เงื่อนไขเฉพาะสาหรับการเปิ ดบัญชีเงิ นฝากแบบผูกพันและการขอใช้บริการที่เกี่ยวข้อง
1.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับกำรเปิ ดบัญชีเงินฝำกแบบผูกพัน
1.1
ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริกำรจะต้องเป็ นบุคคลธรรมดำเท่ำนัน้ และจะต้องฝำกเงินอย่ำงต่อเนื่องเป็ น
ประจำทุกเดือน เดือนละเท่ำๆ กัน ในจำนวนเท่ำกับจำนวนเงินทีผ่ ู้ขอเปิ ดบัญชี /ผู้ขอใช้บริกำรกำหนดไว้ในกำรเปิ ดบัญชี
เป็ นระยะเวลำตำมทีผ่ ขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริกำรกำหนดไว้ในกำรเปิ ดบัญชีเงินฝำกแบบผูกพัน โดยให้ถอื ว่ำบัญชีเงินฝำก
ดังกล่ำวครบกำหนดระยะเวลำกำรฝำกเงินเมื่อครบกำหนด 1 เดือน นับจำกวันทีผ่ ขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริกำรนำเงินเข้ำฝำก
งวดสุดท้ำย (“วันครบกำหนด”) ทัง้ นี้ จำนวนเงินฝำกขัน้ ต่ ำ และจำนวนเงินฝำกสูงสุด ต่อ 1 บัญชี รวมทัง้ วิธกี ำรฝำกเงิน
จะต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ทธ่ี นำคำรกำหนด
1.2
กรณีท่ผี ู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริกำรประสงค์จะถอนเงิน ในบัญชีเงิน ฝำกแบบผูกพัน ก่อนครบกำหนด
ระยะเวลำกำรฝำกเงิน ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริกำรจะต้องถอนเงินฝำกทัง้ หมดครำวเดียวทัง้ จำนวนและปิ ดบัญชีเงินฝำก
แบบผูกพันตำมขัน้ ตอนและวิธกี ำรทีธ่ นำคำรกำหนดเท่ำนัน้ โดยธนำคำรจะจ่ำยดอกเบีย้ ให้แก่ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริกำร
ภำยใต้เงื่อนไขดังนี้
1.2.1 กรณีท่ไี ด้มกี ำรนำเงินเข้ำฝำกในบัญชีเงินฝำกแบบผูกพันเป็ นรำยเดือนอย่ำงต่อเนื่องไม่ถงึ 3
เดือน นับจำกวันทีน่ ำเงินเข้ำฝำกในบัญชีเงินฝำกแบบผูกพันงวดแรก ธนำคำรจะไม่จ่ำยดอกเบีย้ สำหรับเงินฝำกให้กบั ผูข้ อ
เปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริกำร
1.2.2 กรณีท่ไี ด้มกี ำรนำเงินเข้ำฝำกในบัญชีเงินฝำกแบบผูกพันเป็ นรำยเดือนอย่ำงต่อเนื่องไม่น้อย
กว่ำ 3 เดือนแต่ไม่ถึง 24 เดือนหรือ 36 เดือน (ตำมเงื่อนไขผลิตภัณฑ์) นับจำกวันที่นำเงินเข้ำฝำกในบัญชีเงินฝำกแบบ
ผูกพันงวดแรก แต่ไม่ครบกำหนดระยะเวลำกำรฝำกเงิน ธนำคำรจะจ่ำยดอกเบีย้ สำหรับเงินฝำกให้แก่ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้
บริกำรในอัตรำเท่ำกับอัตรำดอกเบีย้ ต่ ำสุดของเงินฝำกประเภทออมทรัพย์ทธ่ี นำคำรประกำศจะจ่ำยให้แก่ลูกค้ำในประเภท
เดียวกัน (“อัตรำออมทรัพย์ต่ำสุด”) ณ วันถอน ตำมระยะเวลำทีฝ่ ำกไว้จริง โดยธนำคำรจะคำนวณดอกเบีย้ ตำมประเพณีกำร
คิดดอกเบี้ยเงินฝำกออมทรัพย์ของธนำคำรพำณิช ย์ แบบไม่ทบต้น และหักภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ณ ที่จ่ำยสำหรับ
ดอกเบีย้ เงินฝำก
1.3
กรณีทผ่ี ขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริกำรนำเงินเข้ำฝำกจนครบกำหนดตำมระยะเวลำทีร่ ะบุไว้ในกำรเปิ ดบัญชี
และปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขของธนำคำรถูกต้องครบถ้วนแล้ว และยอดเงินฝำกรวมไม่เกินจำนวนที่กรมสรรพำกรกำหนดแล้ว
ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริกำรจะได้รบั สิทธิยกเว้นภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ หัก ณ ทีจ่ ่ำยสำหรับดอกเบีย้ เงินฝำก ทัง้ นี้ ผูข้ อ
เปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริกำร 1 คน จะได้รบั สิทธิดงั กล่ำวสำหรับบัญชีเงินฝำกแบบผูกพัน 1 บัญชี ไม่ว่ำจะเปิ ดบัญชีผ่ำนช่องทำง
ใดก็ตำม
1.4
กรณีท่ผี ู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริกำรไม่นำเงินเข้ำฝำกเกินกว่ำ 2 งวด ไม่ว่ำติดต่อกันหรือไม่ ผู้ขอเปิ ด
บัญชี/ผู้ขอใช้บริกำรจะไม่ได้รบั สิทธิยกเว้นภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ หัก ณ ที่จ่ำยสำหรับดอกเบี้ยเงินฝำกตำมข้อ 1.3
ข้ำงต้น แต่อย่ำงไรก็ดี หำกผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริกำรยังคงนำฝำกเงินจนครบจำนวนงวดตำมที่ระบุไว้ในกำรเปิ ดบัญชี
ธนำคำรจะจ่ำยดอกเบีย้ สำหรับเงินฝำกดังกล่ำวในอัตรำทีธ่ นำคำรประกำศกำหนดไว้สำหรับเงินฝำกแบบผูกพันตำมประเภท
ของเงินฝำกดังกล่ำวให้แก่ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริกำร ทัง้ นี้ ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริกำรตกลงและรับทรำบว่ำ กำรฝำกเงิน
ดังกล่ำวมีผลเป็ นกำรขยำยวันครบกำหนดออกไป และให้ถอื ว่ำครบกำหนดระยะเวลำกำรฝำกเงินเมื่อครบกำหนด 1 เดือน
นับจำกวันทีผ่ ขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริกำรนำเงินเข้ำฝำกงวดสุดท้ำย
1.5
กรณีทผ่ี ขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริกำรไม่นำเงินเข้ำฝำกติดต่อกันเป็ นเวลำ 4 เดือน (สำหรับบัญชีเงินฝำก
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แบบผูกพันทีม่ กี ำหนดระยะเวลำกำรฝำกเงิน 24 เดือน) หรือติดต่อกันเป็ นเวลำ 7 เดือน (สำหรับบัญชีเงินฝำกแบบผูกพันที่
มีกำหนดระยะเวลำกำรฝำกเงิน 36 เดือน) นับจำกวันทีน่ ำเงินเข้ำฝำกครัง้ สุดท้ำย ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริกำรจะไม่สำมำรถ
นำเงินเข้ำฝำกในบัญชีเงินฝำกได้อกี ต่อไป แต่จะต้องมำดำเนินกำรถอนเงินและปิ ดบัญชีเงินฝำกแบบผูกพันตำมขัน้ ตอนและ
วิธกี ำรทีธ่ นำคำรกำหนดเท่ำนัน้
1.6
เมื่อครบกำหนดระยะเวลำกำรฝำกเงิน หำกผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริกำรยังมิได้ถอนเงินฝำกและดอกเบีย้
ของเงินฝำกทันทีในวันถัดจำกวันครบกำหนดระยะเวลำกำรฝำกเงิน ธนำคำรจะจ่ำยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ขอเปิ ดบัญชี /ผูข้ อใช้
บริกำรสำหรับยอดเงินฝำกและดอกเบีย้ ของเงินฝำกดังกล่ำวในอัตรำที่เท่ำกับอัตรำออมทรัพย์ต่ ำสุด ของเงินฝำกประเภท
ออมทรัพย์ทจ่ี ่ำยให้กบั ลูกค้ำในประเภทเดียวกัน ณ วันทีถ่ อนเพื่อปิ ดบัญชี ซึง่ จะคำนวณตำมระยะเวลำกำรฝำก โดยธนำคำร
จะหักภำษี ณ ทีจ่ ่ำยและไม่ทบต้นจนกว่ำจะมำปิ ดบัญชี
2.
