
 (ร้อยละต่อปี)
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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% 0.00% 0.00%
       1.2 เคเค  เคอเร้นท ์ 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  บาทขึน้ไป 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% 0.00% 0.00%
       2.2 เคเค อินเวสเตอร์ เซฟว่ิงส์, เคเค อินเวสเตอร์ เซฟว่ิงส ์พลัส 0.25% - - - - - - -
       2.3 เคเค  เซฟว่ิงส ์ 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  บาทขึน้ไป 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% - - -
      2.4 เคเค เซฟว่ิงส ์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  บาทขึน้ไป 0.50% - - - - - - -
     2.5 ออมทรัพย์ KK Max Savings
         เงินฝาก   สว่นทีไ่ม่เกิน 5,000,000  บาท 0.25% - - - - - - -
                        สว่นทีเ่กิน 5,000,000  บาท ขึน้ไป 0.25% - - - - - - -
    2.6 ออมทรัพย์ KK Smart Savings
          เงินฝาก   สว่นทีไ่ม่เกิน  5,000,000  บาท 1.40% 1.00% 1.40% - - - - -
                         สว่นทีเ่กิน  5,000,000  บาท  แต่ไม่เกิน 10,000,000  บาท 1.40% 0.75% 1.40% - - - - -
                         สว่นทีเ่กิน 10,000,000  บาทขึน้ไป 0.75% 0.75% 0.75% - - - - -
     2.7 ออมทรัพย์ KK Smart Bonus
          เงินฝาก    น้อยกว่า 5,000,000  บาท 0.75% - - - - - - -
                          ไม่เกิน 15,000,000  บาท (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาท) 1.50% - - - - - - -
                          สว่นทีเ่กิน 15,000,000  บาท ขึน้ไป 0.75% - - - - - - -
     2.8 ออมทรัพย์ KK Smart Gain
          เงินฝาก    สว่นทีไ่ม่เกิน 20,000,000  บาท 1.50% - - - - - - -
                          สว่นทีเ่กิน 20,000,000  บาท ขึน้ไป 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) 1.35% - - - - - - -
                           สว่นทีเ่กิน 5,000,000 บาท ขึน้ไป 0.50% - - - - - - -

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน)
ตารางที่ 1 อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก ที่ 3/2560
เริม่ใช้ตั้งแต่วนัที่  27 กุมภาพันธ์  2560

ประเภทลูกค้า ผู้มถีิน่ฐานอยู่นอกประเทศ

ประเภทเงินฝาก
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     2.11 ออมทรัพย์ KK Smart Triple
          เงินฝาก    สว่นทีไ่ม่เกิน  1,000,000  บาท 1.00% - - - - - - -
                          สว่นทีเ่กิน  1,000,000  บาท  แต่ไม่เกิน 3,000,000  บาท 1.00% - - - - - - -
                          สว่นทีเ่กิน 3,000,000 บาท ขึน้ไป 0.00% - - - - - - -
         อัตราดอกเบีย้โบนัสพิเศษ 
                         ในปทีี ่1 0.40% - - - - - - -
                         ในปทีี ่2 0.50% - - - - - - -
                         ในปทีี ่3 0.60% - - - - - - -
                                         (ตามเง่ือนไขทา้ยประกาศ)
 3.   เงินฝากประจ า(ใบรับฝาก CD)
        7  วนั

        เงินฝาก  5,000,000 บาทขึน้ไป - 0.80% - 0.80% 0.80% 0.80% - -
         15  วนั

        เงินฝาก  5,000,000 บาทขึน้ไป - 0.80% - 0.80% 0.80% 0.80% - -
        1  เดอืน

        เงินฝาก  5,000,000 บาทขึน้ไป - 0.80% - 0.80% 0.80% 0.80% - -
        2  เดอืน

        เงินฝาก  5,000,000 บาทขึน้ไป - 0.80% - 0.80% 0.80% 0.80% - -
 4.   เงินฝากประจ า (บัตรเงินฝาก NCD)
        7  วนั

        เงินฝาก  100,000 บาทขึน้ไป 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% - - -
        15  วนั

        เงินฝาก  100,000 บาทขึน้ไป 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% - - -
        1  เดอืน

        เงินฝาก  100,000 บาทขึน้ไป 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% - - -
        2  เดอืน

        เงินฝาก  100,000 บาทขึน้ไป 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% - - -
 5.   เงินฝากประจ า  ( ใบรับฝาก, สมุดคู่ฝาก และบัตรเงินฝาก)
        3  เดอืน

       เงินฝาก   ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.35% 1.25% 1.35% 0.90% 0.90% 0.90% - -
                       มากกว่า  100,000,000  บาทขึน้ไป 1.20% 1.10% 1.20% 0.90% 0.90% 0.90% - -
        6  เดอืน

       เงินฝาก   ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.45% 1.35% 1.45% 1.00% 1.00% 1.00% - -
                       มากกว่า 100,000,000  บาทขึน้ไป 1.30% 1.20% 1.30% 1.00% 1.00% 1.00% - -
        9  เดอืน

       เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.45% 1.35% 1.45% 1.00% 1.00% 1.00% - -
                      มากกว่า 100,000,000  บาทขึน้ไป 1.30% 1.20% 1.30% 1.00% 1.00% 1.00% - -
        12  เดอืน

       เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.50% 1.40% 1.50% 1.00% 1.00% 1.00% - -
                      มากกว่า 100,000,000  บาทขึน้ไป 1.35% 1.25% 1.35% 1.00% 1.00% 1.00% - -
        18  เดอืน

       เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.55% 1.45% 1.55% 1.10% 1.10% 1.10% - -
                     มากกว่า 100,000,000  บาทขึน้ไป 1.40% 1.30% 1.40% 1.10% 1.10% 1.10% - -
       24  เดอืน

       เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.55% 1.45% 1.55% 1.20% 1.20% 1.20% - -
                      มากกว่า 100,000,000  บาทขึน้ไป 1.40% 1.30% 1.40% 1.20% 1.20% 1.20% - -
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        36  เดอืน

        เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.65% 1.55% 1.65% 1.30% 1.30% 1.30% - -
                       มากกว่า 100,000,000  บาทขึน้ไป 1.50% 1.40% 1.50% 1.30% 1.30% 1.30% - -
        48  เดอืน

        เงินฝาก  ไม่เกิน  100,000,000 บาท 1.75% 1.65% 1.75% 1.40% 1.40% 1.40% - -
                      มากกว่า 100,000,000  บาทขึน้ไป 1.60% 1.50% 1.60% 1.40% 1.40% 1.40% - -
6. เงินฝากประจ าพิเศษ 50 เดอืน 

สมุดคู่ฝาก

จ านวนเงิน  5,000 - 100,000,000  บาท 2.00% - - - - - - -
                                         (ตามเง่ือนไขทา้ยประกาศ)
7. เงินฝากประจ 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% - - - - - - -
                                         (ตามเง่ือนไขทา้ยประกาศ)
8. เงินฝากประจ าพิเศษ 72 เดอืน

สมุดคู่ฝาก
จ านวนเงิน  5,000 - 100,000,000  บาท 2.10% - - - - - - -
                                         (ตามเง่ือนไขทา้ยประกาศ)
9. เงินฝากประจ าพิเศษ 10 เดอืน

สมุดคู่ฝาก
จ านวนเงิน  5,000 - 100,000,000  บาท 1.70% - - - - - - -
                                         (ตามเง่ือนไขทา้ยประกาศ)
10. เงินฝากประจ าพิเศษ 27 เดอืน

