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บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทัว่ไป นิติบุคคลทีไ่ม่

แสวงหาก าไร

นิติบุคคลพิเศษ กองทุน สถาบัน

สหกรณ์ออมทรัพย์

โรงรับจ าน า

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

 1.   กระแสรายวนั

       1.1 กระแสรายวันทัว่ไป 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0%
       1.2 เคเค  เคอเร้นท์  พลัส 
           เงินฝาก  ไม่เกิน    500,000  บาท 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% - - -
                         มากกว่า   500,000  บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000  บาท 0.75% 0.50% 0.75% 0.50% 0.50% - - -
                         มากกว่า 1,000,000  บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000  บาท 1.00% 0.50% 1.00% 0.50% 0.50% - - -
                         มากกว่า 10,000,000  บาทขึ้นไป 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% - - -
 2.   ออมทรัพย์

       2.1 ออมทรัพย์ทัว่ไป 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0% 0%
       2.2 เคเค อินเวสเตอร์ เซฟว่ิงส,์ เคเค อินเวสเตอร์ เซฟว่ิงส์ พลัส 0.25% - - - - - - -
       2.3 เคเค  เซฟว่ิงส์  พลัส
           เงินฝาก ไม่เกิน    500,000  บาท        0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% - - -
                         มากกว่า   500,000  บาท  แต่ไม่เกิน 1,000,000  บาท 0.75% 0.50% 0.75% 0.50% 0.50% - - -
                         มากกว่า 1,000,000  บาท  แต่ไม่เกิน  10,000,000  บาท 1.00% 0.50% 1.00% 0.50% 0.50% - - -
                         มากกว่า  10,000,000  บาทขึ้นไป 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% - - -
      2.4 เคเค เซฟว่ิงส์ พลัส 2
           เงินฝาก ไม่เกิน    500,000  บาท        0.50% - - - - - - -
                         มากกว่า   500,000  บาท  แต่ไม่เกิน 1,000,000  บาท 0.75% - - - - - - -
                         มากกว่า 1,000,000  บาท  แต่ไม่เกิน  10,000,000  บาท 1.00% - - - - - - -
                         มากกว่า  10,000,000  บาทขึ้นไป 0.50% - - - - - - -
     2.5 ออมทรัพย์ KK Max Savings
         เงินฝาก   ส่วนทีไ่ม่เกิน 5,000,000  บาท 0.25% - - - - - - -
                        ส่วนทีเ่กิน 5,000,000  บาท ขึ้นไป 0.25% - - - - - - -
    2.6 ออมทรัพย์ KK Smart Savings
          เงินฝาก   ส่วนทีไ่ม่เกิน  5,000,000  บาท 1.50% 1.15% 1.50% - - - - -
                         ส่วนทีเ่กิน  5,000,000  บาท  แต่ไม่เกิน 10,000,000  บาท 1.50% 0.85% 1.50% - - - - -
                         ส่วนทีเ่กิน 10,000,000  บาทขึ้นไป 0.75% 0.85% 0.75% - - - - -
     2.7 ออมทรัพย์ KK Smart Bonus
          เงินฝาก    น้อยกว่า 5,000,000  บาท 0.75% - - - - - - -
                          ไม่เกิน 10,000,000  บาท (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาท) 1.60% - - - - - - -
                          ส่วนทีเ่กิน 10,000,000  บาท ขึ้นไป 0.75% - - - - - - -
     2.8 ออมทรัพย์ KK Smart Gain
          เงินฝาก    ส่วนทีไ่ม่เกิน 20,000,000  บาท 1.60% - - - - - - -
                          ส่วนทีเ่กิน 20,000,000  บาท ขึ้นไป 0.75% - - - - - - -
     2.9 ออมทรัพย์ KK Smart Invest 0.50% - - - - - - -
     2.10 ออมทรัพย์ KK Smart Million
          เงินฝาก    น้อยกว่า 1,000,000 บาท 0.50% - - - - - - -
                          ไม่เกิน 5,000,000 บาท (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท) 1.45% - - - - - - -
                           ส่วนทีเ่กิน 5,000,000 บาท ขึ้นไป 0.50% - - - - - - -

ธนาคารเกียรตนิาคิน จ ากัด (มหาชน)
ตารางที่ 1 อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก ที่ 16/2559

เริม่ใช้ตัง้แตว่ันที่  1  ตลุาคม 2559

ประเภทลูกค้า ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ

ประเภทเงนิฝาก
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 3.   เงนิฝากประจ า(ใบรับฝาก CD)
        7  วนั

        เงินฝาก  5,000,000 บาทขึ้นไป - 0.90% - 0.90% 0.90% 0.90% - -
         15  วนั

        เงินฝาก  5,000,000 บาทขึ้นไป - 0.90% - 0.90% 0.90% 0.90% - -
        1  เดือน

        เงินฝาก  5,000,000 บาทขึ้นไป - 0.90% - 0.90% 0.90% 0.90% - -
        2  เดือน

        เงินฝาก  5,000,000 บาทขึ้นไป - 0.90% - 0.90% 0.90% 0.90% - -
 4.   เงนิฝากประจ า (บัตรเงนิฝาก NCD)
        7  วนั

        เงินฝาก  100,000 บาทขึ้นไป 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% - - -
        15  วนั

        เงินฝาก  100,000 บาทขึ้นไป 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% - - -
        1  เดือน

        เงินฝาก  100,000 บาทขึ้นไป 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% - - -
        2  เดือน

        เงินฝาก  100,000 บาทขึ้นไป 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% - - -
 5.   เงนิฝากประจ า  ( ใบรับฝาก, สมุดคู่ฝาก และบัตรเงนิฝาก)
        3  เดือน

       เงินฝาก   ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.45% 1.35% 1.45% 1.00% 1.00% 1.00% - -
                       มากกว่า  100,000,000  บาทขึ้นไป 1.30% 1.20% 1.30% 1.00% 1.00% 1.00% - -
        6  เดือน

       เงินฝาก   ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.55% 1.45% 1.55% 1.10% 1.10% 1.10% - -
                       มากกว่า 100,000,000  บาทขึ้นไป 1.40% 1.30% 1.40% 1.10% 1.10% 1.10% - -
        9  เดือน

       เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.55% 1.45% 1.55% 1.10% 1.10% 1.10% - -
                      มากกว่า 100,000,000  บาทขึ้นไป 1.40% 1.30% 1.40% 1.10% 1.10% 1.10% - -
        12  เดือน

       เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.60% 1.50% 1.60% 1.10% 1.10% 1.10% - -
                      มากกว่า 100,000,000  บาทขึ้นไป 1.45% 1.35% 1.45% 1.10% 1.10% 1.10% - -
        18  เดือน

       เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.65% 1.55% 1.65% 1.20% 1.20% 1.20% - -
                     มากกว่า 100,000,000  บาทขึ้นไป 1.50% 1.40% 1.50% 1.20% 1.20% 1.20% - -
       24  เดือน

       เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.65% 1.55% 1.65% 1.30% 1.30% 1.30% - -
                      มากกว่า 100,000,000  บาทขึ้นไป 1.50% 1.40% 1.50% 1.30% 1.30% 1.30% - -
        36  เดือน

        เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.75% 1.65% 1.75% 1.40% 1.40% 1.40% - -
                       มากกว่า 100,000,000  บาทขึ้นไป 1.60% 1.50% 1.60% 1.40% 1.40% 1.40% - -
        48  เดือน

        เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.85% 1.75% 1.85% 1.50% 1.50% 1.50% - -
                      มากกว่า 100,000,000  บาทขึ้นไป 1.70% 1.60% 1.70% 1.50% 1.50% 1.50% - -
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6. เงนิฝากประจ าพิเศษ 50 เดือน 

สมุดคู่ฝาก

จ านวนเงิน  5,000 - 100,000,000  บาท 2.00% - - - - - - -
                                         (ตามเง่ือนไขท้ายประกาศ)
7. เงนิฝากประจ า เคเค ฟรี 55 อพั

สมุดคู่ฝาก

           ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน
จ านวนเงิน  5,000 - 1,000,000 บาท 1.60% - - - - - - -
           ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน
จ านวนเงิน  5,000 - 1,000,000 บาท 1.80% - - - - - - -
                                         (ตามเง่ือนไขท้ายประกาศ)
8. เงนิฝากประจ าพิเศษ 72 เดือน

สมุดคู่ฝาก

จ านวนเงิน  5,000 - 100,000,000  บาท 2.20% - - - - - - -
                                         (ตามเง่ือนไขท้ายประกาศ)
9. เงนิฝากประจ าพิเศษ 8 เดือน

สมุดคู่ฝาก

จ านวนเงิน  5,000 - 100,000,000  บาท 1.70% - - - - - - -
                                         (ตามเง่ือนไขท้ายประกาศ)

10. เงนิฝากประจ าพิเศษ ส าหรับลูกค้าประกนัชีวติ เคเคเจน เวลท์ 12/5,
เคเคเจน เวลท์ 15/7 เคเคเจน, อนิฟีนิท เวลท์ 88/4 หรือ เคเคเจน อนิฟีนิท เวลท์ 88/8

สมุดคู่ฝาก
  10.1 เงินฝากประจ าพิเศษ 6 เดือน จ านวนเงินขั้นต่ า 200,000 บาท หรือ 3.80% - - - - - - -
  10.2 เงินฝากประจ าพิเศษ เคเค ฟรี 55 อัพ ระยะเวลาฝาก 24 เดือน 
          จ านวนเงิน 200,000 - 1,000,000 บาท 2.50%
หมายเหตุ: ลูกค้าเลือกฝากประเภทบัญชีเงินฝากอย่างใดอย่างหนึง่ ต่อ 1 กรมธรรม์
                 ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
                                         (ตามเง่ือนไขท้ายประกาศ)

ประกาศ ณ วันที ่30 กันยายน 2559
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หมายเหตุ : ความหมายของประเภทลูกค้า และเงือ่นไขต่างๆ ในการฝากเงินและจ่ายดอกเบีย้
1. ความหมายของประเภทลูกค้า

1.1 บุคคลธรรมดา หมายถงึ บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลที่มีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติอ่ืนแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
1.2 นิติบุคคลทั่วไป หมายถงึ บริษัทจ ากดั บริษัทมหาชนจ ากดั ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน นิติบุคคลอาคารชดุ สหกรณ์ ที่จดทะเบียนจัดต้ัง

ตามกฎหมาย (ยกเว้นสหกรณ์ออมทรัพย์) และนิติบุคคลอ่ืนที่จดทะเบียนจัดต้ังตามกฎหมายไทย 
1.3 นิติบุคคลที่ไม่แสวงหาก าไร หมายถงึ นิติบุคคลที่ไม่มีวัตถปุระสงคเ์พ่ือหาก าไร เชน่ มูลนิธ ิวัด สมาคม สภากาชาดไทย สถาบันการศกึษา เป็นต้น
1.4 นิติบุคคลพิเศษ หมายถงึ หน่วยงานราชการ บริษัทประกนัวินาศภัย กองทุนทดแทนความเสียหาย และนิติบุคคลซึ่งมีจ านวนสินทรัพย์ต้ังแต่ 10,000,000,000.-บาท 

และให้หมายความรวมถงึกจิการในเครือของนิติบุคคลดงักลา่วดว้ย
1.5 หน่วยงานราชการ หมายถงึ หน่วยงานต่างๆ ที่มีกฎหมายเฉพาะให้จัดต้ังขึ้น เชน่ กระทรวง ทบวง กรมของรัฐบาลไทย เทศบาล องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

องคก์รของรัฐ องคก์ารมหาชน และรัฐวิสาหกจิที่มิใชส่ถาบัน บริษัทจ ากดั หรือบริษัทมหาชนจ ากดั 
1.6 กองทุน หมายถงึ  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กองทุนส ารองเลี้ยงชพี กองทุนส่วนบุคคล กองทุนประกนัสังคม กองทุนเงินทดแทน และกองทุนรวมต่างๆ 

ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย 
1.7 สถาบัน หมายถงึ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ บริษัทเงินทุน 

บริษัทเครดติฟองซิเอร์ บริษัทหลกัทรัพย์ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน นิติบุคคลที่ประกอบธรุกจิบัตรเครดติ นิติบุคคลที่ประกอบธรุกจิการให้เชา่แบบลสีซิ่ง 
บริษัทประกนัชวิีต บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั บริษัทบริหารสินทรัพย์ และบรรษัทประกนัสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

1.8 ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (Non-Resident) หมายถงึ นิติบุคคล หรือบุคคลที่ไม่ไดม้ีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งประกอบดว้ย 
(1)  นิติบุคคล ไดแ้ก ่กจิการ สถาบัน กองทุน บริษัท หรือสถาบันการเงินที่ต้ังอยู่นอกประเทศไทย 
(2)  องคก์รของรัฐบาลต่างประเทศที่ต้ังอยู่นอกประเทศไทย 
(3)  ส านักงานสาขาและตัวแทนของนิติบุคคลซึ่งต้ังอยู่นอกประเทศไทย
(4)  บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย และไม่มีใบต่างดา้ว หรือใบส าคญัถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

ทั้งนี้ ไม่รวมถงึสถานทูตไทย สถานกงสุลไทย หรือหน่วยงานของรัฐบาลไทยที่ต้ังอยู่นอกประเทศไทย สถานทูตต่างประเทศ สถานกงสุล ทบวงการช านัญพิเศษ
แห่งองคก์ารสหประชาชาติ องคก์ารหรือสถาบันระหว่างประเทศที่ประจ าการในประเทศไทย สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประจ าการในประเทศไทย  
ส านักงานสาขา และตัวแทนของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศซึ่งต้ังอยู่ในประเทศไทย

2. เงือ่นไขส าหรับการฝากเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวนั
2.1 บัญชีเงินฝากกระแสรายวนัทั่วไป

2.1.1  จ านวนเงินเปิดบัญชขีั้นต่ า 10,000.- บาท
2.1.2  ไม่มีดอกเบี้ยเงินฝาก

2.2 บัญชีเงินฝากเคเค เคอร์เร้นท์ พลสั
2.2.1  จ านวนเงินเปิดบัญชขีั้นต่ า 10,000.- บาท
2.2.2  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิ้นเดอืนมิถนุายน และธนัวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะค านวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 

ดา้นหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลอื ณ สิ้นวัน ตามวิธกีารค านวณดอกเบี้ยที่ระบุดา้นท้ายของประกาศนี้

3. เงือ่นไขส าหรับการฝากเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
3.1 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป
(ธนาคารไม่รับเปิดบัญชีใหม่ ให้แก่ประเภทลูกค้า (1) (2) (3) (4) และ (5) ตั้งแต่วนัที่ 13 มกราคม 2557 เป็นต้นไป)

3.1.1  จ านวนเงินเปิดบัญชขีั้นต่ า 1,000.- บาท
3.1.2  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิ้นเดอืนมิถนุายน และธนัวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 

