เงื่อนไขสำหรับกำรเปิ ดบัญชีเงิ นฝำกประจำพิ เศษ 5, 7 เดือน
ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการทีล่ งลายมือชื่อในเอกสารฉบับนี้ ตกลงให้คารับรองและยืนยันไว้กบั ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน)
(“ธนาคาร”) ว่าผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการได้รบั ทราบและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขสาหรับการเปิ ดบัญชีเงินฝากประจาพิเศษ 5 เดือน และ/
หรือ 7 เดือน ( " เงินฝากประจาพิเศษ " ) ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของคาขอเปิ ดบัญชี/ขอใช้บริการ ตามรายละเอียดดังนี้
1. ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะต้องเป็ นบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิตบิ ุคคลทีไ่ ม่แสวงหากาไร ตามประเภทลูกค้าทีธ่ นาคารกาหนดใน
ประกาศอัตราดอกเบีย้ เงินฝากของธนาคาร โดยผูข้ อเปิ ดบัญชี /ผู้ขอใช้บริการจะแยกฝากเงินเป็ นกี่รายการก็ได้ และจะต้องฝากเงินภายใน
ระยะเวลาทีธ่ นาคารกาหนด ทัง้ นี้ จานวนเงินทีน่ าฝากจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทธ่ี นาคารกาหนด
2. ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ ให้แก่ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการสาหรับเงินฝากแต่ละรายการในอัตราเงินฝากประจาพิเศษตามประกาศของ
ธนาคาร เรื่อง อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก ซึง่ ธนาคารได้ประกาศเป็ นการทัวไป
่ ณ วันทีฝ่ ากเงินรายการนัน้ ๆ โดยจะคานวณดอกเบีย้ จากยอดเงิน
ฝากแต่ละรายการในวันครบกาหนดระยะเวลาการฝากของเงินฝากรายการนัน้ ๆ และจ่ายดอกเบีย้ หลังหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ผูข้ อ
เปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการสามารถเบิกถอนเงินและปิ ดบัญชีเงินฝากประจาพิเศษและถอนเงินฝากประจาพิเศษได้ตงั ้ แต่วนั ถัดจากวันครบ
กาหนดระยะเวลาการฝากดังกล่าวเป็ นต้นไป และธนาคารจะคานวณดอกเบีย้ จนถึงวันครบกาหนดระยะเวลาการฝากเท่านัน้
3. กรณี ผู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะถอนเงินฝากประจาพิเศษรายการใดไม่ว่าทัง้ หมดหรือแต่ บางส่วนก่อนครบกาหนด
ระยะเวลาการฝากของเงินฝากรายการนัน้ ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการจะต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข วิธกี าร และรายละเอียดทีธ่ นาคารกาหนด
โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ ให้แก่ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการภายใต้เงื่อนไขดังนี้
3.1 กรณี ท่ไี ด้มีการนาเงินเข้าฝากในบัญชีเงินฝากประจาพิเศษไม่ถึง 3 เดือน นับแต่ วนั ที่ฝากเงินจานวนนัน้ ธนาคารจะไม่จ่าย
ดอกเบีย้ ให้แก่ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการ
3.2 กรณีทไ่ี ด้มกี ารนาเงินเข้าฝากในบัญชีเงินฝากประจาพิเศษตัง้ แต่ 3 เดือน ขึน้ ไป นับแต่วนั ทีฝ่ ากเงินจานวนนัน้ ธนาคารจะจ่าย
ดอกเบีย้ ให้แก่ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบีย้ ต่าสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทธ่ี นาคารประกาศจะจ่ายให้แก่
ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันทีฝ่ ากเงินรายการนัน้ ตามระยะเวลาทีฝ่ ากไว้จริงหลังหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย (ถ้ามี)
