
 (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินฝาก
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล นิติบุคคลพิเศษ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนบุคคลธรรมดา นิติบุคคล

สมาคม ทั�วไป กองทุนสาํรองเลี$ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์
มูลนิธิ, วดั  ประกนัภยั  ประกนัชีวิต

 1.   กระแสรายวนั

       1.1 กระแสรายวนัทั�วไป - - - - -
       1.2 เคเค  เคอเร้นท ์ พลสั - -
                วงเงินไม่เกิน            500,000  บาท 1.50% 0.75% 0.75% - - -
                วงเงินไม่เกิน         1,000,000  บาท 2.00% 0.75% 0.75% - - -
                วงเงินไม่เกิน       10,000,000  บาท 2.00% 0.75% 0.75% - - -
                วงเงินมากกวา่      10,000,000  บาทขึ$นไป 1.50% 0.85% 0.85% - - -
 2.   ออมทรัพย์ - -
       2.1 ออมทรัพยท์ั�วไป 1.00% 0.75% 0.75% 0.75% - -
       2.2 เคเค อินเวสเตอร์ เซฟวิ�งส์ ,เคเค อินเวสเตอร์ เซฟวิ�งส์ พลสั 2.00% - - - - -
       2.3 เคเค  เซฟวิ�งส์  พลสั , 2.4 เคเค เซฟวิ�งส์ พลสั 2 - -
                วงเงินไม่เกิน            500,000  บาท 1.50% 0.75% 0.75% - - -
                วงเงินไม่เกิน         1,000,000  บาท 2.00% 0.75% 0.75% - - -
                วงเงินไม่เกิน       10,000,000  บาท 2.00% 0.75% 0.75% - - -
                วงเงินมากกวา่      10,000,000  บาทขึ$นไป 1.50% 0.85% 0.85% - - -
        2.5 เงินฝากออมทรัพย ์KK Max Savings
               จาํนวนเงินฝากไม่เกิน 5,000,000 บาท 1.25% - - - - -
               จาํนวนเงินฝากส่วนที�เกิน 5,000,000 บาท 0.75% - - - - -

        2.6 เงินฝากออมทรัพย ์KK Smart Savings
               จาํนวนเงินฝากไม่เกิน  5,000,000 บาท 3.00% 3.00% - - - -

ธนาคารเกียรตินาคนิ จํากัด (มหาชน)
ตารางอัตราดอกเบี�ยเงินฝาก ที� 19/2555

เริ�มใช้ตั�งแต่วันที�  1 ตุลาคม 2555

ประเภทลูกคา้ ผูมี้ถิ�นฐานอยูน่อกประเทศ

               จาํนวนเงินฝากไม่เกิน  5,000,000 บาท 3.00% 3.00% - - - -

               จาํนวนเงินฝากส่วนที�เกิน  5,000,000 - 10,000,000 บาท 2.00% 2.00% - - - -
               จาํนวนเงินฝากส่วนที�เกิน 10,000,000 บาท 2.00% 0.85%

(ตามเงื�อนไขทา้ยประกาศ)
 3.   เงนิฝากประจาํ(ใบรับฝาก)

        ระยะเวลาการฝาก  7  วนั - -
        เงินฝากตั$งแต่  5,000,000 บาท ขึ$นไป - 2.50% 2.50% 2.50% - -
        ระยะเวลาการฝาก  15  วนั - -
        เงินฝากตั$งแต่  5,000,000 บาท ขึ$นไป - 2.50% 2.50% 2.50% - -
        ระยะเวลาการฝาก  1  เดือน - -
        เงินฝากตั$งแต่  5,000,000 บาท ขึ$นไป - 2.50% 2.50% 2.50% - -
        ระยะเวลาการฝาก  2  เดือน - -
        เงินฝากตั$งแต่  5,000,000 บาท ขึ$นไป - 2.50% 2.50% 2.50% - -
 4.   เงนิฝากประจาํ  ( ใบรับฝากและสมุดคู่ฝาก )