ดา้นหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลอื ณ สิ้นวัน ตามวิธกีารค านวณดอกเบี้ยที่ระบุดา้นท้ายของประกาศนี้
3.1.3  ในกรณีที่บัญชไีม่มีรายการเคลื่อนไหวต้ังแต่ 12 เดอืนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลอืในบัญชนี้อยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธหิักคา่รักษาบัญชเีงินฝาก

ตามที่ธนาคารประกาศก าหนด 
3.1.4  ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่เปิดบัญช ี ธนาคารจะคดิคา่ธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศก าหนด
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3.2 บัญชีเงินฝากเคเค อนิเวสเตอร์ เซฟวิ่งส์ และ บัญชีเงินฝากเคเค อนิเวสเตอร์ เซฟวิ่งส์ พลสั
(ธนาคารไม่รับเปิดบัญชีใหม่ให้แก่ลูกค้าทุกประเภท ตั้งแต่วนัที่ 13 มกราคม 2557 เป็นต้นไป)

3.2.1  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิ้นเดอืนมิถนุายน และธนัวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 
ดา้นหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลอื ณ สิ้นวัน ตามวิธกีารค านวณดอกเบี้ยที่ระบุดา้นท้ายของประกาศนี้

3.2.2  ในกรณีที่บัญชไีม่มีรายการเคลื่อนไหวต้ังแต่ 12 เดอืนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลอืในบัญชนี้อยกว่า 10,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธหิักคา่รักษาบัญชเีงินฝาก
ตามที่ธนาคารประกาศก าหนด 

3.2.3  ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่เปิดบัญช ี ธนาคารจะคดิคา่ธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศก าหนด

3.3 บัญชีเงินฝากเคเค เซฟวิ่งส์ พลสั
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการรับฝากเงินประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) (2) (3) (4) และ (5) เท่านั้น)

3.3.1  จ านวนเงินเปิดบัญชขีั้นต่ า 1,000.- บาท
3.3.2  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิ้นเดอืนมิถนุายน และธนัวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 

ดา้นหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลอื ณ สิ้นวัน ตามวิธกีารค านวณดอกเบี้ยที่ระบุดา้นท้ายของประกาศนี้
3.3.3 ในกรณีที่บัญชไีม่มีรายการเคลื่อนไหวต้ังแต่ 12 เดอืนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลอืในบัญชนี้อยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธหิักคา่รักษาบัญชเีงินฝาก

ตามที่ธนาคารประกาศก าหนด 
3.3.4  ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่เปิดบัญช ี ธนาคารจะคดิคา่ธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศก าหนด

3.4 บัญชีเงินฝากเคเค เซฟวิ่งส์ พลสั 2
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินในบัญชีนี ้เฉพาะลูกค้าที่ได้รับใบจองสิทธิจากงาน Money Expo 2009 และน าใบจองสิทธิมาเปิดบัญชี

ตั้งแต่วนัที่ 7 - 29 พฤษภาคม 2552 เท่านั้น)
3.4.1  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิ้นเดอืนมิถนุายน และธนัวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 

ดา้นหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลอื ณ สิ้นวัน ตามวิธกีารค านวณดอกเบี้ยที่ระบุดา้นท้ายของประกาศนี้
3.4.2 ในกรณีที่บัญชไีม่มีรายการเคลื่อนไหวต้ังแต่ 12 เดอืนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลอืในบัญชนี้อยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธหิักคา่รักษาบัญชเีงินฝาก

ตามที่ธนาคารประกาศก าหนด 
3.4.3  ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่เปิดบัญช ี ธนาคารจะคดิคา่ธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศก าหนด

3.5 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Max Savings
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินในบัญชีนี ้เฉพาะลูกค้าที่เปิดบัญชีภายในงาน SET In The City 2009

ตั้งแต่วนัที่ 12 - 15 พฤศจกิายน 2552 เท่านั้น)
3.5.1  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิ้นเดอืนมิถนุายน และธนัวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 

ดา้นหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลอื ณ สิ้นวัน ตามวิธกีารค านวณดอกเบี้ยที่ระบุดา้นท้ายของประกาศนี้
3.5.2  ในกรณีที่บัญชไีม่มีรายการเคลื่อนไหวต้ังแต่ 12 เดอืนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลอืในบัญชนี้อยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธหิักคา่รักษาบัญชเีงินฝาก

ตามที่ธนาคารประกาศก าหนด 
3.5.3  ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่เปิดบัญช ี ธนาคารจะคดิคา่ธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศก าหนด

3.6 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Savings
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการรับฝากเงินประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) (2) และ (3) เท่านั้น)

3.6.1  ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชไีดเ้ฉพาะบัญชทีี่มีชื่อบุคคลคนเดยีวเป็นเจ้าของบัญช ีและผู้ฝาก 1 ราย เปิดได ้1 บัญช ีเท่านั้น ตลอดจนไม่สามารถขอเปิด
บัญชร่ีวม หรือเพ่ือบุคคลอ่ืนได ้ 

3.6.2  จ านวนเงินเปิดบัญชขีั้นต่ า 50,000.- บาท
3.6.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิ้นเดอืนมิถนุายน และธนัวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 

ดา้นหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลอื ณ สิ้นวัน ตามวิธกีารค านวณดอกเบี้ยที่ระบุดา้นท้ายของประกาศนี้
3.6.4  ผู้ฝากสามารถถอนเงินจากบัญชโีดยไม่มีคา่ธรรมเนียมการถอน/โอนเงิน ไดเ้ดอืนละ 4 คร้ัง  และการถอนต้ังแต่คร้ังที่ 5 เป็นต้นไป ธนาคารมีสิทธิ

หักคา่ธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศก าหนด
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3.6.5  ธนาคารจะค านวณยอดเงินฝากเฉลี่ยของผู้ฝากเป็นรายเดอืนทุกวันสิ้นเดอืน  หากธนาคารค านวณยอดเงินฝากเฉลี่ยคงเหลอืในบัญชขีองผู้ฝากแลว้
ปรากฏว่า ณ วันสิ้นเดอืน มีจ านวนน้อยกว่า 50,000.- บาท ธนาคารมีสิทธหิักคา่ธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศก าหนด 

3.6.6 ผู้ฝากต้องคงเงินในบัญชเีป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 500.- บาท การถอนเงินที่ท าให้ยอดเงินคงเหลอืน้อยกว่า 500.- บาท ไม่สามารถท าได ้ยกเว้นการ
ถอนเงินเพ่ือปิดบัญชเีท่านั้น

3.6.7  ในกรณีที่บัญชไีม่มีรายการเคลื่อนไหวต้ังแต่ 12 เดอืนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลอืในบัญชนี้อยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธหิักคา่รักษาบัญชเีงินฝาก
ตามที่ธนาคารประกาศก าหนด 

3.6.8  ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่เปิดบัญช ี ธนาคารจะคดิคา่ธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศก าหนด

3.7 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Bonus 
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินในบัญชีนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) เท่านั้น)

3.7.1  ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชไีดเ้ฉพาะบัญชทีี่มีชื่อบุคคลคนเดยีวเป็นเจ้าของบัญช ีและผู้ฝาก 1 ราย เปิดได ้1 บัญช ีเท่านั้น ตลอดจนไม่สามารถขอเปิด
บัญชร่ีวม หรือเพ่ือบุคคลอ่ืนได ้ 

3.7.2  จ านวนเงินเปิดบัญชขีั้นต่ า 1,000.- บาท
3.7.3  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิ้นเดอืนมิถนุายน และธนัวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะค านวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1