4. เมื่ อ เงิน ฝากประจ าพิ เ ศษรายการใดครบก าหนดระยะเวลาการฝ าก (1) หากผู้ ข อเปิ ดบั ญ ชี /ผู้ ข อใช้ บ ริก ารยั ง มิ ไ ด้ ถ อน
เงินฝากรายการนัน้ และดอกเบีย้ หรือถอนบางส่วนโดยยังคงมียอดเงินฝาก และ/หรือดอกเบีย้ คงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝาก ให้ถอื ว่าผูข้ อเปิ ด
บัญชี/ผูข้ อใช้บริการได้ตกลงฝากเงินตามยอดเงินฝากและดอกเบี้ย หรือยอดเงินฝาก และ/หรือ ดอกเบีย้ คงเหลือดังกล่าวต่อไป โดยถือว่า
เป็ นการฝากเงินฝากประจาต่อไปคราวละ 3 เดือน เช่นนัน้ เรื่อยไป โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ สาหรับยอดเงินฝากและดอกเบีย้ หรือยอดเงิน
ฝาก และ/หรือ ดอกเบี้ยคงเหลือดังกล่าวให้กบั ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการ ณ วันที่ครบกาหนดระยะเวลาการฝากในแต่ละคราวในอัตรา
เท่ากับอัตราดอกเบี้ยประเภทเงินฝากประจา 3 เดือน ที่ธนาคารประกาศจะจ่ายให้แก่ลูกค้าประเภท วงเงินฝาก และระยะเวลาการฝาก
เดียวกัน ตามประกาศของธนาคาร เรื่องอัตราดอกเบีย้ เงินฝาก ณ วันทีฝ่ ากเงินแต่ละคราว ส่วนข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ สาหรับเงินฝาก
ดังกล่าว ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของเงินฝากประจา 3 เดือนทุกประการ และ (2) หากผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการได้นาเงินเข้า
มาฝากในบัญชีเงินฝากประจาพิเศษเป็ นรายการใหม่ และธนาคารได้ตกลงให้ความเห็นชอบกับการดังกล่าวด้วยแล้ว ก็ให้ถือว่าผู้ขอเปิ ด
บัญชี/ผูข้ อใช้บริการได้ตกลงฝากเงินดังกล่าวเป็ นเงินฝากประจา 3 เดือน เช่นเดียวกัน โดยให้นาความทีก่ ล่าวไว้ใน (1) ดังกล่าว มาใช้บงั คับ
กับกรณีน้โี ดยอนุโลมด้วย
5. ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการได้รบั ทราบข้อกาหนดและเงื่อนไขเกีย่ วกับการใช้บริการด้านเงินฝากของธนาคารตามที่กาหนดไว้ใน
ประกาศธนาคาร เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และ/หรือ คาขอเปิ ดบัญ ชี/ขอใช้บริการ และ/หรือเงื่อนไขทัวไปส
่
าหรับ การใช้บริการของ
ธนาคารและการเปิ ด บัญ ชีเ งิน ฝากทุ ก ประเภท และ/หรือ เงื่อ นไขนี้ และ/หรือ ข้อ ก าหนดและเงื่อ นไขอื่น ใดที่เกี่ย วข้อ ง (รวมเรีย กว่ า
“ข้อกาหนดและเงื่อนไขเกีย่ วกับการใช้บริการด้านเงินฝาก”) แล้ว โดยผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการตกลงยินยอมว่า ธนาคารมีสทิ ธิเพิม่ เติม
และ/หรือเปลีย่ นแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไขเกีย่ วกับการใช้บริการด้านเงินฝากดังกล่าวได้ โดยธนาคารจะประกาศให้ผขู้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้
บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนดาเนินการ ไว้ทเ่ี ว็บไซด์และสาขาของธนาคาร ทัง้ นี้ ผูข้ อเปิ ดบัญชี/ผูข้ อใช้บริการตกลงผูกพัน
และปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและเงื่อนไขเกีย่ วกับการใช้บริการด้านเงินฝากดังกล่าวไม่ว่าทีม่ อี ยู่แล้วในขณะนี้และทีธ่ นาคารจะกาหนดเพิม่ เติม
และ/หรือเปลีย่ นแปลงในภายหน้าทุกประการ
6. ในกรณีท่ผี ู้ขอเปิ ดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการมีขอ้ ตกลงพิเศษกับธนาคารเกี่ยวกับการฝากเงิน ผู้ขอเปิ ด บัญชี/ผู้ขอใช้บริการจะต้อง
ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงพิเศษดังกล่าวทุกประการ
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