เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์
(Product Sales Sheet)
ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
ข้อมูล

รายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์

บัญชีเงินฝากจากใจ (Jak Jai Account)

ประเภทผลิตภัณฑ์

เงินฝากออมทรัพย์ (เผื่อเรียก) แบบมีสมุดคู่ฝาก และ แบบไม่มสี มุดคู่ฝาก (E Passbook)

ระยะเวลาการฝาก

ไม่มีกำหนดระยะเวลา

จำนวนเงินเปิดบัญชีขนั้ ต่ำและสูงสุด

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่จำกัด

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

0.15% สำหรับ บัญชีเงินฝากจากใจ แบบมีสมุดคู่ฝาก
0.40% สำหรับ บัญชีเงินฝากจากใจ แบบไม่มสี มุดคูฝ่ าก
อัตราดอกเบีย้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลอัตราดอกเบีย้ ล่าสุดได้ที่ www.scb.co.th
อัตราดอกเบีย้ สำหรับทุกยอดเงินฝาก
- 0.15% สำหรับ บัญชีเงินฝากจากใจ แบบมีสมุดคู่ฝาก
- 0.40% สำหรับ บัญชีเงินฝากจากใจ แบบไม่มสี มุดคูฝ่ าก
- อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากจากใจจะน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป
- อัตราดอกเบีย้ บัญชีเงินฝากจากใจที่ได้รับน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปนั้น เนื่องจาก
ส่วนต่างของอัตราดอกเบีย้ เงินฝากจากใจส่วนหนึ่งจะนำไปชำระค่าเบี้ยประกันภัย ให้กับบริษัทประกันภัย
วิธีการและจำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยอัตราร้อยละต่อปีที่
ประกาศไว้ในประกาศอัตราดอกเบีย้ เงินฝากของธนาคาร ตามยอดเงินคงเหลือ เป็นรายวัน โดยจำนวนวัน
ต่อปีที่ใช้ในการคำนวณ คือ 365 วัน (ทั้งนี้ ไม่ว่าปีปฏิทินที่ฝากนัน้ จะมี 365 หรือ 366 วัน ก็ตาม)
มีสูตรการคำนวณดอกเบี้ยดังนี้
จำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ = เงินต้น X อัตราดอกเบี้ย X ระยะเวลา (วัน) ที่ฝากจริง
100
365
ตัวอย่าง ท่านฝากเงินจำนวน 500,000 บาท ระยะเวลาการฝาก 1 วัน จะได้รับดอกเบี้ย ดังนี้
(อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากจากใจ แบบมีสมุดคู่ฝาก ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565)
(500,000 x 0.15 / 100 x 1 / 365) = 2.05 บาท
ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม โดยลูกค้าบุคคลธรรมดา
ธนาคารจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของจำนวนดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์ทไี่ ด้รับรวมทุกธนาคารเกิน
20,000 บาทต่อปี หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากตามที่กรมสรรพากร
กำหนด สำหรับลูกค้านิติบุคคล ธนาคารจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามประเภทของนิติบุคคล

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย

ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย

ข้อมูล
เงื่อนไขหลัก

เงื่อนไขการ ฝาก/ถอน/โอน
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอืน่ ๆ

ค่ารักษาบัญชี
การต่ออายุบัญชี
เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
ประเภทประกันภัย