        ระยะเวลาการฝาก 3  เดือน - -
   วงเงินตั$งแต่                        100,000       บาท 3.00% 3.00% 2.75% 2.75% - -
   วงเงินตั$งแต่                   10,000,000       บาท 3.10% 3.10% 2.75% 2.75% - -
   วงเงินตั$งแต่                   50,000,000       บาท 3.10% 3.10% 2.75% 2.75% - -
   วงเงินตั$งแต่                 100,000,000       บาท 3.15% 3.15% 2.75% 2.75% - -
   วงเงินมากกวา่             800,000,000       บาท   ขึ$นไป 3.00% 3.00% 2.50% 2.50% - -
        ระยะเวลาการฝาก 6  เดือน - -
   วงเงินตั$งแต่                        100,000       บาท 3.40% 3.40% 3.00% 3.00% - -
   วงเงินตั$งแต่                   10,000,000       บาท 3.50% 3.50% 3.00% 3.00% - -
   วงเงินตั$งแต่                   50,000,000       บาท 3.50% 3.50% 3.00% 3.00% - -
   วงเงินตั$งแต่                 100,000,000       บาท 3.55% 3.55% 3.00% 3.00% - -
   วงเงินมากกวา่             800,000,000       บาท   ขึ$นไป 3.40% 3.40% 2.75% 2.75% - -
        ระยะเวลาการฝาก  9  เดือน  - -
   วงเงินตั$งแต่                        100,000       บาท 3.25% 3.25% 3.00% 3.00% - -
   วงเงินตั$งแต่                   10,000,000       บาท 3.35% 3.35% 3.00% 3.00% - -
   วงเงินตั$งแต่                   50,000,000       บาท 3.35% 3.35% 3.00% 3.00% - -
   วงเงินตั$งแต่                 100,000,000       บาท 3.40% 3.40% 3.00% 3.00% - -
   วงเงินมากกวา่             800,000,000       บาท   ขึ$นไป 3.25% 3.25% 2.75% 2.75% - -

P.1/4



 (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินฝาก
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล นิติบุคคลพิเศษ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนบุคคลธรรมดา นิติบุคคล

สมาคม ทั�วไป กองทุนสาํรองเลี$ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์
มูลนิธิ, วดั  ประกนัภยั  ประกนัชีวิต

ประเภทลูกคา้ ผูมี้ถิ�นฐานอยูน่อกประเทศ

        ระยะเวลาการฝาก 12  เดือน - -
   วงเงินตั$งแต่                        100,000       บาท 3.50% 3.50% 3.00% 3.00% - -
   วงเงินตั$งแต่                   10,000,000       บาท 3.60% 3.60% 3.00% 3.00% - -
   วงเงินตั$งแต่                   50,000,000       บาท 3.60% 3.60% 3.00% 3.00% - -
   วงเงินตั$งแต่                 100,000,000       บาท 3.65% 3.65% 3.00% 3.00% - -
   วงเงินมากกวา่             800,000,000       บาท   ขึ$นไป 3.50% 3.50% 2.75% 2.75% - -
        ระยะเวลาการฝาก 18  เดือน - -
   วงเงินตั$งแต่                        100,000       บาท 3.75% 3.75% 3.00% 3.00% - -
   วงเงินตั$งแต่                   10,000,000       บาท 3.75% 3.75% 3.00% 3.00% - -
   วงเงินตั$งแต่                   50,000,000       บาท 3.75% 3.75% 3.00% 3.00% - -
   วงเงินตั$งแต่                 100,000,000       บาท 3.75% 3.75% 3.00% 3.00% - -
   วงเงินมากกวา่             800,000,000       บาท   ขึ$นไป 3.50% 3.50% 2.75% 2.75% - -
        ระยะเวลาการฝาก 24  เดือน - -
   วงเงินตั$งแต่                        100,000       บาท 3.25% 3.25% 3.00% 3.00% - -
   วงเงินตั$งแต่                   10,000,000       บาท 3.35% 3.35% 3.00% 3.00% - -
   วงเงินตั$งแต่                   50,000,000       บาท 3.35% 3.35% 3.00% 3.00% - -
   วงเงินตั$งแต่                 100,000,000       บาท 3.40% 3.40% 3.00% 3.00% - -
   วงเงินมากกวา่             800,000,000       บาท   ขึ$นไป 3.25% 3.25% 2.75% 2.75% - -
        ระยะเวลาการฝาก 36  เดือน - -
   วงเงินตั$งแต่                        100,000       บาท 3.25% 3.25% 3.00% 3.00% - -
   วงเงินตั$งแต่                   10,000,000       บาท 3.35% 3.35% 3.00% 3.00% - -
   วงเงินตั$งแต่                   50,000,000       บาท 3.35% 3.35% 3.00% 3.00% - -
   วงเงินตั$งแต่                 100,000,000       บาท 3.40% 3.40% 3.00% 3.00% - -
   วงเงินมากกวา่             800,000,000       บาท   ขึ$นไป 3.25% 3.25% 2.75% 2.75% - -   วงเงินมากกวา่             800,000,000       บาท   ขึ$นไป 3.25% 3.25% 2.75% 2.75% - -
        ระยะเวลาการฝาก 48  เดือน
   วงเงินตั$งแต่                        100,000       บาท 3.40% 3.40% 3.15% 3.15% - -
   วงเงินตั$งแต่                   10,000,000       บาท 3.50% 3.50% 3.15% 3.15% - -
   วงเงินตั$งแต่                   50,000,000       บาท 3.50% 3.50% 3.15% 3.15% - -
   วงเงินตั$งแต่                 100,000,000       บาท 3.55% 3.55% 3.15% 3.15% - -
   วงเงินมากกวา่             800,000,000       บาท   ขึ$นไป 3.40% 3.40% 2.90% 2.90% - -
5. เงนิฝากประจาํฉลองเปิดสาขาใหม่  5 เดือน 

