สําหรับลูกค้า

เอกสารข้อมูลสําคัญของผลิ ตภัณฑ์ (Product Sales Sheet)
ข้อมูล ณ วันที 16 มีนาคม 2561
ข้อมูล
รายละเอียด
บัญชีเงินฝากโบนัส 24 เดือน
ชือผลิ ตภัณฑ์
เงินฝากประจํา แบบมีสมุดคูฝ่ าก และ แบบไม่มสี มุดคูฝ่ าก (E Passbook)
ประเภทผลิ ตภัณฑ์
ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน
ระยะเวลาการฝาก
- เปิ ดบัญชีขนั ' ตํา 500 บาท สูงสุด 25,000 บาท สําหรับบัญชีทขอรั
ี บสิทธิ +ในการยกเว้นภาษี
จํานวนเงิ นเปิ ดบัญชี ขนั ( ตํา
- เปิ ดบัญชีขนั ' ตํา 500 บาท สูงสุด 900,000 บาท สําหรับบัญชีทไม่
ี ขอรับสิทธิ +ในการยกเว้นภาษี
และสูงสุด
อัตราดอกเบี(ยต่อปี

- บัญชีเงินฝากโบนัส 24 เดือน แบบมีสมุดคูฝ่ าก
- บัญชีเงินฝากโบนัส 24 เดือน แบบไม่มสี มุดคูฝ่ าก (E Passbook)

รายละเอียดอัตราดอกเบีย(

อัตราดอกเบีย' ณ วันที 1 มกราคม 2561 ทัง' นี' อาจมีการเปลียนแปลงได้ ข้อมูลล่าสุด
ดูได้ที www.scb.co.th
- บัญชีเงินฝากโบนัส 24 เดือน แบบมีสมุดคูฝ่ าก ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย' ในอัตราดอกเบีย' เงิน
ฝากประจํา 12 เดือน บวก 0.85%
- บัญชีเงินฝากโบนัส 24 เดือน แบบไม่มสี มุดคูฝ่ าก (E Passbook) ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย' ใน
อัตราดอกเบีย' เงินฝากประจํา 12 เดือน บวก 0.95%

ตัวอย่างการคํานวณดอกเบีย(

วิธกี ารและจํานวนวันต่อปี ทใช้
ี ในการคํานวณดอกเบีย' ธนาคารจะคํานวณดอกเบีย' อัตราร้อยละต่อ
ปี ทประกาศไว้
ี
ในประกาศอัตราดอกเบีย' เงินฝากของธนาคาร ตามยอดเงินคงเหลือ เป็ นรายวัน
โดยจํานวนวันต่อปี ทใช้
ี ในการคํานวณ คือ 365 วัน (ทัง' นี' ไม่ว่าปี ปฏิทนิ ทีฝากนัน' จะมี 365
หรือ 366 วัน ก็ตาม) มีสตู รการคํานวณดอกเบีย' ดังนี'
จํานวนดอกเบีย' ทีได้รบั = เงินต้น X อัตราดอกเบีย' X ระยะเวลา (วัน) ทีฝากจริง
100
365
ตัวอย่าง ท่านฝากเงินจํานวน 25,000 บาท ระยะเวลาการฝาก 1 วัน จะได้รบั ดอกเบีย' ดังนี'
(อัตราดอกเบีย' ณ วันที 1 มกราคม 2561)
- บัญชีเงินฝากโบนัส 24 เดือน แบบมีสมุดคูฝ
่ าก :
จะได้รบั ดอกเบีย' (25,000 x 2.25 / 100 x 1 / 365) = 1.54 บาท
- บัญชีเงินฝากโบนัส 24 เดือน แบบไม่มสี มุดคูฝ
่ าก E Passbook :
จะได้รบั ดอกเบีย' (25,000 x 2.35 / 100 x 1 / 365) = 1.61 บาท

ระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย(
เงือนไขหลัก

เมือครบกําหนดฝาก 24 เดือน โดยนับจากวันทีฝากงวดสุดท้ายไปอีก 1 เดือน
- จํานวนเงินการฝากต้องเป็ นทวีคณ
ู ทุก 500 บาท
- ผูฝ้ ากต้องฝากต่อเนืองทุกเดือนๆ ละเท่าๆ กัน จนครบตามทีกําหนดไว้ตอนเปิ ดบัญชี
- ผูฝ้ ากจะต้องเป็ นบุคคลธรรมดา สามารถเปิ ดบัญชีรว่ มได้
- กรณีบญ
ั ชีแบบไม่มสี มุดคูฝ่ าก (E Passbook) ลูกค้าจะต้องมี Email Address มาด้วย ณ วันที
เปิ ดบัญชี เพือรับอีเมล์แจ้งเตือน Email Notification และE-Statement และลูกค้าจะได้รบั
เอกสารใบรับรองการเปิ ดบัญชีมอบให้ลกู ค้าแทนสมุดคูฝ่ าก