สมุดคู่ฝาก
จ านวนเงิน  5,000 - 100,000,000  บาท 2.05% - - - - - - -
                                         (ตามเง่ือนไขทา้ยประกาศ)
11. เงินฝากประจ าพิเศษ ส าหรับลูกค้าประกนัชีวติ แบบสะสมทรัพย์ เคเคเจน เวลท์ 12/5,
สะสมทรัพย์  12/5 พลสั(มเีงินปันผล), เคเคเจน เวลท์ 15/7,  เคเคเจน เอก็ซ์ตร้า 25/15, 
เคเคเจน อนิฟีนิท เวลท์ 88/4, เคเคเจน อนิฟีนิท เวลท์ 88/8 
หรือ แบบบ านาญ เคเคเจน อนิฟินิท 88/5 
สมุดคู่ฝาก
   เงินฝากประจ าพิเศษ 6 เดือน 
          จ านวนเงิน 100,000 บาท ขึน้ไป 3.00% - - - - - - -
                 ต้ังแต่วันที ่1 - 31 มีนาคม 2560 
                                         (ตามเง่ือนไขทา้ยประกาศ)

ประกาศ ณ วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2560
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หมายเหตุ : ความหมายของประเภทลูกค้า และเงื่อนไขต่างๆ ในการฝากเงนิและจ่ายดอกเบีย้
1. ความหมายของประเภทลูกค้า

1.1 บุคคลธรรมดา หมายถงึ บุคคลธรรมดา ห้างหุน้ส่วนสามญั คณะบุคคลทีม่สีัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาทีม่สีัญชาติอ่ืนแต่มถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย
1.2 นิติบุคคลทัว่ไป หมายถงึ บริษัทจ ากดั บริษัทมหาชนจ ากดั ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ห้างหุน้ส่วนสามญัจดทะเบียน นิติบุคคลอาคารชดุ สหกรณ์ ทีจ่ดทะเบียนจัดต้ัง

ตามกฎหมาย (ยกเว้นสหกรณ์ออมทรัพย์) และนิติบุคคลอ่ืนทีจ่ดทะเบียนจัดต้ังตามกฎหมายไทย 
1.3 นิติบุคคลทีไ่มแ่สวงหาก าไร หมายถงึ นิติบุคคลทีไ่มม่วัีตถปุระสงคเ์พ่ือหาก าไร เชน่ มลูนิธิ วัด สมาคม สภากาชาดไทย สถาบันการศึกษา เป็นต้น
1.4 นิติบุคคลพิเศษ หมายถงึ หน่วยงานราชการ บริษัทประกนัวินาศภัย กองทุนทดแทนความเสียหาย และนิติบุคคลซึง่มจี านวนสินทรัพย์ต้ังแต่ 10,000,000,000.-บาท 

และให้หมายความรวมถงึกจิการในเครือของนิติบุคคลดังกลา่วด้วย
1.5 หน่วยงานราชการ หมายถงึ หน่วยงานต่างๆ ทีม่กีฎหมายเฉพาะให้จัดต้ังขึน้ เชน่ กระทรวง ทบวง กรมของรัฐบาลไทย เทศบาล องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

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

ทีจั่ดต้ังขึน้ตามกฎหมายไทย 
1.7 สถาบัน หมายถงึ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ทีจั่ดต้ังขึน้ตามกฎหมายไทย สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ บริษัทเงินทุน 

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลกัทรัพย์ บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน นิติบุคคลทีป่ระกอบธุรกจิบัตรเครดิต นิติบุคคลทีป่ระกอบธุรกจิการให้เชา่แบบลสีซิง่ 
บริษัทประกนัชวิีต บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ทีอ่ยู่อาศัย บริษัทบริหารสินทรัพย์ และบรรษัทประกนัสินเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม

1.8 ผู้มถีิน่ฐานอยู่นอกประเทศ (Non-Resident) หมายถงึ นิติบุคคล หรือบุคคลทีไ่มไ่ด้มถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทยซึง่ประกอบด้วย 
(1)  นิติบุคคล ได้แก ่กจิการ สถาบัน กองทุน บริษัท หรือสถาบันการเงินทีต้ั่งอยู่นอกประเทศไทย 
(2)  องคก์รของรัฐบาลต่างประเทศทีต้ั่งอยู่นอกประเทศไทย 
(3)  ส านักงานสาขาและตัวแทนของนิติบุคคลซึง่ต้ังอยู่นอกประเทศไทย
(4)  บุคคลธรรมดาทีไ่มม่สีัญชาติไทย และไมม่ใีบต่างด้าว หรือใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย 

ทัง้นี ้ไมร่วมถงึสถานทูตไทย สถานกงสุลไทย หรือหน่วยงานของรัฐบาลไทยทีต้ั่งอยู่นอกประเทศไทย สถานทูตต่างประเทศ สถานกงสุล ทบวงการช านัญพิเศษ
แห่งองคก์ารสหประชาชาติ องคก์ารหรือสถาบันระหว่างประเทศทีป่ระจ าการในประเทศไทย สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ระจ าการในประเทศไทย  
ส านักงานสาขา และตัวแทนของบุคคลทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่นอกประเทศซึง่ต้ังอยู่ในประเทศไทย

2. เงื่อนไขส าหรับการฝากเงนิในบัญชีเงนิฝากกระแสรายวนั
2.1 บัญชีเงนิฝากกระแสรายวนัทัว่ไป

2.1.1  จ านวนเงินเปิดบัญชขีัน้ต่ า 10,000.- บาท
2.1.2  ไมม่ดีอกเบีย้เงินฝาก

2.2 บัญชีเงนิฝากเคเค เคอร์เร้นท์ พลสั
2.2.1  จ านวนเงินเปิดบัญชขีัน้ต่ า 10,000.- บาท
2.2.2  ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้เงินฝากปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิน้เดือนมถินุายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่1 

ด้านหน้านี ้เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลอื ณ สิน้วัน ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี้

3. เงื่อนไขส าหรับการฝากเงนิในบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์
3.1 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ทัว่ไป
(ธนาคารไม่รับเปิดบัญชีใหม่ ให้แก่ประเภทลูกค้า (1) (2) (3) (4) และ (5) ตั้งแต่วนัที ่13 มกราคม 2557 เป็นต้นไป)

3.1.1  จ านวนเงินเปิดบัญชขีัน้ต่ า 1,000.- บาท
3.1.2  ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้เงินฝากปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิน้เดือนมถินุายน และธันวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่1 

ด้านหน้านี ้เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลอื ณ สิน้วัน ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.1.3  ในกรณีทีบ่ัญชไีมม่รีายการเคลือ่นไหวต้ังแต่ 12 เดือนขึน้ไป และยอดเงินคงเหลอืในบัญชนี้อยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมสีิทธิหักคา่รักษาบัญชเีงินฝาก

ตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด 
3.1.4  ในกรณีทีผู้่ฝากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันทีเ่ปิดบัญช ี ธนาคารจะคดิคา่ธรรมเนียมตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด

3.2 บัญชีเงนิฝากเคเค อนิเวสเตอร์ เซฟวิง่ส์ และ บัญชีเงนิฝากเคเค อนิเวสเตอร์ เซฟวิง่ส์ พลสั
(ธนาคารไม่รับเปิดบัญชีใหม่ให้แก่ลูกค้าทุกประเภท ตั้งแต่วนัที ่13 มกราคม 2557 เป็นต้นไป)

3.2.1  ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิน้เดือนมถินุายน และธันวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่1 
ด้านหน้านี ้เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลอื ณ สิน้วัน ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี้
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3.2.2  ในกรณีทีบ่ัญชไีมม่รีายการเคลือ่นไหวต้ังแต่ 12 เดือนขึน้ไป และยอดเงินคงเหลอืในบัญชนี้อยกว่า 10,000.- บาท  ธนาคารมสีิทธิหักคา่รักษาบัญชเีงินฝาก
ตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด 

3.2.3  ในกรณีทีผู้่ฝากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันทีเ่ปิดบัญช ี ธนาคารจะคดิคา่ธรรมเนียมตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด

