ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ตารางอัตราดอกเบียเงินฝาก ที 23/2555
เริ มใช้ ตังแต่ วันที 17 ธันวาคม 2555
ประเภทเงินฝาก
บุคคลธรรมดา
สมาคม
มูลนิธิ, วัด
1. กระแสรายวัน
1.1 กระแสรายวันทัว ไป
1.2 เคเค เคอเร้นท์ พลัส
วงเงินไม่เกิน
500,000 บาท
วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท
วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท
วงเงินมากกว่า 10,000,000 บาทขึ$นไป
2. ออมทรัพย์
2.1 ออมทรัพย์ทวั ไป
2.2 เคเค อินเวสเตอร์ เซฟวิงส์ ,เคเค อินเวสเตอร์ เซฟวิงส์ พลัส
2.3 เคเค เซฟวิงส์ พลัส , 2.4 เคเค เซฟวิงส์ พลัส 2
วงเงินไม่เกิน
500,000 บาท
วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท
วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท
วงเงินมากกว่า 10,000,000 บาทขึ$นไป
2.5 เงินฝากออมทรัพย์ KK Max Savings
จํานวนเงินฝากไม่เกิน 5,000,000 บาท
จํานวนเงินฝากส่วนทีเกิน 5,000,000 บาท
2.6 เงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Savings
จํานวนเงินฝากไม่เกิน 1,000,000 บาท
จํานวนเงินฝากส่วนทีเกิน 1,000,000 - 5,000,000 บาท
จํานวนเงินฝากส่วนทีเกิน 5,000,000 บาท
(ตามเงือนไขท้ายประกาศ)
3. เงินฝากประจํา(ใบรับฝาก)
ระยะเวลาการฝาก 7 วัน
เงินฝากตั$งแต่ 5,000,000 บาท ขึ$นไป
ระยะเวลาการฝาก 15 วัน
เงินฝากตั$งแต่ 5,000,000 บาท ขึ$นไป
ระยะเวลาการฝาก 1 เดือน
เงินฝากตั$งแต่ 5,000,000 บาท ขึ$นไป
ระยะเวลาการฝาก 2 เดือน
เงินฝากตั$งแต่ 5,000,000 บาท ขึ$นไป
4. เงินฝากประจํา ( ใบรับฝากและสมุดคู่ฝาก )
ระยะเวลาการฝาก 3 เดือน
วงเงินตั$งแต่
100,000 บาท
วงเงินตั$งแต่
10,000,000 บาท
วงเงินตั$งแต่
50,000,000 บาท
วงเงินตั$งแต่
100,000,000 บาท
วงเงินมากกว่า
800,000,000 บาท ขึ$นไป
ระยะเวลาการฝาก 6 เดือน
วงเงินตั$งแต่
100,000 บาท
วงเงินตั$งแต่
10,000,000 บาท
วงเงินตั$งแต่
50,000,000 บาท
วงเงินตั$งแต่
100,000,000 บาท
วงเงินมากกว่า
800,000,000 บาท ขึ$นไป
ระยะเวลาการฝาก 9 เดือน
วงเงินตั$งแต่
100,000 บาท
วงเงินตั$งแต่
10,000,000 บาท
วงเงินตั$งแต่
50,000,000 บาท
วงเงินตั$งแต่
100,000,000 บาท
วงเงินมากกว่า
800,000,000 บาท ขึ$นไป

(ร้อยละต่อปี )
ประเภทลูกค้า
ผูม้ ีถินฐานอยูน่ อกประเทศ
นิติบุคคล
นิติบุคคลพิเศษ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
ทัว ไป กองทุนสํารองเลี$ยงชีพ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ประกันภัย
ประกันชีวิต
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-