อัตราดอกเบีย' 2.25%
อัตราดอกเบีย' 2.35%

ข้อมูล
เงือนไขการ ฝาก/ถอน/โอน
สิ ทธิ ประโยชน์ และเงือนไขอืนๆ

อัตราดอกเบี(ย กรณี ผิดเงือนไข
การฝาก

ค่ารักษาบัญชี
การต่ออายุบญ
ั ชี เมือครบ
กําหนดระยะเวลาการฝาก

รายละเอียด
การฝาก/ถอน :
• ต้องฝากต่อเนืองทุกเดือนๆ ละเท่าๆ กัน จนครบตามทีกําหนด
• ตลอดอายุการฝาก หากขาดการนําเงินเข้าฝากเกินกว่า 4 เดือน(งวด) จะไม่สามารถฝาก
ต่อได้อกี ผูฝ้ ากจะต้องมาถอนเงินและปิดบัญชีเท่านัน' หากลูกค้าไม่มาดําเนินการ ลูกค้า
จะได้รบั ดอกเบีย' สําหรับเงินฝากตามระยะเวลาการฝากในอัตราดอกเบีย' ตําสุดของเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์ทจ่ี ายให้กบั ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันทีปิ ดบัญชี โดยเงิน
ดอกเบีย' ดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายเพือนําส่งกรมสรรพากร
• ผูฝ้ ากสามารถถอนได้ 1 ครัง' เพือปิ ดบัญชี
สิทธิ +ในการได้รบั การยกเว้นภาษี :
• ผูใ้ ช้บริการจะต้องแจ้งความประสงค์ พร้อมทัง' แจ้งเลขประจําตัวประชาชน
• ชือบัญชีเงินฝากต้องเป็ นชือของผูม้ หี น้าทีเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทีได้รบั ประโยชน์
จากดอกเบีย' นัน'
• ต้องนําฝากจนครบ 24 เดือน(งวด) และต้องมีเงินต้นรวมกันเมือครบกําหนด
ไม่เกิน 600,000 บาท
• ผูฝ้ ากเงินมีสทิ ธิ +ขอยกเว้นภาษีดอกเบีย' เงินฝากได้คนละ 1 บัญชีเท่านัน'
• ตลอดอายุการฝาก หากขาดฝากเกินกว่า 2 เดือน(งวด) จะไม่ได้รบั สิทธิ +การยกเว้นภาษี
- หากระยะเวลาการฝากไม่ถงึ 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบีย'
- หากระยะเวลาการฝากตัง' แต่ 3 เดือนขึน' ไป แต่ไม่ถงึ ระยะเวลาทีกําหนดไว้ ธนาคารจะจ่ายดอก
เบีย' ให้สาํ หรับระยะเวลาทีฝากไว้จริงในอัตราดอกเบีย' ตําสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที
จ่ายให้กบั ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันฝาก โดยธนาคารจะหักภาษี ณ ทีจ่ายและไม่ทบต้น

ไม่มกี ารเก็บค่ารักษาบัญชี
- ไม่มกี ารต่ออายุบญ
ั ชีโดยอัตโนมัติ
- เมือครบกําหนดธนาคารจะคํานวณดอกเบีย' ในอัตราดอกเบีย' เงินฝากออมทรัพย์จนกว่าจะมาปิ ด
บัญชี
ช่องทางในการติ ดต่อธนาคาร ศูนย์บริการลูกค้า โทร.02 777 7777 สาขาของธนาคารทัวประเทศ หรือ www.scb.co.th
- ไม่มกี ารต่ออายุบญ
ั ชีโดยอัตโนมัติ ลูกค้าต้องปิ ดบัญชีเท่านัน' หากลูกค้าไม่มาดําเนินการ ลูกค้า
ข้อควรระวัง
จะได้รบั ดอกเบีย' สําหรับเงินฝากตามระยะเวลาการฝากในอัตราดอกเบีย' ตําสุดของเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ทจ่ี ายให้กบั ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันทีปิ ดบัญชี โดยเงินดอกเบีย'
ดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายเพือนําส่งกรมสรรพากร
- กรณีมกี ารโอนเงินจากบัญชีอนมาเข้
ื
าบัญชีน'ีขา้ มเขตจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ข้ามเขต
สํานักหักบัญชี ท่านสามารถศึกษาเพิมเติมได้ที www.scb.co.th หัวข้ออัตราดอกเบีย' และ
ค่าธรรมเนียม
ในกรณีทมีี การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องกับบัญชีเงินฝาก และทําให้ลกู ค้าเสีย
การแจ้งเปลียนแปลงเงือนไข
การให้บริ การ หรือการแจ้งเตือน ประโยชน์ ธนาคารจะทําการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ที สําคัญต่างๆ

