าก (E Passbook)
ประเภทผลิ ตภัณฑ์
ไม่มกี าํ หนดระยะเวลา
ระยะเวลาการฝาก
เปิ ดบัญชีขนั 3 ตํา 500 บาท สูงสุดไม่จาํ กัด
จํานวนเงิ นเปิ ดบัญชี ขนั ( ตํา
และสูงสุด
ตัง3 แต่ 0.50% จนถึง 1.20% ต่อปี (ณ 1 มกราคม 2561) ทัง3 นี3อตั ราดอกเบีย3 เฉลียต่อปี ขึน3 อยูก่ บั
อัตราดอกเบี(ยต่อปี
จํานวนเงินฝากของลูกค้า
อัตราดอกเบีย3 ณ วันที 1 มกราคม 2561 ทัง3 นี3 อาจมีการเปลียนแปลงได้ ข้อมูลล่าสุด
รายละเอียดอัตราดอกเบีย(
ดูได้ที www.scb.co.th
วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท
อัตราดอกเบีย3 1.20%
วงเงินส่วนทีเกิน 1 ล้านบาทขึน3 ไป
อัตราดอกเบีย3 0.50% (เฉลีย 1.20% - 0.50%)
วิธกี ารและจํานวนวันต่อปี ทใช้
ี ในการคํานวณดอกเบีย3 ธนาคารจะคํานวณดอกเบีย3 อัตราร้อยละต่อ
ตัวอย่างการคํานวณดอกเบีย(
ปี ทประกาศไว้
ี
ในประกาศอัตราดอกเบีย3 เงินฝากของธนาคาร ตามยอดเงินคงเหลือ เป็ นรายวัน
โดยจํานวนวันต่อปี ทใช้
ี ในการคํานวณ คือ >?@ วัน (ทัง3 นี3 ไม่ว่าปี ปฏิทนิ ทีฝากนัน3 จะมี >?@
หรือ >?? วัน ก็ตาม) มีสตู รการคํานวณดอกเบีย3 ดังนี3
จํานวนดอกเบีย3 ทีได้รบั = เงินต้น X อัตราดอกเบีย3 X ระยะเวลา (วัน) ทีฝากจริง
100
365
ตัวอย่าง ท่านฝากเงินจํานวน 1,200,000 บาท ระยะเวลาการฝาก 1 วัน จะได้รบั ดอกเบีย3 ดังนี3
(อัตราดอกเบีย3 ณ วันที 1 มกราคม 2561)
จํานวนเงินส่วนทีไม่เกิน 1 ล้านบาท ดอกเบีย3 1.20%
จะได้รบั ดอกเบีย3 (1,000,000 x 1.20 / 100 x 1 / 365) = 32.88
จํานวนเงินส่วนทีเกิน 1 ล้านบาท ดอกเบีย3 0.50%
จะได้รบั ดอกเบีย3 (200,000 x 0.50 / 100 x 1 / 365) = 2.74
รวมเงินดอกเบียรับ (32.88+2.74) = 35.62 บาท อัตราดอกเบี3ยเฉลียตามตัวอย่างนี3คอื 1.0833%

ระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย(
เงือนไขหลัก

(การคํานวณดอกเบีย3 เฉลียจะขึน3 อยูก่ บั ระยะเวลาทีฝาก และจํานวนเงินฝากของลูกค้า)
ปี ละ 2 ครัง3 ทุกวันที 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม (หลังจากหักภาษี สําหรับกรณีดอกเบีย3 รับ
เกิน 20,000 บาท)
- ผูฝ้ ากต้องมีอายุ 15 ปี บริบรู ณ์ขน3ึ ไป
- ต้องเปิ ดบัญชีในนามบุคคลเดียวเท่านัน3 โดยจํากัด 1 ท่าน เปิ ดได้ 1 บัญชี
- ลูกค้าต้องใช้บริการ Mobile Banking (SCB Easy APP) หรือ Internet banking (SCB Easy
Net) ควบคูก่ นั กรณีลกู ค้าไม่เคยสมัครใช้บริการดังกล่าวต้องสมัครใช้บริการในวันเปิดบัญชี
ด้วย
- ไม่สามารถสมัครใช้บริการร่วมกับบัตร ATM / เดบิตการ์ด / บัตรอิเล็กทรอนิกส์ทกุ ประเภท
รวมถึง บริการ ATS และ Direct debit
- กรณีบญ
ั ชีแบบไม่มสี มุดคูฝ่ าก (E Passbook) ลูกค้าจะต้องมี Email Address มาด้วย ณ วันที
เปิ ดบัญชี เพือรับอีเมล์แจ้งเตือน Email Notification และE-Statement และลูกค้าจะได้รบั
เอกสารใบรับรองการเปิ ดบัญชีมอบให้ลกู ค้าแทนสมุดคูฝ่ าก