3.3 บัญชีเงนิฝากเคเค เซฟวิง่ส์ พลสั
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) (2) (3) (4) และ (5) เท่านั้น)

3.3.1  จ านวนเงินเปิดบัญชขีัน้ต่ า 1,000.- บาท
3.3.2  ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิน้เดือนมถินุายน และธันวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่1 

ด้านหน้านี ้เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลอื ณ สิน้วัน ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.3.3 ในกรณีทีบ่ัญชไีมม่รีายการเคลือ่นไหวต้ังแต่ 12 เดือนขึน้ไป และยอดเงินคงเหลอืในบัญชนี้อยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมสีิทธิหักคา่รักษาบัญชเีงินฝาก

ตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด 
3.3.4  ในกรณีทีผู้่ฝากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันทีเ่ปิดบัญช ี ธนาคารจะคดิคา่ธรรมเนียมตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด

3.4 บัญชีเงนิฝากเคเค เซฟวิง่ส์ พลสั 2
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิในบัญชีนี ้เฉพาะลูกค้าทีไ่ด้รับใบจองสิทธิจากงาน Money Expo 2009 และน าใบจองสิทธิมาเปิดบัญชี

ตั้งแต่วนัที ่7 - 29 พฤษภาคม 2552 เท่านั้น)
3.4.1  ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิน้เดือนมถินุายน และธันวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่1 

ด้านหน้านี ้เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลอื ณ สิน้วัน ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.4.2 ในกรณีทีบ่ัญชไีมม่รีายการเคลือ่นไหวต้ังแต่ 12 เดือนขึน้ไป และยอดเงินคงเหลอืในบัญชนี้อยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมสีิทธิหักคา่รักษาบัญชเีงินฝาก

ตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด 
3.4.3  ในกรณีทีผู้่ฝากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันทีเ่ปิดบัญช ี ธนาคารจะคดิคา่ธรรมเนียมตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด

3.5 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ KK Max Savings
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิในบัญชีนี ้เฉพาะลูกค้าทีเ่ปิดบัญชีภายในงาน SET In The City 2009

ตั้งแต่วนัที ่12 - 15 พฤศจิกายน 2552 เท่านั้น)
3.5.1  ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิน้เดือนมถินุายน และธันวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่1 

ด้านหน้านี ้เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลอื ณ สิน้วัน ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.5.2  ในกรณีทีบ่ัญชไีมม่รีายการเคลือ่นไหวต้ังแต่ 12 เดือนขึน้ไป และยอดเงินคงเหลอืในบัญชนี้อยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมสีิทธิหักคา่รักษาบัญชเีงินฝาก

ตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด 
3.5.3  ในกรณีทีผู้่ฝากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันทีเ่ปิดบัญช ี ธนาคารจะคดิคา่ธรรมเนียมตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด

3.6 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ KK Smart Savings
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) (2) และ (3) เท่านั้น)

3.6.1  ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชไีด้เฉพาะบัญชทีีม่ชีือ่บุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญช ีและผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญช ีเท่านัน้ ตลอดจนไมส่ามารถขอเปิด
บัญชร่ีวม หรือเพ่ือบุคคลอ่ืนได้  

3.6.2  จ านวนเงินเปิดบัญชขีัน้ต่ า 50,000.- บาท
3.6.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิน้เดือนมถินุายน และธันวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่1 

ด้านหน้านี ้เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลอื ณ สิน้วัน ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.6.4  ผู้ฝากสามารถถอนเงินจากบัญชโีดยไมม่คีา่ธรรมเนียมการถอน/โอนเงิน ได้เดือนละ 4 คร้ัง  และการถอนต้ังแต่คร้ังที ่5 เป็นต้นไป ธนาคารมสีิทธิ

หักคา่ธรรมเนียมตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด
3.6.5  ธนาคารจะค านวณยอดเงินฝากเฉลีย่ของผู้ฝากเป็นรายเดือนทุกวันสิน้เดือน  หากธนาคารค านวณยอดเงินฝากเฉลีย่คงเหลอืในบัญชขีองผู้ฝากแลว้

ปรากฏว่า ณ วันสิน้เดือน มจี านวนน้อยกว่า 50,000.- บาท ธนาคารมสีิทธิหักคา่ธรรมเนียมตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด 
3.6.6 ผู้ฝากต้องคงเงินในบัญชเีป็นจ านวนไมน่้อยกว่า 500.- บาท การถอนเงินทีท่ าให้ยอดเงินคงเหลอืน้อยกว่า 500.- บาท ไมส่ามารถท าได้ ยกเว้นการ

ถอนเงินเพ่ือปิดบัญชเีท่านัน้
3.6.7  ในกรณีทีบ่ัญชไีมม่รีายการเคลือ่นไหวต้ังแต่ 12 เดือนขึน้ไป และยอดเงินคงเหลอืในบัญชนี้อยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมสีิทธิหักคา่รักษาบัญชเีงินฝาก

ตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด 
3.6.8  ในกรณีทีผู้่ฝากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันทีเ่ปิดบัญช ี ธนาคารจะคดิคา่ธรรมเนียมตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด
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3.7 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ KK Smart Bonus 
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิในบัญชีนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) เท่านั้น)

3.7.1  ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชไีด้เฉพาะบัญชทีีม่ชีือ่บุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญช ีและผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญช ีเท่านัน้ ตลอดจนไมส่ามารถขอเปิด
บัญชร่ีวม หรือเพ่ือบุคคลอ่ืนได้  

3.7.2  จ านวนเงินเปิดบัญชขีัน้ต่ า 1,000.- บาท
3.7.3  ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิน้เดือนมถินุายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่1

ด้านหน้านี ้เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลอื ณ สิน้วัน ตามตัวอย่างวิธีการค านวณดอกเบีย้ออมทรัพย์ KK Smart Bonus ต่อไปนี้

3.7.4  ในกรณีทีผู้่ฝากเปิดบัญชดี้วยเชค็ หรือน าฝากเชค็เขา้บัญช ีหากเชค็ดังกลา่วไมส่ามารถเรียกเกบ็เงินได้ และมผีลท าให้ยอดคงเหลอื ณ สิน้วันของ
วันเปิดบัญช ีหรือของวันทีน่ าฝากเชค็เรียกเกบ็ ต่ ากว่า 5,000,000.- บาท ธนาคารจะคดิคา่ธรรมเนียมตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด เว้นแต่เขา้ขอ้ยกเว้น
ตามทีธ่นาคารก าหนด 

3.7.5  ในกรณีทีบ่ัญชไีมม่รีายการเคลือ่นไหวต้ังแต่ 12 เดือนขึน้ไป และยอดเงินคงเหลอืในบัญชนี้อยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมสีิทธิหักคา่รักษาบัญชเีงินฝาก
ตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด 

3.7.6  ในกรณีทีผู้่ฝากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันทีเ่ปิดบัญช ี ธนาคารจะคดิคา่ธรรมเนียมตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด

3.8 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ KK Smart Gain 
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิในบัญชีนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) เท่านั้น)

3.8.1 ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชไีด้เฉพาะบัญชทีีม่ชีือ่บุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญช ีตลอดจนไมส่ามารถขอเปิดบัญชร่ีวม หรือเพ่ือบุคคลอ่ืนได้  
3.8.2  จ านวนเงินเปิดบัญชขีัน้ต่ า 50,000.- บาท
3.8.3  ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้เดือนละ 1 คร้ัง ณ วันสิน้เดือน  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่1 ด้านหน้านี ้เป็นรายวันจากยอดเงิน

