Sales Sheet - เงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุน่ ใจ (1/2)
ชื่อผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาฝาก (เดือน)
จานวนเงินเปิ ดบัญชีขน้ั ตา่ และสูงสุด
อัตราดอกเบี้ ยเงินฝากต่อปี
ตัวอย่างการคานวณดอกเบี้ ย
ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ ย
เงื่อนไขหลัก
(เงื่อนไขที่ลูกค้าต้องทามิฉะนั้นจะกระทบการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ หรือเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และ
เงื่อนไขอื่น

อัตราดอกเบี้ ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

ค่ารักษาบัญชี
การต่ออายุบญ
ั ชี เมื่อครบกาหนดระยะเวลา
การฝาก
ช่องทางในการติดต่อผูใ้ ห้บริการ

ข้อควรระวัง

เงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุน่ ใจ
เงินฝากประจา
9 เดือน
ฝากขัน้ ตา่ 9,000 บาท สูงสุด 1,000,000 บาท
1.25%
(อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดูขอ้ มูลล่าสุดได้ที่ www.kasikornbank.com)
คานวณดอกเบี้ ยเป็ นรายวัน
จานวนเงิน*อัตราดอกเบี้ ย*จานวนวันที่ฝาก/365
จ่ายดอกเบี้ ยเมื่อครบกาหนดฝาก
- รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา (ฟรีความคุม้ ครองอุบตั ิเหตุ* เฉพาะผูฝ้ ากอายุ
16–70 ปี บริบูรณ์ และมีเงินในบัญชีไม่น้อยกว่า 9,000 บาท)
- เปิ ดบัญชีในนามบุคคลเดียวเท่านั้น
- ลูกค้าต้องมีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื่อรับโอนดอกเบี้ ย หรือ
โอนเงินฝากส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท
- ฝากขัน้ ตา่ 9,000 บาทขึ้ นไปต่อบัญชียอ่ ย (Sub Account) แต่เมื่อรวมยอดเงิน
ฝากบัญชียอ่ ยทุกบัญชีของเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ แล้วต้องไม่เกิน
1,000,000 บาทต่อรายบุคคล
- สามารถถอนบางส่วนได้
- หากยอดเงินคงเหลือตา่ กว่า 9,000 บาท จะไม่ได้รบั ความคุม้ ครองประกันภัย
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
- กรณีมียอดเงินของ sub นั้นๆ มียอดเงินตา่ กว่า 9,000 บาท จะได้รบั อัตรา
ดอกเบี้ ยตา่ สุดของเงินฝากประจา 3 เดือน
- กรณีถอนเงินต้นบางส่วนก่อนครบกาหนดระยะเวลาการฝาก เงินต้นส่วนที่เหลือ
ในบัญชีเงินฝากประจาจะยังคงได้รบั ดอกเบี้ ยตามอัตราดอกเบี้ ยที่กาหนดไว้ ณ
วันที่เริ่มฝากตามปกติ
กรณีถอนเงินก่อนครบกาหนด
- ฝากมาแล้วไม่ถึง 3 เดือน: ธนาคารจ่ายดอกเบี้ ยในอัตราดอกเบี้ ยตา่ สุดของเงิน
ฝากประจา 3 เดือน
- ฝากมาไม่น้อยกว่า 3 เดือน: ธนาคารจ่ายดอกเบี้ ยในอัตราดอกเบี้ ยตา่ สุดของเงิน
ฝากประจา 6 เดือน
ไม่มคี ่าธรรมเนี ยม
ต่ออายุเข้าเงินฝากประจา 9 เดือน (ต่ออายุอตั โนมัติ)
1. สาขาของธนาคารกสิกรไทย
2. K-Contact Center 02-8888888 กด 02
3. www.kasikornbank.com
ธุรกรรมข้ามเขต ข้ามธนาคาร อาจมีค่าธรรมเนี ยมเพิ่มเติม
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Sales Sheet - เงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุน่ ใจ (2/2)
ชื่อผลิตภัณฑ์
ภาษี

ประเภทของประกันภัย
ชื่อบริษัทประกันภัย
วงเงินที่คุม้ ครองประกันภัย

เงื่อนไขความคุม้ ครองประกันภัย

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ช่องทางในการติดต่อผูอ้ อกผลิตภัณฑ์

เงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุน่ ใจ
ดอกเบี้ ยรับจะถูกหักภาษี ณ ที่จา่ ย ร้อยละ15 ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากร
กาหนด
*รายละเอียดความคุม้ ครอง
ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล (PA)
บมจ. เมืองไทยประกันภัย โทร.1184
ความคุม้ ครองและวงเงินคุม้ ครอง
- คุม้ ครอง 2 เท่าของวงเงินฝากคุม้ ครองสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
- การเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง อันเนื่ องมาจากอุบตั ิเหตุที่มิได้ระบุไว้ใน
ข้อยกเว้นของกรมธรรม์อบ.1
- อุบตั ิเหตุอนั เนื่ องมาจากการขับขีห่ รือโดยสารรถจักรยานยนต์และการถูก
ฆาตกรรมหรือถูกทาร้ายร่างกายโดยเจตนา
- คุม้ ครองตลอด 24 ชัว่ โมงทัว่ โลก
วันเริ่มต้นและสิ้ นสุดความคุม้ ครอง
- ความคุม้ ครองจะเริ่มนับตั้งแต่วนั ที่เปิ ดบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ และ
จะสิ้ นสุดความคุม้ ครองเมื่อผูฝ้ ากปิ ดบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ
- คุม้ ครองผูฝ้ ากที่มีอายุต้งั แต่ 16 ปี ขึ้ นไป และสูงสุดมีอายุไม่เกิน 70 ปี บริบรู ณ์
- หากผูฝ้ ากมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากตา่ กว่า 9,000 บาท หรือปิ ดบัญชี
ก่อนหน้า 1 วันที่ผฝู ้ ากเงินเสียชีวิต จะไม่ได้รบั ความคุม้ ครองประกันภัยอุบตั ิเหตุ
ส่วนบุคคล
กรณีเจ้าของบัญชีเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุ
ผูร้ บั ผลประโยชน์ หรือผูจ้ ดั การมรดก หรือทายาทโดยธรรม สามารถแจ้งข้อมูล
อุบตั ิเหตุ เพื่อขอรับความคุม้ ครองได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (call center) โทร 1484
และ ต้องเตรียมเอกสารและจัดส่งให้แก่ ให้แก่ บมจ.เมืองไทยประกันภัย 252 ถนน
รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 (ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผเู ้ อา
ประกันภัยเสียชีวิต) ดังนี้
- ใบมรณะบัตร รับรองสาเนาถูกต้องโดยหน่ วยงานที่ออกให้
- สาเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี หรือหน่ วยงานที่ออก
รายงาน
- สาเนารายงานการผ่าศพ รับรองสาเนาถูกต้องโดยหน่ วยงานที่ออกให้ (กรณีมีการ
ผ่าพิสูจน์)
- สาเนาใบรับรองการเสียชีวิต รับรองสาเนาถูกต้องโดยหน่ วยงานที่ออกให้
- สาเนาบันทึกประจาวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
- สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ บั ประโยชน์
- สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ
หมายเหตุ เงื่อนไขการประกันภัยเป็ นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันภัยกาหนด
บมจ. เมืองไทยประกันภัย โทร. 1484
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