รายละเอียด
- ผู้ฝากจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาทีม่ ีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือ ชาวต่างชาติที่เข้ามา
ในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายหรือมีหลักฐานที่
แสดงการพำนักพักพิงในประเทศไทยเกิน 1 ปี
- ณ วันเปิดบัญชีเงินฝากผูฝ้ ากจะต้องมีอายุระหว่าง 15 ปี ถึง 69 ปี
- ผู้ขอเปิดบัญชีต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มสี ่วนหนึ่งส่วนใดพิการและไม่เป็นโรคร้ายแรง
ศึกษาเพิ่มเติมที่ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/deposits/savings-account/jakjai-account.html
- กรณีบัญชีแบบไม่มสี มุดคูฝ่ าก (E Passbook) ลูกค้าจะต้องมี Email Address มาด้วย ณ วันทีเ่ ปิดบัญชี
เพื่อใช้รับอีเมล์แจ้งเตือนการทำรายการ Email Notification และ E-Statement และลูกค้าจะได้รับ
เอกสารใบรับรองการเปิดบัญชีมอบให้ลูกค้าแทนสมุดคูฝ่ าก
- สามารถฝาก/ถอน/โอน ได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ได้ทุกช่องทางของธนาคาร เช่น สาขา,
เครื่องรับฝากหรือถอนเงินอัตโนมัติ, SCB Easy Net, SCB Easy App
- จำนวนเงินในการทำธุรกรรม ฝาก/ถอน/โอน อาจแตกต่างกันได้ขนึ้ อยู่กับช่องทางการใช้บริการ
- ไม่มีกำหนดการดำรงเงินฝากขั้นต่ำในบัญชี
- เงื่อนไขการหักภาษีและการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
คิดค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อเดือน เมื่อไม่เคลื่อนไหวบัญชีตดิ ต่อกัน 12 เดือน และมียอดเงินคงเหลือน้อย
กว่า หรือเท่ากับ 2,000 บาท
บัญชีนี้เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เผื่อเรียก) ไม่มีกำหนดระยะเวลาการฝาก
ประกันภัยอุบตั ิเหตุกลุ่ม (PA)

ชื่อบริษัทประกันภัย

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“เอฟดับบลิวดี“)

วงเงินที่คุ้มครองประกันภัย

คุ้มครองจำนวนเงิน 20 เท่า ของเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ วันก่อนประสบอุบตั ิเหตุ 1 วัน ที่มียอดคงเหลือ
ไม่เกิน 500,000 บาท คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อบุคคล
ทั้งนี้ จำนวนเงินฝากส่วนทีเ่ กิน 500,000 บาท จะไม่ได้รับความคุม้ ครองประกันอุบัติเหตุ แต่ยังคงได้รบั
อัตราดอกเบีย้ อัตราเดียวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จากใจ ในอัตรา 0.15% – 0.40% ซึ่งจะเป็นอัตรา
ดอกเบีย้ ที่ต่ำกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดความคุม้ ครอง :
- ความคุ้มครองจะเริ่มต้นนับตั้งแต่วันเปิดบัญชีเงินฝากจากใจตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป และจะสิ้นสุด
ความคุ้มครองเมื่อผูฝ้ ากปิดบัญชีเงินฝากจากใจ หรือมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ หรือเมื่อมีการจ่ายสินไหม
ทดแทนครบตามจำนวนในตารางผลประโยชน์แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน
- กรณีความคุม้ ครองสิ้นสุดลงเนื่องจากการจ่ายสินไหมทดแทนครบตามจำนวนในตารางผลประโยชน์แล้ว
แต่ยังมียอดเงินฝากคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝากจากใจ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 0.15%-0.40% ซึ่ง
เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากใจและเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
ความคุ้มครอง :
- ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง
หรือทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุโดยทั่วไป (อ.บ.2)
- คุม้ ครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
- ผู้ขอเปิดบัญชีต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มสี ่วนหนึ่งส่วนใดพิการและไม่เป็นโรคร้ายแรงใน

เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัย

ข้อมูล

รายละเอียด

ช่องทางในการติดต่อธนาคาร

วันเปิดบัญชีเงินฝากจากใจ
- ไม่ คุ้ ม ครองอาชี พ ต่ อ ไปนี้ ผู้ที่ ใช้ จัก รยานยนต์ ในการปฏิ บั ติงานเป็ น ประจำ เช่ น พนั กงานส่งเอกสาร
พนัก งานส่ งอาหาร คนขับ จัก รยานยนต์ รั บจ้ าง ผู้ ท ำหรื อ ใช้งานเกี่ยวกั บ วัตถุ ระเบิ ดหรือ เหมื อ งใต้ ดิ น
นักกีฬาอาชีพ พนักงานประจำเรือ แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย ทหารและ
ตำรวจไม่คุ้มครองในขณะปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม
- กรณีผู้ขอเปิดบัญชีมีบญ
ั ชีเงินฝากจากใจหลายบัญชี การชดใช้สินไหมทดแทนทุกบัญชีจะรวมกันไม่เกิน 10
ล้านบาท โดยเฉลีย่ ตามสัดส่วนของแต่ละบัญชี
- ผู้ขอเปิดบัญชีต้องระบุผรู้ ับประโยชน์อย่างน้อย 1 ท่าน หากมิได้ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ บริษัท
ประกันภัยฯ จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กองมรดกของผู้ขอเปิดบัญชี
ข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง :
- ผู้ขอเปิดบัญชีจะได้รับความคุม้ ครองกรณีอุบัตเิ หตุทั่วไปที่ไม่ได้เกิดจากกรณีการขับขี่หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต์ หรือการฆาตกรรม หรือการทำร้ายร่างกาย ก่อการร้าย สงคราม การแผ่รังสี การแพร่
กัมมันตภาพรังสี หรืออุบตั ิเหตุอื่นๆ ตามข้อยกเว้นของกรมธรรม์
- บริษัทประกันภัยฯ มีสิทธิบอกเลิกความคุ้มครองหรือไม่ชดใช้สินไหมทดแทน หากตรวจพบว่าผู้ได้รับความ
คุ้มครองมีพฤติกรรมทุจริต หรือส่อไปทางทุจริตในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือมีคุณสมบัติตรงกับ
ข้อยกเว้น เช่น พิการ หรือเป็นโรคร้ายแรงในวันเปิดบัญชีเงินฝากจากใจ หรือมีอาชีพในลักษณะทีเ่ ข้า
ข้อยกเว้นไม่ได้รับความคุ้มครองไม่ว่าในวันเปิดบัญชีเงินฝากจากใจหรือในขณะที่เกิดอุบัตเิ หตุ เป็นต้น
วิธีการขอชดเชยสินไหมทดแทน :
- กรณีที่ผู้ขอเปิดบัญชีเกิดอุบตั ิเหตุ สามารถทำคำร้องขอรับค่าสินไหมทดแทน ได้ที่ธนาคารทุกสาขา ภายใน
45 วัน นับจากวันที่ประสบอุบัติเหตุ
ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02 777 7777 สาขาของธนาคารทั่วประเทศ หรือ www.scb.co.th

ช่องทางในการติดต่อบริษัทประกันภัย

ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร. 1351 หรือ fwd.co.th

ช่องทางการร้องเรียน

ลูกค้าสามารถติดต่อผ่านสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือศูนย์บริการลูกค้า
SCB Call Center 02 777 7777 หรือ You Tell Us [Easy App] หรือผ่านธปท.ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน (ศคง.) โทร 1213 หรืออีเมล fcc@bot.or.th หรือผ่านสายด่วน คปภ. 1186
E-mail : ppd@oic.or.th และ www.oic.or.th

ข้อควรระวัง

- การปิดบัญชีภายใน 30 วันนับจากวันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50 บาท/บัญชี
- มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่นเดียวกันบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ เช่น ค่าธรรมเนียมการฝาก
ถอนโอน ข้ามเขตสำนักหักบัญชี ทำธุรกรรมต่างธนาคาร ท่านสามารถศึกษาเพิม่ เติมได้ที่
www.scb.co.th หัวข้ออัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
- กรณีบญ
ั ชีเงินฝากมียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์บาท และไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือนติดต่อกัน ธนาคาร
จะดำเนินการปิดบัญชีของท่าน
ในกรณีทมี่ ีการเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมที่เกีย่ วข้องกับบัญชีเงินฝาก และทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์
ธนาคารจะทำการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การให้บริการ หรือการแจ้งเตือน
ที่สำคัญต่างๆ