คงเหลอื ณ สิน้วัน ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี ้
3.8.4  ในกรณีทีผู้่ฝากถอนเงินสด หรือโอนเงินไปยังบัญชเีงินฝากประเภทอ่ืนทีไ่มใ่ชบ่ัญชเีงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Gain มจี านวนเกนิกว่า 20,000.- บาท

ต่อเดือน  ธนาคารจะคดิคา่ธรรมเนียมตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด  
3.8.5  ในกรณีทีผู้่ฝากปิดบัญช ีธนาคารจะคดิคา่ธรรมเนียมตามอัตราทีธ่นาคารประกาศก าหนด  เว้นแต่เป็นการปิดบัญชเีพ่ือน าเงินไปฝากยังบัญชี

เงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Gain หรือ เป็นบัญชทีีเ่ปิดมาครบระยะเวลา 2 ปี
3.8.6  ในกรณีทีผู้่ฝากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันทีเ่ปิดบัญช ีธนาคารจะคดิคา่ธรรมเนียมตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด

3.9  บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ KK Smart Invest 
(ธนาคารไม่รับเปิดบัญชีใหม่ ให้แก่ประเภทลูกค้า (1) ตั้งแต่วนัที ่8 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป)

3.9.1  ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชไีด้เฉพาะบัญชทีีม่ชีือ่บุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญช ีตลอดจนไมส่ามารถขอเปิดบัญชร่ีวม หรือเพ่ือบุคคลอ่ืนได้  
3.9.2  จ านวนเงินเปิดบัญชขีัน้ต่ า 1,000.- บาท
3.9.3  ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิน้เดือนมถินุายน และธันวาคมของทุกปี  โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่1 

ด้านหน้านี ้เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลอื ณ สิน้วัน ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี้
3.9.4  ผู้ฝากต้องก าหนดเง่ือนไขยอดเงินคงเหลอืขัน้ต่ า และยอดเงินคงเหลอืสูงสุด และตกลงผูกพันและปฏบิัติตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขส าหรับบัญชี

เงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Invest ทีธ่นาคารก าหนด
3.9.5  ในกรณีทีผู้่ฝากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันทีเ่ปิดบัญช ีธนาคารจะคดิคา่ธรรมเนียมตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด
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3.10 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ KK Smart Million
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิในบัญชีนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) เท่านั้น)

3.10.1 ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชไีด้เฉพาะบัญชทีีม่ชีือ่บุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญช ีรวมถงึคณะบุคคลทีจ่ดทะเบียน ตลอดจนไมส่ามารถขอเปิดบัญชร่ีวม 
หรือเพ่ือบุคคลอ่ืนได้

3.10.2 ไมจ่ ากดัจ านวนเงินขัน้ต่ าในการเปิดบัญชี
3.10.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 คร้ัง ณ วันสิน้เดือนมถินุายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่1 
ด้านหน้านี ้เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลอื ณ สิน้วัน ตามตัวอย่างวิธีการค านวณดอกเบีย้ออมทรัพย์ KK Smart Million ต่อไปนี้

3.10.4 ในกรณีทีผู้่ฝากเปิดบัญชดี้วยเชค็ หรือน าฝากเชค็เขา้บัญช ีหากเชค็ดังกลา่วไมส่ามารถเรียกเกบ็เงินได้ และมผีลท าให้ยอดคงเหลอื ณ สิน้วัน
ของวันเปิดบัญช ีหรือของวันทีน่ าฝาก เชค็เรียกเกบ็ต่ ากว่า 1,000,000.- บาท ธนาคารจะคดิคา่ธรรมเนียมตามทีธ่นาคารประกาศก าหนดเว้นแต่
เขา้ขอ้ยกเว้นตามทีธ่นาคารก าหนด

3.10.5 ในกรณีทีผู้่ฝากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันทีเ่ปิดบัญช ีธนาคารจะคดิคา่ธรรมเนียมตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด

3.11 บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ KK Smart Triple
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิในบัญชีนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) เท่านั้น)

3.11.1 ให้บริการเฉพาะกลุม่ลกูคา้บุคคลธรรมดา ห้างหุน้ส่วนสามญั และคณะบุคคลทีจ่ดทะเบียน
3.11.2 จ านวนเงินเปิดบัญชขีัน้ต่ า 50,000.- บาท
3.11.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ปีละ 1 คร้ัง ณ วันสิน้เดือนธันวาคมของทุกปี และดอกเบีย้โบนัสพิเศษปีละ 1 คร้ัง ณ วันที ่1 มกราคม ของทุกปี

เป็นระยะเวลา 3 ปี 
3.11.4 การค านวณดอกเบีย้เงินฝาก ธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตามหน้าประกาศของธนาคาร เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลอื ณ สิน้วัน  
3.11.5 การค านวณดอกเบีย้โบนัสพิเศษ ธนาคารจะค านวณจากยอดเงินฝากคงเหลอื ณ สิน้วันทีม่จี านวนต่ าทีสุ่ดนับต้ังแต่วันเปิดบัญช ีทุกสิน้ปี

ในอัตราดอกเบีย้โบนัสพิเศษตามหน้าประกาศของธนาคาร ณ ขณะนัน้ โดยมเีง่ือนไขและวิธีการค านวณดอกเบีย้โบนัสพิเศษ ดังต่อไปนี้

ในกรณีทีผู้่ฝากปิดบัญชกีอ่นวันทีธ่นาคารจ่ายดอกเบีย้โบนัสพิเศษให้แกผู้่ฝากในปีใด ผู้ฝากจะไมไ่ด้รับดอกเบีย้โบนัสพิเศษของปีนัน้
3.11.6 ในกรณีทีผู้่ฝากปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันทีเ่ปิดบัญช ีธนาคารจะคดิคา่ธรรมเนียมตามทีธ่นาคารประกาศก าหนด
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4. เงื่อนไขส าหรับการฝากเงนิในบัญชีเงนิฝากประจ า
4.1 บัญชีเงนิฝากประจ า  ในกรณทีีผู้่ฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็นหลกัฐานการฝากเงนิ

4.1.1  จ านวนเงินเปิดบัญชขีัน้ต่ า 5,000.- บาท 
4.1.2  ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้เงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่1 ด้านหน้านี ้เมือ่ผู้ฝากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาทีร่ะบุไว้

ในค าขอเปิดบัญชหีรือใบน าฝาก แลว้แต่กรณี นับต้ังแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุ
ด้านท้ายของประกาศนี ้ทัง้นี ้ผู้ฝากต้องมบีัญชเีงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชเีงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพ่ือรับโอนดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้

ทัง้นี ้ในกรณีทีผู้่ฝากฝากเงินเพ่ิมเติม หาก (ก) ผู้ฝากฝากเขา้บัญชเีงินฝากประจ าตามประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากทีธ่นาคารก าหนด
อัตราดอกเบีย้ตามยอดเงินฝากไว้มากกว่า 1 อัตรา และ (ข) จ านวนเงินของรายการทีฝ่ากเพ่ิมเติมนัน้ท าให้ยอดเงินฝากประจ ารวมทุกบัญช ี(ไมร่วมบัญชี
เงินฝากประจ าพิเศษ) ของผู้ฝากทัง้หมดทีม่อียู่กบัธนาคาร มจี านวนมากกว่า 100,000,000.- บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ให้กบัรายการทีฝ่ากเพ่ิมเติม 
ตามอัตราดอกเบีย้ ประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากของรายการฝากเงินทีเ่พ่ิมเติมดังกลา่ว ในอัตราดอกเบีย้เงินฝากทีม่ากกว่า 100,000,000.- บาท 
ทีร่ะบุไว้ในตารางที ่1 ด้านหน้านี ้

