เอกสารแสดงการเปิด เผยข้อ มูล ผลิต ภัณ ฑ์เงิ น ฝาก (Sales Sheet)
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรศึกษารายละเอียด
และเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)
ชื่อผลิตภัณฑ์

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Bonus

ประเภทผลิตภัณฑ์

เงินฝากออมทรัพย์

จานวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่าและสูงสุด

ขั้นต่า 1,000 บาท และไม่จากัดจานวนเงินฝากสูงสุด

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

0.75% - 1.65% ต่อปี
(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์)
ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยล่าสุดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
www.kiatnakin.co.th

รายละเอียดอัตราดอกเบีย
้
วงเงินฝาก

(1)
บุคคลธรรมดา

น้อยกว่า5,000,000 บาท

0.75%

ตั้งแต่ 5,000,000 บาท แต่ไม่ถงึ 10,000,000 บาท

1.50%

ตั้งแต่ 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท

1.65%

ส่วนทีเ่ กิน 100,000,000 บาทขึน
้ ไป

0.75%
(เฉลี่ย 1.65% - 0.75%)

ตัวอย่างการคานวณดอกเบีย
้
ต่อมา ลูกค้าฝากเงินเพิ่ม
4,000,000บาท

เริ่มต้นฝากเงิน

ณ วันที่ 01 ตุลาคม2562

ณ วันที0
่ 1 สิงหาคม 2562

มูลค่าของเงิน
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

5,000,000 บาท

เงินต้น 1,000,000 บาท
มูลค่าของเงิน
1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

=1,000,000 + 1,000,000 x 0.75% x 61

365

ต่อมา ลูกค้าฝากเงินเพิ่ม
100,000,000บาท

มูลค่าของเงิน

ณ วันที่ 01 มกราคม 2563

ณ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2563

เงินต้นรวม

105,000,000 บาท
105,000,000 บาท
3
=100,000,000 + 100,000,000 x 1.65% x 182
365

2
=5,000,000 + 5,000,000 x 1.50% x 92

365

4

= 5,000,000 +

5,000,000 x 0.75% x 182
365

1

2

ระยะเวลาในการคานวณจานวนวันในการฝากเงิน จะคานวณถึงวันที่จ่ายดอกเบี้ย คือ

3

4

ระยะเวลาในการคานวณจานวนวันในการฝากเงิน จะคานวณถึงวันที่จ่ายดอกเบี้ย คือ

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวม 153 วัน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวม 182 วัน

ระยะเวลาจ่ายดอกเบีย
้

ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี
เอกสารออก ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ปรับปรุงเอกสารล่าสุด ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2562
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เอกสารแสดงการเปิด เผยข้อ มูล ผลิต ภัณ ฑ์เงิ น ฝาก (Sales Sheet)
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรศึกษารายละเอียด
และเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)
เงื่อนไขหลัก
 ให้บริการเฉพาะลูกค้าประเภท (1) บุคคลธรรมดา


ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี
เท่านั้น ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้



จานวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่า1,000 บาทและไม่จากัดจานวนเงินฝากสูงสุด



ต้องมี Email Address กรณีบัญชีแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และเงือ
่ นไขอืน
่


ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาท หรือตามที่
ธนาคารประกาศกาหนด

ค่ารักษาบัญชี


50 บาทต่อเดือน กรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือบัญชีต่ากว่า 1,000 บาท

ช่องทางในการติดต่อธนาคาร


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

ข้อควรระวัง
 หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามเพิ่มเติมที่พนักงานธนาคารทันที
การคุม
้ ครองเงินฝาก
 เงินฝากนีไ้ ด ้รับความคุ ้มครองจากสถาบันคุ ้มครองเงินฝาก ตามจานวนทีก
่ าหนดไว ้ในกฏหมาย โดยในปั จจุบน
ั คือ
ตัง้ แต่วน
ั ที่
ตัง้ แต่วน
ั ที่
ตัง้ แต่วน
ั ที่
ตัง้ แต่วน
ั ที่
ตัง้ แต่วน
ั ที่

11
11
11
11
11

ระยะเวลา
สิงหาคม 2558 ถึง 10 สิงหาคม
สิงหาคม 2559 ถึง 10 สิงหาคม
สิงหาคม 2561 ถึง 10 สิงหาคม
สิงหาคม 2562 ถึง 10 สิงหาคม
สิงหาคม 2563 เป็ นต ้นไป

2559
2561
2562
2563

จานวนเงินทีค
่ ม
ุ ้ ครอง
ไม่เกิน 25 ล ้านบาท
ไม่เกิน 15 ล ้านบาท
ไม่เกิน 10 ล ้านบาท
ไม่เกิน 5 ล ้านบาท
ไม่เกิน 1 ล ้านบาท

สาหรับเงินฝากส่วนทีเ่ กินกว่าความคุ ้มครอง ท่านอาจจะได ้รับคืนไม่เต็มจานวนโดยต ้องเฉลีย
่ ตามสัดส่วนหลังจากทีม
่ ก
ี าร
ิ ของธนาคาร
ชาระบัญชีทรัพย์สน

BECOME A BETTER YOU
"โอกาสทางการเงินทีท
่ าให้ชว
ี ต
ิ คุณดีขน
ึ้ ...
เราให้ความสาคัญกับทุกโอกาสและความต้องการของคุณ ด้วยบริการให้คาปรึกษาด้านการเงินการลงทุน
โดยผูเ้ ชีย
่ วชาญเฉพาะด้าน ทีจ
่ ะทาให้ชว
ี ิตของคุณ ... ดีขน
ึ้ อย่างไม่สน
ิ้ สุด"
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