-

-

ประเภทเงินฝาก
บุคคลธรรมดา
สมาคม
มูลนิธิ, วัด
ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน
วงเงินตั$งแต่
100,000 บาท
วงเงินตั$งแต่
10,000,000 บาท
วงเงินตั$งแต่
50,000,000 บาท
วงเงินตั$งแต่
100,000,000 บาท
วงเงินมากกว่า
800,000,000 บาท ขึ$นไป
ระยะเวลาการฝาก 18 เดือน
วงเงินตั$งแต่
100,000 บาท
วงเงินตั$งแต่
10,000,000 บาท
วงเงินตั$งแต่
50,000,000 บาท
วงเงินตั$งแต่
100,000,000 บาท
วงเงินมากกว่า
800,000,000 บาท ขึ$นไป
ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน
วงเงินตั$งแต่
100,000 บาท
วงเงินตั$งแต่
10,000,000 บาท
วงเงินตั$งแต่
50,000,000 บาท
วงเงินตั$งแต่
100,000,000 บาท
วงเงินมากกว่า
800,000,000 บาท ขึ$นไป
ระยะเวลาการฝาก 36 เดือน
วงเงินตั$งแต่
100,000 บาท
วงเงินตั$งแต่
10,000,000 บาท
วงเงินตั$งแต่
50,000,000 บาท
วงเงินตั$งแต่
100,000,000 บาท
วงเงินมากกว่า
800,000,000 บาท ขึ$นไป
ระยะเวลาการฝาก 48 เดือน
วงเงินตั$งแต่
100,000 บาท
วงเงินตั$งแต่
10,000,000 บาท
วงเงินตั$งแต่
50,000,000 บาท
วงเงินตั$งแต่
100,000,000 บาท
วงเงินมากกว่า
800,000,000 บาท ขึ$นไป
5. เงินฝากประจําฉลองเปิ ดสาขาใหม่ 5 เดือน
สมุดคูฝ่ าก
สาขาสุโขทัย (28 พ.ย. - 27 ธ.ค. 55)
วงเงินตั$งแต่ 100,000 บาท ถึง 5,000,000 บาท
(ตามเงือนไขท้ายประกาศ)
6. เงินฝากประจํา 8 เดือน คู่ประกัน KK Smart Life 15/7
สมุดคูฝ่ าก
วงเงินตั$งแต่ 100,000 - 2,000,000 บาท
(ตามเงือนไขท้ายประกาศ)
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(ร้อยละต่อปี )
ประเภทลูกค้า
ผูม้ ีถินฐานอยูน่ อกประเทศ
นิติบุคคล
นิติบุคคลพิเศษ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
ทัว ไป กองทุนสํารองเลี$ยงชีพ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ประกันภัย
ประกันชีวิต
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หมายเหตุ :
1. เงือนไขเงินฝากประจํา ประเภทใบร ับฝากและสมุดคูฝ
่ าก
1. กําหนดยอดเงินในการเปิ ดบัญชีขน
ั  ตํา 500,000 บาทสําหรับใบรับฝากประจํา และ 100,000 บาท สําหรับสมุดคู่ฝาก
2. กรณีถอนเงินก่อนครบกําหนด ต ้องถอนทัง จํานวนของแต่ละยอดฝาก โดยมีเงือ
 นไขดังนี
- หากระยะเวลาฝากไม่ถงึ 3 เดือน นับจากวันทีฝ
 ากธนาคารจะไม่จา่ ยดอกเบีย

