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ข้อก�ำหนดนี้เป็นข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจ�ำ ระหว่างเจ้าของบัญชี
กับ ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ธนาคาร” โดยเจ้าของบัญชียินยอมผูกพันตามข้อก�ำหนดดังต่อไปนี้
ทุกประการ        
1. ในข้อก�ำหนดนี้                                                                        
1.1 “บัญชี” หมายถึง บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หรือ บัญชีเงินฝากประจ�ำที่เจ้าของบัญชีเปิดไว้กับธนาคาร ทั้งกรณี
เจ้าของบัญชีคนเดียวและเจ้าของบัญชีหลายคน(บัญชีร่วม)
*1.2 “เครื่องอัตโนมัติ” หมายถึง เครื่องอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติ ที่ธนาคารจัดไว้เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในการ
ฝากถอนเงิน หรือท�ำรายการอื่นใด หรือบันทึกรายการ
2. เจ้าของบัญชีจะได้รับดอกเบี้ยของเงินฝากในอัตราที่ธนาคารประกาศก�ำหนด ในขณะนั้นส�ำหรับเงินฝากสะสมทรัพย์
และในวันฝากส�ำหรับเงินฝากประจ�ำ หรือที่อาจมีการประกาศเปลี่ยนแปลงต่อไป โดยธนาคารไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของ
บัญชีทราบ
*3. ในกรณีที่เจ้าของบัญชีด�ำเนินการบันทึกรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีด้วยตนเองโดยใช้เครื่องอัตโนมัติ หากมีความคลาด
เคลื่อนเกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดท�ำให้ยอดเงินฝากในสมุดคู่ฝากไม่ตรงกับยอดเงินฝากในบัญชีของธนาคาร เจ้าของบัญชี
ยินยอมให้ถือว่ายอดเงินฝากที่ปรากฏในบัญชีของธนาคารเป็นยอดเงินฝากที่ถูกต้อง
4. ส�ำหรับการน�ำฝากตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใดเพื่อเรียกเก็บเงินต่างท้องถิ่น เจ้าของบัญชีต้องช�ำระค่าธรรมเนียม
การเรียกเก็บตามอัตราที่ธนาคารก�ำหนดพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดแก่ธนาคาร ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกเก็บเงินตามตราสาร
ดังกล่าวได้หรือไม่
5. การน�ำตัว๋ เงินหรือตราสารเปลีย่ นมืออืน่ ใดฝากเข้าบัญชีจะถือว่าธนาคารได้รบั ฝากเงิน ก็ตอ่ เมือ่ ธนาคารเรียกเก็บเงินตาม
ตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมือนั้นได้แล้ว โดยธนาคารจะด�ำเนินการเรียกเก็บเงินตามวิธีการ และภายในระยะเวลาตาม
ประเพณีปฏิบัติของธนาคาร
6. หากธนาคารน�ำเงินเข้าบัญชี โดยเจ้าของบัญชีไม่มสี ทิ ธิในเงินจ�ำนวนนัน้ เจ้าของบัญชียนิ ยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชี
และแก้ไขรายการดังกล่าวให้ถูกต้อง หากไม่มีเงินคงเหลือในบัญชีหรือมีแต่ไม่เพียงพอ เจ้าของบัญชียินยอมชดใช้เงิน
จ�ำนวนดังกล่าวคืนจนครบถ้วนพร้อมด้วยดอกเบี้ย ตามอัตราดอกเบี้ยส�ำหรับเงินฝากประเภทนั้น นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากธนาคารให้ช�ำระเงินส่วนที่ยังค้างช�ำระ
7. ในกรณีที่เป็นบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์และ
(1) เจ้าของบัญชีได้ให้ความยินยอมหรือมอบอ�ำนาจหรือสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเพื่อ
ช�ำระหนี้แก่ธนาคารหรือบุคคลอื่น เช่น ช�ำระหนี้บัตรเครดิต ช�ำระค่าสาธารณูปโภค ช�ำระค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าบริการที่ธนาคารเรียกเก็บจากเจ้าของบัญชี เป็นต้น หรือ
(2) เจ้าของบัญชีด�ำเนินการด้วยวิธีใดๆ ซึ่งมีผลเป็นการเบิกถอนเงิน
และไม่มีเงินในบัญชีหรือมีแต่ไม่พอจ่ายซึ่งตามปกติธนาคารจะปฏิเสธการจ่ายเงินนั้น ถ้าหากธนาคารได้ผ่อนผัน
จ่ายเงินเกินบัญชีไปก่อน เจ้าของบัญชียินยอมผูกพันตนที่จะช�ำระเงินคืนธนาคาร และยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิคิด
ดอกเบี้ยส�ำหรับเงินจ�ำนวนดังกล่าวในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ธนาคารประกาศเรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไปในขณะนั้น หรือ
ที่อาจมีการประกาศเปลี่ยนแปลงต่อไป โดยธนาคารไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบ
8. ในกรณีที่เป็นเงินฝากสะสมทรัพย์ เจ้าของบัญชีตกลงให้ธนาคารหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยเงินฝากบัญชี
นั้นได้หากธนาคารมีหน้าที่ต้องหักตามกฎหมาย ถ้าจ�ำนวนดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าวมีไม่เพียงพอ ให้ธนาคารหักส่วนที่
ขาดจากเงินฝากบัญชีนั้นได้
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9. ข้อก�ำหนดต่อไปนี้ ใช้เฉพาะกรณีที่เป็นบัญชีเงินฝากประจ�ำ
9.1 บัญชีทเี่ จ้าของบัญชีไม่ถอนเงินฝากคืนเมือ่ สิน้ ระยะเวลาการฝาก ให้ถอื ว่าเจ้าของบัญชีมคี วามประสงค์ทจี่ ะฝากเงิน
นั้นต่อไปในบัญชีเดิม ตามประเภทและระยะเวลาการฝากเดิมและตามอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารก�ำหนด ณ วันฝาก
ใหม่และหากธนาคารมิได้แจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าธนาคารตกลงรับฝากเงินนั้นต่อไป ทั้งนี้
ให้ถือปฏิบัติเช่นนี้ทุกคราวที่เงินฝากครบก�ำหนด
9.2 ส�ำหรับบัญชีที่มีระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ถ้าเจ้าของบัญชีถอนเงินฝากคืนก่อนครบก�ำหนด และ
ระยะเวลาที่ฝากยังไม่ครบ 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้แก่เจ้าของบัญชี แต่หากระยะเวลาที่ฝากครบ
3 เดือน หรือกว่านั้นขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่เจ้าของบัญชีตามระยะเวลาที่ฝากจริงในอัตราที่เท่ากับ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์ที่ธนาคารใช้บังคับอยู่ ณ วันฝาก
*9.3 ส�ำหรับบัญชีที่มีระยะเวลาการฝากมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเป็นรายปี เมื่อฝาก
ครบ 1 ปี โดยธนาคารจะโอนดอกเบี้ยเงินฝากดังกล่าวไปยังบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันที่มี
อยู่กับธนาคาร ตามที่เจ้าของบัญชีได้แจ้งไว้กับธนาคาร
9.4 ในกรณีที่เจ้าของบัญชีถอนเงินฝากคืนก่อนสิ้นระยะเวลาการฝาก หากปรากฏว่าดอกเบี้ยที่เจ้าของบัญชีรับไปก่อน
แล้ว มีจ�ำนวนเกินกว่าดอกเบี้ยที่เจ้าของบัญชีพึงได้รับตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง เจ้าของบัญชียินยอมให้ธนาคาร
หักเงินจากต้นเงินฝากที่จะจ่ายคืนแก่เจ้าของบัญชี เพื่อชดใช้ธนาคารเท่ากับจ�ำนวนเงินที่ได้รับเกินไปดังกล่าว
*9.5 จ�ำนวนเงินที่เปิดบัญชีใหม่ จ�ำนวนเงินฝากแต่ละครั้ง และจ�ำนวนเงินคงเหลือแต่ละยอดในบัญชีให้เป็นไปตาม
จ�ำนวนที่ก�ำหนดในประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
หมายเหตุ * ข้อ 1.2 ข้อ 3 ข้อ 9.3 และข้อ 9.5 ไม่ใช้ในกรณีบัญชีเงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

Provisions Governing Savings Deposit Account
and Fixed Deposit Account
		 These Provisions are agreements and conditions on savings and fixed deposit accounts between the
account owner and Bangkok Bank Public Company Limited, hereinafter referred to as the “Bank”, under which
the account owner agrees to be bound by the following provisions:
1. In these Provisions:
1.1 “Account” means a savings deposit account or a fixed deposit account opened with the Bank,
		 whether by one account owner or several account owners (joint account).
