Sales Sheet - เงินฝากประจาซูเปอร์ ซีเนียร์
ชื่อผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาฝาก (เดือน)
จานวนเงินเปิ ดบัญชีขน้ั ตา่ และสูงสุด
อัตราดอกเบี้ ยเงินฝากต่อปี

เงินฝากประจาซูเปอร์ ซีเนียร์

เงินฝากประจา
30 เดือน
ฝากขัน้ ตา่ 100,000 บาท สูงสุด 3,000,000 บาท
0.65%
(อัตราดอกเบี้ ยอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดูขอ้ มูลล่าสุดได้ที่ www.kasikornbank.com)
ตัวอย่างการคานวณดอกเบี้ ย
คานวณดอกเบี้ ยเป็ นรายวัน
(จานวนเงิน x อัตราดอกเบี้ ย x จานวนวันที่ฝาก) / 365
ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ ย
จ่ายดอกเบี้ ยทุกเดือน
เงื่อนไขหลัก
- รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา อายุ 55 ปี ขึ้ นไป
(ฟรีความคุม้ ครองอุบตั ิเหตุ* เฉพาะผูฝ้ ากอายุ 55–70ปี บริบรู ณ์ และมีเงินในบัญชี
ไม่น้อยกว่า 100,000 บาท)
- เปิ ดบัญชีในนามบุคคลเดียวเท่านั้น
- ลูกค้าต้องมีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื่อรับโอนดอกเบี้ ย หรือรับโอนเงิน
ฝากส่วนที่เกิน 3,000,000 บาท
เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิ
- ฝากขัน้ ตา่ 100,000 บาทขึ้ นไปต่อบัญชียอ่ ย แต่เมื่อรวมยอดเงินฝากบัญชียอ่ ยทุกบัญชี
ประโยชน์และเงื่อนไขอื่น
ของเงินฝากประจาซูเปอร์ ซีเนี ยร์แล้วต้องไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อรายบุคคล
- กรณียอดรับฝากของบัญชียอ่ ยนั้นๆ ไม่ถึง 100,000 บาท จะได้รบั อัตราดอกเบี้ ยตา่ สุดของ
เงินฝากประจา 3 เดือน ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา ตามที่ธนาคารประกาศ ณ วันที่เริ่ม
ฝากของบัญชียอ่ ยนั้นๆ
- หากยอดเงินคงเหลือไม่ถึง 100,000 บาท จะไม่ได้รบั ความคุม้ ครองประกันภัยอุบตั ิเหตุ
ส่วนบุคคล
- สามารถถอนเงินต้นบางส่วนก่อนครบระยะเวลาการฝากได้
อัตราดอกเบี้ ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก - กรณีถอนเงินต้นบางส่วนก่อนครบกาหนดระยะเวลาการฝาก เงินต้นส่วนที่เหลือในบัญชี
เงินฝากประจาจะยังคงได้รบั ดอกเบี้ ยตามอัตราดอกเบี้ ยที่กาหนดไว้ ณ วันที่เริ่มฝาก
กรณีถอนเงินก่อนครบกาหนด
- ฝากมาแล้วไม่ถึง 3 เดือน: ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ ย
- ฝากมาแล้วตั้งแต่ 3 เดือนขึ้ นไป : ธนาคารจ่ายดอกเบี้ ยในอัตราตา่ สุดของเงินฝาก
ออมทรัพย์ ประเภทบุคคลธรรมดา ตามที่ธนาคารประกาศ ณ วันที่เริ่มฝาก พร้อมหักภาษี
ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
- สาหรับดอกเบี้ ยที่ธนาคารได้แบ่งจ่ายดอกเบี้ ยให้แก่ผฝู ้ ากไปแล้ว ถ้าผูฝ้ ากถอนเงิน
ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะดาเนิ นการเรียกดอกเบี้ ยที่จ่ายไปแล้วคืน
ตามสัดส่วนที่คานวณจากยอดเงินต้นที่ผฝู ้ ากได้ถอนเงินออกจากบัญชี โดยธนาคารจะไม่คืน
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ ยเงินฝากที่ได้นาส่งกรมสรรพากร
ค่ารักษาบัญชี
ไม่มคี ่าธรรมเนี ยม
การต่ออายุบญ
ั ชี เมื่อครบกาหนด
ต่ออายุเข้าเงินฝากประจา 30 เดือน (ต่ออายุอตั โนมัติ)
ระยะเวลาการฝาก
ช่องทางในการติดต่อผูใ้ ห้บริการ
1. สาขาของธนาคารกสิกรไทย
2. K-Contact Center 02-8888888 กด 02
3. www.kasikornbank.com
เงื่อนไขอื่นเป็ นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ ยเงินฝาก มีผลวันที่ 5 มิถุนายน 2564
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ชื่อผลิตภัณฑ์
ข้อควรระวัง
อื่นๆ