ดา้นหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลอื ณ สิ้นวัน ตามตัวอย่างวิธกีารค านวณดอกเบี้ยออมทรัพย์ KK Smart Bonus ต่อไปนี้

3.7.4  ในกรณีที่ผู้ฝากเปิดบัญชดีว้ยเชค็ หรือน าฝากเชค็เขา้บัญช ีหากเชค็ดงักลา่วไม่สามารถเรียกเกบ็เงินได ้และมีผลท าให้ยอดคงเหลอื ณ สิ้นวันของ
วันเปิดบัญช ีหรือของวันที่น าฝากเชค็เรียกเกบ็ ต่ ากว่า 5,000,000.- บาท ธนาคารจะคดิคา่ธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศก าหนด เว้นแต่เขา้ขอ้ยกเว้น
ตามที่ธนาคารก าหนด 

3.7.5  ในกรณีที่บัญชไีม่มีรายการเคลื่อนไหวต้ังแต่ 12 เดอืนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลอืในบัญชนี้อยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธหิักคา่รักษาบัญชเีงินฝาก
ตามที่ธนาคารประกาศก าหนด 

3.7.6  ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่เปิดบัญช ี ธนาคารจะคดิคา่ธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศก าหนด

3.8 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Gain 
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินในบัญชีนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) เท่านั้น)

3.8.1 ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชไีดเ้ฉพาะบัญชทีี่มีชื่อบุคคลคนเดยีวเป็นเจ้าของบัญช ีตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชร่ีวม หรือเพ่ือบุคคลอ่ืนได ้ 
3.8.2  จ านวนเงินเปิดบัญชขีั้นต่ า 50,000.- บาท
3.8.3  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเดอืนละ 1 คร้ัง ณ วันสิ้นเดอืน  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ดา้นหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงิน

คงเหลอื ณ สิ้นวัน ตามวิธกีารค านวณดอกเบี้ยที่ระบุดา้นท้ายของประกาศนี้ 
3.8.4  ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินสด หรือโอนเงินไปยังบัญชเีงินฝากประเภทอ่ืนที่ไม่ใชบ่ัญชเีงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Gain มีจ านวนเกนิกว่า 10,000.- บาท

ต่อเดอืน  ธนาคารจะคดิคา่ธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศก าหนด  
3.8.5  ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญช ีธนาคารจะคดิคา่ธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารประกาศก าหนด  เว้นแต่เป็นการปิดบัญชเีพ่ือน าเงินไปฝากยังบัญชี

เงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Gain
3.8.6  ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่เปิดบัญช ีธนาคารจะคดิคา่ธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศก าหนด
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3.9  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Invest 
(ธนาคารไม่รับเปิดบัญชีใหม่ ให้แก่ประเภทลูกค้า (1) ตั้งแต่วนัที่ 8 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป)

3.9.1  ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชไีดเ้ฉพาะบัญชทีี่มีชื่อบุคคลคนเดยีวเป็นเจ้าของบัญช ีตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชร่ีวม หรือเพ่ือบุคคลอ่ืนได ้ 
3.9.2  จ านวนเงินเปิดบัญชขีั้นต่ า 1,000.- บาท
3.9.3  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิ้นเดอืนมิถนุายน และธนัวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 

ดา้นหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลอื ณ สิ้นวัน ตามวิธกีารค านวณดอกเบี้ยที่ระบุดา้นท้ายของประกาศนี้
3.9.4  ผู้ฝากต้องก าหนดเง่ือนไขยอดเงินคงเหลอืขั้นต่ า และยอดเงินคงเหลอืสูงสุด และตกลงผูกพันและปฏบิัติตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขส าหรับบัญชี

เงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Invest ที่ธนาคารก าหนด
3.9.5  ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่เปิดบัญช ีธนาคารจะคดิคา่ธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศก าหนด

3.10 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Million
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินในบัญชีนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) เท่านั้น)

3.10.1 ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชไีดเ้ฉพาะบัญชทีี่มีชื่อบุคคลคนเดยีวเป็นเจ้าของบัญช ีรวมถงึคณะบุคคลที่จดทะเบียน ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชร่ีวม 
หรือเพ่ือบุคคลอ่ืนได้

3.10.2 ไม่จ ากดัจ านวนเงินขั้นต่ าในการเปิดบัญชี
3.10.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิ้นเดอืนมิถนุายน และธนัวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะค านวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 
ดา้นหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลอื ณ สิ้นวัน ตามตัวอย่างวิธกีารค านวณดอกเบี้ยออมทรัพย์ KK Smart Million ต่อไปนี้

3.10.4 ในกรณีที่ผู้ฝากเปิดบัญชดีว้ยเชค็ หรือน าฝากเชค็เขา้บัญช ีหากเชค็ดงักลา่วไม่สามารถเรียกเกบ็เงินได ้และมีผลท าให้ยอดคงเหลอื ณ สิ้นวัน
ของวันเปิดบัญช ีหรือของวันที่น าฝาก เชค็เรียกเกบ็ต่ ากว่า 1,000,000.- บาท ธนาคารจะคดิคา่ธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศก าหนดเว้นแต่
เขา้ขอ้ยกเว้นตามที่ธนาคารก าหนด

3.10.5 ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่เปิดบัญช ีธนาคารจะคดิคา่ธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศก าหนด

4. เงือ่นไขส าหรับการฝากเงินในบัญชีเงินฝากประจ า
4.1 บัญชีเงินฝากประจ า  ในกรณทีี่ผู้ฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็นหลกัฐานการฝากเงิน

4.1.1  จ านวนเงินเปิดบัญชขีั้นต่ า 5,000.- บาท 
4.1.2  ผู้ฝากจะไดรั้บดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ดา้นหน้านี้ เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้

ในค าขอเปิดบัญชหีรือใบน าฝาก แลว้แต่กรณี นับต้ังแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะค านวณดอกเบี้ยตามวิธกีารค านวณดอกเบี้ยที่ระบุ
ดา้นท้ายของประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชเีงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชเีงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพ่ือรับโอนดอกเบี้ยที่เกดิขึ้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ฝากฝากเงินเพ่ิมเติม หาก (ก) ผู้ฝากฝากเขา้บัญชเีงินฝากประจ าตามประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากที่ธนาคารก าหนด
อัตราดอกเบี้ยตามยอดเงินฝากไว้มากกว่า 1 อัตรา และ (ข) จ านวนเงินของรายการที่ฝากเพ่ิมเติมนั้นท าให้ยอดเงินฝากประจ ารวมทุกบัญช ี(ไม่รวมบัญชี
เงินฝากประจ าพิเศษ) ของผู้ฝากทั้งหมดที่มีอยู่กบัธนาคาร มีจ านวนมากกว่า 100,000,000.- บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้กบัรายการที่ฝากเพ่ิมเติม 
ตามอัตราดอกเบี้ย ประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากของรายการฝากเงินที่เพ่ิมเติมดงักลา่ว ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่มากกว่า 100,000,000.- บาท 
ที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ดา้นหน้านี้ 
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4.1.3  ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินกอ่นครบก าหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถงึ 3 เดอืน ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบี้ย  และหากมีระยะเวลาฝากต้ังแต่ 3 เดอืนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากดงักลา่ว ส าหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงใน
อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก 

