
เอกสารแสดงการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝาก (Sales Sheet) 

 

(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรศึกษารายละเอียด 

และเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์) 

 

เอกสารออก ณ วนัท่ี 28 กนัยายน 2561 

ปรับปรุงเอกสารลา่สดุ ณ วนัท่ี 28 กนัยายน 2561 

ชื่อผลติภณัฑ ์    บัญชีเงินฝากเคเค ฟรี 55 อัพ 

ประเภทผลิตภณัฑ ์   เงินฝากประจ า 

จ านวนเงินเปดิบัญชขีั้นต่ าและสงูสดุ  ขั้นต่ า 5,000 บาท จ ากัดจ านวนเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท 

อัตราดอกเบี้ยตอ่ป ี   ระยะเวลาฝาก 12 เดือน 1.60% ต่อปี 

     ระยะเวลาฝาก 24 เดือน 1.75% ต่อปี 

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2561 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์) 

ข้อมูลอัตราดอกเบ้ียล่าสุดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ 

www.kiatnakin.co.th 

รายละเอยีดอตัราดอกเบีย้ 

วงเงนิฝาก 12 เดอืน 24 เดอืน 

จ านวนเงินฝาก  5,000 - 1,000,000 บาท 1.60% 1.75% 

 

ระยะเวลาจา่ยดอกเบีย้   จ่ายดอกเบ้ียเดือนละ 1 ครั้ง 

เงื่อนไขหลัก     

 ให้บริการเฉพาะบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

 ผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชีเท่าน้ัน  

 จะต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารเพื่อรับโอนดอกเบ้ียที่เกิดขึ้น 

การฝาก/ถอน/โอน สทิธิประโยชนแ์ละเงือ่นไข 

 เลือกระยะเวลาฝาก 12 เดือน หรือ 24 เดือน ได้ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น 

 จ านวนเงินฝาก ขั้นต่ า 5,000 บาท 

 ฝากได้ 1 รายการ ตลอดระยะเวลาการฝาก หากรายการฝากยังไม่ครบก าหนดไม่สามารถฝากเพิ่มได้ 

 กรณีถอนเงินก่อนครบก าหนด จะต้องถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ  

อัตราดอกเบี้ย กรณีผดิเงือ่นไขการฝาก 

  กรณีถอนก่อนก าหนดจะไม่ได้รับดอกเบ้ียเงินฝากจากธนาคาร หากได้รับดอกเบ้ียเงินฝากจากธนาคารไปก่อนวันครบ

ก าหนดเวลา ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนดอกเบ้ียเงินฝากโดยหักจากยอดเงินฝากได้ทันที 

ค่ารักษาบญัช ี

  ไม่มี 

การตอ่อายุบัญช ีเมือ่ครบก าหนดระยะเวลาฝาก 

  หากท่านมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้นๆ จะถือว่าท่านประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป ตามประเภทและ

ระยะเวลาการฝากเดิม เว้นแต่ธนาคารจะก าหนดเป็นอย่างอื่น โดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

ช่องทางในการตดิตอ่ธนาคาร 

 ศูนย์บริการลูกค้า KK Contact Center โทร. 02 165 5555 หรือ www.kiatnakin.co.th 

 

 



เอกสารแสดงการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝาก (Sales Sheet) 

 

(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรศึกษารายละเอียด 

และเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์) 

 

เอกสารออก ณ วนัท่ี 28 กนัยายน 2561 

ปรับปรุงเอกสารลา่สดุ ณ วนัท่ี 28 กนัยายน 2561 

ขอ้ควรระวงั 

 ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไว้กับธนาคาร ส าหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็น

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจ าที่มีระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ซึ่งได้รับดอกเบ้ียเงินฝากจาก

บัญชีดังกล่าวรวมกับบัญชีเงินฝากประจ าทุกประเภทเป็นจ านวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000 บาทตลอดปีภาษี และขณะ

รับดอกเบ้ียมีอายุไม่ต่ ากว่า 55 ปีบริบูรณ์  

 กรณีที่ท่านได้รับดอกเบ้ียเงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจ า เคเค ฟรี 55 อัพ และบัญชีเงินฝากประจ าอื่นๆ รวมกันเกิน 

30,000 บาท ภายในปีภาษีเดียวกัน ท่านจะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส าหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็น

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจ าที่มีระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และท่านยินยอมให้ธนาคารหัก

ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากดอกเบ้ียเงินฝากประจ าและ/หรือยอดเงินฝากได้ตามที่กฎหมายก าหนด 

 หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามเพิ่มเติมที่พนักงานธนาคารทันที 

 เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในกฏหมาย  โดยในปัจจุบัน คือ 

ระยะเวลา จ านวนเงินที่คุม้ครอง 

ตั้งแต่วันที่  11  สิงหาคม  2559  ถึง  10 สิงหาคม  2560 ไม่เกิน  15 ล้านบาท 

ตั้งแต่วันที่  11  สิงหาคม  2560  ถึง  10 สิงหาคม  2561 ไม่เกิน  15 ล้านบาท 

ตั้งแต่วันที่  11  สิงหาคม  2561  ถึง  10 สิงหาคม  2562 ไม่เกิน  10 ล้านบาท 

ตั้งแต่วันที่  11  สิงหาคม  2562  ถึง  10 สิงหาคม  2563 ไม่เกิน    5 ล้านบาท 

ตั้งแต่วันที่  11  สิงหาคม  2563  เป็นต้นไป ไม่เกิน    1 ล้านบาท 

ส าหรับเงินฝากส่วนที่เกินกว่าความคุ้มครอง ท่านอาจจะได้รับคืนไม่เต็มจ านวนโดยต้องเฉล่ียตามสัดส่วนหลังจากที่มี

การช าระบัญชีทรัพย์สินของธนาคาร 

 

BECOME A BETTER YOU 

 

"โอกาสทางการเงนิทีท่ าให้ชวีติคณุดขีึน้ ... 

เราใหค้วามส าคญักบัทกุโอกาสและความตอ้งการของคณุ ดว้ยบรกิารใหค้ าปรกึษาดา้นการเงนิการลงทนุ 

โดยผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น ทีจ่ะท าใหช้วีิตของคณุ ... ดขีึน้อยา่งไมส่ิน้สดุ" 


