เอกสารแสดงขอมูลผลิตภัณฑ (Sales Sheet)

บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพยทวี

ชื่อผลิตภัณฑ
ประเภทผลิตภัณฑ
ระยะเวลาฝาก
จำนวนเงินเปดบัญชี
ขั้นต่ำและสูงสุด
อัตราดอกเบี้ยตอป
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลาจายดอกเบี้ย

เงื่อนไขหลัก

บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพยทวี
บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี
24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
สินมัธยะทรัพยทวี
24 เดือน : 1,000 บาท ถึง 25,000 บาท
36 เดือน : 1,000 บาท ถึง 16,666 บาท
48 เดือน : 1,000 บาท ถึง 12,500 บาท
60 เดือน : 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท
สินมัธยะทรัพยทวี-บัวหลวงคิดส 24 เดือน : 500 บาท ถึง 25,000 บาท
1.25% - 1.50% ตอป (อัตราดอกเบี้ยเปนไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร)
24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.25% ตอป
36 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.50% ตอป
48 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.50% ตอป
60 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.50% ตอป
(อาจเปลี่ยนแปลงไดตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร)
จายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก
• ตองฝากเงินเปนประจำทุกเดือนในจำนวนที่เทากันตามที่ไดตกลงไวกับธนาคาร โดยนำฝากเงินประจำเดือนไมเกินวันทำการสุดทาย
ของธนาคารในเดือนนั้นๆ
• ไมตองเสียภาษีเงินไดจากดอกเบี้ย เมื่อฝากครบตามเงื่อนไข
• มีสิทธิยกเวนภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประเภทนี้คนละ 1 บัญชีเทานั้น
• ตองไมขาดการฝากเงินเกินกวา 2 งวด จึงจะไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย
• สำหรับเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก 24 เดือนขึ้นไป เมื่อระยะเวลาการฝากครบรอบ 1 ป นับจากวันฝากงวดแรก ธนาคารจะนำ
ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวรรคแรกไปทบเปนตนเงินและใชอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสินมัธยะทรัพยทวี ที่ธนาคารประกาศใชบังคับ
ในวันที่ครบรอบนั้น สำหรับเงินฝากตามระยะเวลาการฝากในรอบ 1 ปตอไป

• สามารถฝากไดทั้งที่สาขาธนาคาร เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ บริการบัวหลวงโฟน บริการบัวหลวง ไอแบงกกิ้ง
เงื่อนไข/ถอน/โอน
การบัวหลวง เอ็มแบงกกิ้ง หรือบริการโอนเงินตามคำสั่ง (Standing Order Service)
สิทธิประโยชนและเงื่อนไขอื่น • บริ
ไมสามารถถอนเงินบางสวน ตองปดบัญชีเทานั้น

อัตราดอกเบี้ยกรณี
ผิดเงื่อนไขการฝาก

กรณีถอนกอนครบกำหนด
• ระยะเวลาฝากนอยกวา 3 เดือน จะไมไดรับดอกเบี้ย
• ระยะเวลาฝากตั้งแต 3 เดือน แตกอนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก จะไดรับดอกเบี้ยเทากับรอยละ 60 ของดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย
ตามสัญญา และตองเสียภาษีหัก ณ ที่จาย ในอัตรารอยละ 15 ของดอกเบี้ยที่ไดรับ
กรณีผิดนัดการฝาก
• หากผิดนัดการฝากเงินไมเกิน 2 ครั้ง ยังคงไดรับการยกเวนภาษี และไดรับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
• หากผิดนัดการฝากเงินเกิน 2 ครั้ง แตไมเกิน 4 ครั้ง ไมไดรับยกเวนภาษี แตยังคงไดรับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
• หากผิดนัดการฝากเงินเกิน 4 ครั้ง ถือวาผิดสัญญา ไมสามารถฝากเงินตอได ตองปดบัญชีโดยไดรับดอกเบี้ยเทากับรอยละ 60
ของดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา และตองเสียภาษีหัก ณ ที่จาย ในอัตรารอยละ 15 ของดอกเบี้ยที่ไดรับ

คารักษาบัญชี

ไมมี

การตออายุบัญชี
เมื่อครบกำหนด
ระยะเวลาการฝาก
ชองทางในการติดตอ

ไมมีการตออายุเงินฝากประเภทนี้ (เมื่อครบกำหนด ธนาคารจะหยุดคำนวณอัตราดอกเบี้ย)
บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ www.bangkokbank.com
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ขอควรระวัง

