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

บัญชีเงินฝากประจำ เคเคพี ฟรี 55 อัพ

ประเภทผลิตภัณฑ์

เงินฝากประจำปลอดภาษี

ระยะเวลาฝาก

12 เดือน และ 24 เดือน

จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและสูงสุด

ขั้นต่ำ 5,000 บาท จำกัด จำนวนเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาฝาก 12 เดือน 0.90% ต่อปี
ระยะเวลาฝาก 24 เดือน 1.00% ต่อปี
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2565 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์)
ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยล่าสุดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://bank.kkpfg.com

ตารางอัตราดอกเบีย
้
วงเงินฝาก
จำนวนเงินฝาก 5,000 - 2,000,000 บาท

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบีย
้

12 เดือน

24 เดือน

0.90%

1.00%

1) นำฝาก 1 รายการ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.90% ต่อปี
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน จะได้รับดอกเบี้ย 9,000 บาทต่อปี
(1,000,000 X 0.90% X 365) = 9,000 บาทต่อปี
365
2) นำฝาก 2 รายการ รายการละ 1,000,000 บาท ระยะเวลาฝาก 24 เดือนทั้ง 2
รายการ รวมเป็นเงินฝาก 2,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี ได้รับ
ดอกเบี้ยรายการละ 10,000 บาทต่อปี รวม 2 รายการฝากได้รับดอกเบี้ยรวม
20,000 บาทต่อปี
(2,000,000 X 1.00% X 365) = 20,000 บาทต่อปี
365

ระยะเวลาจ่ายดอกเบีย
้

จ่ายดอกเบี้ยเดือนละ 1 ครั้ง

เงื่อนไขหลัก
▪

ให้บริการเฉพาะประเภทลูกค้า (1)บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

▪
▪

ผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น
ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารเพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และเงือ
่ นไขอืน
่
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(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรศึกษารายละเอียด
และเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)
▪

ฝากได้สูงสุด 2 รายการเท่านั้น โดยแต่ละรายการฝากได้สูงสุด 1,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาการฝาก หากครบ 2
รายการฝากแล้วจะไม่สามารถฝากเพิ่มได้ ยกเว้นในกรณีเมื่อยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากมียอดเป็นศูนย์ใน 1
รายการหรือ 2 รายการที่ฝาก ผู้ฝากสามารถฝากเพิ่มเติมได้ รวมกันสูงสุดไม่เกิน 2 รายการเท่านั้น

▪

จำนวนเงินฝาก ขั้นต่ำ 5,000 บาท

▪

เลือกระยะเวลาฝากได้ 12 เดือน หรือ 24 เดือน

▪

กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด จะต้องถอนเต็มจำนวนของยอดฝากแต่ละรายการ

อัตราดอกเบี้ยกรณีผด
ิ เงือ
่ นไขการฝาก
▪ กรณีถอนก่อนกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร หากได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคารไปก่อนวันครบ
กำหนดเวลา ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนดอกเบี้ยเงินฝากโดยหักจากยอดเงินฝากได้ทันที
ค่ารักษาบัญชี
▪ ไม่มีค่าบริการ
การต่ออายุบญ
ั ชี เมือ
่ ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
▪ หากผู้ฝากมิได้ถอนเงินฝากรายการนั้น ๆ ให้ถือว่าผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินรายการนั้นกับธนาคารต่อไป ตามประเภท
และระยะเวลาการฝากเดิม ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารประกาศกำหนดอยู่ ณ
ขณะนั้น
ช่องทางในการติดต่อธนาคาร/ช่องทางการร้องเรียน
▪

ศูนย์บริการลูกค้า KKP Contact Center โทร. 02 165 5555 หรือ https://bank.kkpfg.com

▪

ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา

ข้อควรระวัง
▪ ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไว้กับธนาคาร สำหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็น
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำหรือผลตอบแทนเงินฝากที่ได้รับจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลามตามหลัก การ
มุฎอเราะบะฮ์ที่ได้รับจากการฝากเงินกับธนาคารในประเทศที่ มีระยะเวลา การฝากตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และผู้มีเงินได้มีอายุ
ไม่ต่ำกว่า 55 ปี บริบูรณ์
▪ กรณีที่ท่านได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ เคเคพี ฟรี 55 อัพ และบัญชีเงินฝากประจำอื่น ๆ หรือ ผล
ตอบแทนเงินฝากที่ได้รับจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลามตามหลัก การมุฎอเราะบะฮ์ รวมกันเกิน 30,000
บาท ภายในปีภาษี เดี ยวกัน ท่า นจะไม่ไ ด้รั บสิ ท ธิย กเว้ นภาษี เงิน ได้ บุค คลธรรมดา สำหรับ ดอกเบี้ ยเงิน ฝากประจำทุ ก
ประเภทหรือผลตอบแทนเงินฝากที่ได้รับจากการฝากเงินตามหลัก การของศาสนาอิสลามตามหลัก การมุฎอเราะบะฮ์ที่
ได้รับจากการฝากเงินกับธนาคารในประเทศ และท่านยินยอมให้ธนาคารหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจำและ/หรือยอดเงินฝากได้ตามที่กฎหมายกำหนด
▪

ในกรณี ที่ บั ญ ชี เงิ น ฝากมี ย อดเงิ น คงเหลื อ ศู น ย์ บ าทต่ อ เนื่ อ งเป็ น ระยะเวลา 12 เดื อ น หรื อ กำหนดเวลาอื่ น ที่ ธ นาคาร

▪

กำหนด หรือธนาคารมีเหตุ อันสมควรอื่น ใด ธนาคารมีสิ ทธิปิดบัญ ชี เงิน ฝากของผู้ฝ ากได้ภายในระยะเวลาที่ ธนาคาร
กำหนด ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการปิดบัญชี
หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามเพิ่มเติมที่พนักงานธนาคารทันที

การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการหรือการแจ้งเตือนทีส
่ ำคัญต่าง ๆ
▪ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารจะมี
การสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลง ให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
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▪

บัญชีเงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฏหมาย โดยในปัจจุบัน คือ
จำนวนไม่เกิน 1 ล้านบาท สำหรับเงินฝากส่วนที่เกินกว่าความคุ้มครอง ท่านอาจจะได้รับคืนไม่เต็มจำนวนโดยต้อง
เฉลี่ยตามสัดส่วนหลังจากที่มีการชำระบัญชีทรัพย์สินของธนาคาร
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