4.1.4 เงินฝากที่มีระยะเวลาฝากต้ังแต่ 12 เดอืนขึ้นไป ผู้ฝากสามารถเลอืกรับดอกเบี้ยเป็นราย 6 เดอืน หรือรับดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนดฝากเงินกไ็ด ้โดยก าหนด
เง่ือนไขการรับดอกเบี้ยและวิธกีารรับดอกเบี้ยในค าขอเปิดบัญช ีหรือใบน าฝาก 

4.1.5 เมื่อครบก าหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิไดถ้อนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถอืว่าผู้ฝากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนั้นกบัธนาคารต่อไป ตามประเภทและ
ระยะเวลาการฝากเดมิ เว้นแต่ธนาคารจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบลว่งหน้า 

4.2 บัญชีเงินฝากประจ า  ในกรณทีี่ผู้ฝากขอรับใบรับฝาก (CD) เป็นหลกัฐานการฝากเงิน
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการรับฝากเงินประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (2) (3) (4) (5) สถาบัน และ สหกรณ์ออมทรัพย์ เท่านั้น)

4.2.1  จ านวนเงินเปิดบัญชขีั้นต่ า 500,000.- บาท  ส าหรับการฝากคร้ังต่อไป จะต้องฝากจ านวนไม่น้อยกว่า 100,000.- บาทต่อรายการ
4.2.2  ผู้ฝากจะไดรั้บดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ดา้นหน้านี้ เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้

ในค าขอเปิดบัญชหีรือใบน าฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามที่ธนาคารก าหนด แลว้แต่กรณี นับต้ังแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะค านวณดอกเบี้ย
ตามวิธกีารค านวณดอกเบี้ยที่ระบุดา้นท้ายของประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชเีงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชเีงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบี้ยที่เกดิขึ้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ฝากฝากเงินเพ่ิมเติม หาก (ก) ผู้ฝากฝากเขา้บัญชเีงินฝากประจ าตามประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากที่ธนาคารก าหนด
อัตราดอกเบี้ยตามยอดเงินฝากไว้มากกว่า 1 อัตรา และ (ข) จ านวนเงินของรายการที่ฝากเพ่ิมเติมนั้นท าให้ยอดเงินฝากประจ ารวมทุกบัญช ี(ไม่รวมบัญชี
เงินฝากประจ าพิเศษ) ของผู้ฝากทั้งหมดที่มีอยู่กบัธนาคาร มีจ านวนมากกว่า 100,000,000.- บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้กบัรายการที่ฝากเพ่ิมเติม 
ตามอัตราดอกเบี้ย ประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากของรายการฝากเงินที่เพ่ิมเติมดงักลา่ว ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่มากกว่า 100,000,000.- บาท 
ที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ดา้นหน้านี้

4.2.3  ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินกอ่นครบก าหนด  ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถงึ 3 เดอืน  ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบี้ย และหากมีระยะเวลาฝากต้ังแต่ 3 เดอืนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากดงักลา่ว  ส าหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงใน
อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก

4.2.4 เงินฝากที่มีระยะเวลาฝากต้ังแต่ 12 เดอืนขึ้นไป ผู้ฝากสามารถเลอืกรับดอกเบี้ยเป็นราย 6 เดอืน หรือรับดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนดฝากเงินกไ็ด ้โดยก าหนด
เง่ือนไขการรับดอกเบี้ยและวิธกีารรับดอกเบี้ยในค าขอเปิดบัญช ีหรือใบน าฝาก หรือเอกสารอ่ืนใดตามที่ธนาคารก าหนด

4.2.5  เมื่อครบก าหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิไดถ้อนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถอืว่าผู้ฝากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนั้นกบัธนาคารต่อไป ตามประเภทและ
ระยะเวลาการฝากเดมิ เว้นแต่ธนาคารจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบลว่งหน้า 

4.3 บัญชีเงินฝากประจ าประเภทบัตรเงินฝาก (NCD)
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการรับฝากเงินประเภทนี ้เฉพาะลูกค้าที่มีสินเช่ือกบัธนาคาร และประสงค์ที่จะน าบัตรเงินฝากมาเป็นประกนัในการช าระหนีสิ้นเช่ือให้แก่

ธนาคารเท่านั้น หรือลูกค้าที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร)
4.3.1  จ านวนเงินเปิดบัญชขีั้นต่ า 100,000.- บาท
4.3.2  ผู้ฝากจะไดรั้บดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ดา้นหน้านี้ เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้

ในค าขอเปิดบัญชหีรือใบน าฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามที่ธนาคารก าหนด แลว้แต่กรณี นับต้ังแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะค านวณดอกเบี้ย
ตามวิธกีารค านวณดอกเบี้ยที่ระบุดา้นท้ายของประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชเีงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชเีงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบี้ยที่เกดิขึ้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ฝากฝากเงินเพ่ิมเติม หาก (ก) ผู้ฝากฝากเขา้บัญชเีงินฝากประจ าตามประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากที่ธนาคารก าหนด
อัตราดอกเบี้ยตามยอดเงินฝากไว้มากกว่า 1 อัตรา และ (ข) จ านวนเงินของรายการที่ฝากเพ่ิมเติมนั้นท าให้ยอดเงินฝากประจ ารวมทุกบัญช ี(ไม่รวมบัญชี
เงินฝากประจ าพิเศษ) ของผู้ฝากทั้งหมดที่มีอยู่กบัธนาคาร มีจ านวนมากกว่า 100,000,000.- บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้กบัรายการที่ฝากเพ่ิมเติม 
ตามอัตราดอกเบี้ย ประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากของรายการฝากเงินที่เพ่ิมเติมดงักลา่ว ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่มากกว่า 100,000,000.- บาท 
ที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ดา้นหน้านี้

4.3.3  ในกรณีที่ผู้ฝากประสงคท์ี่จะถอนเงินกอ่นวันครบก าหนดช าระหนี้สินเชื่อทั้งหมด  ผู้ฝากจะต้อง (ก) ไดรั้บความยินยอมจากธนาคารกอ่น  และ (ข) ถอน
เต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถงึ 3 เดอืน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย และหากมีระยะเวลาฝากเงินต้ังแต่ 3 เดอืน
ขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากดงักลา่ว ส าหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก 
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4.3.4  ผู้ฝากจะไดรั้บดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนดฝากเงิน ตามวิธกีารรับดอกเบี้ยที่ผู้ฝากระบุไว้ในค าขอเปิดบัญช ีหรือใบน าฝาก หรือเอกสารอ่ืนใดตามที่ธนาคาร
ก าหนด

4.3.5  เมื่อครบก าหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิไดถ้อนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถอืว่าผู้ฝากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนั้นกบัธนาคารต่อไป ตามประเภทและ
ระยะเวลาการฝากเดมิ เว้นแต่ธนาคารจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบลว่งหน้า

4.3.6  ผู้ฝากสามารถโอนบัตรเงินฝากให้แกบุ่คคลอ่ืนไดโ้ดยมีเง่ือนไขว่าต้องเป็นการโอนให้กบับุคคลที่เป็นประเภทลกูคา้เดยีวกนักบัผู้ฝาก

4.4 บัญชีเงินฝากประจ าพเิศษ 50 เดอืน ในกรณทีี่ผู้ฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็นหลกัฐานการฝากเงิน
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์)

4.4.1 จ านวนเงินเปิดบัญชขีั้นต่ า 5,000.- บาท ส าหรับการฝากคร้ังต่อไปจะต้องฝากจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000.- บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบัญชสีูงสุด
ต้องไม่เกนิ 100,000,000.- บาท

