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

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Start Saving

ประเภทผลิตภัณฑ์

เงินฝากออมทรัพย์ แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก

จานวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่าและสูงสุด

ไม่จากัดจานวนเงินขั้นต่า

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

[0.50% - 1.55% ต่อปี]
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์)
ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยล่าสุดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
https://bank.kkpfg.com

รายละเอียดอัตราดอกเบีย
้
วงเงินฝาก

(1)
บุคคลธรรมดา

ไม่เกิน 1,000,000 บาท

1.55%

ส่วนทีเ่ กิน 1,000,000 บาท ขึน
้ ไป

0.50%

ตัวอย่างการคานวณดอกเบีย
้
ต่อมา ลูกค้าฝากเงินเพิ่ม

เริ่มต้นฝากเงิน

1,000,000 บาท

ณ วันที่1 มกราคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

1,010,000 บาท

10,000 บาท

เงินต้น 10,000 บาท

มูลค่าของเงิน

มูลค่าของเงิน
1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2563

2
=1,000,000 + 1,000,000 x 1.55% x 184

=10,000 + 10,000 x 1.55% x 182

365

365

1

2

ระยะเวลาในการคานวณจานวนวันในการฝากเงิน จะคานวณถึงวันที่จ่ายดอกเบี้ย คือ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวม 182 วัน

2
=10,000 + 10,000 x 0.50% x 184
365

ระยะเวลาในการคานวณจานวนวันในการฝากเงิน จะคานวณถึงวันที่จ่ายดอกเบี้ย คือ
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวม 184 วัน

ระยะเวลาจ่ายดอกเบีย
้

ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี

เอกสารออก ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563
ปรับปรุงเอกสารล่าสุด ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563
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เอกสารแสดงการเปิด เผยข้อ มูล ผลิต ภัณ ฑ์เงิ น ฝาก (Sales Sheet)
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรศึกษารายละเอียด
และเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)
เงื่อนไขหลัก


ให้บริการเฉพาะลูกค้าประเภท (1) บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประชาชนแบบ Smart
Card



ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี เท่านั้น
ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้



ผู้ฝากจะต้องสมัครใช้บริการ True Money Wallet Application และทาการยืนยันตัวตนสาเร็จก่อน จึงสามารถดาเนินการ



เปิดบัญชีด้วยตนเองได้
ไม่สามารถสมัครใช้บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทของธนาคารได้ เช่น บริการบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ บริการ Sweep In -Out บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติ (KKP Smart Investment
Service) บริการ KKP-e Banking รวมถึงไม่สามารถใช้บัญชีนี้เป็นหลักประกันสินเชื่อ

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และเงือ
่ นไขอืน
่


ผู้ฝากสามารถทารายการต่างๆ ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
(1) True Money Wallet Application
- เปิดบัญชี
- ธุรกรรมฝากเงิน โอนเงิน ถอนเงิน ชาระค่าสินค้าและบริการจากบัญชีนี้ และ/หรือการทาธุรกรรมอื่น ๆ ที่
ธนาคารจะจัดให้มีขึ้นต่อไป
(2) สาขาของธนาคาร
- ธุรกรรมฝากเงิน ถอน/โอนเงินจากบัญชี
- สามารถสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ , บริการ KKP Smart SMS, บริการ KKP พร้อมเพย์ และใช้เป็น
บัญชีรับโอนดอกเบี้ย
- ขอเอกสารรายการแสดงการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝาก (Statement)
- ขอปรับเปลี่ยนสถานะของบัญชีไม่เคลื่อนไหวให้เป็นบัญชีปกติที่เคลื่อนไหว สามารถทาธุรกรรมให้บัญชีมี
การเคลื่อนไหว ณ เคาน์เตอร์บริการสาขาของธนาคารด้วยตนเองเท่านั้น
- ยกเลิกคาขอระงับการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากชั่วคราว
- ปิดบัญชี และ/หรือบริการอื่นๆ ที่ธนาคารจะจัดให้มีขึ้นต่อไป



กรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาท หรือตามที่ธนาคาร
ประกาศกาหนด



หากเปิดบัญชีและมียอดเงินในบัญชีเป็นศูนย์ติดต่อกันเกิน 60 วัน นับแต่วันเปิดบัญชี ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชี
โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าก่อนดาเนินการ



ในกรณีที่ผู้ฝากประสงค์ถอน/โอนเงินจากบัญชีนี้ [หรือใช้บัญชีนี้เพื่อการชาระค่าสินค้าและบริการผ่าน TrueMoney Wallet
Application] ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารมีสิทธิดาเนินการหักเงินจากบัญชีนี้ได้ตามคาสั่งที่ผู้ฝากทารายการผ่าน True Money
Wallet Application



กรณีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้าอย่างมีนัยสาคัญ ธนาคาร
จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
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วงเงินสูงสุดในการทาธุรกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะประกาศให้ทราบผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่ธนาคาร
กาหนด
บริการ

วงเงินรวมสูงสุด / รายการ

วงเงินรวมสูงสุด / วัน

ไม่จากัดจานวนเงิน

ไม่จากัดจานวนเงิน

2.ถอนเงินไปบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท

200,000 บาท

200,000 บาท

3.โอนเงินต่างธนาคาร และโอนเงินพร้อมเพย์ (Prompt Pay)

50,000 บาท

200,000 บาท

1.ฝากเงินเข้าบัญชี KKP Start Saving

ค่ารักษาบัญชี


ในกรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท ธนาคารมี
สิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารประกาศกาหนด

ช่องทางในการติดต่อ


True Money Customer Care โทร. 1240



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



ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา

ข้อควรระวัง


เปิดบัญชีได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น. ผ่าน True Money Wallet Application

การคุม
้ ครองเงินฝาก


เงินฝากนีไ้ ด ้รับความคุ ้มครองจากสถาบันคุ ้มครองเงินฝาก ตามจานวนทีก
่ าหนดไว ้ในกฏหมาย โดยในปั จจุบน
ั คือ
ระยะเวลา
ปั จจุบน
ั ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564
ตัง้ แต่วน
ั ที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็ นต ้นไป

จานวนเงินทีค
่ ม
ุ ้ ครอง
ไม่เกิน 5 ล ้านบาท
ไม่เกิน 1 ล ้านบาท

สาหรับเงินฝากส่วนทีเ่ กินกว่าความคุ ้มครอง ท่านอาจจะได ้รับคืนไม่เต็มจานวนโดยต ้องเฉลีย
่ ตามสัดส่วนหลังจากทีม
่ ก
ี าร
ิ ของธนาคาร
ชาระบัญชีทรัพย์สน
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