4.1.3  ในกรณีทีผู้่ฝากถอนเงินกอ่นครบก าหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมรีะยะเวลาฝากเงินไมถ่งึ 3 เดือน ธนาคารจะ
ไมจ่่ายดอกเบีย้  และหากมรีะยะเวลาฝากต้ังแต่ 3 เดือนขึน้ไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้จากยอดเงินฝากดังกลา่ว ส าหรับระยะเวลาทีฝ่ากไว้จริงใน
อัตราดอกเบีย้ออมทรัพย์ทัว่ไป ณ วันฝาก 

4.1.4 เงินฝากทีม่รีะยะเวลาฝากต้ังแต่ 12 เดือนขึน้ไป ผู้ฝากสามารถเลอืกรับดอกเบีย้เป็นราย 6 เดือน หรือรับดอกเบีย้เมือ่ครบก าหนดฝากเงินกไ็ด้ โดยก าหนด
เง่ือนไขการรับดอกเบีย้และวิธีการรับดอกเบีย้ในค าขอเปิดบัญช ีหรือใบน าฝาก 

4.1.5 เมือ่ครบก าหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมไิด้ถอนเงินฝากรายการนัน้ๆ ให้ถอืว่าผู้ฝากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนัน้กบัธนาคารต่อไป ตามประเภทและ
ระยะเวลาการฝากเดิม เว้นแต่ธนาคารจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบลว่งหน้า 

4.2 บัญชีเงนิฝากประจ า  ในกรณทีีผู้่ฝากขอรับใบรับฝาก (CD) เป็นหลกัฐานการฝากเงนิ
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (2) (3) (4) (5) สถาบัน และ สหกรณ์ออมทรัพย์ เท่านั้น)

4.2.1  จ านวนเงินเปิดบัญชขีัน้ต่ า 500,000.- บาท  ส าหรับการฝากคร้ังต่อไป จะต้องฝากจ านวนไมน่้อยกว่า 100,000.- บาทต่อรายการ
4.2.2  ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้เงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่1 ด้านหน้านี ้เมือ่ผู้ฝากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาทีร่ะบุไว้

ในค าขอเปิดบัญชหีรือใบน าฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามทีธ่นาคารก าหนด แลว้แต่กรณี นับต้ังแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้
ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี ้ทัง้นี ้ผู้ฝากต้องมบีัญชเีงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชเีงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้

ทัง้นี ้ในกรณีทีผู้่ฝากฝากเงินเพ่ิมเติม หาก (ก) ผู้ฝากฝากเขา้บัญชเีงินฝากประจ าตามประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากทีธ่นาคารก าหนด
อัตราดอกเบีย้ตามยอดเงินฝากไว้มากกว่า 1 อัตรา และ (ข) จ านวนเงินของรายการทีฝ่ากเพ่ิมเติมนัน้ท าให้ยอดเงินฝากประจ ารวมทุกบัญช ี(ไมร่วมบัญชี
เงินฝากประจ าพิเศษ) ของผู้ฝากทัง้หมดทีม่อียู่กบัธนาคาร มจี านวนมากกว่า 100,000,000.- บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ให้กบัรายการทีฝ่ากเพ่ิมเติม 
ตามอัตราดอกเบีย้ ประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากของรายการฝากเงินทีเ่พ่ิมเติมดังกลา่ว ในอัตราดอกเบีย้เงินฝากทีม่ากกว่า 100,000,000.- บาท 
ทีร่ะบุไว้ในตารางที ่1 ด้านหน้านี้

4.2.3  ในกรณีทีผู้่ฝากถอนเงินกอ่นครบก าหนด  ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมรีะยะเวลาฝากเงินไมถ่งึ 3 เดือน  ธนาคารจะ
ไมจ่่ายดอกเบีย้ และหากมรีะยะเวลาฝากต้ังแต่ 3 เดือนขึน้ไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้จากยอดเงินฝากดังกลา่ว  ส าหรับระยะเวลาทีฝ่ากไว้จริงใน
อัตราดอกเบีย้ออมทรัพย์ทัว่ไป ณ วันฝาก

4.2.4 เงินฝากทีม่รีะยะเวลาฝากต้ังแต่ 12 เดือนขึน้ไป ผู้ฝากสามารถเลอืกรับดอกเบีย้เป็นราย 6 เดือน หรือรับดอกเบีย้เมือ่ครบก าหนดฝากเงินกไ็ด้ โดยก าหนด
เง่ือนไขการรับดอกเบีย้และวิธีการรับดอกเบีย้ในค าขอเปิดบัญช ีหรือใบน าฝาก หรือเอกสารอ่ืนใดตามทีธ่นาคารก าหนด

4.2.5  เมือ่ครบก าหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมไิด้ถอนเงินฝากรายการนัน้ๆ ให้ถอืว่าผู้ฝากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนัน้กบัธนาคารต่อไป ตามประเภทและ
ระยะเวลาการฝากเดิม เว้นแต่ธนาคารจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบลว่งหน้า 

4.3 บัญชีเงนิฝากประจ าประเภทบัตรเงนิฝาก (NCD)
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะลูกค้าทีม่ีสินเช่ือกบัธนาคาร และประสงค์ทีจ่ะน าบัตรเงนิฝากมาเป็นประกนัในการช าระหนีสิ้นเช่ือให้แก่

ธนาคารเท่านั้น หรือลูกค้าทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากธนาคาร)
4.3.1  จ านวนเงินเปิดบัญชขีัน้ต่ า 100,000.- บาท
4.3.2  ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้เงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่1 ด้านหน้านี ้เมือ่ผู้ฝากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาทีร่ะบุไว้

ในค าขอเปิดบัญชหีรือใบน าฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามทีธ่นาคารก าหนด แลว้แต่กรณี นับต้ังแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้
ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี ้ทัง้นี ้ผู้ฝากต้องมบีัญชเีงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชเีงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้
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ทัง้นี ้ในกรณีทีผู้่ฝากฝากเงินเพ่ิมเติม หาก (ก) ผู้ฝากฝากเขา้บัญชเีงินฝากประจ าตามประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากทีธ่นาคารก าหนด
อัตราดอกเบีย้ตามยอดเงินฝากไว้มากกว่า 1 อัตรา และ (ข) จ านวนเงินของรายการทีฝ่ากเพ่ิมเติมนัน้ท าให้ยอดเงินฝากประจ ารวมทุกบัญช ี(ไมร่วมบัญชี
เงินฝากประจ าพิเศษ) ของผู้ฝากทัง้หมดทีม่อียู่กบัธนาคาร มจี านวนมากกว่า 100,000,000.- บาท ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ให้กบัรายการทีฝ่ากเพ่ิมเติม 
ตามอัตราดอกเบีย้ ประเภทเงินฝากและระยะเวลาการฝากของรายการฝากเงินทีเ่พ่ิมเติมดังกลา่ว ในอัตราดอกเบีย้เงินฝากทีม่ากกว่า 100,000,000.- บาท 
ทีร่ะบุไว้ในตารางที ่1 ด้านหน้านี้

4.3.3  ในกรณีทีผู้่ฝากประสงคท์ีจ่ะถอนเงินกอ่นวันครบก าหนดช าระหนีส้ินเชือ่ทัง้หมด  ผู้ฝากจะต้อง (ก) ได้รับความยินยอมจากธนาคารกอ่น  และ (ข) ถอน
เต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมรีะยะเวลาฝากเงินไมถ่งึ 3 เดือน ธนาคารจะไมจ่่ายดอกเบีย้ และหากมรีะยะเวลาฝากเงินต้ังแต่ 3 เดือน
ขึน้ไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้จากยอดเงินฝากดังกลา่ว ส าหรับระยะเวลาทีฝ่ากไว้จริง ในอัตราดอกเบีย้ออมทรัพย์ทัว่ไป ณ วันฝาก 

