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  Sales Sheet - เงินฝากประจ  าซูเปอร ์ซีเนียร ์

ช่ือผลิตภณัฑ ์ เงินฝากประจ  าซูเปอร ์ซีเนียร ์ 

ประเภทผลิตภณัฑ ์ เงินฝากประจ า 

ระยะเวลาฝาก (เดือน) 30 เดือน 

จ านวนเงินเปิดบญัชีขั้นต า่ และสูงสุด ฝากขั้นต า่ 100,000 บาท สูงสุด 3,000,000 บาท 

อตัราดอกเบี้ ยเงินฝากต่อปี 1.75%  

(อตัราดอกเบี้ ยอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดูขอ้มูลล่าสุดไดท่ี้ www.kasikornbank.com) 

ตวัอยา่งการค านวณดอกเบี้ ย  
 

ค านวณดอกเบี้ ยเป็นรายวนั 

(จ านวนเงิน x อตัราดอกเบี้ ย x จ านวนวนัท่ีฝาก) / 365 

ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ ย จ่ายดอกเบี้ ยทุกเดือน 

เง่ือนไขหลกั 
 

- รบัฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา อายุ 55 ปีข้ึนไป 

   (ฟรีความคุม้ครองอบุติัเหตุ* เฉพาะผูฝ้ากอายุ 55–70ปีบรบิรูณ ์และมีเงินในบญัช ี

   ไม่น้อยกวา่ 100,000 บาท) 

- เปิดบญัชีในนามบุคคลเดียวเท่าน้ัน 

- ลูกคา้ตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรพัยห์รือกระแสรายวนัเพื่อรบัโอนดอกเบี้ ย หรือรบัโอนเงิน

ฝากส่วนท่ีเกิน 3,000,000 บาท 

เง่ือนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิ

ประโยชน์และเง่ือนไขอื่น 

- ฝากขั้นต า่ 100,000 บาทข้ึนไปต่อบญัชียอ่ย แต่เมื่อรวมยอดเงินฝากบญัชียอ่ยทุกบญัชี

ของเงินฝากประจ าซูเปอร ์ซีเนียรแ์ลว้ตอ้งไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อรายบุคคล 

- กรณียอดรบัฝากของบญัชียอ่ยน้ันๆ ไม่ถึง 100,000 บาท จะไดร้บัอตัราดอกเบี้ ยต า่สุดของ

เงินฝากประจ า 3 เดือน ประเภทลูกคา้บุคคลธรรมดา ตามท่ีธนาคารประกาศ ณ วนัท่ีเริ่ม

ฝากของบญัชียอ่ยน้ันๆ  

- หากยอดเงินคงเหลือไม่ถึง 100,000 บาท จะไม่ไดร้บัความคุม้ครองประกนัภยัอุบติัเหตุ

ส่วนบุคคล 

- สามารถถอนเงินตน้บางสว่นก่อนครบระยะเวลาการฝากได ้

อตัราดอกเบี้ ยกรณีผิดเง่ือนไขการฝาก - กรณีถอนเงินตน้บางสว่นก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก เงินตน้ส่วนท่ีเหลือในบญัชี

เงินฝากประจ าจะยงัคงไดร้บัดอกเบี้ ยตามอตัราดอกเบี้ ยท่ีก าหนดไว ้ณ วนัท่ีเริ่มฝาก 

กรณีถอนเงินก่อนครบก าหนด 

- ฝากมาแลว้ไมถึ่ง 3 เดือน: ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ ย 

- ฝากมาแลว้ตั้งแต ่3 เดือนข้ึนไป : ธนาคารจ่ายดอกเบี้ ยในอตัราต า่สุดของเงินฝาก         

ออมทรพัย ์ประเภทบุคคลธรรมดา ตามท่ีธนาคารประกาศ ณ วนัท่ีเริ่มฝาก พรอ้มหกัภาษี 

ณ ท่ีจ่ายรอ้ยละ 15 

- ส าหรบัดอกเบี้ ยท่ีธนาคารไดแ้บ่งจ่ายดอกเบี้ ยใหแ้ก่ผูฝ้ากไปแลว้ ถา้ผูฝ้ากถอนเงิน          

ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะด าเนินการเรียกดอกเบี้ ยท่ีจ่ายไปแลว้คืน

