เอกสารข้อมูลส่าคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
เงินฝากประจ่าสะสมทรัพย์
1.ชื่อผลิตภัณฑ์
เงินฝากประจาสะสมทรัพย์
2.ประเภทผลิตภัณฑ์
เงินฝากประจา
3.ระยะเวลา
24 เดือน
4.จ่านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่่าและสูงสุด - จานวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่า 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท และต้องฝากเงินจานวนเท่ากันกับที่
เปิดบัญชีเป็นประจาทุกเดือนๆ ละ 1 ครัง้ เป็นระยะเวลา 2 ปี (24 ครัง้ )
5.ยอดเงินฝาก

- จานวนเงินเท่ากับที่เปิดบัญชี ฝากต่อเนื่องเป็นรายเดือนจานวน 24 ครัง้ ครัง้ ละเท่ากันทุกเดือน

6.อัตราดอกเบีย้ ต่อปี

- ฝากครบตามเงื่อนไข ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12 เดือน ตามที่
ธนาคารประกาศไว้ ณ วันที่เปิดบัญชี บวกร้อยละ 1 ต่อปี หรือ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารประกาศ โดยจะได้รับ
การยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก และโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอนของผู้ฝาก (บัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์เท่านั้น)และปิดบัญชีเงินฝากประจาสะสมทรัพย์นั้น

7.ตารางอัตราดอกเบีย้

- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12 เดือน ตามที่ธนาคารประกาศไว้ ณ วันที่เปิดบัญชี บวก 1.00% ต่อปี :
0.90 % + 1.00 % = 1.90% ต่อปี (เมื่อฝากครบ 24 ครัง้ ตามเงื่อนไข)
(อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์ตามประกาศ ณ วันที่ 27 พ.ค. 2563)
- เมื่อครบกาหนด (24 เดือน)
- ปิดบัญชีเงินฝากก่อน 3 เดือนนับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
- ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ปดิ บัญชีก่อนครบกาหนด 24 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ ณ วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก และไม่ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

8.ตัวอย่างการค่านวณดอกเบีย้
9.ระยะเวลาการจ่ายอัตราดอกเบีย้

10. เงื่อนไขหลัก

- รับฝากเงินจากลูกค้าบุคคลธรรมดาทั่วไป (ยกเว้นห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคล) และบุคคลที่มีถิ่น
ฐานอยู่นอกประเทศ
- ลูกค้า 1 รายมีสิทธิเปิดบัญชีเงินฝากประจาสะสมทรัพย์ได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น
- ห้ามถอนยอดเงินต้นบางส่วน หรือทั้งหมดตลอดระยะเวลาฝาก หากถอนถือเป็นการปิดบัญชี
- ลูกค้าต้องมีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นบัญชีคู่โอนเพือ่ ใช้เป็นบัญชีรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อเงิน
ฝากครบกาหนด หรือใช้เป็นบัญชีคู่โอน (กรณีที่ลูกค้าสมัครหักบัญชีเงินฝาก Direct Debit) เพือ่ หักเงินจาก
บัญชีออมทรัพย์โอนเข้าบัญชีเงินฝากประจาสะสมทรัพย์เป็นประจาทุกเดือนๆ ละ 1 ครัง้ ทั้งนี้บญ
ั ชีคู่โอนที่
ใช้สาหรับหักบัญชีเงินฝาก(Direct Debit) และบัญชีรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อเงินฝากครบกาหนดต้อง
เป็นบัญชีเดียวกัน