สมุดคูฝ่าก
สาขาซีคอน บางแค (10 ก.ย. - 5 ต.ค. 55)
        วงเงินตั$งแต่ 100,000 บาท  ถึง  5,000,000  บาท 3.80% - - - - -
สาขาทุง่สง (28 ก.ย. - 26 ต.ค. 55)
        วงเงินตั$งแต่ 100,000 บาท  ถึง  5,000,000  บาท 3.90% - - - - -

(ตามเงื�อนไขทา้ยประกาศ)
6. เงนิฝากประจาํ 8 เดือน คู่ประกัน KK Smart Life 15/7

สมุดคูฝ่าก 
วงเงินตั$งแต่ 100,000 - 2,000,000 บาท 8.00% - - - - -

(ตามเงื�อนไขทา้ยประกาศ)

ประกาศ ณ วนัที� 28 กนัยายน 2555
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หมายเหต ุ:

1. เง ื�อนไขเงนิฝากประจํา ประเภทใบรบัฝากและสมดุคูฝ่าก

1. กําหนดยอดเงนิในการเปิดบัญชขีั �นตํ�า 500,000 บาทสาํหรับใบรับฝากประจํา และ 100,000 บาท สาํหรับสมุดคูฝ่าก
2. กรณีถอนเงนิกอ่นครบกําหนด ตอ้งถอนทั �งจํานวนของแตล่ะยอดฝาก โดยมเีงื�อนไขดงันี�

- หากระยะเวลาฝากไม่ถงึ 3 เดอืน นับจากวันที�ฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี�ย
- หากระยะเวลาฝากตั �งแต ่3 เดอืนขึ�นไป นับจากวันที�ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี�ยในอัตราดอกเบี�ยออมทรัพยป์กต ิณ วันฝาก

3. กรณีถอนกอ่นครบกําหนด หลงัจากที�ธนาคารจ่ายดอกเบี�ยใหแ้ลว้ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ที�จะเรยีกดอกเบี�ยที�ไดจ้่ายไปแลว้คนื โดยหักจาก
เงนิตน้ในบัญชฝีากประจํา และจะทําการคํานวณดอกเบี�ยใหใ้หม่ตามระยะเวลาที�ฝากจรงิตามเงื�อนไขที�ธนาคารกําหนด

4. เงนิฝากประจําประเภท 6 -48 เดอืน รายการฝากตั �งแต ่500,000 บาทขึ�นไป ผูฝ้ากสามารถแจง้ขอรับดอกเบี�ยรายเดอืน หรอืทกุ 3 เดอืนได ้
และสมุดคูฝ่ากประจําประเภท 24-48 เดอืน ตั �งแต ่100,000 บาทขึ�นไป ผูฝ้ากสามารถแจง้ขอรับดอกเบี�ยรายปีได ้ โดยอยู่ในเงื�อนไขที�ธนาคารกําหนด

5. เงนิฝากประจําที�รับดอกเบี�ยรายเดอืน หรอืทกุ 3 เดอืน ผูฝ้ากเงนิจะตอ้งมบีัญชอีอมทรัพยห์รอืกระแสรายวันของธนาคาร
เพื�อรับโอนดอกเบี�ยที�เกดิข ึ�นจากเงนิฝากประจํานั�นๆ

6. ธนาคารอาจพจิารณาจ่ายดอกเบี�ยเงนิฝากเพิ�มใหแ้กผู่ฝ้ากเงนิตามความเหมาะสมในแตล่ะกรณี  โดยพจิารณาจากความสมัพันธโ์ดยรวมหรอืมูลคา่ทางธุรกจิ  
ที�ผูฝ้ากเงนิมหีรอืจะมกีบัธนาคารหรอืบรษัิทในกลุม่ของธนาคาร  สภาวการณ์ของอัตราดอกเบี�ยในตลาดการเงนิและความตอ้งการระดมเงนิฝากของธนาคาร
ในแตล่ะชว่งเวลา 