- หากระยะเวลาฝากตัง แต่ 3 เดือนขึน
 ไป นับจากวันทีฝ
 าก ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย
 ในอัตราดอกเบีย
 ออมทรัพย์ปกติ ณ วันฝาก
3. กรณีถอนก่อนครบกําหนด หลังจากทีธ
 นาคารจ่ายดอกเบีย
 ให ้แล ้วธนาคารขอสงวนสิทธิท
0 จ
ี ะเรียกดอกเบีย
 ทีไ ด ้จ่ายไปแล ้วคืน โดยหักจาก
เงินต ้นในบัญชีฝากประจํา และจะทําการคํานวณดอกเบีย
 ให ้ใหม่ตามระยะเวลาทีฝ
 ากจริงตามเงือ
 นไขทีธ
 นาคารกําหนด
4. เงินฝากประจําประเภท 6 -48 เดือน รายการฝากตัง แต่ 500,000 บาทขึน
 ไป ผู ้ฝากสามารถแจ ้งขอรับดอกเบีย
 รายเดือน หรือทุก 3 เดือนได ้
และสมุดคู่ฝากประจําประเภท 24-48 เดือน ตัง แต่ 100,000 บาทขึน
 ไป ผู ้ฝากสามารถแจ ้งขอรับดอกเบีย
 รายปี ได ้ โดยอยู่ในเงือ
 นไขทีธ
 นาคารกําหนด
5. เงินฝากประจําทีร ับดอกเบีย
 รายเดือน หรือทุก 3 เดือน ผู ้ฝากเงินจะต ้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคาร
เพือ
 รับโอนดอกเบีย
 ทีเ กิดขึน
 จากเงินฝากประจํานัน
 ๆ
6. ธนาคารอาจพิจารณาจ่ายดอกเบีย
 เงินฝากเพิม
 ให ้แก่ผู ้ฝากเงินตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์โดยรวมหรือมูลค่าทางธุรกิจ
ทีผ
 ู ้ฝากเงินมีหรือจะมีกับธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มของธนาคาร สภาวการณ์ของอัตราดอกเบีย
 ในตลาดการเงินและความต ้องการระดมเงินฝากของธนาคาร
ในแต่ละช่วงเวลา
7. เมือ
 ครบกําหนดระยะเวลาการฝาก หากผู ้ฝากไม่ถอนเงินฝากคืน ให ้ถือว่าผู ้ฝากมีความประสงค์ทจ
ี ะฝากเงินนัน
 ต่อไปในบัญชีเดิมตามประเภท
และระยะเวลาการฝากเดิม โดยเป็ นการฝากต่อเงินต ้นหรือเงินต ้นพร ้อมดอกเบีย
 สุทธิ ในอัตราดอกเบีย
 ทีธ
 นาคารกําหนด ณ วันทีฝ
 ากใหม่ และหาก
ธนาคารมิได ้แจ ้งให ้เจ ้าของบัญชีทราบเป็ นอย่างอืน
 ให ้ถือว่าธนาคารตกลงรับฝากเงินนัน
 ต่อไป
8. กรณีเงินฝากประจําครบกําหนดในวันหยุดทําการธนาคาร และผู ้ฝากมาถอนเงินฝากทีค
 รบกําหนดในวันทําการหลังวันหยุด
ทําการนัน
 ธนาคารจะคํานวณดอกเบีย
 ให ้ผู ้ฝากสําหรับวันหยุดทําการนัน
 ด ้วย
9. ธนาคารสงวนสิทธิท
0 จ
ี ะกําหนดระยะเวลาการรับฝากเงิน ประเภทเงินฝากประจําโดยมีกําหนดระยะเวลาฝากทีม
 ากกว่าหรือตํากว่า
กําหนดระยะเวลาฝากตามประกาศของธนาคารได ้ และธนาคารกําหนดจะจ่ายดอกเบีย
 สําหรับระยะเวลาฝากประจํา ซึง ต่างไปจากตารางประกาศ
ของธนาคารดังกล่าวข ้างต ้นในอัตราดอกเบีย
 เท่ากับอัตราดอกเบีย
 เงินฝากประจํา ตามระยะเวลาฝากทีต
 ํากว่าในลําดับถัดไปและ ในวงเงินฝากเดียวกัน
10. ธนาคารขอสงวนสิทธิใ0 นการรับฝากเงินฝากประจําประเภทใบรับฝาก ให ้กับลูกค ้าประเภทนิตบ
ิ ค
ุ คลทัวไป นิตบ
ิ ค
ุ คลพิเศษ สถาบันการเงิน วัด มูลนิธ ิ สมาคม โรงเรียน และมหาวิทยาลัยเท่านัน

