เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทออมทรัพย์ (Product Catalog : Savings Deposit)
ประเภทกลุ่มลูกค้า

บุคคลธรรมดา

ชื่อผลิตภัณฑ์ *

KK Savings Plus

KK Smart Savings

KK Smart Bonus

KK Smart Gain

อัตราดอกเบี้ยต่อปี *

0.50% - 1.00%

0.75% - 1.40%

0.75% - 1.50%

0.75% - 1.50%

รายละเอียด
อัตราดอกเบี้ย *

< 500,000 บาท :

0.50%

ส่วนที่ไม่เกิน 20,000,000 บาท :

1.40%

< 5,000,000 บาท :

0.75%

ส่วนที่ไม่เกิน 20,000,000 บาท :

1.50%

500,000 -< 1,000,000 บาท :

0.75%

ส่วนที่เกิน 20,000,000 บาท :

0.75%

5,000,000 - 20,000,000 บาท :

1.50%

ส่วนที่เกิน 20,000,000 บาท :

0.75%

1,000,000 -< 10,000,000 บาท :

1.00%

(เฉลีย
่ 0.75% - 1.40% )

> 10,000,000 บาท :

0.50%

(เฉลีย
่ 0.75%-1.50%)

(แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาท)

ส่วนที่เกิน 20,000,000 บาท :

0.75%

(เฉลีย
่ 0.75%-1.50%)
จานวนเงิน
เปิดบัญชีขั้นต่า *
การจากัดจานวนบัญชี
ความถี่ในการจ่ายดอกเบี้ย

ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี *
(กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหว)

1,000 บาท

50,000 บาท

1,000 บาท

50,000 บาท

ไม่จากัด

จากัด 1 คน ต่อ 1 บัญชี

จากัด 1 คน ต่อ 1 บัญชี

ไม่จากัด

ปีละ 2 ครั้ง คือ

ปีละ 2 ครั้ง คือ

ปีละ 2 ครั้ง คือ

เดือนละ 1 ครั้ง

สิน
้ เดือน มิถุนายน และ ธันวาคม

สิน
้ เดือน มิถุนายน และ ธันวาคม

สิน
้ เดือน มิถุนายน และ ธันวาคม

ณ วันสิน
้ เดือน

กรณีบัญชีไม่เคลือ
่ นไหวเกิน 12 เดือน

กรณีบัญชีไม่เคลือ
่ นไหวเกิน 12 เดือน

กรณีบัญชีไม่เคลือ
่ นไหวเกิน 12 เดือน

และมียอดคงเหลือน้อยกว่า 1,000 บาท

และมียอดคงเหลือน้อยกว่า 1,000 บาท

และมียอดคงเหลือน้อยกว่า 1,000 บาท

คิดค่ารักษาบัญชี 50 บาท ต่อเดือน ต่อบัญชี

คิดค่ารักษาบัญชี 50 บาท ต่อเดือน ต่อบัญชี

คิดค่ารักษาบัญชี 50 บาท ต่อเดือน ต่อบัญชี

1.สามารถทารายการถอน/โอน ฟรี 4 ครั้งต่อ

1.สามารถทารายการถอน/โอนไปยังบัญชีเงิน

เดือน กรณีทารายการถอน/โอน ครั้งที่ 5 ภายใน

ฝากประเภทอืน
่ ที่ไม่ใช่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK

เดือนเป็นต้นไป คิดค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท

Smart Gain ฟรี 20,000 บาทต่อเดือน กรณีทา

ต่อครั้ง

รายการถอน/โอน มากกว่า 20,000 บาทต่อเดือน

2.กรณียอดเงินคงเหลือเฉลีย
่ ต่ากว่า 50,000
ข้อควรระวัง *

ไม่คิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี

คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.05 ของจานวนเงินที่

บาทต่อเดือน ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อ

ถอน/โอนส่วนที่เกิน 20,000 บาทขึน
้ ไป (ขัน
้ ต่า 50

เดือน

บาท)
2.กรณีปิดบัญชี เพื่อนาไปฝากบัญชีอน
ื่ ที่ไม่ใช่
บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท เกน ก่อนระยะเวลา 2
ปี นับตั้งแต่วันเปิดบัญชี คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ
0.05 ของจานวนเงินที่ถอนปิดบัญชี (ขัน
้ ต่า 50 บาท)

การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการ
ให้บริการ
ช่องทางการติดต่อธนาคาร

กรณีเปลีย
่ นแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้าอย่างมีนัยสาคัญ ธนาคารจะแจ้งให้ลก
ู ค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ศูนย์บริการลูกค้า KKP Contact Center โทร. 02 165 5555 หรือ www.kiatnakin.co.th
ปรับปรุงเอกสารล่าสุด ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทออมทรัพย์ (Product Catalog : Savings Deposit)
ประเภทกลุ่มลูกค้า

บุคคลธรรมดา

ชื่อผลิตภัณฑ์ *

KK Smart Million

KK Smart Triple

KK Phatra Smart Settlement

อัตราดอกเบี้ยต่อปี *

0.50% - 1.35%

0.00% - 1.60%

0.50% - 1.70%

< 1,000,000 บาท :

0.50%

ส่วนที่ไม่เกิน 1,000,000 บาท :

1,000,000 - 5,000,000 บาท :

1.35%

ส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท

(แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท)

รายละเอียด
อัตราดอกเบี้ย *

จานวนเงิน
เปิดบัญชีขั้นต่า *
การจากัดจานวนบัญชี

ความถี่ในการจ่ายดอกเบี้ย

ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี *
(กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหว)

ส่วนที่เกิน 5,000,000 บาท :

0.50%

1.00%

1.35%
1.70%

แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท :

1.00%

(แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท)

ส่วนที่เกิน 3,000,000 บาท

0.00%

ส่วนที่เกิน 100,000,000 บาท :

(เฉลีย
่ 0.50%-1.35%)

ดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ
ในปีที่ 1 :

0.40%

ในปีที่ 2 :

0.50%

ในปีที่ 3 :

0.60%

ไม่จากัดจานวนเงินขัน
้ ต่า

50,000 บาท

ไม่จากัดจานวนเงินขัน
้ ต่า

ไม่จากัด

ไม่จากัด

ไม่จากัด

ปีละ 2 ครั้ง คือ
สิน
้ เดือน มิถุนายน และ ธันวาคม

ไม่คิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี

0.50%

(เฉลีย
่ 0.50%-1.70%)

จ่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ณ สิน
้ เดือนธันวาคม และ

ปีละ 2 ครั้ง คือ

ดอกเบี้ยโบนัสพิเศษปีละ 1 ครั้ง

สิน
้ เดือน มิถุนายน และ ธันวาคม

ณ วันที่ 1 มกราคม เป็นระยะเวลา 3 ปี
ไม่คิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี
การคานวณดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ ธนาคารจะ

ไม่คิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี
1.ให้บริการเฉพาะลูกค้าซึ่งเปิดบัญชีเพื่อการซื้อ

คานวณจากยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิน
้ วันที่มี

ขายหลักทรัพย์กับ บล.ภัทร และใช้บัญชีนี้เป็นบัญชี

จานวนต่าที่สด
ุ นับตั้งแต่วันเปิดบัญชี ในกรณีที่ผู้

สาหรับการหักเงินโดยอัตโนมัติตามคาสัง่ ของ บล.

ฝากปิดบัญชีก่อนวันที่ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยโบนัส

ภัทร

พิเศษให้แก่ผู้ฝากในปีใด ผู้ฝากจะไม่ได้รับดอกเบี้ย
ข้อควรระวัง *

< 1,000,000 บาท :
1,000,000 - 100,000,000 บาท :

โบนัสพิเศษของปีนั้น

2.ชือ
่ บัญชีเงินฝากต้องเป็นชือ
่ เดียวกับเจ้าของ
บัญชีหลักทรัพย์กับ บล.ภัทร
3.หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายประกาศอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการ
ดาเนินการปิดบัญชี โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การให้บริการ
ช่องทางการติดต่อธนาคาร

กรณีเปลีย
่ นแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้าอย่างมีนัยสาคัญ ธนาคารจะแจ้งให้ลก
ู ค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ศูนย์บริการลูกค้า KKP Contact Center โทร. 02 165 5555 หรือ www.kiatnakin.co.th
ปรับปรุงเอกสารล่าสุด ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