ในกรณีท่ผี ู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริกำรได้ แจ้งควำมประสงค์ขอใช้บริกำรโอนเงิน ระหว่ำงบัญชีแบบคำสังประจ
่
ำ
(STANDING ORDER) (“บริกำร STANDING ORDER”) กับธนำคำร ให้ถือว่ำเอกสำรนี้เป็ นคำขอใช้บริกำร STANDING
ORDER โดยผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริกำรตกลงผูกพันตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี้ รวมทัง้ ทีจ่ ะมีกำรแก้ไขเพิม่ เติมต่อไป (ถ้ำมี)
2.1
ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริกำรตกลงให้ธนำคำรหักและโอนเงินจำกบัญชีหกั ชำระเงินตำมวันทีท่ ผ่ี ขู้ อเปิ ด
บัญชี/ผู้ขอใช้บริกำรกำหนดไว้ในกำรเปิ ดบัญชีเงินฝำกของทุกเดือน ในจำนวนเท่ำกับจำนวนเงินทีผ่ ู้ขอเปิ ดบัญชี /ผูข้ อใช้
บริกำรกำหนดไว้ในกำรเปิ ดบัญชีจนครบจำนวนงวดทีผ่ ขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริกำรกำหนดไว้ในกำรเปิ ดบัญชี
2.2
ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริกำรยอมรับว่ำธนำคำรจะหักและโอนเงินจำกบัญชีหกั ชำระเงิน เฉพำะในกรณีท่ี
บัญชีหกั ชำระเงินมียอดเงินเพียงพอให้ธนำคำรสำมำรถหัก และโอนเงินจำกบัญชีได้เท่ำนัน้ ในกรณีเงินในบัญชีหกั ชำระเงิน
ไม่มี หรือมีแต่ไม่เพียงพอไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ ธนำคำรไม่จำเป็ นต้องหัก และโอนเงินจำกบัญชีหกั ชำระเงินงวดนัน้ แต่อย่ำงใด
โดยผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริกำรตกลงรับผิดชอบในกำรนำเงินเข้ำ ฝำกในบัญชีเงินฝำกแบบผูกพันสำหรับงวดนัน้ เอง ตำม
วิธกี ำรและช่องทำงทีธ่ นำคำรกำหนด
2.3
ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริกำรตกลงให้ถือว่ำบรรดำเอกสำรต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรหักและโอนเงินจำก
บัญชีหกั ชำระเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกแบบผูกพันทีธ่ นำคำรได้จดั ทำขึน้ มีควำมถูกต้องทุกประกำร โดยธนำคำรไม่ตอ้ งแจ้งกำร
หักและโอนเงินจำกบัญชีหกั ชำระเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกแบบผูกพัน แก่ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริกำร และไม่ต้องทำหลักฐำน
กำรหักและโอนเงินใดๆ มอบให้แก่ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริกำร เนื่องจำกผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริกำรตรวจสอบรำยกำรหัก
และโอนเงินดังกล่ำวนัน้ จำกสมุดเงินฝำก และ/หรือ รำยงำนกำรเดินบัญชี (Statement) ได้ดว้ ยตนเอง
2.4
ในกำรหักและโอนเงินจำกบัญชีหกั ชำระเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกแบบผูกพัน ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริกำร
ยินยอมผูกพันและตกลงปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขและวิธกี ำรทีธ่ นำคำรกำหนด และในกรณีทม่ี คี ่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร และ/หรือ
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ อันเกิดขึน้ จำกกำรหักและโอนเงินดังกล่ำว ผู้ขอเปิ ดบัญชี /ผูข้ อใช้บริกำรตกลงยินยอมชำระค่ำธรรมเนียม
ค่ำบริกำร และ/หรือ ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวให้แก่ธนำคำร ตำมอัตรำทีธ่ นำคำรกำหนด โดยยินยอมให้ธนำคำรหักเงินจำกบัญชีหกั
ชำระเงิน และ/หรือ บัญชีเงินฝำกอื่นใดของผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริกำรที่มอี ยู่กบั ธนำคำร และ/หรือเงินอื่นใดที่ผู้ขอเปิ ด
บัญชี/ผูข้ อใช้บริกำรมีอยู่กบั ธนำคำร หรือมีสทิ ธิขอรับคืนจำกธนำคำร รวมทัง้ เงินทีผ่ ขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริกำรเป็ นเจ้ำของ
หรือเป็ นเจ้ำหนี้ธนำคำร เพื่อชำระค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร และ/หรือ ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว ทัง้ นี้ ในกรณีท่ธี นำคำรหักเงินจำก
บัญชีเงินฝำกอื่นนอกเหนือจำกบัญชีหกั ชำระเงิน ธนำคำรจะแจ้งให้ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริกำรทรำบต่อไป
2.5 ในกรณีทบ่ี ญ
ั ชีหกั ชำระเงิน และ/หรือบัญชีเงินฝำกแบบผูกพันได้เปลีย่ นแปลงไปไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม
ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริกำรตกลงให้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขนี้ยงั คงมีผลใช้บงั คับสำหรับบัญชีหกั ชำระเงิน และ/หรือบัญชีเงิน
ฝำกแบบผูกพันทีไ่ ด้เปลีย่ นแปลงนัน้ ๆ ด้วย
2.6 ผู้ข อเปิ ด บัญ ชี/ ผู้ขอใช้บ ริกำรตกลงและยอมรับว่ ำบริก ำร STANDING ORDER นี้ มีผ ลบัง คับ จนกว่ำ
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ธนำคำรจะได้บอกเลิกกำรให้บริกำร หรือจนกว่ำผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริกำรจะมีกำรแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกตำม
วิธกี ำรและช่องทำงทีธ่ นำคำรกำหนด
3.