11. ธนาคารขอสงวนสิทธิใ0 นการเปลีย
 นแปลงอัตราดอกเบีย
 และเงือ
 นไขอืน
 ๆ ตามความเหมาะสม
2. เงือนไขเงินฝากออมทร ัพย์
2.1 เงินฝากออมทร ัพย์
1. กําหนดยอดเงินฝากในการเปิ ดบัญชีขน
ั  ตํา 1,000 บาท
 เดือนของเดือนมิถน
2. ธนาคารจะคํานวณดอกเบีย
 เงินฝากทุกวันและจะนําดอกเบีย
 ดังกล่าวเข ้าบัญชีให ้ในวันสิน
ุ ายน
และธันวาคมของทุกปี
3. ในกรณีมค
ี ่าธรรมเนียม ธนาคารสงวนสิทธิทจ
ี ะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในส่วนทีเ หลือ/คงค ้างจากเจ ้าของบัญชีดังกล่าว
4. ธนาคารขอสงวนสิทธิใ0 นการเปลีย
 นแปลงอัตราดอกเบีย
 และเงือ
 นไขอืน
 ๆ ตามความเหมาะสม
2.2 เงินฝากเคเค อินเวสเตอร์ เซฟวิงส์ และ เงินฝากเคเค อินเวสเตอร์ เซฟวิงส์ พล ัส
1. กําหนดยอดเงินฝากในการเปิ ดบัญชีขน
ั  ตํา 10,000 บาท
2. ต ้องเป็ นลูกค ้าหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จํากัด เท่านัน

3. ธนาคารจะคํานวณดอกเบีย
 เงินฝากจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีทก
ุ วัน และจะนําดอกเบีย
 ดังกล่าวเข ้าบัญชีให ้ใน
 เดือนของเดือนมิถน
วันสิน
ุ ายนและธันวาคมของทุกปี
4. ในกรณีมค
ี ่าธรรมเนียม ธนาคารสงวนสิทธิท
0 จ
ี ะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในส่วนทีเ หลือ/คงค ้างจากเจ ้าของบัญชีดังกล่าว
5. ธนาคารสงวนสิทธิท
0 จ
ี ะหักภาษี เงินได ้ ณ ทีจ
 า่ ย จากดอกเบีย
 เงินฝาก ตามเงือ
 นไขของกรมสรรพากร เว ้นแต่จะได ้รับยกเว ้น
6. ธนาคารขอสงวนสิทธิใ0 นการเปลีย
 นแปลงอัตราดอกเบีย
 และเงือ
 นไขอืน
 ๆ ตามความเหมาะสม
2.3 เงินฝากเคเค เซฟวิงส์ พล ัส
1. กําหนดยอดเงินฝากในการเปิ ดบัญชีขน
ั  ตํา 1,000 บาท
2. ธนาคารจะคํานวณดอกเบีย
 เงินฝากจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีทก
ุ วัน และจะนําดอกเบีย
 ดังกล่าวเข ้าบัญชีให ้ใน
 เดือนของเดือนมิถน
วันสิน
ุ ายนและธันวาคมของทุกปี
3. ในกรณีมค
ี ่าธรรมเนียม ธนาคารสงวนสิทธิท
0 จ
ี ะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในส่วนทีเ หลือ/คงค ้างจากเจ ้าของบัญชีดังกล่าว
4. ธนาคารสงวนสิทธิท
0 จ
ี ะหักภาษี เงินได ้ ณ ทีจ
 า่ ย จากดอกเบีย
 เงินฝาก ตามเงือ
 นไขของกรมสรรพากร เว ้นแต่จะได ้รับยกเว ้น
5. ธนาคารขอสงวนสิทธิใ0 นการเปลีย
 นแปลงอัตราดอกเบีย
 และเงือ
 นไขอืน
 ๆ ตามความเหมาะสม
2.4 เงินฝากเคเค เซฟวิงส์ พล ัส 2
1. เฉพาะลูกค ้าทีไ ด ้รับใบจองสิทธิจากงาน Money Expo 2009 สามารถนําใบจองสิทธิมาเปิ ดบัญชีได ้ตัง แต่วันที 7 - 29 พฤษภาคม 2552
ณ สาขาทีก
 ําหนด
2. สําหรับลูกค ้าบุคคลธรรมดา เท่านัน

