สําหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา

เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์บญ
ั ชีเงินฝากสะสมทรัพย์ (Product Catalog: Savings Account)
บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ (ประเภทมีสมุดคู่ฝาก/ไม่มส
ี มุดคู่ฝาก)
ข้อมูลบัญชี
เงินฝากสะสมทรัพย์

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings

บัญชีเงินฝากที่ให้อส
ิ ระกับการออม ฝากถอนได้ทุกวัน
ไม่จาํ กัดจํานวนครัง้ และจํานวนเงิน
(บัญชีประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก ลูกค้าต้องสมัครบัตรเดบิตด้วย)

เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

จํานวนเงินเปิดบัญชีขน
้ั ตํ่า

500 บาท

ค่ารักษาบัญชี

50 บาทต่อเดือน สําหรับบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป และยอดเงินคงเหลือตํ่ากว่า 2,000 บาท

ช่องทางในการติดต่อ

บัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ www.bangkokbank.com

0 บาท

• เป็นบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
• เปิดบัญชีเงินฝากด้วยตนเองผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพได้ทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 22.00 น.
• ผู้เปิดบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป
• เปิดบัญชีในนามบุคคลเดียวเท่านั้น โดยกําหนด 1 บัญชีต่อรายลูกค้า
• สามารถทําธุรกรรมฝาก ถอน โอนเงินได้ทุกช่องทางบริการของธนาคาร
แต่ไม่สามารถถอนหรือโอนเงินจากบัญชีกับสาขาของธนาคาร
• ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงประเภทผลิตภัณฑ์จากบัญชีเงินฝาก
สะสมทรัพย์ e-Savings เป็นบัญชีเงินฝากประเภทอืน
่
• ผู้ขอเปิดบัญชีควรทําความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทุกครัง้

•
•
•
•

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ที่ให้ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ
แก่เจ้าของบัญชี โดยจํานวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับ 20 เท่า
ของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนประสบอุบัติเหตุ 1 วัน
สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท

บัญชีออนไลน์ เติม โอน จ่าย ลงทุน ง่ายในแอปเดียว
ผ่านโมบายแบงก์ก้ิง จากธนาคารกรุงเทพ

อัตราดอกเบีย
้ ต่อปี

ข้อควรระวัง

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บวั หลวงเอ็กซ์ตร้า

2,000 บาท

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิประโยชน์ให้ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
ตามข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.2)
• ผู้เปิดบัญชีต้องมีอายุ 15-69 ปี
• อัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตร้าจะตํ่ากว่าบัญชีเงินฝาก
สะสมทรัพย์ปกติ โดยส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง 0.25% ต่อปี เป็นค่าบริการ
ที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัย
• ในกรณีที่ธนาคารเรียกเก็บค่าบริการที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัย ธนาคารจะหัก
จากบัญชีเงินฝาก ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ทุกปลายเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี)
หรือในวันที่ปด
ิ บัญชี แล้วแต่กรณี
• การเปิดบัญชีสามารถเปิดบัญชีได้ 1 บัญชีต่อรายลูกค้า
และเปิดบัญชีในนามบุคคลเดียวเท่านั้น
• ให้ความคุ้มครองโดยบริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
• อาชีพที่ไม่รบ
ั ประกันภัย คือ พนักงานส่งเอกสาร พนักงานดับเพลิง ทหาร ตํารวจ
จักรยานยนต์รบ
ั จ้าง กรรมกร คนงานเหมืองแร่ คนงานก่อสร้าง อาสาสมัครบรรเทาภัย
และชาวประมง
• ผู้ซอ
้ื ควรทําความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทํา
ประกันภัยทุกครัง้

การทําธุรกรรมข้ามเขต ข้ามผู้ให้บริการ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
ได้รบ
ั การคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่เกินจํานวนตามที่กฏหมายกําหนด
บัญชีเงินบาทของผู้มีถ่ินที่อยู่นอกประเทศและบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามพนักงานขายทันที

เอกสารฉบับนี้เริม
ั ที่ 1 เมษายน 2564
่ ใช้ต้ังแต่วน

เอกสารประกอบการขายของเจ้าหน้าที่สาขา

สําหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา

เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์บญ
ั ชีเงินฝากสะสมทรัพย์ (Product Catalog: Savings Account)
บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ขวัญบัวหลวง
ข้อมูลบัญชี
เงินฝากสะสมทรัพย์

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ที่มีสิทธิประโยชน์เป็นพิเศษจากบัญชีสะสมทรัพย์ปกติ ไม่กําหนดจํานวนเงินขั้นตํ่า
ในการเปิดบัญชี ไม่มีค่าบริการรักษาบัญชีเงินฝาก รวมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี
ในกรณีสมัครบัตรเดบิตเพื่อใช้คู่กับบัญชี