• เพื่อไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี ลูกคาตองไมขาดการฝากเงินเกินกวา 2 งวด
• เปดบัญชีได โดยรับสิทธิยกเวนภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประเภทนี้คนละ 1 บัญชีเทานั้น
• สำหรับ บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพยทวี-บัวหลวงคิดส ฝากไดตั้งแตอายุแรกเกิดจนถึง 14 ป
• มีสิทธิเบิกถอนดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากตลอดระยะเวลาการฝากเพียงครั้งเดียว เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
หรือเมื่อมีการปดบัญชีไมวาในกรณีใดๆ
• การฝากเงินงวดใดลาชาเกินกวาวันสุดทายของเดือน ใหถือวาไมมีการฝากเงินในเดือนที่ลาชา แตเปนการฝากเงินของงวดเดือนที่นำฝาก
ทั้งนี้ ไมทำใหวันที่ครบกำหนดการฝากที่ตกลงไวกับธนาคารเปลี่ยนแปลงไป
• บริการฝาก/โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพยทวี ผานบัวหลวงเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ บัวหลวงโฟน
บัวหลวงไอแบงกกิ้ง และบัวหลวงเอ็มแบงกกิ้ง ใหบริการระหวางเวลา 06.00 - 23.00 น.
• ไดรับการคุมครองเงินตนและดอกเบี้ยจากสถาบันคุมครองเงินฝาก ตามพระราชบัญญัติคุมครองเงิน ฝาก พ.ศ.2551 โดยไมเกินจำนวน
ตามที่กฏหมายกำหนด
• บัญชีเงินบาทของผูมีถิ่นที่อยูนอกประเทศและบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ ไมอยูภายใตความคุมครองตาม
พรบ.สถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ.2551
• หากมีขอสงสัย โปรดสอบถามพนักงานขายทันที
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ข้อก�ำหนดนี้เป็นข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ระหว่างเจ้าของบัญชีกับธนาคาร
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ธนาคาร” โดยเจ้าของบัญชียินยอมผูกพันตามข้อก�ำหนดดังต่อไปนี้ทุกประการ
1. ในข้อก�ำหนดนี้ “บัญชี” หมายถึง บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวีที่เจ้าของบัญชีขอเปิดไว้กับธนาคาร
2. เจ้าของบัญชีตกลงจะฝากเงินเข้าบัญชีทุกเดือน ตามจ�ำนวนเงิน ที่ระบุในค�ำขอเปิดบัญชีเงินฝาก/ขอใช้บริการบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่เกินวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ จนครบระยะเวลาการฝากทั้ง 24, 36, 48 และ 60 เดือน แล้วแต่กรณี
โดยฝากเพียงเดือนละ 1 งวดเท่านั้น
3. ธนาคารจะค�ำนวณดอกเบี้ยส�ำหรับเงินฝากแต่ละงวดในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ที่ธนาคารประกาศใช้
บังคับ ณ วันที่เริ่มฝากงวดแรก โดยธนาคารจะค�ำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินคงเหลือทุกสิ้นวัน
ส�ำหรับเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก 24 เดือน เมื่อระยะเวลาการฝากครบรอบ 1 ปี นับจากวันฝากงวดแรก
ธนาคารจะน�ำดอกเบีย้ ทีค่ ำ� นวณตามวรรคแรกไปทบเป็นต้นเงินและใช้อตั ราดอกเบีย้ เงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ทีธ่ นาคาร
ประกาศใช้บังคับ ในวันที่ครบรอบนั้น ส�ำหรับเงินฝากตามระยะเวลาการฝากในรอบ 1 ปีต่อไป ให้ใช้วิธีการดังกล่าว
ข้างต้นส�ำหรับเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป ในรอบปีต่อๆ ไปด้วย โดยอนุโลม
เจ้าของบัญชีมีสิทธิเบิกถอนดอกเบี้ยส�ำหรับเงินฝากตลอดระยะเวลาการฝากเพียงครั้งเดียว เมื่อครบก�ำหนดระยะ
เวลาการฝาก หรือเมื่อมีการปิดบัญชีไม่ว่าในกรณีใดๆ