3. กําหนดยอดเงินฝากในการเปิ ดบัญชีขน
ั  ตํา 50,000 บาท
4. ใช ้สมุดคู่ฝากเป็ นหลักฐานในการรับฝาก
5. ธนาคารจะคํานวณดอกเบีย
 เงินฝากจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีทก
ุ วัน และจะนําดอกเบีย
 ดังกล่าวเข ้าบัญชีให ้ใน
 เดือนของเดือนมิถน
วันสิน
ุ ายนและธันวาคมของทุกปี
6. ในกรณีมค
ี ่าธรรมเนียม ธนาคารสงวนสิทธิท
0 จ
ี ะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในส่วนทีเ หลือ/คงค ้างจากเจ ้าของบัญชีดังกล่าว
7. ธนาคารสงวนสิทธิท
0 จ
ี ะหักภาษี เงินได ้ ณ ทีจ
 า่ ย จากดอกเบีย
 เงินฝาก ตามเงือ
 นไขของกรมสรรพากร เว ้นแต่จะได ้รับยกเว ้น
8. ธนาคารขอสงวนสิทธิใ0 นการเปลีย
 นแปลงอัตราดอกเบีย
 และเงือ
 นไขอืน
 ๆ ตามความเหมาะสม
2.5 เงินฝากออมทร ัพย์ เคเค แม็กซ์ เซฟวิงส์ (สําหร ับบ ัญชีทเปิ
ี ดตงแต่
ั12 - 15 พ.ย.52)
1. เฉพาะลูกค ้ารายใหม่ บุคคลธรรมดา(บัญชีเดีย
 วเท่านัน
 )
2. 1 บัญชี ต่อ 1 ราย
3. เปิ ดบัญชีได ้ตัง แต่วันที 12 - 15 พฤศจิกายน 2552 ภายในงาน Set In The City 2009 เท่านัน

4. กําหนดยอดเงินในการเปิ ดบัญชีขน
ั  ตํา 500,000 บาท
5. ธนาคารจะคํานวณดอกเบีย
 เงินฝากจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีทก
ุ วัน และจะนําดอกเบีย
 ดังกล่าวเข ้าบัญชีในวัน
 เดือนมิถน
สิน
ุ ายนและธันวาคมของทุกปี
6. ธนาคารสงวนสิทธิท
0 จ
ี ะหักภาษี เงินได ้ ณ ทีจ
 า่ ย จากดอกเบีย
 เงินฝาก ตามเงือ
 นไขของกรมสรรพากร เว ้นแต่จะได ้รับยกเว ้น
7. ธนาคารขอสงวนสิทธิใ0 นการเปลีย
 นแปลงอัตราดอกเบีย
 และเงือ
 นไขอืน
 ๆ ตามความเหมาะสม
2.6 เงินฝากออมทร ัพย์ KK Smart Savings
1
จํานวนเงินเปิ ดบัญชีขน
ั  ตํา 50,000 บาท
2
สามารถเปิ ดบัญชีได ้ 1 ราย ต่อ 1 บัญชี เท่านัน

ื ร่วม และ/หรือ /เพือ
3
สงวนสิทธิใ0 นการเปิ ดบัญชีชอ
 /โดย
4
ผู ้ฝากสามารถถอน/โอนเงินจากบัญชีได ้เดือนละ 4 ครัง การถอนครัง ต่อไปในเดือนนัน
 จะต ้องเสียค่าธรรมเนียมครัง ละ 500 บาท
5
กรณียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเฉลีย
 ตํากว่า 50,000 บาท ต่อเดือน จะต ้องเสียค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเดือนละ 100 บาท
6
กําหนดยอดคงเหลือขัน
 ตําในบัญชี 500 บาท ผู ้ฝากจะไม่สามารถทํารายการถอน / โอน จนทําให ้ยอดคงเหลือในบัญชีตํากว่า 500 บาทได ้
ยกเว ้นกรณีการทํารายการถอนเพือ
 ขอปิ ดบัญชีเท่านัน

