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

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Savvy

ประเภทผลิตภัณฑ์

เงินฝากออมทรัพย์ แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก

จานวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่าและสูงสุด

ไม่จากัดจานวนเงินขั้นต่า

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

[0.50% - 1.60% ต่อปี]
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์)
ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยล่าสุดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
https://bank.kkpfg.com

รายละเอียดอัตราดอกเบีย
้ *
วงเงินฝาก
น้อยกว่า

(1)
บุคคลธรรมดา

10,000 บาท

0.50%

ตั้งแต่ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท

1.50%

มากกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท

1.60%

ส่วนทีเ่ กิน 2,000,000 บาท ขึน
้ ไป

0.50%
(เฉลี่ย 0.50% - 1.60%)

* หมายเหตุ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่กาหนดในแต่ละวงเงินตั้งแต่บาทแรก ยกเว้น
กรณีมีส่วนที่เกิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่กาหนดสาหรับส่วนที่เกินแยกต่างหาก

ตัวอย่างการคานวณดอกเบีย
้
ต่อมา ลูกค้าฝากเงินเพิ่ม
1,000,000บาท

เริ่มต้นฝากเงิน

ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

มูลค่าของเงิน
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2564

1,001,000 บาท

เงินต้น 1,000 บาท
มูลค่าของเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

1

=1,000 + 1,000 x 0.50% x 90

ต่อมา ลูกค้าฝากเงินเพิ่ม
1,000,000 บาท

มูลค่าของเงิน

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินต้นรวม

2,001,000 บาท

2,001,000 บาท
3
= 2,000,000 +

2,000,000 x 1.60% x 184
365

2
=1,001,000 + 1,001,000 x 1.60% x 91

366

365

4
= 1,000 + 1,000 x 0.50% x 184
365

1

2

ระยะเวลาในการคานวณจานวนวันในการฝากเงิน จะคานวณถึงวันที่จ่ายดอกเบี้ย คือ

3

4

ระยะเวลาในการคานวณจานวนวันในการฝากเงิน จะคานวณถึงวันที่จ่ายดอกเบี้ย คือ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รวม 181 วัน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวม 184 วัน
เอกสารออก ณ วันที่ 15 กันยายน 2564
ปรับปรุงเอกสารล่าสุด ณ วันที่ 15 กันยายน 2564
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(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรศึกษารายละเอียด
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ระยะเวลาจ่ายดอกเบีย
้

ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี

เงื่อนไขหลัก


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



ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี
เท่านั้น ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้



ผู้ฝากต้องมี Email Address เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับภาพสมุดคู่ฝาก (Image Card) สาหรับใช้ในการทาธุรกรรม
ทางการเงิน และรับรายการเดินบัญชี (e-Statement) ทุกสิ้นเดือน นอกจากนี้ต้องสมัครใช้บริการ KKP e-Banking
เพื่อใช้สาหรับเปิดบัญชีและทาธุรกรรมทางการเงิน



ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตนเองผ่าน KKP Mobile Application ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. โดยทาการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID หรือสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนได้ที่ตู้ AIS Smart Kiosk โดยสามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดจุดให้บริการได้ที่ URL: https://bit.ly/3kAkEaI

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และเงือ
่ นไขอืน
่


สามารถทารายการที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Savvy ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
(1) KKP Mobile Application
- เปิดบัญชี
- ธุรกรรมโอนเงิน ชาระค่าสินค้าและบริการจากบัญชีนี้
- ธุรกรรมอื่น ๆ ที่ธนาคารจะจัดให้มีขึ้นต่อไป
(2) สาขาของธนาคาร



- ธุรกรรมฝากเงิน ถอน โอนเงินจากบัญชี
- สมัครบริการอื่นๆของธนาคารได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนดไว้ แต่ไม่สามารถใช้บัญชีนี้เป็นหลักประกัน
สินเชื่อได้
- ปิดบัญชี
- ธุรกรรมอื่น ๆ ที่ธนาคารจะจัดให้มีขึ้นต่อไป
กรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาท หรือตามที่ธนาคาร
ประกาศกาหนด

ค่ารักษาบัญชี


ในกรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท
ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารประกาศกาหนด

ช่องทางในการติดต่อ


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



ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา
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ข้อควรระวัง


หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามเพิ่มเติมที่พนักงานธนาคารทันที

การคุม
้ ครองเงินฝาก


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

จานวนเงินทีค
่ ม
ุ ้ ครอง
ไม่เกิน 1 ล ้านบาท

สาหรับเงินฝากส่วนทีเ่ กินกว่าความคุ ้มครอง ท่านอาจจะได ้รับคืนไม่เต็มจานวนโดยต ้องเฉลีย
่ ตามสัดส่วนหลังจากทีม
่ ก
ี าร
ิ ของธนาคาร
ชาระบัญชีทรัพย์สน
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