ขอกำหนดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย ประเภทไมมีสมุดคูฝาก สำหรับบุคคลธรรมดา
ขอกำหนดนี้เปนขอตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย
ประเภทไมมีสมุดคูฝาก สำหรับบุคคลธรรมดา ระหวางเจาของบัญชี กับ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ธนาคาร” โดย
เจาของบัญชียินยอมผูกพันตามขอกำหนดดังตอไปนี้ทุกประการ
ขอ 1. คำนิยาม
1.1 “บัญชี” หมายถึง บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย ประเภทไมมีสมุด
คูฝาก สำหรับบุคคลธรรมดาที่เจาของบัญชีเปดไวกับธนาคาร
1.2 “ใบแสดงรายการ” หมายถึง ใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทาง
บัญชี (Statement)
1.3 “เครื่องอัตโนมัติ” หมายถึง เครื่องอัตโนมัติ หรือ กึ่งอัตโนมัติ
ที่ธนาคารจัดไวเพื่อใหบริการแกผูใชบริการในการฝากถอนเงิน หรือทำ
รายการอื่นใด หรือบันทึกรายการ รวมถึงเครื่องอัตโนมัติของสถาบันการ
เงินอื่น ที่จัดไวเพื่อใหบริการแกผูใชบริการของธนาคาร
1.4 “บัตรเดบิต” หมายถึง บัตรอิเล็กทรอนิกสที่ธนาคารออกใหแก
เจาของบัญชีเพื่อการเบิกถอนเงินจากบัญชีและการทำธุรกรรมประเภทอื่นๆ
ตามที่ธนาคารกำหนด
ขอ 2. เงื่อนไขการเปดบัญชี
2.1 เจาของบัญชีจะไดรับบัตรเดบิตเพื่อใชในการทำธุรกรรมกับ
ธนาคาร เชน การฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน สอบถามยอดเงินคงเหลือ
เปนตน
2.2 เจาของบัญชีสามารถขอเปลี่ยนแปลงบัญชีไปเปนบัญชีเงินฝาก
สะสมทรัพยประเภทมีสมุดคูฝากได ทั้งนี้ เมื่อการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
มีผลแลว เจาของบัญชีตองปฏิบัติตามขอกำหนดที่ระบุไว ในขอกำหนด
เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพยและบัญชีเงินฝากประจำโดยไมตอง
ปฏิบัติตามขอกำหนดนี้
ขอ 3. การฝากและถอนเงิน
3.1 เจาของบัญชีสามารถฝากเงินสด หรือนำฝากเช็คและตราสาร
เปลี่ยนมืออื่นใด ที่สามารถสงเรียกเก็บเงินตามวิธีการและภายในระยะเวลา
ตามประเพณีปฏิบัติของธนาคาร เขาบัญชีไดที่สาขาของธนาคาร หรือผาน
เครื่องอัตโนมัติ
3.2 การนำเช็คหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด ฝากเขาบัญชี จะถือวา
ธนาคารไดรับฝากเงิน ก็ตอเมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือตราสาร
เปลี่ยนมืออื่นใดนั้นไดแลว
3.3 เจาของบัญชีสามารถถอนเงินสดจากบัญชีไดโดย
(1) ใชบัตรเดบิตเพื่อถอนเงินจากเครื่องอัตโนมัติ
(2) ใชบัตรเดบิตประกอบกับเอกสารแสดงตน เพื่อถอนเงินที่
เคานเตอรธนาคาร
3.4 เจาของบัญชีไมสามารถมอบใหผูอื่นมาดำเนินการถอนเงิน
แทนตนได

ขอ 4. การโอนเงิน
เจาของบัญชีสามารถโอนเงินออกจากบัญชีเพื่อเขาบัญชีกระแสรายวัน
หรือบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย หรือบัญชีเงินฝากประจำ หรือบัญชีเงินฝาก
ประเภทอื่นๆ ของเจาของบัญชีหรือบุคคลอื่น ที่มีอยูกับธนาคารหรือ