4.4.2 ผู้ฝากจะไดรั้บดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ดา้นหน้านี้ เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้
ในค าขอเปิดบัญชหีรือใบน าฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามที่ธนาคารก าหนด แลว้แต่กรณี นับต้ังแต่วันฝากเงินแต่ละรายการโดยธนาคารจะค านวณดอกเบี้ย
ตามวิธกีารค านวณดอกเบี้ยที่ระบุดา้นท้ายของประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชเีงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชเีงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบี้ยที่เกดิขึ้น

4.4.3 ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินกอ่นครบก าหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถงึ 3 เดอืน ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบี้ย และหากมีระยะเวลาฝากเงินต้ังแต่ 3 เดอืนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากดงักลา่ว ส าหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง 
ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก 

4.4.4 ผู้ฝากจะไดรั้บดอกเบี้ยรายเดอืน ตามวิธกีารรับดอกเบี้ยที่ผู้ฝากระบุไว้ในค าขอเปิดบัญช ีหรือใบน าฝาก 
4.4.5 เมื่อครบก าหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิไดถ้อนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถอืว่าผู้ฝากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนั้นกบัธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะท าการ

ฝากเงินรายการดงักลา่วเขา้บัญชเีงินฝากประจ าระยะเวลาการฝาก 12 เดอืน ซึ่งผู้ฝากจะไดรั้บดอกเบี้ยเท่ากบัอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดอืน ที่
ธนาคารประกาศใชอ้ยู่ในขณะนั้น 

4.5 บัญชีเงินฝากประจ า เคเค ฟรี 55 อพั
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์)

4.5.1  ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชไีดเ้ฉพาะบัญชทีี่มีชื่อบุคคลคนเดยีวเป็นเจ้าของบัญช ีตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชร่ีวม หรือเพ่ือบุคคลอ่ืนได ้และผู้ฝาก 
1 ราย เปิดได ้1 บัญชเีท่านั้น

4.5.2  จ านวนเงินเปิดบัญชขีั้นต่ า 5,000.- บาท สูงสุดไม่เกนิ 1,000,000.- บาท ต่อรายการ โดยผู้ฝากสามารถเลอืกระยะเวลาในการฝาก 12 เดอืน หรือ 24 เดอืน 
(ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น) ในการฝากเงินเพ่ิมเติมในคร้ังต่อๆ ไป ผู้ฝากสามารถฝากไดต่้อเมื่อยอดเงินคงเหลอืในบัญชเีงินฝากมียอดเป็นศนูย์
เท่านั้น

4.5.3  ผู้ฝากจะไดรั้บดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ดา้นหน้านี้ เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้
ในค าขอเปิดบัญชหีรือใบน าฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามที่ธนาคารก าหนด แลว้แต่กรณี นับต้ังแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะค านวณดอกเบี้ย
ตามวิธกีารค านวณดอกเบี้ยที่ระบุดา้นท้ายของประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชเีงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชเีงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบี้ยที่เกดิขึ้น

4.5.4  ในกรณีที่ผู้ฝากประสงคจ์ะถอนเงิน ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ และหากผู้ฝากถอนเงินกอ่นครบก าหนดเวลา ผู้ฝากจะ
ไม่ไดรั้บดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร ทั้งนี้ หากผู้ฝากไดรั้บดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคารไปกอ่นวันครบก าหนดเวลา ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคนื
ดอกเบี้ยเงินฝากดงักลา่ว โดยหักดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากไดท้ันที

4.5.5  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้แกผู้่ฝากเป็นรายเดอืน  ตามวิธกีารรับดอกเบี้ยที่ผู้ฝากระบุไว้ในค าขอเปิดบัญช ีหรือใบน าฝาก หรือเอกสารอ่ืนใดตามที่ธนาคาร
ก าหนด

4.5.6  เมื่อครบก าหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิไดถ้อนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถอืว่าผู้ฝากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนั้นกบัธนาคารต่อไป ตามประเภทและ
ระยะเวลาการฝากเดมิ เว้นแต่ธนาคารจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบลว่งหน้า 
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4.6 บัญชีเงินฝากประจ าพเิศษ 72 เดอืน ในกรณทีี่ผู้ฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็นหลกัฐานการฝากเงิน
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์)

4.6.1 จ านวนเงินเปิดบัญชขีั้นต่ า 5,000.- บาท ส าหรับการฝากคร้ังต่อไปจะต้องฝากจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000.- บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบัญชสีูงสุด
ต้องไม่เกนิ 100,000,000.- บาท

4.6.2 ผู้ฝากจะไดรั้บดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ดา้นหน้านี้ เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้
ในค าขอเปิดบัญชหีรือใบน าฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามที่ธนาคารก าหนด แลว้แต่กรณี นับต้ังแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะค านวณดอกเบี้ย
ตามวิธกีารค านวณดอกเบี้ยที่ระบุดา้นท้ายของประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชเีงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชเีงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบี้ยที่เกดิขึ้น 

4.6.3 ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินกอ่นครบก าหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถงึ 3 เดอืน ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบี้ย และหากมีระยะเวลาฝากเงินต้ังแต่ 3 เดอืนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากดงักลา่ว ส าหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง 
ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก 

4.6.4 ผู้ฝากจะไดรั้บดอกเบี้ยรายเดอืน ตามวิธกีารรับดอกเบี้ยที่ผู้ฝากระบุไว้ในค าขอเปิดบัญช ีหรือใบน าฝาก 
4.6.5 เมื่อครบก าหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิไดถ้อนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถอืว่าผู้ฝากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนั้นกบัธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะท าการ

ฝากเงินรายการดงักลา่วเขา้บัญชเีงินฝากประจ าระยะเวลาการฝาก 12 เดอืน ซึ่งผู้ฝากจะไดรั้บดอกเบี้ยเท่ากบัอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดอืน ที่
ธนาคารประกาศใชอ้ยู่ในขณะนั้น 

4.7 บัญชีเงินฝากประจ าพเิศษ 8 เดอืน ในกรณทีี่ผู้ฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็นหลกัฐานการฝากเงิน
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ และเป็นลูกค้ารายใหม่เท่านั้น)

4.7.1 จ านวนเงินเปิดบัญชขีั้นต่ า 5,000.- บาท ส าหรับการฝากคร้ังต่อไปจะต้องฝากจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000.- บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบัญชสีูงสุด
ต้องไม่เกนิ 100,000,000.- บาท 

4.7.2 ผู้ฝากจะไดรั้บดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ดา้นหน้านี้ เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้
ในค าขอเปิดบัญชหีรือใบน าฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามที่ธนาคารก าหนด แลว้แต่กรณี นับต้ังแต่วันฝากเงินแต่ละรายการโดยธนาคารจะค านวณดอกเบี้ย
ตามวิธกีารค านวณดอกเบี้ยที่ระบุดา้นท้ายของประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชเีงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชเีงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบี้ยที่เกดิขึ้น

4.7.3 ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินกอ่นครบก าหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถงึ 3 เดอืน ธนาคารจะ
ไม่จ่ายดอกเบี้ย และหากมีระยะเวลาฝากเงินต้ังแต่ 3 เดอืนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากดงักลา่ว ส าหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง
ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก 

4.7.4 ผู้ฝากจะไดรั้บดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนด ตามวิธกีารรับดอกเบี้ยที่ผู้ฝากระบุไว้ในค าขอเปิดบัญช ีหรือใบน าฝาก 
4.7.5 เมื่อครบก าหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิไดถ้อนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถอืว่าผู้ฝากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนั้นกบัธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะท าการ