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ที่ให้ความคุ้มครองประกันชีวต
ิ สูงสุดถึง 10 เท่าของยอดเงินฝาก ในอัตราเบี้ยประกัน
ที่ตํ่าเป็นพิเศษ ให้ความคุ้มครองชีวต
ิ ไม่วา่ จะเสียชีวต
ิ จากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ และทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
จากอุบัติเหตุ เพียงมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีต้ังแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบีย
้ ต่อปี

เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

จํานวนเงินเปิดบัญชีขน
้ั ตํ่า

5,000 บาท

ไม่มีข้น
ั ตํ่า

ค่ารักษาบัญชี

50 บาทต่อเดือน สําหรับบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป และยอดเงินคงเหลือตํ่ากว่า 2,000 บาท

ไม่มีค่ารักษาบัญชี

ช่องทางในการติดต่อ

บัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ www.bangkokbank.com

ข้อควรระวัง

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิประโยชน์ให้ความคุ้มครองประกันชีวต
ิ
• ผู้เปิดบัญชีต้องมีอายุ 5 - 60 ปี
• ค่าเบี้ยประกัน ร้อยละ 1.00 ต่อปี แต่ปจั จุบันคิดค่าเบี้ยประกันร้อยละ0.50 ต่อปีของจํานวนเงินฝาก โดยหักจากบัญชีเงินฝาก
เมื่อมีการนําดอกเบี้ยเข้าบัญชี ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ทุกปลายเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี) หรือในวันที่ปด
ิ บัญชีแล้วแต่กรณี
• การเปิดบัญชีสามารถเปิดได้มากกว่า 1 บัญชีข้ึนไป แต่จะได้รบ
ั ความคุ้มครองทุกบัญชีรวมกันเมื่อยอดเงินฝากไม่ตํ่ากว่า 5,000 บาท
และไม่เกิน 200,000 บาท
• ให้ความคุ้มครองโดย บมจ.กรุงเทพประกันชีวต
ิ
• ค่าเบี้ยประกันไม่สามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้
• ผู้ซอ
ื้ ควรทําความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครัง้

•
•
•
•

• ผู้เปิดบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย ที่เป็นผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีข้น
ึ ไป
• การเปิดบัญชีสามารถเปิดบัญชีได้ 1 บัญชีต่อรายลูกค้าต่อธนาคาร และเปิดบัญชีในนามบุคคลเดียวเท่านั้น
• ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงสถานะประเภทผลิตภัณฑ์จากบัญชีเงินฝากพื้นฐานเป็นบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ปกติ
โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน กรณีเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ยอดเงินฝากเฉลี่ยเกิน 50,000 บาท/เดือน หรือ
2. ผลรวมของยอดเงินเข้าบัญชีเกิน 50,000 บาท/เดือน หรือ
3. ผลรวมของยอดเงินออกจากบัญชีเกิน 50,000 บาท/เดือน หรือ
4. บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกัน 24 เดือน
5. ผู้เป็นเจ้าของบัญชีไม่เข้าเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน
• กรณีบัญชีเงินฝากพื้นฐานถูกเปลี่ยนสถานะเป็นบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ปกติหากบัญชีดังกล่าวไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีข้น
ึ ไป
และยอดเงินคงเหลือตํ่ากว่า 2,000 บาท ธนาคารสงวนสิทธิใ์ นการคิดค่าบริการรักษาบัญชีเงินฝากเช่นเดียวกับบัญชีเงินฝาก
สะสมทรัพย์ปกติ
• การสมัครบัตรเดบิตเพื่อใช้กับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน เป็นสิทธิข์ องผู้ขอเปิดบัญชีในการเลือกใช้บริการตามความสมัครใจ โดยบัตรเดบิต
ที่ให้สิทธิประโยชน์รว่ มกับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน มีดังนี้
1. บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์
2. บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ แรบบิท
• การใช้บัตรเดบิตที่ผูกกับบัญชีเงินฝากพื้นฐานทําธุรกรรมอาจมีค่าธรรมเนียม โดยอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

การทําธุรกรรมข้ามเขต ข้ามผู้ให้บริการ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
ได้รบ
ั การคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่เกินจํานวนตามที่กฏหมายกําหนด
บัญชีเงินบาทของผู้มีถ่ินที่อยู่นอกประเทศและบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามพนักงานขายทันที

เอกสารฉบับนี้เริม
ั ที่ 1 เมษายน 2564
่ ใช้ต้ังแต่วน

เอกสารประกอบการขายของเจ้าหน้าที่สาขา