4.3.4  ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้เมือ่ครบก าหนดฝากเงิน ตามวิธีการรับดอกเบีย้ทีผู้่ฝากระบุไว้ในค าขอเปิดบัญช ีหรือใบน าฝาก หรือเอกสารอ่ืนใดตามทีธ่นาคาร
ก าหนด

4.3.5  เมือ่ครบก าหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมไิด้ถอนเงินฝากรายการนัน้ๆ ให้ถอืว่าผู้ฝากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนัน้กบัธนาคารต่อไป ตามประเภทและ
ระยะเวลาการฝากเดิม เว้นแต่ธนาคารจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบลว่งหน้า

4.3.6  ผู้ฝากสามารถโอนบัตรเงินฝากให้แกบุ่คคลอ่ืนได้โดยมเีง่ือนไขว่าต้องเป็นการโอนให้กบับุคคลทีเ่ป็นประเภทลกูคา้เดียวกนักบัผู้ฝาก

4.4 บัญชีเงนิฝากประจ าพเิศษ 50 เดอืน ในกรณทีีผู้่ฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็นหลกัฐานการฝากเงนิ
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) ทีม่ีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์)

4.4.1 จ านวนเงินเปิดบัญชขีัน้ต่ า 5,000.- บาท ส าหรับการฝากคร้ังต่อไปจะต้องฝากจ านวนไมน่้อยกว่า 5,000.- บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบัญชสีูงสุด
ต้องไมเ่กนิ 100,000,000.- บาท

4.4.2 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้เงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่1 ด้านหน้านี ้เมือ่ผู้ฝากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาทีร่ะบุไว้
ในค าขอเปิดบัญชหีรือใบน าฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามทีธ่นาคารก าหนด แลว้แต่กรณี นับต้ังแต่วันฝากเงินแต่ละรายการโดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้
ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี ้ทัง้นี ้ผู้ฝากต้องมบีัญชเีงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชเีงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้

4.4.3 ในกรณีทีผู้่ฝากถอนเงินกอ่นครบก าหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมรีะยะเวลาฝากเงินไมถ่งึ 3 เดือน ธนาคารจะ
ไมจ่่ายดอกเบีย้ และหากมรีะยะเวลาฝากเงินต้ังแต่ 3 เดือนขึน้ไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้จากยอดเงินฝากดังกลา่ว ส าหรับระยะเวลาทีฝ่ากไว้จริง 
ในอัตราดอกเบีย้ออมทรัพย์ทัว่ไป ณ วันฝาก 

4.4.4 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้รายเดือน ตามวิธีการรับดอกเบีย้ทีผู้่ฝากระบุไว้ในค าขอเปิดบัญช ีหรือใบน าฝาก 
4.4.5 เมือ่ครบก าหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมไิด้ถอนเงินฝากรายการนัน้ๆ ให้ถอืว่าผู้ฝากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนัน้กบัธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะท าการ

ฝากเงินรายการดังกลา่วเขา้บัญชเีงินฝากประจ าระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ซึง่ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้เท่ากบัอัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 12 เดือน ที่
ธนาคารประกาศใชอ้ยู่ในขณะนัน้ 

4.5 บัญชีเงนิฝากประจ า เคเค ฟรี 55 อพั
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) ทีม่ีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์)

4.5.1  ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชไีด้เฉพาะบัญชทีีม่ชีือ่บุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญช ีตลอดจนไมส่ามารถขอเปิดบัญชร่ีวม หรือเพ่ือบุคคลอ่ืนได้ และผู้ฝาก 
1 ราย เปิดได้ 1 บัญชเีท่านัน้

4.5.2  จ านวนเงินเปิดบัญชขีัน้ต่ า 5,000.- บาท สูงสุดไมเ่กนิ 1,000,000.- บาท ต่อรายการ โดยผู้ฝากสามารถเลอืกระยะเวลาในการฝาก 12 เดือน หรือ 24 เดือน 
(ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึง่เท่านัน้) ในการฝากเงินเพ่ิมเติมในคร้ังต่อๆ ไป ผู้ฝากสามารถฝากได้ต่อเมือ่ยอดเงินคงเหลอืในบัญชเีงินฝากมยีอดเป็นศูนย์
เท่านัน้

4.5.3  ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้เงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่1 ด้านหน้านี ้เมือ่ผู้ฝากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาทีร่ะบุไว้
ในค าขอเปิดบัญชหีรือใบน าฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามทีธ่นาคารก าหนด แลว้แต่กรณี นับต้ังแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้
ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี ้ทัง้นี ้ผู้ฝากต้องมบีัญชเีงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชเีงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้

4.5.4  ในกรณีทีผู้่ฝากประสงคจ์ะถอนเงิน ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ และหากผู้ฝากถอนเงินกอ่นครบก าหนดเวลา ผู้ฝากจะ
ไมไ่ด้รับดอกเบีย้เงินฝากจากธนาคาร ทัง้นี ้หากผู้ฝากได้รับดอกเบีย้เงินฝากจากธนาคารไปกอ่นวันครบก าหนดเวลา ธนาคารสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเรียกคนื
ดอกเบีย้เงินฝากดังกลา่ว โดยหักดอกเบีย้จากยอดเงินฝากได้ทันที

4.5.5  ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ให้แกผู้่ฝากเป็นรายเดือน  ตามวิธีการรับดอกเบีย้ทีผู้่ฝากระบุไว้ในค าขอเปิดบัญช ีหรือใบน าฝาก หรือเอกสารอ่ืนใดตามทีธ่นาคาร
ก าหนด

4.5.6  เมือ่ครบก าหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมไิด้ถอนเงินฝากรายการนัน้ๆ ให้ถอืว่าผู้ฝากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนัน้กบัธนาคารต่อไป ตามประเภทและ
ระยะเวลาการฝากเดิม เว้นแต่ธนาคารจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบลว่งหน้า 
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4.6 บัญชีเงนิฝากประจ าพเิศษ 72 เดอืน ในกรณทีีผู้่ฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็นหลกัฐานการฝากเงนิ
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) ทีม่ีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์)

4.6.1 จ านวนเงินเปิดบัญชขีัน้ต่ า 5,000.- บาท ส าหรับการฝากคร้ังต่อไปจะต้องฝากจ านวนไมน่้อยกว่า 5,000.- บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบัญชสีูงสุด
ต้องไมเ่กนิ 100,000,000.- บาท

4.6.2 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้เงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่1 ด้านหน้านี ้เมือ่ผู้ฝากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาทีร่ะบุไว้
ในค าขอเปิดบัญชหีรือใบน าฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามทีธ่นาคารก าหนด แลว้แต่กรณี นับต้ังแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้
ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี ้ทัง้นี ้ผู้ฝากต้องมบีัญชเีงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชเีงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้ 

4.6.3 ในกรณีทีผู้่ฝากถอนเงินกอ่นครบก าหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมรีะยะเวลาฝากเงินไมถ่งึ 3 เดือน ธนาคารจะ
ไมจ่่ายดอกเบีย้ และหากมรีะยะเวลาฝากเงินต้ังแต่ 3 เดือนขึน้ไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้จากยอดเงินฝากดังกลา่ว ส าหรับระยะเวลาทีฝ่ากไว้จริง 
ในอัตราดอกเบีย้ออมทรัพย์ทัว่ไป ณ วันฝาก 

4.6.4 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้รายเดือน ตามวิธีการรับดอกเบีย้ทีผู้่ฝากระบุไว้ในค าขอเปิดบัญช ีหรือใบน าฝาก 
4.6.5 เมือ่ครบก าหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมไิด้ถอนเงินฝากรายการนัน้ๆ ให้ถอืว่าผู้ฝากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนัน้กบัธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะท าการ

ฝากเงินรายการดังกลา่วเขา้บัญชเีงินฝากประจ าระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ซึง่ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้เท่ากบัอัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 12 เดือน ที่
ธนาคารประกาศใชอ้ยู่ในขณะนัน้ 