1.2 “Automatic Machine” means an automatic or semi-automatic machine installed by the Bank to provide
		 services for deposits, withdrawals, or other transactions, or for transaction records.
2. The account owners of savings deposit accounts will be entitled to interest at the rate announced by the
Bank at the time of deposit, and those of the fixed deposit accounts, at the rate announced on the day of
deposit for fixed deposits, which rates may be from time to time changed without the Bank having to notify
the account owners of the change.
3. Where the account owner uses an Automatic Machine for updating the passbook, if there occurs any
discrepancy for any reason whatsoever, thus causing the balance in the passbook to be different from that
in the Bank’s account, the account owner agrees that the balance appearing in the Bank’s account shall
be deemed to be correct.
4. In respect of the deposit of bills and any other negotiable instruments for inter-region collection, the
account owner shall pay a collection fee at the rate prescribed by the Bank together with any other expenses,
whether or not the collection will be successful.
5. The Bank shall be deemed to have received the amount in the bill or any other negotiable instrument
deposited with the Bank only upon the Bank’s successful collection of the amount in such instrument. The
said collection shall be proceeded in accordance with the procedures and within the period of time as
practiced by the Bank.
6. Where the Bank deposits into an Account any amount, to which the account owner is not entitled, the
account owner agrees that the Bank may deduct the said amount from the Account and correct such
deposit item, and if there is no amount left in the Account or the balance in the Account is insufficient for
such purpose, the account owner agrees to fully reimburse the Bank for such amount together with in
terest at the rate for the same type of deposit, calculated from the date of receipt of the Bank’s notice to
make such reimbursement.
7. In case of a savings deposit account and
(1) the account owner gave a written consent, authorization or instruction to the Bank to debit any
		 amount from such Account to pay its debts to the Bank or any other person, for example, to pay
		 for credit card’s debts, utilities’ charges, fees or payments for services charged by the Bank to the
		 account owner, or
(2) the account owner performed any action amounting to a withdrawal,
		 and the Bank has allowed such payment or withdrawal notwithstanding that there is no amount left in
the Account or the balance in the Account is insufficient, which is contrary to the customary banking practice,
the account owner agrees to make full repayment to the Bank of the amount paid by the Bank in excess
of the said balance and agrees that the Bank shall be entitled to interest thereon at the then highest rate
announced by the Bank to be applicable to general customers as may be from time to time changed
without the Bank having to notify the account owner of the change.
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8. In case of a savings deposit account, the account owner agrees that the Bank may deduct withholding
income tax from the interest of such Account where the Bank is legally required to make the said deduction,
and if the interest amount is insufficient for such purpose, the Bank may deduct the deficient amount from
the deposit in the Account.
9. The following provisions only apply to fixed deposit accounts:
9.1 Where the account owner has not withdrawn a deposit at the end of its term, it shall be deemed that
		 the account owner wishes to continue to deposit the amount in the same Account under the same
		 type and the same term and at the rate of interest prescribed by the Bank at the date of the said
		 renewal and if the Bank has not otherwise informed the account owner, the Bank shall be deemed to
		 agree to accept such renewal. This practice shall apply at each maturity of any deposit.
9.2 For Accounts with a term of at least 3 months, if the account owner makes a withdrawal before its
		 maturity date and the deposit period has not yet reached 3 months, the Bank will not pay interest
		 thereon to the account owner, but if the deposit period has already reached 3 months or more, the
		 Bank will pay interest to the account owner in accordance with the actual deposit period at the rate
		 which is equal to that applicable to the savings deposit in effect at the date of deposit.
9.3 For Accounts with a term of more than 12 months, the Bank will annually pay interest on each anniversary
		 date by crediting such interest into a savings deposit account or current account maintained with
		 the Bank as notified to the Bank by the account owner.
9.4 In the event the account owner makes a withdrawal before the end of its deposit term, if it appears
		 that the amount of interest already received is more than the interest amount entitled to by the
		 account owner in accordance with the actual deposit period, the account owner agrees that
		 the Bank may make a deduction from the principal amount of deposit repayable to the account
		 owner in order to compensate the Bank for the amount so excessively received.
9.5 The amount for opening a new Account, the amount for each deposit and the amount remaining
		 in each item of deposits shall be in accordance with the amounts prescribed by the announcement
		 of the Bank then applicable.
Remarks: Clauses 1.2, 3, 9.3 and 9.5 shall not apply to foreign currency deposit accounts.