ข้อมูล
รายละเอียด
- สามารถฝาก/ถอน/โอน ได้ตลอดเวลา ไม่จาํ กัดจํานวนครัง3
เงือนไขการ ฝาก/ถอน/โอน
สิ ทธิ ประโยชน์ และเงือนไขอืนๆ - สามารถทํารายการทีเกียวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซผ่ี านช่องทาง ดังต่อไปนี3
• สาขาของธนาคาร : ให้บริการเฉพาะการฝากเงินสด ฝากเช็ค และปิดบัญชี ไม่รวมการ
ถอนเงินและโอนเงิน
• เครืองรับฝากเงินสดอัตโนมัติ CDM : ทํารายการฝากเงินสด เท่านัน3
• กรณีถอนเงินสด ถอนได้โดยใช้บริการ Cardless ATM (บริการเบิกถอนเงินโดยไม่ใช้
บัตรเงินสด) : ทํารายการถอนเงินสด (ทํารายการได้เฉพาะทีตู้ ATM ของธนาคาร
เท่านัน3 )
• Mobile banking (SCB Easy APP) และ Internet banking (SCB Easy Net) : ทํา
รายการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซไปยั
ี งบัญชีอนื ๆ ได้ และมี
ค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร
- ไม่มกี าํ หนดการดํารงเงินฝากขัน3 ตําในบัญชี
- ได้รบั ยกเว้นภาษีดอกเบีย3 เงินฝากได้ ตามทีกรมสรรพากรกําหนด
อัตราดอกเบี(ย กรณี ผิดเงือนไข ไม่มเี งือนไข
การฝาก
คิดค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อเดือน เมือไม่เคลือนไหวบัญชีตดิ ต่อกัน 12 เดือน และมียอดเงิน
ค่ารักษาบัญชี
คงเหลือน้อยกว่า หรือเท่ากับ 2,000 บาท
บัญชีน3ีเป็ นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เผือเรียก) ไม่มกี าํ หนดระยะเวลาการฝาก
การต่ออายุบญ
ั ชี เมือครบ
กําหนดระยะเวลาการฝาก
ช่องทางในการติ ดต่อธนาคาร ศูนย์บริการลูกค้า โทร.02 777 7777 สาขาของธนาคารทัวประเทศ หรือ www.scb.co.th
- การปิ ดบัญชีภายใน 30 วันนับจากวันทีเปิ ดบัญชี ค่าธรรมเนียม 50 บาท/บัญชี
ข้อควรระวัง
- มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอืนๆ เช่นเดียวกันบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ เช่น
ค่าธรรมเนียมการฝาก ข้ามเขตสํานักหักบัญชี ทําธุรกรรมต่างธนาคาร ท่านสามารถศึกษา
เพิมเติมได้ที www.scb.co.th หัวข้ออัตราดอกเบีย3 และค่าธรรมเนียม
ในกรณีทมีี การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องกับบัญชีเงินฝาก และทําให้ลกู ค้าเสีย
การแจ้งเปลียนแปลงเงือนไข
ประโยชน์ ธนาคารจะทําการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
การให้บริ การ หรือการแจ้ง
เตือนที สําคัญต่างๆ