7. เมื�อครบกําหนดระยะเวลาการฝาก  หากผูฝ้ากไม่ถอนเงนิฝากคนื ใหถ้อืว่าผูฝ้ากมคีวามประสงคท์ี�จะฝากเงนินั�นตอ่ไปในบัญชเีดมิตามประเภท
และระยะเวลาการฝากเดมิ  โดยเป็นการฝากตอ่เงนิตน้หรอืเงนิตน้พรอ้มดอกเบี�ยสทุธ ิในอัตราดอกเบี�ยที�ธนาคารกําหนด ณ วันที�ฝากใหม ่และหาก
ธนาคารมไิดแ้จง้ใหเ้จา้ของบัญชทีราบเป็นอย่างอื�น ใหถ้อืว่าธนาคารตกลงรับฝากเงนินั�นตอ่ไป 

8. กรณีเงนิฝากประจําครบกําหนดในวันหยุดทําการธนาคาร และผูฝ้ากมาถอนเงนิฝากที�ครบกําหนดในวันทําการหลงัวันหยุด
ทําการนั�น ธนาคารจะคํานวณดอกเบี�ยใหผู้ฝ้ากสาํหรับวันหยุดทําการนั�นดว้ย

9. ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะกําหนดระยะเวลาการรับฝากเงนิ ประเภทเงนิฝากประจําโดยมกีําหนดระยะเวลาฝากที�มากกว่าหรอืตํ�ากว่า
กําหนดระยะเวลาฝากตามประกาศของธนาคารได ้และธนาคารกําหนดจะจ่ายดอกเบี�ยสาํหรับระยะเวลาฝากประจํา ซึ�งตา่งไปจากตารางประกาศ
ของธนาคารดงักลา่วขา้งตน้ในอัตราดอกเบี�ยเทา่กบัอัตราดอกเบี�ยเงนิฝากประจํา ตามระยะเวลาฝากที�ตํ�ากว่าในลําดบัถดัไปและ ในวงเงนิฝากเดยีวกนั 

10. ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ในการรับฝากเงนิฝากประจําประเภทใบรับฝาก ใหก้บัลกูคา้ประเภทนติบิุคคลทั�วไป นติบิุคคลพเิศษ สถาบันการเงนิ วัด มูลนธิ ิสมาคม โรงเรยีน และ มหาวทิยาลยั เทา่นั�น
11. ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ในการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ยและเงื�อนไขอื�นๆ ตามความเหมาะสม

2. เง ื�อนไขเงนิฝากออมทรพัย์

          2.1 เงนิฝากออมทรพัย์
1. กําหนดยอดเงนิฝากในการเปิดบัญชขีั �นตํ�า 1,000 บาท
2. ธนาคารจะคํานวณดอกเบี�ยเงนิฝากทกุวันและจะนําดอกเบี�ยดงักลา่วเขา้บัญชใีหใ้นวันส ิ�นเดอืนของเดอืนมถินุายน

และธันวาคมของทกุปี
3. ในกรณีมคีา่ธรรมเนียม ธนาคารสงวนสทิธทิี�จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมในสว่นที�เหลอื/คงคา้งจากเจา้ของบัญชดีงักลา่ว
4. ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ในการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ยและเงื�อนไขอื�นๆ ตามความเหมาะสม

         2.2 เงนิฝากเคเค อนิเวสเตอร ์เซฟวิ�งส ์และ เงนิฝากเคเค อนิเวสเตอร ์เซฟวิ�งส ์พลสั
1. กําหนดยอดเงนิฝากในการเปิดบัญชขีั �นตํ�า 10,000 บาท
2. ตอ้งเป็นลกูคา้หลกัทรัพยข์องบรษัิทหลกัทรัพยเ์กยีรตนิาคนิ จํากดั เทา่นั�น 2. ตอ้งเป็นลกูคา้หลกัทรัพยข์องบรษัิทหลกัทรัพยเ์กยีรตนิาคนิ จํากดั เทา่นั�น 
3. ธนาคารจะคํานวณดอกเบี�ยเงนิฝากจากยอดเงนิคงเหลอืในบัญชทีกุวัน  และจะนําดอกเบี�ยดงักลา่วเขา้บัญชใีหใ้น