7
ปิ ดบัญชีภายใน 30 วัน นับตัง แต่วันทีเ ปิ ดบัญชี จะต ้องเสียค่าธรรมเนียมการปิ ดบัญชี 50 บาท
 วัน และจ่ายดอกเบีย
 เดือนมิถน
8
ธนาคารจะคํานวณดอกเบีย
 เงินฝากจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีทก
ุ สิน
 ในวันสิน
ุ ายนและธันวาคมของทุกปี
9
ธนาคารสงวนสิทธิท
0 จ
ี ะหักภาษี เงินได ้ ณ ทีจ
 า่ ย จากดอกเบีย
 เงินฝาก ตามเงือ
 นไขของกรมสรรพากร เว ้นแต่จะได ้รับยกเว ้น
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3. เงือนไขเงินฝากกระแสรายว ัน
3.1 เงินฝากกระแสรายว ัน
1. กําหนดยอดเงินฝากในการเปิ ดบัญชีขน
ั  ตํา 10,000 บาท
2. ในกรณีมค
ี ่าธรรมเนียม ธนาคารสงวนสิทธิท
0 จ
ี ะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในส่วนทีเ หลือ/คงค ้างจากเจ ้าของบัญชีดังกล่าว
3. ธนาคารขอสงวนสิทธิใ0 นการเปลีย
 นแปลงเงือ
 นไขอืน
 ๆ ตามความเหมาะสม
3.2 เงินฝากเคเค เคอร์เร้นท์ พล ัส
1. กําหนดยอดเงินฝากในการเปิ ดบัญชีขน
ั  ตํา 10,000 บาท
2. ธนาคารจะคํานวณดอกเบีย
 เงินฝากจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีทก
ุ วัน และจะนําดอกเบีย
 ดังกล่าวเข ้าบัญชีให ้ใน
 เดือนของเดือนมิถน
วันสิน
ุ ายนและธันวาคมของทุกปี
3. สามารถทําการถอนเงินในบัญชีกระแสรายวันโดยการใช ้เช็คได ้
4. ในกรณีมค
ี ่าธรรมเนียม ธนาคารสงวนสิทธิท
0 จ
ี ะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในส่วนทีเ หลือ/คงค ้างจากเจ ้าของบัญชีดังกล่าว
5. ธนาคารสงวนสิทธิท
0 จ
ี ะหักภาษี เงินได ้ ณ ทีจ
 า่ ย จากดอกเบีย
 เงินฝาก ตามเงือ
 นไขของกรมสรรพากร เว ้นแต่จะได ้รับยกเว ้น
6. ธนาคารขอสงวนสิทธิใ0 นการเปลีย
 นแปลงอัตราดอกเบีย
 และเงือ
 นไขอืน
 ๆ ตามความเหมาะสม
4. เงือนไขเงินฝากประจําฉลองสาขาเปิ ดใหม่
1. เฉพาะสาขาทีเ ปิ ดใหม่ ดังต่อไปนี
- สาขาสุโขทัย ระยะเวลาการรับฝากตัง แต่วันที 28 พ.ย. - 27 ธ.ค. 55
2. สําหรับลูกค ้าบุคคลธรรมดา (บัญชีเดีย
 ว) 1 บัญชี ต่อ 1 ราย เท่านัน

3. กรณีถอนเงินก่อนครบกําหนด ต ้องถอนทัง จํานวนของแต่ละยอดฝาก โดยมีเงือ
 นไขดังนี
- ระยะเวลาฝากไม่ถงึ 3 เดือน นับจากวันทีฝ
 าก ธนาคารจะไม่จา่ ยดอกเบีย