4.7 บัญชีเงนิฝากประจ าพเิศษ 10 เดอืน ในกรณทีีผู้่ฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็นหลกัฐานการฝากเงนิ
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) ทีม่ีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์)

4.7.1 จ านวนเงินเปิดบัญชขีัน้ต่ า 5,000.- บาท ส าหรับการฝากคร้ังต่อไปจะต้องฝากจ านวนไมน่้อยกว่า 5,000.- บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบัญชสีูงสุด
ต้องไมเ่กนิ 100,000,000.- บาท 

4.7.2 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้เงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่1 ด้านหน้านี ้เมือ่ผู้ฝากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาทีร่ะบุไว้
ในค าขอเปิดบัญชหีรือใบน าฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามทีธ่นาคารก าหนด แลว้แต่กรณี นับต้ังแต่วันฝากเงินแต่ละรายการโดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้
ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี ้ทัง้นี ้ผู้ฝากต้องมบีัญชเีงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชเีงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้

4.7.3 ในกรณีทีผู้่ฝากถอนเงินกอ่นครบก าหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมรีะยะเวลาฝากเงินไมถ่งึ 3 เดือน 
ธนาคารจะไมจ่่ายดอกเบีย้ และหากมรีะยะเวลาฝากเงินต้ังแต่ 3 เดือนขึน้ไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้จากยอดเงินฝากดังกลา่ว ส าหรับระยะเวลาทีฝ่ากไว้จริง
ในอัตราดอกเบีย้ออมทรัพย์ทัว่ไป ณ วันฝาก 

4.7.4 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้เมือ่ครบก าหนด ตามวิธีการรับดอกเบีย้ทีผู้่ฝากระบุไว้ในค าขอเปิดบัญช ีหรือใบน าฝาก 
4.7.5 เมือ่ครบก าหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมไิด้ถอนเงินฝากรายการนัน้ๆ ให้ถอืว่าผู้ฝากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนัน้กบัธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะท าการ

ฝากเงินรายการดังกลา่วเขา้บัญชเีงินฝากประจ าระยะเวลาการฝาก 3 เดือน ซึง่ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้เท่ากบัอัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 3 เดือน
ทีธ่นาคารประกาศใชอ้ยู่ในขณะนัน้ 

4.8 บัญชีเงนิฝากประจ าพเิศษ 27 เดอืน ในกรณทีีผู้่ฝากขอรับสมุดคู่ฝากเป็นหลกัฐานการฝากเงนิ
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงนิประเภทนี ้เฉพาะประเภทลูกค้า (1) ทีม่ีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์)

4.8.1 จ านวนเงินเปิดบัญชขีัน้ต่ า 5,000.- บาท ส าหรับการฝากคร้ังต่อไปจะต้องฝากจ านวนไมน่้อยกว่า 5,000.- บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบัญชสีูงสุด
ต้องไมเ่กนิ 100,000,000.- บาท

4.8.2 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้เงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่1 ด้านหน้านี ้เมือ่ผู้ฝากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาทีร่ะบุไว้
ในค าขอเปิดบัญชหีรือใบน าฝากหรือเอกสารอ่ืนใดตามทีธ่นาคารก าหนด แลว้แต่กรณี นับต้ังแต่วันฝากเงินแต่ละรายการโดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้
ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี ้ทัง้นี ้ผู้ฝากต้องมบีัญชเีงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชเีงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพ่ือ
รับโอนดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้

4.8.3 ในกรณีทีผู้่ฝากถอนเงินกอ่นครบก าหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมรีะยะเวลาฝากเงินไมถ่งึ 3 เดือน ธนาคารจะ
ไมจ่่ายดอกเบีย้ และหากมรีะยะเวลาฝากเงินต้ังแต่ 3 เดือนขึน้ไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้จากยอดเงินฝากดังกลา่ว ส าหรับระยะเวลาทีฝ่ากไว้จริง 
ในอัตราดอกเบีย้ออมทรัพย์ทัว่ไป ณ วันฝาก 

4.8.4 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้รายเดือน ตามวิธีการรับดอกเบีย้ทีผู้่ฝากระบุไว้ในค าขอเปิดบัญช ีหรือใบน าฝาก 
4.8.5 เมือ่ครบก าหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมไิด้ถอนเงินฝากรายการนัน้ๆ ให้ถอืว่าผู้ฝากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนัน้กบัธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะท าการ

ฝากเงินรายการดังกลา่วเขา้บัญชเีงินฝากประจ าระยะเวลาการฝาก 12 เดือน ซึง่ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้เท่ากบัอัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 12 เดือน ที่
ธนาคารประกาศใชอ้ยู่ในขณะนัน้ 
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4.9 ลูกค้าทีส่มัครกรมธรรม์ประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย์ เคเคเจน เวลท์ 12/5 หรือ สะสมทรัพย์  12/5 พลสั(มีเงนิปันผล)  หรือ เคเคเจน เวลท์ 15/7  หรือ เคเคเจน เอก็ซ์ตร้า 25/15  
หรือ เคเคเจน อนิฟีนิท เวลท์ 88/4  หรือ เคเคเจน อนิฟีนิท เวลท์ 88/8 หรือ แบบบ านาญ เคเคเจน อนิฟินิท 88/5  ควบคู่กบัการเปิดบัญชีเงนิฝากประจ าพเิศษ ระยะเวลาฝาก 6 เดอืน  
รับสิทธ์ิอตัราดอกเบีย้พเิศษตามอตัราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่1 ด้านหน้านี ้

4.9.1 ระยะเวลาโครงการต้ังแต่วันที ่1 -31 มนีาคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าธนาคารจะมปีระกาศเปลีย่นแปลง
4.9.2 การพิจารณารับประกนัชวิีตเป็นไปตามเง่ือนไขการรับประกนัของบริษัท เจนเนอราลี ่ประกนัชวิีต (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้
4.9.3 เง่ือนไขการเปิดบัญชเีงินฝากประจ าพิเศษ 6 เดือน