ตามสดัสว่นท่ีค านวณจากยอดเงินตน้ท่ีผูฝ้ากไดถ้อนเงินออกจากบญัชี โดยธนาคารจะไม่คืน

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย จากดอกเบี้ ยเงินฝากท่ีไดน้ าส่งกรมสรรพากร  

ค่ารกัษาบญัช ี ไม่มีค่าธรรมเนียม 

การต่ออายุบญัชี เมื่อครบก าหนด

ระยะเวลาการฝาก 

ต่ออายุเขา้เงินฝากประจ า 30 เดือน (ต่ออายุอตัโนมติั) 

ช่องทางในการติดต่อผูใ้หบ้ริการ 1. สาขาของธนาคารกสิกรไทย 

2. K-Contact Center 02-8888888 กด 02 

3. www.kasikornbank.com 
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ช่ือผลิตภณัฑ ์ เงินฝากประจ  าซูเปอร ์ซีเนียร ์ 

ขอ้ควรระวงั ธุรกรรมขา้มเขต ขา้มธนาคาร อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม  

อื่นๆ  ตั้งแต่วนัท่ี 11 ส.ค. 64 เป็นตน้ไป คุม้ครองเงินฝากท่ีวงเงิน 1 ลา้นบาท ต่อ 1 รายผูฝ้าก 

ต่อ 1 สถาบนัการเงิน 

*รายละเอียดความคุม้ครอง 

ประเภทของประกนัภยั ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล (PA) 

ชื่อบริษัทประกนัภยั บมจ. เมืองไทยประกนัภยั  

วงเงินท่ีคุม้ครองประกนัภยั ความคุม้ครองและวงเงินคุม้ครอง 

- การเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง (อบ.1) อนัเน่ืองมาจาก 

1. อุบติัเหตุ มีวงเงินคุม้ครองเท่ากบัยอดเงินฝาก สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท 

2. การถูกฆาตกรรมหรือถูกท ารา้ยร่างกายโดยเจตนาหรือประสบอบุติัเหตุขณะขบัขี่หรือ

โดยสารรถจกัรยานยนต ์มีวงเงินคุม้ครองเท่ากบั 10% ของยอดเงินฝาก สูงสุดไม่เกิน 

300,000 บาท 

3. กระดูกแตกหกัจากอุบติัเหตุ มีวงเงินคุม้ครองเท่ากบั 10% ของยอดเงินฝาก สูงสุดไม่เกิน 

30,000 บาท 

4. ค่ารกัษาพยาบาลจากอบุติัเหตุ (รวมขบัขี่หรือโดยสารรถจกัรยานยนต)์ มีวงเงินไม่เกิน 

10,000 บาท ต่อครั้ง 

5. ความคุม้ครองเท่ากบัยอดเงินฝากในบญัชีก่อนหนา้ 1 วนัท่ีผูฝ้ากเสียชีวิตหรอืประสบ

อุบติัเหตุ 

6. คุม้ครองตลอด 24 ชัว่โมงทัว่โลก 

เง่ือนไขความคุม้ครองประกนัภยั วนัเริ่มตน้และสิ้ นสุดความคุม้ครอง 

- ความคุม้ครองจะเริ่มนับตั้งแต่วนัท่ีเปิดบญัชีเงินฝากประจ าซูเปอร ์ซีเนียร ์และจะสิ้ นสุดความ

คุม้ครองเมื่อผูฝ้ากปิดบญัชีเงินฝากเงินฝากประจ าซูเปอร ์ซีเนียร ์

- คุม้ครองผูฝ้ากท่ีมีอายุตั้งแต่ 55 ปีข้ึนไป และสูงสุดมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบรูณ ์

- หากผูฝ้ากมียอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากต า่กวา่ 100,000 บาท หรอืปิดบญัชีก่อนหนา้   

1 วนัท่ีผูฝ้ากเงินเสียชีวิต จะไม่ไดร้บัความคุม้ครองประกนัภยัอบุติัเหตุส่วนบุคคล 

การเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทน  

 

1. กรณีเขา้รกัษาพยาบาลกบัสถานพยาบาลคูส่ญัญา โดยผูฝ้ากไม่ตอ้งส ารองจา่ย 

- ผูฝ้ากแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน เมื่อเขา้รบัการรกัษาแก่สถานพยาบาลคูส่ญัญา 