ประเภทของประกันภัย
ชื่อบริษัทประกันภัย
วงเงินที่คุม้ ครองประกันภัย

เงื่อนไขความคุม้ ครองประกันภัย

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

เงินฝากประจาซูเปอร์ ซีเนียร์
ธุรกรรมข้ามเขต ข้ามธนาคาร อาจมีค่าธรรมเนี ยมเพิ่มเติม
ตั้งแต่วนั ที่ 11 ส.ค. 64 เป็ นต้นไป คุม้ ครองเงินฝากที่วงเงิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผูฝ้ าก
ต่อ 1 สถาบันการเงิน
*รายละเอียดความคุม้ ครอง
ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล (PA)
บมจ. เมืองไทยประกันภัย
ความคุม้ ครองและวงเงินคุม้ ครอง
- การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง (อบ.1) อันเนื่ องมาจาก
1. อุบตั ิเหตุ มีวงเงินคุม้ ครองเท่ากับยอดเงินฝาก สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท
2. การถูกฆาตกรรมหรือถูกทาร้ายร่างกายโดยเจตนาหรือประสบอุบตั ิเหตุขณะขับขีห่ รือ
โดยสารรถจักรยานยนต์ มีวงเงินคุม้ ครองเท่ากับ 10% ของยอดเงินฝาก สูงสุดไม่เกิน
300,000 บาท
3. กระดูกแตกหักจากอุบตั ิเหตุ มีวงเงินคุม้ ครองเท่ากับ 10% ของยอดเงินฝาก สูงสุดไม่เกิน
30,000 บาท
4. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบตั ิเหตุ (รวมขับขีห่ รือโดยสารรถจักรยานยนต์) มีวงเงินไม่เกิน
10,000 บาท ต่อครั้ง
5. ความคุม้ ครองเท่ากับยอดเงินฝากในบัญชีก่อนหน้า 1 วันที่ผฝู ้ ากเสียชีวิตหรือประสบ
อุบตั ิเหตุ
6. คุม้ ครองตลอด 24 ชัว่ โมงทัว่ โลก
วันเริ่มต้นและสิ้ นสุดความคุม้ ครอง
- ความคุม้ ครองจะเริ่มนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดบัญชีเงินฝากประจาซูเปอร์ ซีเนี ยร์ และจะสิ้ นสุดความ
คุม้ ครองเมื่อผูฝ้ ากปิ ดบัญชีเงินฝากเงินฝากประจาซูเปอร์ ซีเนี ยร์
- คุม้ ครองผูฝ้ ากที่มีอายุต้งั แต่ 55 ปี ขึ้ นไป และสูงสุดมีอายุไม่เกิน 70 ปี บริบรู ณ์
- หากผูฝ้ ากมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากตา่ กว่า 100,000 บาท หรือปิ ดบัญชีก่อนหน้า
1 วันที่ผฝู ้ ากเงินเสียชีวิต จะไม่ได้รบั ความคุม้ ครองประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
1. กรณีเข้ารักษาพยาบาลกับสถานพยาบาลคูส่ ญ
ั ญา โดยผูฝ้ ากไม่ตอ้ งสารองจ่าย
- ผูฝ้ ากแสดงบัตรประจาตัวประชาชนร่วมกับบัตรสิทธิประโยชน์ เมื่อเข้ารับการรักษาแก่
สถานพยาบาลคู่สญ
ั ญา
- สถานพยาบาลจะตรวจสอบสิทธิประโยชน์การประกันภัย เพือ่ แจ้งยืนยันผูฝ้ ากทราบ
- กรณีคา่ รักษาพยาบาลเกินจากวงเงินประกันภัย ผูฝ้ ากจะต้องชาระเงินส่วนต่างเพิ่มเติม
2. กรณี ไม่ได้ เข้ารักษาพยาบาลกับสถานพยาบาลคูส่ ญ
ั ญา
ผูฝ้ ากจะต้องสารองจ่ายเงินก่อน โดยจะต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลแผนปั จจุบนั ที่
ได้รบั อนุ ญาตให้จดทะเบียนดาเนิ นการตามกฎหมาย และต้องเตรียมเอกสารจัดส่งให้แก่
บมจ.เมืองไทยประกันภัย 252 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 (ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ผฝู ้ ากมีการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเกิดขึ้ น) ดังนี้
- ใบเสร็จต้นฉบับที่แสดงค่าใช้จา่ ยต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยละเอียด
- ใบรับรองแพทย์ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บที่ชดั เจน
- ฟิ มล์เอ็กซ์เรย์ และผลการอ่านฟิ ล์ม ในกรณีที่มีกระดูกหัก
- สาเนาประวัติการรักษาพยาบาล (บมจ. เมืองไทยประกันภัย จะขอเป็ นบางกรณีเพื่อ
ประกอบการพิจารณา)