ธนาคารอื่นไดดวยการ
(1) โอนเงินผานเครื่องอัตโนมัติ
(2) โอนเงินผานบริการอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ที่เจาของบัญชี
สมัครใชบริการกับธนาคาร หรือที่ธนาคารจัดให หรือ
(3) โอนเงินที่เคานเตอรของธนาคารโดยนำบัตรเดบิต และ
เอกสารแสดงตนมาเปนหลักฐานประกอบในการโอนเงิน
กับธนาคาร
ขอ 5. การออกใบแสดงรายการ
5.1 ธนาคารจะออกใบแสดงรายการใหแกเจาของบัญชี ณ ที่อยูที่
แจงไวกับธนาคาร จำนวน 1 ฉบับทุก 3 เดือน
5.2 ในกรณีที่ไมมีการเคลื่อนไหวทางบัญชี ในรอบที่กำหนด ธนาคาร
จะออกใบแสดงรายการ ใหทุกวันสิ้นเดือนมิถุนายนและสิ้นเดือนธันวาคม
5.3 เจาของบัญชีสามารถขอใบแสดงรายการที่แสดงรายการ
เคลื่อนไหวทางบัญชี 7 รายการสุดทายไดที่เครื่องอัตโนมัติของธนาคาร
ขอ 6. อัตราดอกเบี้ย
6.1 เจาของบัญชีจะไดรับดอกเบี้ยของเงินฝากในอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากสะสมทรัพย ที่ธนาคารประกาศกำหนดในขณะนั้นหรือที่อาจมีการ
ประกาศเปลี่ยนแปลงตอไป โดยธนาคารไมตองแจงใหเจาของบัญชีทราบ
ในกรณีที่ธนาคารประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
สะสมทรัพยสำหรับบัญชีเงินฝากตามขอกำหนดนี้ใหไวเปนการเฉพาะ
เจาของบัญชีจะไดรับดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดดังกลาวนี้ แทนอัตราที่
กลาวในวรรคแรก
6.2 เจาของบัญชีตกลงใหธนาคารหักภาษีเงินได ณ ที่จาย
จากดอกเบี้ยเงินฝากนั้นได หากธนาคารมีหนาที่ตองหักตามกฎหมาย
ถาจำนวนดอกเบี้ยเงินฝากดังกลาวมีไมเพียงพอใหธนาคารหักสวนที่ขาด
จากเงินฝากในบัญชีนั้นได
ขอ 7. อัตราคาธรรมเนียมและคาบริการ
7.1 ในกรณีที่เจาของบัญชีทำธุรกรรมที่เคานเตอรธนาคาร (ยกเวน
ธุรกรรมการฝากเงินและสอบถามยอดเงินคงเหลือ) ธนาคารจะเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารกำหนด
7.2 ในกรณีที่บัญชีไมเคลื่อนไหวและยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกวา
จำนวนที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะคิดคาธรรมเนียมรักษาบัญชีตามอัตรา
ที่ธนาคารกำหนด
7.3 ในกรณีที่เจาของบัญชีประสงคจะขอใบแสดงรายการที่ธนาคาร
ไดออกใหแลวเพิ่มเติม เจาของบัญชีจะตองชำระคาบริการใหแกธนาคาร
ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด
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ขอ 8. การปดบัญชี
เจาของบัญชีสามารถปดบัญชีได ณ สาขาที่เปดบัญชี พรอมทั้งนำ
บัตรเดบิตและเอกสารแสดงตนมาเปนหลักฐานประกอบการขอปดบัญชี
ขอ 9. อื่นๆ
9.1 ในกรณีที่เจาของบัญชีดำเนินการทางบัญชีผานบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส หากมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นไมวาดวยเหตุใด ทำใหยอด
เงินฝากในใบแสดงรายการที่ธนาคารออกใหไมตรงกับยอดเงินฝากในบัญชี
ของธนาคาร เจาของบัญชียินยอมใหถือวา ยอดเงินฝากที่ปรากฏในบัญชี
ของธนาคารเปนยอดเงินฝากที่ถูกตอง