4.9.3.1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปิดบัญชปีระเภทนี ้เฉพาะผู้เอาประกนัภัยทีช่ าระคา่เบีย้ประกนัชวิีตปีแรกขัน้ต่ า 100,000 บาท เท่านัน้
4.9.3.2 ชือ่เจ้าของบัญชต้ีองเป็นชือ่ผู้เอาประกนัภัยเท่านัน้ และไมส่ามารถขอเปิดบัญชร่ีวมหรือเพ่ือบุคคลอ่ืนได้
4.9.3.3 จ านวนเงินเปิดบัญชขีัน้ต่ า 100,000 บาท สูงสุดไมเ่กนิ 1 เท่าของคา่เบีย้ประกนัชวิีตต่อ 1 กรมธรรม ์โดยผู้ฝากต้องท าการเปิดบัญชภีายในวัน
            และสาขาเดียวกนักบัทีส่มคัรกรมธรรมป์ระกนัชวิีต
4.9.3.4  ผู้ฝากจะได้รับดอกเบีย้เงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการตามอัตราทีร่ะบุไว้ในตารางที ่1 ด้านหน้านี ้เมือ่ผู้ฝากฝากเงินครบตามก าหนดเวลาทีร่ะบุไว้
            ในค าขอเปิดบัญช ีหรือใบน าฝาก หรือเอกสารอ่ืนใดตามทีธ่นาคารก าหนดแลว้แต่กรณี นับต้ังแต่วันฝากเงินแต่ละรายการ โดยธนาคารจะค านวณดอกเบีย้
            ตามวิธีการค านวณดอกเบีย้ทีร่ะบุด้านท้ายของประกาศนี ้ทัง้นี ้ผู้ฝากต้องมบีัญชเีงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชเีงินฝากกระแสรายวันของธนาคารเพ่ือรับโอนดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้
4.9.3.5 เมือ่ครบก าหนดฝากเงิน หากผู้ฝากมไิด้ถอนเงินฝากรายการนัน้ๆ ให้ถอืว่าผู้ฝากประสงคจ์ะฝากเงินรายการนัน้กบัธนาคารต่อไป โดยธนาคารจะท าการฝากเงิน
            รายการดังกลา่วเขา้บัญชเีงินฝากประจ าระยะเวลาฝาก 6 เดือน ซึง่ผู้ฝากเงินจะได้รับดอกเบีย้เท่ากบัอัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 6 เดือน
            ทีธ่นาคารประกาศใชอ้ยู่ในขณะนัน้
4.9.3.6 ในกรณีทีผู้่ฝากถอนเงินกอ่นครบก าหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจ านวนของยอดฝากแต่ละรายการ โดยหากมรีะยะเวลาฝากเงินไมถ่งึ 3 เดือน ธนาคารจะไมจ่่ายดอกเบีย้
            และหากมรีะยะเวลาฝากเงินต้ังแต่ 3 เดือนขึน้ไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้จากยอดเงินฝากดังกลา่ว ส าหรับระยะเวลาทีฝ่ากไว้จริงจากยอดเงินฝากดังกลา่ว 
            ในอัตราดอกเบีย้ออมทรัพย์ทัว่ไป ณ วันฝาก
4.9.3.7 กรณีผู้เอาประกนัภัย ขอยกเลกิกรมธรรมป์ระกนัชวิีต ภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ด้รับกรมธรรม ์หรือผู้เอาประกนัภัยไมผ่่านการพิจารณารับประกนัจาก 
           บริษัท เจนเนอราลี ่ประกนัชวิีต (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน ) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ าพิเศษ 6 เดือน ให้เท่ากบัอัตราดอกเบีย้
           เงินฝากประจ า 6 เดือนปกติ ณ วันทีฝ่าก
4.9.3.8 ผู้ฝากไมส่ามารถโอนสิทธิหรือกอ่ภาระผูกพันหรือภาระหลกัประกนัใดๆ ในบัญชเีงินฝากประจ าพิเศษ 6 เดือนได้
4.9.3 9 รายการส่งเสริมการขายนี ้ผู้ฝากไมส่ามารถใชร่้วมกบัรายการส่งเสริมการขายอ่ืนๆ ของธนาคารได้

5. เงื่อนไขการฝากเงนิในบัญชีเงนิฝากของผู้มีถิน่ฐานอยู่นอกประเทศ
5.1 บัญชีเงนิฝากของผู้มีถิน่ฐานอยู่นอกประเทศ
(ธนาคารสงวนสิทธ์ิในการรับฝากเงนิประเภทนีเ้ฉพาะลูกค้า (8) ซ่ึงมีข้อตกลงกบัธนาคารไว้ล่วงหน้าเพือ่ด าเนินธุรกรรมการโอนเงนิระหว่างประเทศกบัธนาคารเท่านั้น)

5.1.1 ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชไีด้เฉพาะประเภทบัญชเีงินฝากออมทรัพย์และบัญชเีงินฝากกระแสรายวัน
5.1.2 การรับฝากเงินดังกลา่วจะต้องเป็นไปตามวัตถปุระสงคท์ีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก าหนด โดยจะต้องมยีอดคงคา้งของบัญชดีังกลา่ว ณ สิน้วันต้องไมเ่กนิ 
300,000,000 บาท ต่อรายลกูคา้ โดยให้นับรวมบัญชเีงินฝากทุกประเภทของผู้มถีิน่ฐานอยู่นอกประเทศ รายนัน้ทีม่อียู่กบัสถาบันการเงินในประเทศทุกแห่ง

6. เงื่อนไขอืน่ๆ 
6.1 ธนาคารอาจพิจารณาจ่ายดอกเบีย้เงินฝากเพ่ิมให้แกผู้่ฝากตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขทีธ่นาคารเห็นสมควร 
6.2 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลีย่นแปลงเง่ือนไขและอัตราดอกเบีย้เงินฝากทีก่ าหนดดังกลา่วขา้งต้น ตามความเหมาะสม 
6.3 ธนาคารจะค านวณและหักภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่ายจากดอกเบีย้เงินฝากแต่ละประเภท ตามหลกัเกณฑ์ทีก่รมสรรพากรก าหนด
6.4 เงินฝากทีเ่ป็นเงินบาททุกประเภทของผู้ฝากทีฝ่ากไว้กบัธนาคาร ซึง่เป็นบัญชเีงินฝากภายในประเทศ และไมใ่ชเ่งินฝากในบัญชเีงินบาทของผู้มถีิน่ทีอ่ยู่

นอกประเทศ  ผู้ฝากแต่ละรายจะได้รับความคุม้ครองเงินต้นและดอกเบีย้จากสถาบันคุม้ครองเงินฝาก ตามพระราชบัญญัติสถาบันคุม้ครองเงินฝาก 
พ.ศ. 2551 ดังนี ้ 

ระยะเวลา จ านวนเงนิทีคุ้่มครอง
ต้ังแต่วันที ่  11  สิงหาคม 2558 ถงึวันที ่10 สิงหาคม 2559 ไมเ่กนิ 25 ลา้นบาท
ต้ังแต่วันที ่  11  สิงหาคม 2559 ถงึวันที ่10 สิงหาคม 2561 ไมเ่กนิ 15 ลา้นบาท
ต้ังแต่วันที ่  11  สิงหาคม 2561 ถงึวันที ่10 สิงหาคม 2562 ไมเ่กนิ 10 ลา้นบาท
ต้ังแต่วันที ่  11  สิงหาคม 2562 ถงึวันที ่10 สิงหาคม 2563 ไมเ่กนิ  5 ลา้นบาท
ต้ังแต่วันที ่  11  สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ไมเ่กนิ   1 ลา้นบาท
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เงินฝากในบัญชเีงินฝากของผู้มถีิน่ทีอ่ยู่นอกประเทศ (Non-Resident Baht Account) ซึง่เป็นประเภทบัญชพิีเศษทีเ่ปิดเพ่ือท ารายการเฉพาะตามพระราชบัญญัติ
ควบคมุการแลกเปลีย่นเงิน เงินฝากทีม่อีนุพันธ์แฝง และเงินฝากระหว่างสถาบันการเงิน จะไมไ่ด้รับความคุม้ครองเงินต้นและดอกเบีย้จากสถาบันคุม้ครองเงินฝาก

วธีิการค านวณดอกเบีย้ 
1 เว้นแต่ธนาคารจะก าหนดวิธีการค านวณดอกเบีย้เงินฝากไว้เป็นการเฉพาะ การค านวณดอกเบีย้ใชห้ลกัเกณฑ์ 1 ปี ม ี365 วัน โดยมสีูตรการค านวณดอกเบีย้ ดังนี้

จ านวนดอกเบีย้ทีไ่ด้รับ = ยอดเงินฝากคงเหลอื x อัตราดอกเบีย้% x ระยะเวลาทีฝ่ากจริง (วัน)

2 ธนาคารจะค านวณดอกเบีย้เงินฝากทุกประเภทตามทีร่ะบุไว้ขา้งต้น จากยอดเงินคงเหลอืในบัญช ีณ สิน้วันทุกวัน และจะจ่ายดอกเบีย้เงินฝากทีค่ านวณ ณ สิน้วัน
ทุกวันดังกลา่ว ให้แกผู้่ฝากตามก าหนดเวลาและเง่ือนไขของบัญชเีงินฝากแต่ละประเภท

365

ประกาศ ณ วันที ่24 กมุภาพันธ์ 2560
ธนาคารเกยีรตินาคนิ จ ากดั (มหาชน)

(นายชวลติ จินดาวณิค)
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