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

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Growth

ประเภทผลิตภัณฑ์

เงินฝากออมทรัพย์

ระยะเวลาฝาก

ไม่มีกำหนดระยะเวลาฝาก

จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและสูงสุด

ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี และไม่จำกัดจำนวนเงินฝากสูงสุด

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

0.30% - 0.95% ต่อปี
(ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์)
ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยล่าสุดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://bank.kkpfg.com

ตารางอัตราดอกเบีย
้ *
วงเงินฝาก

ประเภทลูกค้า/อัตราดอกเบีย
้ (ต่อปี)
(1) บุคคลธรรมดา

น้อยกว่า

0.50%

100,000
บาท
ตั้งแต่

0.95%

100,000
บาท แต่ไม่
เกิน
2,000,000
บาท
ส่วนทีเ่ กิน

0.30%

2,000,000

(เฉลี่ย 0.95% - 0.30%)

บาทขึ้นไป

* หมายเหตุ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดในแต่ละวงเงินตั้งแต่บาทแรก ยกเว้น
กรณีมีส่วนที่เกิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดสำหรับส่วนที่เกินแยกต่างหาก
ตัวอย่างการคำนวณดอกเบีย
้
ต่อมา ลูกค้าฝากเงินเพิ่ม

ต่อมา ลูกค้าฝากเงินเพิ่ม

1,010,000 บาท
เริ่มต้นฝากเงิน

มูลค่าของเงิน
ณ วันที่

ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

ณ วันที่1 มกราคม 2564

1,000,000บาท
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

30 มิถุนายน 2564
1,100,000 บาท

เงินต้น 90,000 บาท
มูลค่าของเงิน

เงินต้นรวม
2,100,000 บาท
3

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
1

2,100,000 บาท
=2,000,000 +

2,000,000 x 0.95% x 184
365

2
=90,000 + 90,000 x 0.50% x 90

มูลค่าของเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

=1,100,000 + 1,100,000 x 0.95% x 91

365

365

4
= 100,000 +

100,000 x 0.30% x 184
365
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(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรศึกษารายละเอียด
และเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)

1

2

ระยะเวลาในการคำนวณจำนวนวันในการฝากเงิน จะคำนวณถึงวันที่จ่ายดอกเบี้ย คือ

3

4

ระยะเวลาในการคำนวณจำนวนวันในการฝากเงิน จะคำนวณถึงวันที่จ่ายดอกเบี้ย คือ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รวม 181 วัน

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวม 184 วัน
ระยะเวลาจ่ายดอกเบีย
้

ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี

เงื่อนไขหลัก
▪

ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินในบัญชีนี้ เฉพาะประเภทลูกค้า (1) บุคคลธรรมดา และมีหน่วย
ลงทุนในกองทุนใด ๆ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด รวมกันไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท

▪

โดยซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวผ่านธนาคารในฐานะตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผูฝ
้ ากสามารถขอเปิดบัญชีได้ โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด เท่านั้น

▪

ผู้ฝากต้องสมัครบริการ KKP e-Banking

▪

มี Email Address สำหรับรับข้อมูล และข่าวสารการลงทุน

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และเงือ
่ นไขอืน
่
▪

ไม่จำกัดจำนวนเงิน และจำนวนครั้งในการฝาก/ถอน/โอน
(อาจมีการจำกัดจำนวนเงิน ในกรณีทำรายการฝาก/ถอน/โอน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

▪

ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อบัญชี

อัตราดอกเบี้ยกรณีผด
ิ เงือ
่ นไขการฝาก
▪ ไม่มีเงื่อนไข
ค่ารักษาบัญชี
▪

50 บาท ต่อเดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาท

การต่ออายุบญ
ั ชีเมือ
่ ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
▪

เนื่องจากบัญชีนี้เป็นบัญชีออมทรัพย์จึงไม่มีกำหนดระยะเวลาฝาก

ช่องทางในการติดต่อธนาคาร/ช่องทางการร้องเรียน
▪

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

▪

ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา

ข้อควรระวัง
▪

ในกรณีที่บัญชีเงินฝากมียอดเงินคงเหลือศูนย์บาทต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือกำหนดเวลาอื่นที่ธนาคาร

กำหนด หรือธนาคารมีเหตุอันสมควรอื่นใด ธนาคารมีสิทธิปิดบัญชีเงินฝากของผู้ฝากได้ภายในระยะเวลาที่ธนาคาร
กำหนด ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการปิดบัญชี
▪ หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามเพิ่มเติมที่พนักงานธนาคารทันที
การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการหรือการแจ้งเตือนทีส
่ ำคัญต่าง ๆ
▪

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารจะมี
การสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลง ให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน
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▪

บัญชีเงินฝากนี้ได ้รับความคุ ้มครองจากสถาบันคุ ้มครองเงินฝาก ตามจานวนทีก
่ าหนดไว ้ในกฏหมาย โดยในปั จจุบัน คือ
จำนวนไม่เกิน 1 ล้านบาท สาหรับเงินฝากส่วนทีเ่ กินกว่าความคุ ้มครอง ท่านอาจจะได ้รับคืนไม่เต็มจานวนโดยต ้องเฉลีย
่
ิ ของธนาคาร
ตามสัดส่วนหลังจากทีม
่ ก
ี ารชาระบัญชีทรัพย์สน
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