4. ธนาคารจะค�ำนวณดอกเบี้ยให้จนถึงวันที่ครบก�ำหนดระยะเวลาการฝากเท่านั้น  ไม่ว่าเจ้าของบัญชีจะมาถอนเงินในวัน
ที่ครบก�ำหนดหรือไม่ก็ตาม
5. การฝากเงินงวดใดล่าช้าเกินกว่าวันสุดท้ายของเดือน ให้ถือว่าไม่มีการฝากเงินในเดือนที่ล่าช้า  แต่เป็นการฝากเงินของ
งวดเดือนที่น�ำฝาก ทั้งนี้ ไม่ท�ำให้วันที่ครบก�ำหนดการฝากที่ตกลงไว้กับธนาคารเปลี่ยนแปลงไป
6. หากเจ้าของบัญชีถอนเงินก่อนครบก�ำหนดระยะเวลาการฝากที่ตกลงไว้กับธนาคาร ธนาคารจะท�ำการปิดบัญชีของ
เจ้าของบัญชี
หากเจ้าของบัญชีฝากเงินล่าช้ารวมกันถึง 5 งวด จะไม่สามารถฝากต่อได้
กรณีตามวรรคแรกและวรรคสอง เจ้าของบัญชีจะได้รับดอกเบี้ย 60% ของดอกเบี้ยสินมัธยะทรัพย์ทวี ที่ธนาคาร
พึงจ่าย โดยค�ำนวณจนถึงวันที่ถอน หรือ วันที่ครบก�ำหนดตามที่ตกลงไว้กับธนาคาร แล้วแต่กรณี
7. เจ้าของบัญชีจะได้รับสิทธิการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส�ำหรับดอกเบี้ย ต่อเมื่อได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 64) ซึ่งออกโดยอาศัยอ�ำนาจ
แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 301) พ.ศ. 2539 ซึ่งมีสาระ
ส�ำคัญดังนี้
7.1 ต้องมีบัญชีเงินฝากที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นี้เพียงบัญชีเดียว
7.2 ต้องไม่ขาดการฝากเงินเกินกว่า 2 งวด
7.3 ต้องไม่ถอนเงินก่อนวันที่ครบก�ำหนดระยะเวลาการฝาก ตามข้อ 2. ของข้อก�ำหนดนี้
7.4 ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการฝากเงินให้ถือเป็นเงินได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
ก. ในกรณีที่สามีภริยาเป็นผู้ฝากเงินร่วมกันหรือแยกกัน ให้ถือว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินได้ของสามี
ข. ในกรณีที่ความเป็นสามีภริยาตาม ก. มิได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ให้ถือว่าเงินได้ดังกล่าวเป็นเงินได้ของคณะบุคคล
ที่ไม่ใช่นิติบุคคล ซึ่งจะไม่ได้รับประโยชน์จากการยกเว้นภาษีเงินได้
ค. ในกรณีบดิ าและหรือมารดาและบุตรผูเ้ ยาว์เป็นผูฝ้ ากเงินร่วมกัน ให้ถอื ว่าเงินได้ดงั กล่าวเป็นเงินได้ของบิดาหรือ
ของมารดาผูใ้ ช้อำ� นาจปกครอง แล้วแต่กรณี หรือเป็นเงินได้ของบิดาในกรณีบดิ ามารดาใช้อำ� นาจปกครองร่วมกัน
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ง. กรณีบิดาหรือมารดาเป็นผู้ฝากเงินเพื่อบุตรผู้เยาว์ให้ถือว่าเงินได้ดังกล่าวเป็นเงินได้ของบุตรผู้เยาว์
บุตรของผู้เยาว์ตาม ค. และ ง. หมายความรวมถึงบุตรบุญธรรมที่เป็นผู้เยาว์โดยอนุโลม
ในกรณีที่ธนาคารมิได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ไว้เพื่อน�ำส่งสรรพากร แต่ปรากฏว่าการฝากเงินไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่จะได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ท�ำให้ธนาคารมีภาระในการน�ำส่งภาษีเงินได้ดังกล่าว พร้อมทั้งเงินเพิ่ม
ร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีสว่ นทีม่ ไิ ด้นำ� ส่งนัน้ เจ้าของบัญชีตอ้ งชดใช้ให้แก่ธนาคารจนครบถ้วน
8. หากธนาคารน�ำเงินเข้าบัญชี โดยเจ้าของบัญชีไม่มีสิทธิในเงินจ�ำนวนนั้น เจ้าของบัญชียินยอมให้ธนาคารหักเงินจาก
บัญชี และแก้ไขรายการดังกล่าวให้ถูกต้อง หากเงินคงเหลือในบัญชีมีไม่เพียงพอ เจ้าของบัญชียินยอมชดใช้ค่าเสียหาย
คืนจนครบถ้วน พร้อมด้วยดอกเบี้ย ตามอัตราดอกเบี้ยส�ำหรับเงินฝากประเภทนั้นนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากธนาคารให้
ช�ำระเงินส่วนที่ยังค้างช�ำระ