9.2 หากธนาคารนำเงินเขาบัญชี โดยเจาของบัญชีไมมีสิทธิในเงิน
จำนวนนั้น เจาของบัญชียินยอมใหธนาคารหักเงินจากบัญชีและแกไข
รายการดังกลาวใหถูกตอง หากไมมีเงินคงเหลือในบัญชี หรือมีแตไม
เพียงพอ เจาของบัญชียินยอมชดใชเงินจำนวนดังกลาวคืนจนครบถวน
พรอมทั้งดอกเบี้ย ตามอัตราดอกเบี้ยที่ระบุในขอ 6.1 วรรคแรกหรือวรรค
สอง แลวแตกรณีนับแตวันที่ไดรับแจงจากธนาคารใหชำระเงินสวนที่ยัง
คางชำระ
9.3 ในกรณีที่
(1) เจาของบัญชีไดใหความยินยอม หรือมอบอำนาจหรือสั่งการ
เปนลายลักษณอักษรใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเพื่อชำระหนี้
แกธนาคาร หรือบุคคลอื่น เชน ชำระหนี้บัตรเครดิต ชำระ
คาสาธารณูปโภค ชำระคาธรรมเนียม หรือ คาบริการที่
ธนาคารเรียกเก็บจากเจาของบัญชี เปนตน หรือ
(2) เจาของบัญชีไดดำเนินการดวยวิธีใดๆ ซึ่งมีผลเปนการเบิก
ถอนเงิน
และไมมีเงินในบัญชีหรือมีแตไมพอจาย ซึ่งตามปกติธนาคารจะปฏิเสธการ
จายเงินนั้น ถาหากธนาคารไดผอนผันจายเงินเกินบัญชีไปกอน เจาของ
บัญชียินยอมผูกพันตนที่จะชำระเงินคืนธนาคาร และยินยอมใหธนาคาร
มีสิทธิคิดดอกเบี้ยสำหรับเงินจำนวนดังกลาว ตามประกาศอัตราดอกเบี้ย
ของเงินใหสินเชื่อ ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติที่ธนาคารประกาศเรียก
เก็บจากลูกคาทั่วไปในขณะนั้น หรือที่อาจมีการประกาศเปลี่ยนแปลงตอไป
โดยธนาคารไมตองแจงใหเจาของบัญชีทราบ
9.4 เจาของบัญชีตกลงผูกพันตามขอกำหนดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก
สะสมทรัพยและบัญชีเงินฝากประจำในสวนที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากสะสม
ทรัพย ยกเวนในเรื่องที่กำหนดไวโดยเฉพาะเจาะจงในขอกำหนดนี้
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เอกสารแนบขอ้ กำหนดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก สำหรับบุคคลธรรมดา

ธนาคารขอแกไข ขอกำหนดเกีย่ วกับการออกใบแสดงรายการ ตามขอ 5. โดยใชขอ ความตอไปนีแ้ ทน
ขอ 5 การออกใบแสดงรายการอิเล็กทรอนิกส
5.1 ธนาคารจะจัดสงใบแสดงรายการอิเล็กทรอนิกส ในรูปแบบ PDF File ใหแกเจาของบัญชี ผานทางอีเมลตาม E-mail
Address ทีเ่ จาของบัญชีแจงไวกบั ธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ โดยจัดสงใหทกุ 3 เดือน
5.2 เจาของบัญชีสามารถแจงความประสงคขอเปลีย่ นแปลงรอบระยะเวลาการสงใบแสดงรายการอิเล็กทรอนิกสเปนรายเดือน
หรือ ราย 6 เดือนได โดยติดตอสาขาของธนาคาร
5.3 หากเจาของบัญชีมคี วามประสงคจะเปลีย่ นแปลง E-mail Address สำหรับรับใบแสดงรายการสามารถแจงความจำนง
ผานสาขาของธนาคารภายในเวลาทำการ หรือชองทางอืน่ ๆ ทีธ่ นาคารจะเปดใหบริการตอไปในอนาคต
5.4 เจาของบัญชีสามารถขอใบแสดงรายการทีแ่ สดงรายการเคลือ่ นไหวทางบัญชี 7 รายการสุดทายไดทเ่ี ครือ่ี งอัตโนมัตขิ อง
ธนาคาร
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