- ระยะเวลาฝากตัง แต่ 3 เดือนขึน
 ไป นับจากวันทีฝ
 าก ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย
 ในอัตราดอกเบีย
 ออมทรัพย์ปกติ ณ วันฝาก
4. สามารถรับดอกเบีย
 เมือ
 ครบกําหนด หรือรับเป็ นรายเดือนได ้ ทัง นีล
 ูกค ้าจะต ้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคิน เพือ
 รองรับดอกเบีย
 เข ้าบัญชี
5. เมือ
 ครบกําหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทําการฝากต่อโดยอัตโนมัตใิ ห ้ในระยะเวลาฝาก 6 เดือน
6. ธนาคารขอสงวนสิทธิใ0 นการเปลีย
 นแปลงอัตราดอกเบีย
 และเงือ
 นไขอืน
 ๆ ตามความเหมาะสม
5. เงือนไขเงินฝากประจํา 8 เดือน คูป
่ ระก ัน KK Smart Life 15/7
 สุดวันที 24 ธันวาคม 2555
1. ธนาคารเริม
 ให ้บริการรับฝาก เงินฝากประจํา 8 เดือน คู่ประกัน KK Smart Life 15/7 ตัง แต่วันที 1 ตุลาคม 2555 และสิน
 กรมธรรม์ประกันชีวต
 แนล แอสชัวรันส์ จํากัด
2. ผู ้เข ้าร่วมโครงการต ้องซือ
ิ แบบสะสมทรัพย์ KK Smart Life 15/7 ของบริษัทอเมริกันอินเตอร์แนชชัน
ในจํานวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับจํานวนเงินฝากประจํา 8 เดือน (จํานวนเงินเอาประกันขัน
 ตํา 100,000 บาท)

3. ผู ้เข ้าร่วมโครงการสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากประจํา 8 เดือน คู่ประกันชีวต
ิ KK Smart Life 15/7 ในชือบัญชี ดังนี
 ผู ้เอาประกันภัย หรือ
3.1 เปิ ดบัญชีในชือ
 ผู ้ชําระเบีย
3.2 เปิ ดบัญชีในชือ
 ประกันภัย หรือ
 ผู ้ชําระเบีย
3.3 เปิ ดบัญชีในชือ
 ประกันภัยเพือ
 ผู ้เอาประกันภัย หรือ
 ผู ้รับผลประโยชน์
3.4 เปิ ดบัญชีในชือ
 ประกัน 1 กรมธรรม์ ทุนประกันภัยไม่เกิน 2,000,000 บาท
4. ผู ้เข ้าร่วมโครงการสามารถใช ้สิทธิเ0 ปิ ดบัญชีเงินฝากประจํา 8 เดือน คู่ประกันชีวต
ิ KK Smart Life 15/7 ได ้ 1 บัญชีต่อการซือ
5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ0 ในการยกเลิกบัญชีเงินฝากประจํา 8 เดือน คู่กับประกันชีวต
ิ KK Smart Life 15/7 ในกรณีดังต่อไปนี
 แนล แอสชัวรันส์ จํากัด และ / หรือ
5.1 กรณีผู ้ฝาก / ผู ้เอาประกันภัยไม่ผา่ นหลักเกณฑ์ หรือไม่ปฏิบัตต
ิ ามเงือ
 นไขการรับประกันของ บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชัน
5.2 กรณีผู ้ฝาก / ผู ้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ "KK Smart Life 15/7 " ภายใน 15 วัน นับแต่วันทีไ ด ้รับกรมธรรม์จากบริษัทผู ้รับประกัน
โดยธนาคารจะโอนเงินฝากนัน
 เข ้าบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารเกียรตินาคินตามทีผ
 ู ้ฝากแจ ้งความประสงค์ไว ้เท่านัน

 แนล แอสชัวรันส์ จํากัด ในการชําระคืนค่าเบีย
ทัง นี ในส่วนของการคืนค่าเบีย
 ประกัน เป็ นหน ้าทีข
 องบริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชัน
 ประกันภัยให ้แก่ผู ้ฝาก / ผู ้เอาประกัน
ตามทีก
 ําหนดในกรมธรรม์ประกันชีวต
ิ
6. ธนาคารจ่ายดอกเบีย
 เมือ
 ครบกําหนด โดยโอนเงินต ้นพร ้อมดอกเบีย
 เข ้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันทีผ
 ู ้ฝากเปิ ดไว ้กับธนาคารเกียรตินาคิน
ตามทีผ
 ู ้ฝากแจ ้งความประสงค์ไว ้
7. กรณีถอนเงินฝากประจํา 8 เดือน คู่ประกัน KK Smart Life 15/7 ก่อนครบกําหนด ผู ้เข ้าร่วมโครงการต ้องถอนทัง จํานวนของแต่ละยอดฝาก โดยมีเงือ
 นไขดังนี
- ระยะเวลาฝากน ้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันทีฝ
 ากธนาคารจะไม่จา่ ยดอกเบีย