- สถานพยาบาลจะตรวจสอบสทิธิประโยชน์การประกนัภยั เพือ่แจง้ยืนยนัผูฝ้ากทราบ 

- กรณีคา่รกัษาพยาบาลเกินจากวงเงินประกนัภยั ผูฝ้ากจะตอ้งช าระเงินสว่นต่างเพิ่มเติม 

2. กรณี ไมไ่ด ้เขา้รกัษาพยาบาลกบัสถานพยาบาลคูส่ญัญา 

ผูฝ้ากจะตอ้งส ารองจ่ายเงินก่อน โดยจะตอ้งเขา้รบัการรกัษาในสถานพยาบาลแผนปัจจุบนัท่ี     

ไดร้บัอนุญาตใหจ้ดทะเบียนด าเนินการตามกฎหมาย และตอ้งเตรียมเอกสารจดัส่งใหแ้ก่     

บมจ. เมืองไทยประกนัภยั 252 ถนนรชัดาภิเษก หว้ยขวาง กรุงเทพ 10310 (ภายใน 30 วนั 

นับจากวนัท่ีผูฝ้ากมีการจา่ยเงินค่ารกัษาพยาบาลเกิดข้ึน) ดงัน้ี 

    - ใบเสร็จตน้ฉบบัท่ีแสดงค่าใชจ้า่ยต่างๆ เกี่ยวกบัการรกัษาพยาบาลโดยละเอียด 

    - ใบรบัรองแพทยท่ี์ระบุสาเหตุการบาดเจ็บท่ีชดัเจน 

    - ฟิมลเ์อ็กซเ์รย ์และผลการอ่านฟิลม์ ในกรณีท่ีมีกระดูกหกั 

    - ส าเนาประวติัการรกัษาพยาบาล (บมจ. เมืองไทยประกนัภยั จะขอเป็นบางกรณีเพื่อ   

       ประกอบการพิจารณา) 

 



 

  เง่ือนไขอื่นเป็นไปตามประกาศอตัราดอกเบี้ ยเงินฝาก มีผลวนัท่ี 13 เมษายน 2566  Page 3 of 3 
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*รายละเอียดความคุม้ครอง (ตอ่) 

การเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทน 

(ต่อ) 

 

    - ส าเนาหนา้สมุดบญัชีเงินฝากประจ าซูเปอร ์ซีเนียร ์

    - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

3. กรณีเจา้ของบญัชีเสียชวีิตจากอุบติัเหตุ 

ผูร้บัผลประโยชน์ หรือผูจ้ดัการมรดก หรือทายาทโดยธรรม สามารถแจง้ขอ้มูลอุบติัเหตุ เพื่อ

ขอรบัความคุม้ครองไดท่ี้ศูนยล์ูกคา้สมัพนัธ ์(call center) โทร. 1484 และ ตอ้งเตรียมเอกสาร

และจดัส่งใหแ้ก่ ใหแ้ก่ บมจ.เมืองไทยประกนัภยั 252 ถนนรชัดาภิเษก หว้ยขวาง กรุงเทพ 

10310 (ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต) ดงัน้ี 

- ใบมรณะบตัร รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยหน่วยงานท่ีออกให ้

- ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ รบัรองโดยรอ้ยเวรเจา้ของคดี หรือหน่วยงานท่ีออก 

   รายงาน 

    - ส าเนารายงานการผา่ศพ รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยหน่วยงานท่ีออกให ้(กรณีมีการผ่า 

       พสิูจน์) 

- ส าเนาใบรบัรองการเสียชวีิต รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยหน่วยงานท่ีออกให ้

- ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ รบัรองโดยรอ้ยเวรเจา้ของคดี 

- ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูร้บัประโยชน์ 

- ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากประจ าซูเปอร ์ซีเนียร ์

หมายเหตุ เง่ือนไขการประกนัภยัเป็นไปตามท่ี บมจ. เมืองไทยประกนัภยั ก าหนด 

ช่องทางในการติดต่อผูอ้อกผลิตภณัฑ ์ บมจ. เมืองไทยประกนัภยั โทร. 1484 

ศูนยบ์ริการดา้นสินไหม TPA 02 290 3388 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