เงื่อนไขอื่นเป็ นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ ยเงินฝาก มีผลวันที่ 5 มิถุนายน 2564
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ชื่อผลิตภัณฑ์

เงินฝากประจาซูเปอร์ ซีเนียร์
*รายละเอียดความคุม้ ครอง (ต่อ)
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- สาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากประจาซูเปอร์ ซีเนี ยร์
(ต่อ)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3. กรณีเจ้าของบัญชีเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุ
ผูร้ บั ผลประโยชน์ หรือผูจ้ ดั การมรดก หรือทายาทโดยธรรม สามารถแจ้งข้อมูลอุบตั ิเหตุ เพื่อ
ขอรับความคุม้ ครองได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (call center) โทร. 1484 และ ต้องเตรียมเอกสาร
และจัดส่งให้แก่ ให้แก่ บมจ.เมืองไทยประกันภัย 252 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพ
10310 (ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผเู ้ อาประกันภัยเสียชีวิต) ดังนี้
- ใบมรณะบัตร รับรองสาเนาถูกต้องโดยหน่ วยงานที่ออกให้
- สาเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี หรือหน่ วยงานที่ออก
รายงาน
- สาเนารายงานการผ่าศพ รับรองสาเนาถูกต้องโดยหน่ วยงานที่ออกให้ (กรณีมีการผ่า
พิสูจน์)
- สาเนาใบรับรองการเสียชีวิต รับรองสาเนาถูกต้องโดยหน่ วยงานที่ออกให้
- สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
- สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ บั ประโยชน์
- สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจาซูเปอร์ ซีเนี ยร์
หมายเหตุ เงื่อนไขการประกันภัยเป็ นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันภัย กาหนด
ช่องทางในการติดต่อผูอ้ อกผลิตภัณฑ์ บมจ. เมืองไทยประกันภัย โทร. 1484
ศูนย์บริการด้านสินไหม TPA 02 290 3388
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