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  Sales Sheet - เงินฝากคล่องตวั ครอบครวัอุน่ใจ (1/2) 

ช่ือผลิตภณัฑ ์ เงินฝากคล่องตวั ครอบครวัอุน่ใจ 

ประเภทผลิตภณัฑ ์ เงินฝากประจ า 

ระยะเวลาฝาก (เดือน) 9 เดือน 

จ านวนเงินเปิดบญัชีขัน้ต า่ และสูงสุด ฝากขัน้ต า่ 9,000 บาท สูงสุด 1,000,000 บาท 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝากต่อปี 1.25% 

(อตัราดอกเบ้ียอาจมีการเปล่ียนแปลง ดูขอ้มูลล่าสุดไดท่ี้  www.kasikornbank.com) 
ตวัอยา่งการค านวณดอกเบ้ีย ค านวณดอกเบ้ียเป็นรายวนั  

จ านวนเงิน*อตัราดอกเบ้ีย*จ านวนวนัท่ีฝาก/365 

ระยะเวลาการจ่ายดอกเบ้ีย จ่ายดอกเบ้ียเมื่อครบก าหนดฝาก 

เง่ือนไขหลกั 

(เง่ือนไขท่ีลูกคา้ตอ้งท ามิฉะน้ันจะกระทบการ

ใชผ้ลิตภณัฑ ์หรือเง่ือนไขท่ีลูกคา้ตอ้งเสีย

ค่าใชจ้่ายเพิ่ม) 

- รบัฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา (ฟรีความคุม้ครองอุบติัเหตุ* เฉพาะผูฝ้ากอายุ  

  16–70 ปีบริบูรณ ์และมีเงินในบญัชีไม่น้อยกว่า 9,000 บาท) 

- เปิดบญัชีในนามบุคคลเดียวเท่าน้ัน 

- ลูกคา้ตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรพัยห์รือกระแสรายวนัเพื่อรบัโอนดอกเบ้ีย หรือ

โอนเงินฝากส่วนท่ีเกิน 1,000,000 บาท 

เง่ือนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และ

เง่ือนไขอื่น 

- ฝากขัน้ต า่ 9,000 บาทขึ้ นไปต่อบญัชียอ่ย (Sub Account) แต่เมื่อรวมยอดเงิน

ฝากบญัชียอ่ยทุกบญัชีของเงินฝากคล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจ แลว้ตอ้งไม่เกิน 

1,000,000 บาทต่อรายบุคคล 

- สามารถถอนบางส่วนได ้

- หากยอดเงินคงเหลือต า่กว่า 9,000 บาท จะไม่ไดร้บัความคุม้ครองประกนัภยั

อุบติัเหตุส่วนบุคคล 

- กรณีมียอดเงินของ sub น้ันๆ มียอดเงินต า่กว่า 9,000 บาท จะไดร้บัอตัรา

ดอกเบ้ียต า่สุดของเงินฝากประจ า 3 เดือน 

อตัราดอกเบ้ียกรณีผิดเง่ือนไขการฝาก - กรณีถอนเงินตน้บางส่วนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการฝาก เงินตน้ส่วนท่ีเหลือ

ในบญัชีเงินฝากประจ าจะยงัคงไดร้บัดอกเบ้ียตามอตัราดอกเบ้ียท่ีก าหนดไว ้ณ 

วนัท่ีเร่ิมฝากตามปกติ 

กรณีถอนเงินก่อนครบก าหนด 

- ฝากมาแลว้ไม่ถึง 3 เดือน: ธนาคารจ่ายดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียต า่สุดของเงิน

ฝากประจ า 3 เดือน 

- ฝากมาไม่น้อยกวา่ 3 เดือน: ธนาคารจ่ายดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียต า่สุดของเงิน

ฝากประจ า 6 เดือน 

ค่ารกัษาบญัชี ไม่มีค่าธรรมเนียม 

การต่ออายุบญัชี เมื่อครบก าหนดระยะเวลา

การฝาก 

ต่ออายุเขา้เงินฝากประจ า 9  เดือน (ต่ออายุอตัโนมติั) 