ในกรณีทผ่ี ขู้ อเปิ ดบัญชี / ผูข้ อใช้บริกำร ได้แจ้งควำมประสงค์ขอใช้บริกำรเปิ ดบัญชีเงินฝำกแบบผูกพันขึน้ ใหม่โดย
อัตโนมัติ (AUTO RENEW) (“บริกำร AUTO RENEW”) ให้ถอื ว่ำเอกสำรนี้เป็ นคำขอใช้บริกำร AUTO RENEW โดยในกำร
ให้บริกำร AUTO RENEW ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริกำรจะต้องใช้บริกำร STANDING ORDER กับธนำคำร เพื่อกำรโอน
เงินจำกบัญชีหกั ชำระเงินเข้ำฝำกในบัญชีเงินฝำกแบบผูกพัน และโอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกแบบผูกพัน ที่ครบกำหนด
ระยะเวลำกำรฝำกและดอกเบีย้ เข้ำบัญชีหกั ชำระเงิน ทัง้ นี้ ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริกำรตกลงผูกพันตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี้
รวมทัง้ ทีจ่ ะมีกำรแก้ไขเพิม่ เติมต่อไป (ถ้ำมี)
3.1 บัญชีเงินฝำกแบบผูกพันทีจ่ ะเปิ ดขึน้ ใหม่โดยอัตโนมัตนิ ้ี จะต้องเป็ นบัญชีเงินฝำกทีต่ ่อเนื่องกับบัญชีเงิน
ฝำกเลขทีเ่ ดิมเท่ำนัน้
3.2 เมื่อครบกำหนดระยะเวลำกำรฝำกเงิน ในบัญชีเงินฝำกแบบผูกพัน ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริกำรตกลงให้
ธนำคำรโอนเงินฝำกพร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ของเงินฝำกแบบผูกพันเข้ำบัญชีหกั ชำระเงินทันที และให้ถอื ว่ำผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้
บริกำรได้ขอเปิ ดบัญชีเงินฝำกแบบผูกพันบัญชีใหม่กบั ธนำคำร โดยมีกำหนดระยะเวลำกำรฝำกเท่ำกับบัญชีเงินฝำกแบบ
ผูกพันเดิมโดยอัตโนมัติ รวมทัง้ ให้ธนำคำรเริม่ ต้นหักเงินจำกบัญชีห ักชำระเงิน และโอนเงินเข้ำฝำกในบัญชีเงินฝำกแบบ
ผูกพันทีเ่ ปิ ดขึน้ ใหม่ต่อไป ตำมจำนวนเงินและตำมกำหนดเวลำและจำนวนงวดทีไ่ ด้ตกลงไว้เดิมทุกเดือน ตำมข้อกำหนดและ
เงื่อนไขกำรขอใช้บริกำร STANDING ORDER เช่นนี้เรื่อยไป จนกว่ำธนำคำรจะบอกเลิกกำรให้บริกำร หรือผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผู้
ขอใช้บริกำรจะบอกเลิกกำรใช้บริกำร AUTO RENEW และ บริกำร STANDING ORDER ตำมเงื่อนไขทีธ่ นำคำรกำหนด
4.
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็ นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขทัวไปส
่ ำหรับกำรใช้บริกำรของธนำคำรและกำรเปิ ดบัญชีเงินฝำก
ทุกประเภท (“เงื่อนไขทัวไป”)
่
ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริกำรตกลงผูกพันและปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และเงื่อนไข
ทัวไปทุ
่ กประกำร
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