วันส ิ�นเดอืนของเดอืนมถินุายนและธันวาคมของทกุปี
4. ในกรณีมคีา่ธรรมเนียม ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมในสว่นที�เหลอื/คงคา้งจากเจา้ของบัญชดีงักลา่ว
5. ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะหักภาษีเงนิได ้ณ ที�จ่าย จากดอกเบี�ยเงนิฝาก ตามเงื�อนไขของกรมสรรพากร เวน้แตจ่ะไดร้ับยกเวน้
6. ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ในการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ยและเงื�อนไขอื�นๆ ตามความเหมาะสม

          2.3 เงนิฝากเคเค เซฟวิ�งส ์พลสั
1. กําหนดยอดเงนิฝากในการเปิดบัญชขีั �นตํ�า 1,000 บาท
2. ธนาคารจะคํานวณดอกเบี�ยเงนิฝากจากยอดเงนิคงเหลอืในบัญชทีกุวัน  และจะนําดอกเบี�ยดงักลา่วเขา้บัญชใีหใ้น

วันส ิ�นเดอืนของเดอืนมถินุายนและธันวาคมของทกุปี 
3. ในกรณีมคีา่ธรรมเนียม ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมในสว่นที�เหลอื/คงคา้งจากเจา้ของบัญชดีงักลา่ว
4. ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะหักภาษีเงนิได ้ณ ที�จ่าย จากดอกเบี�ยเงนิฝาก ตามเงื�อนไขของกรมสรรพากร เวน้แตจ่ะไดร้ับยกเวน้
5. ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ในการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ยและเงื�อนไขอื�นๆ ตามความเหมาะสม

          2.4 เงนิฝากเคเค เซฟวิ�งส ์พลสั 2
1. เฉพาะลกูคา้ที�ไดร้ับใบจองสทิธจิากงาน Money Expo 2009 สามารถนําใบจองสทิธมิาเปิดบัญชไีดต้ั �งแตว่ันที� 7 - 29 พฤษภาคม 2552 

ณ สาขาที�กําหนด
2. สาํหรับลกูคา้บุคคลธรรมดา เทา่นั�น
3. กําหนดยอดเงนิฝากในการเปิดบัญชขีั �นตํ�า 50,000 บาท
4. ใชส้มุดคูฝ่ากเป็นหลกัฐานในการรับฝาก
5. ธนาคารจะคํานวณดอกเบี�ยเงนิฝากจากยอดเงนิคงเหลอืในบัญชทีกุวัน  และจะนําดอกเบี�ยดงักลา่วเขา้บัญชใีหใ้น

วันส ิ�นเดอืนของเดอืนมถินุายนและธันวาคมของทกุปี 
6. ในกรณีมคีา่ธรรมเนียม ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมในสว่นที�เหลอื/คงคา้งจากเจา้ของบัญชดีงักลา่ว
7. ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะหักภาษีเงนิได ้ณ ที�จ่าย จากดอกเบี�ยเงนิฝาก ตามเงื�อนไขของกรมสรรพากร เวน้แตจ่ะไดร้ับยกเวน้
8. ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ในการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ยและเงื�อนไขอื�นๆ ตามความเหมาะสม

          2.5 เงนิฝากออมทรพัย ์เคเค แม็กซ ์เซฟวิ�งส ์(สําหรบับญัชทีี�เปิดต ั-งแต ่12 - 15 พ.ย.52)

 1.    เฉพาะลกูคา้รายใหม ่บุคคลธรรมดา(บัญชเีดี�ยวเทา่นั�น)

 2.   1 บัญช ี ตอ่ 1 ราย
 3.   เปิดบัญชไีดต้ั �งแตว่ันที� 12 - 15 พฤศจกิายน 2552 ภายในงาน Set In The City 2009 เทา่นั�น
 4.   กําหนดยอดเงนิในการเปิดบัญชขีั �นตํ�า 500,000 บาท
 5.   ธนาคารจะคํานวณดอกเบี�ยเงนิฝากจากยอดเงนิคงเหลอืในบัญชทีกุวัน  และจะนําดอกเบี�ยดงักลา่วเขา้บัญชใีนวัน
     ส ิ�นเดอืนมถินุายนและธันวาคมของทกุปี
 6.  ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะหักภาษีเงนิได ้ณ ที�จ่าย จากดอกเบี�ยเงนิฝาก ตามเงื�อนไขของกรมสรรพากร เวน้แตจ่ะไดร้ับยกเวน้
 7.  ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ในการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ยและเงื�อนไขอื�นๆ ตามความเหมาะสม