ฝากเงินรายการดงักลา่วเขา้บัญชเีงินฝากประจ าระยะเวลาการฝาก 3 เดอืน ซึ่งผู้ฝากจะไดรั้บดอกเบี้ยเท่ากบัอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดอืน ที่
ธนาคารประกาศใชอ้ยู่ในขณะนั้น 

4.8 ลูกค้าที่สมัครกรมธรรม์ประกนัชีวติ เคเคเจน เวลท์ 12/5 หรือ เคเคเจน เวลท์ 15/7 หรือ เคเคเจน อนิฟีนิท เวลท์ 88/4 หรือ เคเคเจน อนิฟีนิท เวลท์ 88/8  ควบคู่กบั
การเปิดบัญชีเงินฝากประจ าพเิศษ ระยะเวลาฝาก 6 เดอืน  รับสิทธ์ิอตัราดอกเบีย้พเิศษ 3.80%ต่อปี หรือ การเปิดบัญชีเงินฝากประจ าพเิศษ เคเค ฟรี 55 อพั
ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน  รับสิทธ์ิอตัราดอกเบีย้พเิศษ 2.50%ต่อปี (ลูกค้าเลอืกฝากประเภทบัญชีเงินฝากอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อ 1 กรมธรรม์) 

4.8.1 การเปิดบัญชีเงินฝากประจ าพเิศษ ระยะเวลาฝาก 6 เดอืน  รับสิทธ์ิอตัราดอกเบีย้พเิศษ 3.80%ต่อปี
4.8.1.1  ระยะเวลาโครงการต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป จนกว่าธนาคารจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
4.8.1.2 การพิจารณารับประกนัชวิีตเป็นไปตามเง่ือนไขการรับประกนัของบริษัท เจนเนอราลี่ ประกนัชวิีต (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) เท่านั้น
4.8.1.3 เง่ือนไขการเปิดบัญชเีงินฝากประจ าพิเศษ 6 เดอืน
       1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปิดบัญชปีระเภทนี้ เฉพาะผู้เอาประกนัภัยที่ช าระคา่เบี้ยประกนัชวิีตปีแรกขั้นต่ า 200,000 บาท เท่านั้น
       2. ชื่อเจ้าของบัญชต้ีองเป็นชื่อผู้เอาประกนัภัยเท่านั้น และไม่สามารถขอเปิดบัญชร่ีวมหรือเพ่ือบุคคลอ่ืนได้
       3. จ านวนเงินเปิดบัญชขีั้นต่ า 200,000 บาท สูงสุดไม่เกนิ 1 เท่าของคา่เบี้ยประกนัชวิีตต่อ 1 กรมธรรม์ โดยผู้ฝากต้องท าการเปิดบัญชภีายในวัน

และสาขาเดยีวกนักบัที่สมัครกรมธรรม์ประกนัชวิีต ทั้งนี้ ส าหรับลกูคา้ที่สมัครกรมธรรม์ประกนัชวิีต เคเคเจน เวลท์ 12/5 ภายในวันที่ 30 กนัยายน 2559 
สามารถท าการเปิดบัญช ีณ สาขาเดยีวกนักบัที่สมัครกรมธรรม์ประกนัชวิีต ภายในระยะเวลาโครงการที่ธนาคารก าหนด

       4.  ผู้ฝากจะไดรั้บดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ดา้นหน้านี้ เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้
            ในค าขอเปิดบัญช ีหรือใบน าฝาก หรือเอกสารอ่ืนใดตามที่ธนาคารก าหนดแลว้แต่กรณี นับต้ังแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะค านวณดอกเบี้ย
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            ตามวิธกีารค านวณดอกเบี้ยที่ระบุดา้นท้ายของประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชเีงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชเีงินฝากกระแสรายวันของธนาคารเพ่ือรับโอนดอกเบี้ยที่เกดิขึ้น
       5. เมื่อครบก าหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิไดถ้อนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถอืว่าผู้ฝากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนั้นกบัธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะท าการฝากเงิน
            รายการดงักลา่วเขา้บัญชเีงินฝากประจ าระยะเวลาฝาก 6 เดอืน ซึ่งผู้ฝากเงินจะไดรั้บดอกเบี้ยเท่ากบัอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 6 เดอืน
            ที่ธนาคารประกาศใชอ้ยู่ในขณะนั้น
       6.  ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินกอ่นครบก าหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมีระยะเวลาฝากเงินไม่ถงึ 3 เดอืน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
             และหากมีระยะเวลาฝากเงินต้ังแต่ 3 เดอืนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากดงักลา่ว ส าหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงจากยอดเงินฝากดงักลา่ว 
             ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก
       7. กรณีผู้เอาประกนัภัย ขอยกเลกิกรมธรรม์ประกนัชวิีต ภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรั้บกรมธรรม์ หรือผู้เอาประกนัภัยไม่ผ่านการพิจารณารับประกนัจาก 

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกนัชวิีต (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน ) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าพิเศษ 6 เดอืน ให้เท่ากบัอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจ า 6 เดอืนปกติ ณ วันที่ฝาก

       8. ผู้ฝากไม่สามารถโอนสิทธหิรือกอ่ภาระผูกพันหรือภาระหลกัประกนัใดๆ ในบัญชเีงินฝากประจ าพิเศษ 6 เดอืนได้
       9. รายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ฝากไม่สามารถใชร่้วมกบัรายการส่งเสริมการขายอ่ืนๆ ของธนาคารได้

4.8.2 การเปิดบัญชีเงินฝากประจ าพเิศษ เคเค ฟรี 55 อพั ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน  รับสิทธ์ิอตัราดอกเบีย้พเิศษ 2.50%ต่อปี
4.8.2.1 ระยะเวลาโครงการต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป จนกว่าธนาคารจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
4.8.2.2 การพิจารณารับประกนัชวิีตเป็นไปตามเง่ือนไขการรับประกนัของบริษัท เจนเนอราลี่ ประกนัชวิีต (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) เท่านั้น
4.8.2.3 เง่ือนไขการเปิดบัญชเีงินฝากประจ าพิเศษ เคเค ฟรี 55 อัพ
       1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปิดบัญชปีระเภทนี้ เฉพาะผู้เอาประกนัภัยที่ช าระคา่เบี้ยประกนัชวิีตปีแรกขั้นต่ า 200,000 บาท หรือ

บุคคลที่ผู้เอาประกนัภัยที่เขา้เง่ือนไขขา้งต้นแนะน าเท่านั้น และเป็นลกูคา้ประเภทบุคคลธรรมดา อายุต้ังแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี
       2. ชื่อเจ้าของบัญชจีะเป็นชื่อผู้เอาประกนัภัยหรือบุคคลอ่ืนกไ็ด ้ตามเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด โดยไม่สามารถขอเปิดบัญชร่ีวม หรือเพ่ือบุคคลอ่ืนได ้

และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได ้1 บัญชเีท่านั้น
       3. จ านวนเงินเปิดบัญชขีั้นต่ า 200,000 บาท สูงสุดไม่เกนิ 1 เท่าของคา่เบี้ยประกนัชวิีตต่อ 1 กรมธรรม์ ทั้งนี้ยอดเงินฝากต้องไม่เกนิ 1 ลา้นบาทต่อลกูคา้ 1 ราย 