ช่องทางในการติดต่อผูใ้หบ้ริการ 1. สาขาของธนาคารกสิกรไทย 

2. K-Contact Center 02-8888888 กด 02 

3. www.kasikornbank.com 

ขอ้ควรระวงั ธุรกรรมขา้มเขต ขา้มธนาคาร อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม  
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Sales Sheet - เงินฝากคล่องตวั ครอบครวัอุน่ใจ (2/2) 

ช่ือผลิตภณัฑ ์ เงินฝากคล่องตวั ครอบครวัอุน่ใจ 

ภาษี  ดอกเบ้ียรบัจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย รอ้ยละ15 ตามหลกัเกณฑท่ี์กรมสรรพากร

ก าหนด 

*รายละเอียดความคุม้ครอง 

ประเภทของประกนัภยั ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล (PA) 

ช่ือบริษัทประกนัภยั บมจ. เมืองไทยประกนัภยั  โทร.1184 

วงเงินท่ีคุม้ครองประกนัภยั ความคุม้ครองและวงเงินคุม้ครอง 

- คุม้ครอง 2 เท่าของวงเงินฝากคุม้ครองสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท 

- การเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง อนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุท่ีมิไดร้ะบุไวใ้น

ขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมอ์บ.1 

- อุบติัเหตุอนัเน่ืองมาจากการขบัขีห่รือโดยสารรถจกัรยานยนตแ์ละการถูก

ฆาตกรรมหรือถูกท ารา้ยร่างกายโดยเจตนา 

- คุม้ครองตลอด 24 ชัว่โมงทัว่โลก 

เง่ือนไขความคุม้ครองประกนัภยั วนัเร่ิมตน้และส้ินสุดความคุม้ครอง 

- ความคุม้ครองจะเร่ิมนับตั้งแต่วนัท่ีเปิดบญัชีเงินฝากคล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจ และ

จะส้ินสุดความคุม้ครองเมื่อผูฝ้ากปิดบญัชีเงินฝากคล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจ 

- คุม้ครองผูฝ้ากท่ีมีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้ นไป และสูงสุดมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบรูณ ์

- หากผูฝ้ากมียอดเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากต า่กว่า 9,000 บาท หรือปิดบญัชี

ก่อนหน้า 1 วนัท่ีผูฝ้ากเงินเสียชีวิต จะไม่ไดร้บัความคุม้ครองประกนัภยัอุบติัเหตุ

ส่วนบุคคล 

การเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทน  

 

กรณีเจา้ของบญัชีเสียชีวิตจากอบุติัเหตุ 

ผูร้บัผลประโยชน์ หรือผูจ้ดัการมรดก หรือทายาทโดยธรรม สามารถแจง้ขอ้มลู

อุบติัเหตุ เพื่อขอรบัความคุม้ครองไดท่ี้ศูนยล์ูกคา้สมัพนัธ ์(call center) โทร 1484 

และ ตอ้งเตรียมเอกสารและจดัส่งใหแ้ก่ ใหแ้ก่  บมจ.เมืองไทยประกนัภยั 252 ถนน

รชัดาภิเษก หว้ยขวาง กรุงเทพ 10310 (ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีผูเ้อา

ประกนัภยัเสียชีวิต) ดงัน้ี 

- ใบมรณะบตัร รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยหน่วยงานท่ีออกให ้

- ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ รบัรองโดยรอ้ยเวรเจา้ของคดี หรือหน่วยงานท่ีออก

รายงาน 

- ส าเนารายงานการผ่าศพ รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยหน่วยงานท่ีออกให ้(กรณีมีการ

ผ่าพิสูจน์) 

- ส าเนาใบรบัรองการเสียชีวิต รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยหน่วยงานท่ีออกให ้

- ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ รบัรองโดยรอ้ยเวรเจา้ของคดี 

- ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูร้บัประโยชน์ 

- ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากคล่องตวั ครอบครวัอุ่นใจ 

หมายเหตุ เง่ือนไขการประกนัภยัเป็นไปตามท่ี บมจ. เมืองไทยประกนัภยัก าหนด 

ช่องทางในการติดต่อผูอ้อกผลิตภณัฑ ์ บมจ. เมืองไทยประกนัภยั  โทร. 1484  

 