2.6 เงนิฝากออมทรพัย ์KK Smart Savings

1 จํานวนเงนิเปิดบัญชขีั �นตํ�า 50,000 บาท   
2 สามารถเปิดบัญชไีด ้ 1 ราย ตอ่ 1 บัญช ีเทา่นั�น
3 สงวนสทิธิ0ในการเปิดบัญชชีื�อร่วม และ/หรอื /เพื�อ/โดย
4 ผูฝ้ากสามารถถอน/โอนเงนิจากบัญชไีดเ้ดอืนละ 4 ครั �ง การถอนครั �งตอ่ไปในเดอืนนั�นจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมครั �งละ 500 บาท
5 กรณียอดเงนิฝากคงเหลอืในบัญชเีฉลี�ยตํ�ากว่า 50,000 บาท ตอ่เดอืน จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมรักษาบัญชเีดอืนละ 100 บาท5 กรณียอดเงนิฝากคงเหลอืในบัญชเีฉลี�ยตํ�ากว่า 50,000 บาท ตอ่เดอืน จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมรักษาบัญชเีดอืนละ 100 บาท
6 กําหนดยอดคงเหลอืขั �นตํ�าในบัญช ี500 บาท ผูฝ้ากจะไม่สามารถทํารายการถอน / โอน จนทําใหย้อดคงเหลอืในบัญชตีํ�ากว่า  500 บาทได ้

ยกเวน้กรณีการทํารายการถอนเพื�อขอปิดบัญชเีทา่นั�น
7 ปิดบัญชภีายใน 30 วัน นับตั �งแตว่ันที�เปิดบัญช ีจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมการปิดบัญช ี50 บาท
8 ธนาคารจะคํานวณดอกเบี�ยเงนิฝากจากยอดเงนิคงเหลอืในบัญชทีกุส ิ�นวัน  และจ่ายดอกเบี�ยในวันส ิ�นเดอืนมถินุายนและธันวาคมของทกุปี
9 ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะหักภาษีเงนิได ้ณ ที�จ่าย จากดอกเบี�ยเงนิฝาก ตามเงื�อนไขของกรมสรรพากร เวน้แตจ่ะไดร้ับยกเวน้
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3. เง ื�อนไขเงนิฝากกระแสรายวนั

         3.1 เงนิฝากกระแสรายวนั
1. กําหนดยอดเงนิฝากในการเปิดบัญชขีั �นตํ�า 10,000 บาท
2. ในกรณีมคีา่ธรรมเนียม ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมในสว่นที�เหลอื/คงคา้งจากเจา้ของบัญชดีงักลา่ว
3. ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ในการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขอื�นๆ ตามความเหมาะสม

        3.2 เงนิฝากเคเค เคอรเ์รน้ท ์พลสั
1. กําหนดยอดเงนิฝากในการเปิดบัญชขีั �นตํ�า 10,000 บาท
2. ธนาคารจะคํานวณดอกเบี�ยเงนิฝากจากยอดเงนิคงเหลอืในบัญชทีกุวัน  และจะนําดอกเบี�ยดงักลา่วเขา้บัญชใีหใ้น

วันส ิ�นเดอืนของเดอืนมถินุายนและธันวาคมของทกุปี 
3. สามารถทําการถอนเงนิในบัญชกีระแสรายวันโดยการใชเ้ชค็ได ้
4. ในกรณีมคีา่ธรรมเนียม ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมในสว่นที�เหลอื/คงคา้งจากเจา้ของบัญชดีงักลา่ว
5. ธนาคารสงวนสทิธิ0ที�จะหักภาษีเงนิได ้ณ ที�จ่าย จากดอกเบี�ยเงนิฝาก ตามเงื�อนไขของกรมสรรพากร เวน้แตจ่ะไดร้ับยกเวน้
6. ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ในการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ยและเงื�อนไขอื�นๆ ตามความเหมาะสม

4. เง ื�อนไขเงนิฝากประจําฉลองสาขาเปิดใหม่

1. เฉพาะสาขาที�เปิดใหม ่ดงัตอ่ไปนี�
- สาขาซคีอน บางแค ระยะเวลาการรับฝากตั �งแตว่ันที�  10 ก.ย. - 5 ต.ค. 55

- สาขาทุง่สง ระยะเวลาการรับฝากตั �งแตว่ันที�  28 ก.ย. - 26 ต.ค. 55

2. สาํหรับลกูคา้บุคคลธรรมดา (บัญชเีดี�ยว) 1 บัญช ีตอ่ 1 ราย เทา่นั�น
3. กรณีถอนเงนิกอ่นครบกําหนด ตอ้งถอนทั �งจํานวนของแตล่ะยอดฝาก โดยมเีงื�อนไขดงันี�

- ระยะเวลาฝากไม่ถงึ 3 เดอืน นับจากวันที�ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี�ย
- ระยะเวลาฝากตั �งแต ่3 เดอืนขึ�นไป นับจากวันที�ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี�ยในอัตราดอกเบี�ยออมทรัพยป์กต ิณ วันฝาก

4. สามารถรับดอกเบี�ยเมื�อครบกําหนด หรอืรับเป็นรายเดอืนได ้ทั �งนี�ลกูคา้จะตอ้งมบีัญชอีอมทรัพย ์หรอืกระแสรายวันกบัธนาคารเกยีรตนิาคนิ เพื�อรองรับดอกเบี�ยเขา้บัญช ี
5. เมื�อครบกําหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทําการฝากตอ่โดยอัตโนมัตใิหใ้นระยะเวลาฝาก 6 เดอืน 
6. ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ในการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ยและเงื�อนไขอื�นๆ ตามความเหมาะสม

5. เง ื�อนไขเงนิฝากประจํา 8 เดอืน คูป่ระกนั KK Smart Life 15/7

1. ธนาคารเร ิ�มใหบ้รกิารรับฝาก เงนิฝากประจํา 8 เดอืน คูป่ระกนั KK Smart  Life 15/7  ตั �งแตว่ันที� 1 ตลุาคม 2555 และสิ�นสดุวันที� 24 ธันวาคม 2555

2. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการตอ้งซื�อกรมธรรมป์ระกนัชวีติแบบสะสมทรัพย ์KK Smart  Life 15/7 ของบรษัิทอเมรกินัอนิเตอรแ์นชชั�นแนล แอสชวัรันส ์จํากดั
ในจํานวนเงนิเอาประกนัภยัเทา่กบัจํานวนเงนิฝากประจํา 8 เดอืน (จํานวนเงนิเอาประกนัขั �นตํ�า 100,000 บาท)

3. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถเปิดบัญชเีงนิฝากประจํา 8 เดอืน คูป่ระกนัชวีติ KK Smart  Life 15/7 ในชื�อบัญช ีดงันี�
3.1  เปิดบัญชใีนชื�อผูเ้อาประกนัภยั หรอื
3.2  เปิดบัญชใีนชื�อผูช้าํระเบี�ยประกนัภยั หรอื
3.3  เปิดบัญชใีนชื�อผูช้าํระเบี�ยประกนัภยัเพื�อผูเ้อาประกนัภยั หรอื
3.4  เปิดบัญชใีนชื�อผูร้ับผลประโยชน์

4. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถใชส้ทิธิ0เปิดบัญชเีงนิฝากประจํา 8 เดอืน คูป่ระกนัชวีติ KK Smart Life 15/7 ได ้1 บัญชตีอ่การซื�อประกนั 1 กรมธรรม ์ทนุประกนัภยัไม่เกนิ 2,000,000 บาท
5. ธนาคารขอสงวนสทิธิ0 ในการยกเลกิบัญชเีงนิฝากประจํา 8 เดอืน คูก่บัประกนัชวีติ KK Smart Life 15/7  ในกรณีดงัตอ่ไปนี�

5.1 กรณีผูฝ้าก / ผูเ้อาประกนัภยัไม่ผ่านหลกัเกณฑ ์หรอืไม่ปฏบิัตติามเงื�อนไขการรับประกนัของ บรษัิท อเมรกินัอนิเตอรแ์นชชั�นแนล แอสชวัรันส ์  จํากดั และ / หรอื 5.1 กรณีผูฝ้าก / ผูเ้อาประกนัภยัไม่ผ่านหลกัเกณฑ ์หรอืไม่ปฏบิัตติามเงื�อนไขการรับประกนัของ บรษัิท อเมรกินัอนิเตอรแ์นชชั�นแนล แอสชวัรันส ์  จํากดั และ / หรอื 
5.2 กรณีผูฝ้าก / ผูเ้อาประกนัภยัยกเลกิกรมธรรม ์"KK Smart Life 15/7 " ภายใน 15 วัน นับแตว่ันที�ไดร้ับกรมธรรมจ์ากบรษัิทผูร้ับประกนั  
     โดยธนาคารจะโอนเงนิฝากนั�นเขา้บัญชอีอมทรัพยห์รอืกระแสรายวันของธนาคารเกยีรตนิาคนิตามที�ผูฝ้ากแจง้ความประสงคไ์วเ้ทา่นั�น
ทั �งนี� ในสว่นของการคนืคา่เบี�ยประกนั  เป็นหนา้ที�ของบรษัิท อเมรกินัอนิเตอรแ์นชชั�นแนล  แอสชวัรันส ์  จํากดั  ในการชาํระคนืคา่เบี�ยประกนัภยัใหแ้กผู่ฝ้าก / ผูเ้อาประกนั 
ตามที�กําหนดในกรมธรรมป์ระกนัชวีติ