- ระยะเวลาฝากตัง แต่ 3 เดือนขึน
 ไป นับจากวันทีฝ
 าก ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย
 ในอัตราดอกเบีย
 ออมทรัพย์ทัวไป ณ วันฝาก
8. กรณีเงินฝากครบกําหนดตรงกับวันหยุดทําการ ธนาคารขอสงวนสิทธิใ0 นการเลือ
 นวันครบกําหนดไปเป็ นวันทําการถัดไป
9. ธนาคารขอสงวนสิทธิใ0 นการเปลีย
 นแปลงอัตราดอกเบีย
 และเงือ
 นไขอืน
 ๆ ตามความเหมาะสม

6. เงือนไขอืนๆ
1 นิตบ
ิ ค
ุ คลทัวไป หมายถึง บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด ห ้างหุ ้นส่วนจํากัด ห ้างหุ ้นส่วนสามัญนิตบ
ิ ค
ุ คลจํากัด นิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
 ทีจ
 ัดตัง ตามกฎหมาย
และนิตบ
ิ ค
ุ คลอาคารชุด ทัง นีไ ม่รวมถึงนิตบ
ิ ค
ุ คลพิเศษ
2 นิตบ
ิ ค
ุ คลพิเศษ หมายถึง หน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และนิตบ
ิ ค
ุ คลทีม
 ใิ ช่สถาบันการเงิน แต่มจ
ี ํานวนสินทรัพย์ ตัง แต่ 10,000 ล ้านบาท
ทัง นีร วมถึงกิจการในเครือของนิตบ
ิ ค
ุ คลนัน
 ๆด ้วย
3

4

สูตรการคํานวณดอกเบีย
 มีดังนี( ใช ้หลักเกณฑ์ 1 ปี มี 365 วัน)
จํานวนดอกเบีย
 ทีไ ด ้รับ = เงินต ้น x อัตราดอกเบีย
 x ระยะเวลาทีฝ
 ากจริง(วัน)
100
365
ลูกค ้าเงินฝากของธนาคารจะได ้รับความคุ ้มครอง จากสถาบันคุ ้มครองเงินฝาก โดยมีรายละเอียดการคุ ้มครองเงินต ้นและดอกเบีย
 ต่อรายผู ้ฝากต่อสถาบันการเงินแต่ละแห่ง
ตามจํานวนทีฝ
 ากไว ้ แต่ไม่เกินจํานวนทีก
 ําหนดดังนี
ระยะเวลา
จํานวนทีค
 ุ ้มครอง
ตัง แต่วันที 11 สิงหาคม 2555 - 10 สิงหาคม 2558
ไม่เกิน 50 ล ้านบาท
ตัง แต่วันที 11 สิงหาคม 2558 - 10 สิงหาคม 2559
ไม่เกิน 25 ล ้านบาท
ตัง แต่วันที 11 สิงหาคม 2559 เป็ นต ้นไป
ไม่เกิน 1 ล ้านบาท
ทัง นี เงินฝากทีไ ด ้รับความคุ ้มครองได ้แก่ เงินฝากกระแสรายวัน ออมทรัพย์ ประจํา ใบรับฝากเงินทีเ ป็ นเงินบาท ยกเว ้น บัญชีเงินบาทของผู ้มีถน
ิ ทีอ
 ยู่นอกประเทศ
(Non-Resident Baht Account : NRBA)

ประกาศ ณ วันที 14 ธันวาคม 2555
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

(นายชวลิต จินดาวณิค)
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