โดยผู้ฝากต้องท าการเปิดบัญชภีายในวันและสาขาเดยีวกนักบัที่ผู้เอาประกนัภัยสมัครกรมธรรม์ประกนัชวิีต ทั้งนี้ ส าหรับลกูคา้ที่สมัครกรมธรรม์ประกนัชวิีต 
เคเคเจน เวลท์ 12/5 ภายในวันที่ 30 กนัยายน 2559 สามารถท าการเปิดบัญช ีณ สาขาเดยีวกนักบัที่สมัครกรมธรรม์ประกนัชวิีต ภายในระยะเวลาโครงการที่ธนาคารก าหนด

       4. ผู้ฝากจะไดรั้บดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ดา้นหน้านี้ เมื่อผู้ฝากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ใน
ค าขอเปิดบัญชหีรือใบน าฝากหรือเอกสารอ่ืนใด ตามที่ธนาคารก าหนดแลว้แต่กรณี นับต้ังแต่วันฝากเงินแต่ละรายการโดยธนาคารจะค านวณดอกเบี้ย
ตามวิธกีารค านวณดอกเบี้ยที่ระบุดา้นท้ายของประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องมีบัญชเีงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชเีงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพ่ือรับโอนดอกเบี้ยที่เกดิขึ้น

       5. ในกรณีที่ผู้ฝากประสงคจ์ะถอนเงิน ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ และหากผู้ฝากถอนเงินกอ่นครบก าหนดเวลา ผู้ฝากจะไม่ไดรั้บ
ดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร ทั้งนี้ หากผู้ฝากไดรั้บดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคารไปกอ่นวันครบก าหนดเวลา ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคนืดอกเบี้ยเงินฝากดงักลา่ว

 โดยหักดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากไดท้ันที
       6. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้แกผู้่ฝากเป็นรายเดอืน ตามวิธกีารรับดอกเบี้ยที่ผู้ฝากระบุไว้ในค าขอเปิดบัญช ีหรือใบน าฝาก หรือเอกสารอ่ืนใดตามที่ธนาคารก าหนด
       7. เมื่อครบก าหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมิไดถ้อนเงินฝากรายการนั้นๆ ให้ถอืว่าผู้ฝากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนั้นกบัธนาคารต่อไป

โดยธนาคารจะท าการฝากเงินรายการดงักลา่วเขา้บัญชเีงินฝากประจ า เคเค ฟรี 55 อัพ 24 เดอืน ซึ่งผู้ฝากเงินจะไดรั้บดอกเบี้ยเท่ากบั
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า เคเค ฟรี 55 อัพ 24 เดอืนที่ธนาคารประกาศใชอ้ยู่ในขณะนั้น เว้นแต่ธนาคารจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบลว่งหน้า

       8. กรณีผู้เอาประกนัภัย ขอยกเลกิกรมธรรม์ประกนัชวิีต ภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรั้บกรมธรรม์ หรือ ผู้เอาประกนัภัยไม่ผ่านการพิจารณารับประกนัจาก 
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกนัชวิีต (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าพิเศษ เคเค ฟรี 55 อัพ 24 เดอืน
ให้เท่ากบัอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า เคเค ฟรี 55อัพ 24 เดอืนปกติ ณ วันที่ฝาก

       9. ผู้ฝากไม่สามารถโอนสิทธหิรือกอ่ภาระผูกพันหรือภาระหลกัประกนัใดๆ ในบัญชเีงินฝากประจ าพิเศษ เคเค ฟรี 55 อัพ 24 เดอืนได้
     10. รายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ฝากไม่สามารถใชร่้วมกบัรายการส่งเสริมการขายอ่ืนๆ ของธนาคารได้

5. เงือ่นไขการฝากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
5.1 บัญชีเงินฝากของผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการรับฝากเงินประเภทนีเ้ฉพาะลูกค้า (8) ซ่ึงมีข้อตกลงกบัธนาคารไว้ล่วงหน้าเพือ่ด าเนินธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศกบัธนาคารเท่านั้น)

5.1.1 ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชไีดเ้ฉพาะประเภทบัญชเีงินฝากออมทรัพย์และบัญชเีงินฝากกระแสรายวัน
5.1.2 การรับฝากเงินดงักลา่วจะต้องเป็นไปตามวัตถปุระสงคท์ี่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด โดยจะต้องมียอดคงคา้งของบัญชดีงักลา่ว ณ สิ้นวันต้องไม่เกนิ 
300,000,000 บาท ต่อรายลกูคา้ โดยให้นับรวมบัญชเีงินฝากทุกประเภทของผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ รายนั้นที่มีอยู่กบัสถาบันการเงินในประเทศทุกแห่ง
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6. เงือ่นไขอื่นๆ 
6.1 ธนาคารอาจพิจารณาจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเพ่ิมให้แกผู้่ฝากตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ธนาคารเห็นสมควร 
6.2 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ก าหนดดงักลา่วขา้งต้น ตามความเหมาะสม 
6.3 ธนาคารจะค านวณและหักภาษีเงินไดห้ัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากแต่ละประเภท ตามหลกัเกณฑ์ที่กรมสรรพากรก าหนด
6.4 เงินฝากที่เป็นเงินบาททุกประเภทของผู้ฝากที่ฝากไว้กบัธนาคาร ซึ่งเป็นบัญชเีงินฝากภายในประเทศ และไม่ใชเ่งินฝากในบัญชเีงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่

นอกประเทศ  ผู้ฝากแต่ละรายจะไดรั้บความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
พ.ศ. 2551 ดงันี้  

ระยะเวลา จ านวนเงินที่คุ้มครอง
ต้ังแต่วันที่   11  สิงหาคม 2558 ถงึวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ไม่เกนิ 25 ลา้นบาท
ต้ังแต่วันที่   11  สิงหาคม 2559 ถงึวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ไม่เกนิ 15 ลา้นบาท
ต้ังแต่วันที่   11  สิงหาคม 2561 ถงึวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ไม่เกนิ 10 ลา้นบาท
ต้ังแต่วันที่   11  สิงหาคม 2562 ถงึวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ไม่เกนิ  5 ลา้นบาท
ต้ังแต่วันที่   11  สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ไม่เกนิ   1 ลา้นบาท

เงินฝากในบัญชเีงินฝากของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non-Resident Baht Account) ซึ่งเป็นประเภทบัญชพิีเศษที่เปิดเพ่ือท ารายการเฉพาะตามพระราชบัญญัติ
ควบคมุการแลกเปลี่ยนเงิน เงินฝากที่มีอนุพันธแ์ฝง และเงินฝากระหว่างสถาบันการเงิน จะไม่ไดรั้บความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

วธีิการค านวณดอกเบีย้ 
1 เว้นแต่ธนาคารจะก าหนดวิธกีารค านวณดอกเบี้ยเงินฝากไว้เป็นการเฉพาะ การค านวณดอกเบี้ยใชห้ลกัเกณฑ์ 1 ปี มี 365 วัน โดยมีสูตรการค านวณดอกเบี้ย ดงันี้

จ านวนดอกเบี้ยที่ไดรั้บ = ยอดเงินฝากคงเหลอื x อัตราดอกเบี้ย% x ระยะเวลาที่ฝากจริง (วัน)

2 ธนาคารจะค านวณดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามที่ระบุไว้ขา้งต้น จากยอดเงินคงเหลอืในบัญช ีณ สิ้นวันทุกวัน และจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากที่ค านวณ ณ สิ้นวัน
ทุกวันดงักลา่ว ให้แกผู้่ฝากตามก าหนดเวลาและเง่ือนไขของบัญชเีงินฝากแต่ละประเภท

365

ประกาศ ณ วันที่ 30 กนัยายน 2559
ธนาคารเกยีรตินาคนิ จ ากดั (มหาชน)

(นายชวลติ จินดาวณิค)
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