6. ธนาคารจ่ายดอกเบี�ยเมื�อครบกําหนด โดยโอนเงนิตน้พรอ้มดอกเบี�ยเขา้บัญชเีงนิฝากออมทรัพยห์รอืกระแสรายวันที�ผูฝ้ากเปิดไวก้บัธนาคารเกยีรตนิาคนิ
ตามที�ผูฝ้ากแจง้ความประสงคไ์ว ้

7. กรณีถอนเงนิฝากประจํา 8 เดอืน คูป่ระกนั KK Smart  Life 15/7  กอ่นครบกําหนด ผูเ้ขา้ร่วมโครงการตอ้งถอนทั �งจํานวนของแตล่ะยอดฝาก โดยมเีงื�อนไขดงันี�
- ระยะเวลาฝากนอ้ยกว่า 3 เดอืน นับจากวันที�ฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี�ย
- ระยะเวลาฝากตั �งแต ่3 เดอืนขึ�นไป นับจากวันที�ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี�ยในอัตราดอกเบี�ยออมทรัพยท์ั�วไป ณ วันฝาก

8. กรณีเงนิฝากครบกําหนดตรงกบัวันหยุดทําการ ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ในการเลื�อนวันครบกําหนดไปเป็นวันทําการถดัไป
9. ธนาคารขอสงวนสทิธิ0ในการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ยและเงื�อนไขอื�นๆ ตามความเหมาะสม

6. เง ื�อนไขอื�นๆ
1 นติบิุคคลทั�วไป หมายถงึ บรษัิทจํากดั บรษัิทมหาชนจํากดั หา้งหุน้สว่นจํากดั หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิุคคลจํากดั นติบิุคคลอื�นที�จัดตั �งตามกฎหมาย 

และนติบิุคคลอาคารชดุ ทั �งนี�ไม่รวมถงึนติบิุคคลพเิศษ 
2 นติบิุคคลพเิศษ หมายถงึ หน่วยงานของรัฐบาล รัฐวสิาหกจิ และนติบิุคคลที�มใิชส่ถาบันการเงนิ แตม่จํีานวนสนิทรัพย ์ตั �งแต ่10,000 ลา้นบาท 

ทั �งนี�รวมถงึกจิการในเครอืของนติบิุคคลนั�นๆดว้ย

3 สตูรการคํานวณดอกเบี�ยมดีงันี�(ใชห้ลกัเกณฑ ์1 ปี ม ี365 วัน)

จํานวนดอกเบี�ยที�ไดร้ับ = เงนิตน้ x อัตราดอกเบี�ย x ระยะเวลาที�ฝากจรงิ(วัน)

100 365

4 เงนิฝากที�ลกูคา้มอียู่กบัธนาคารทกุประเภทจะไดร้ับความคุม้ครองตามจํานวนและตามหลกัเกณฑท์ี�กําหนดไวใ้นพระราชบัญญัต ิ
สถาบันคุม้ครองเงนิฝาก พ.ศ.2551 และที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ(ถา้ม)ี ดงันี� 

ปีที� 1 11 สงิหาคม 2551 - 10 สงิหาคม 2552

ปีที� 2 11 สงิหาคม 2552 - 10 สงิหาคม 2553

ปีที� 3 11 สงิหาคม 2553 - 10 สงิหาคม 2554

ปีที� 4 11 สงิหาคม 2554 - 10 สงิหาคม 2555

ปีที� 5 11 สงิหาคม 2555 เป็นตน้ไป

ทั �งนี� เงนิฝากในบัญชเีงนิฝากเงนิบาทของบุคคลที�มถี ิ�นที�อยู่นอกประทศ ซึ�งเป็นประเภทบัญชเีดี�ยวเพื�อทํารายการเฉพาะตามที�กฏหมาย
ว่าดว้ยการควบคมุการแลกเปลี�ยนเงนิกําหนด จะไม่ไดร้ับความคุม้ครองเงนิตน้และดอกเบี�ยจากสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก

   1 ลา้นบาท

ระยะเวลา จํานวนที�คุม้ครอง
เต็มจํานวน
เต็มจํานวน
เต็มจํานวน

   (นายชวลติ จนิดาวณคิ)

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จํากดั (มหาชน)

ประกาศ ณ วันที� 28 กนัยายน 2555

  50 ลา้นบาท
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