11.เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

เงินฝากประจ่าสะสมทรัพย์
- กรณีลูกค้าสมัครหักบัญชีเงินฝาก (Direct Debit) ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีคู่โอนเดือนละ 1 ครัง้ โดย
จะหักบัญชีไม่เกิน 24 ครัง้ ผู้ฝากต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีคู่โอนให้เพียงพอกับจานวนเงินฝากราย
เดือนที่จะต้องนาฝากเข้าในบัญชีเงินฝากประจาสะสมทรัพย์ หากมีจานวนเงินฝากไม่เพียงพอให้นาเงินเข้า
บัญชีคู่โอนให้เพียงพอกับจานวนเงินฝากรายเดือนภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน โดยธนาคารจะหักเงินจาก
บัญชีคู่โอนตามยอดเงินฝากรายเดือนเข้าบัญชีเงินฝากประจาสะสมทรัพย์ ภายในวันที่ 6 ของทุกเดือน
เดือนละ 1 ครัง้ (กรณีที่มีเงินในบัญชีคู่โอนไม่ครบตามจานวนเงินฝากรายเดือน ธนาคารจะไม่หกั บัญชีเงิน
ฝากคู่โอน ผู้ฝากต้องนาเงินมาฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจาสะสมทรัพย์ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารตามปกติ
หรือช่องทางที่ธนาคารกาหนด)
- กรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีเงินฝากประจาสะสมทรัพย์ก่อนครบกาหนดระยะเวลารับฝาก (24 เดือน) ให้ยกเลิก
การหักบัญชีเงินฝากคู่โอน เพือ่ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจาสะสมทรัพย์นบั ตั้งแต่วันที่ปดิ บัญชีเงินฝาก
ประจาสะสมทรัพย์ เป็นต้นไป
- ผ่อนผันให้ขาดฝากได้ 2 ครัง้ ในระยะเวลา 24 เดือน และ ต้องฝากให้ครบ 24 ครัง้ โดยลูกค้าสามารถ
ฝากเงินงวดสุดท้ายได้จนถึงวันที่ก่อนครบกาหนดการฝาก 1 วัน และไม่สามารถนาเงินมาฝากหลังจาก
วันที่ครบกาหนดการฝาก (2 ปี ) 24 เดือน ได้
-กรณีขาดการฝากเงินเกิน 2 ครัง้ และฝากครบ 2 ปี ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจา
12 เดือน ณ วันเปิดบัญชีและไม่ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
-กรณีขาดฝากเงินเกิน 3 เดือนติดต่อกัน ธนาคารจะยกเลิกข้อตกลงเงินฝากประจาสะสมทรัพย์ทนั ที และ
เมื่อเจ้าของบัญชีมาติดต่อขอถอนเงินฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ให้ประเภทเงินฝากออมทรัพย์สูงสุด
ในอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ทาการเปิดบัญชี และไม่ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
- ฝากครบ 24 เดือน ตามเงื่อนไข มีสิทธิกู้เงินสินเคหะได้ในวงเงินไม่เกิน 80 เท่าของเงินงวด อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ต่ากว่าอัตราทั่วไปลดลงร้อยละ 0.50 ต่อปี ทั้งนี้ การอนุมัติสินเชื่อต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
ธนาคารและแจ้งใช้สิทธิกู้เงินสินเคหะภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่เงินฝากครบกาหนด
-ยกเว้นค่าธรรมเนียมการฝาก-ถอนเงินข้ามเขต ดังนี้
- การฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจาสะสมทรัพย์
- การโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพือ่ ฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจาสะสมทรัพย์ โดยมีจานวน
เงินที่โอนเท่ากับยอดเงินฝากรายเดือนเท่านั้น
- การโอนเงินต้นและดอกเบี้ยจากเงินฝากประจาสะสมทรัพย์ เข้าบัญชีคู่โอน(ออมทรัพย์) กรณีปดิ
บัญชีเงินฝากประจาสะสมทรัพย์เมื่อครบกาหนด

12.อัตราดอกเบีย้
กรณีผดิ เงื่อนไขการฝาก
13.ค่ารักษาบัญชี
14.การต่ออายุบัญชี
เมือ่ ครบก่าหนดระยะเวลาการฝาก

- ไม่มี
- ธนาคารจะทาการปิดบัญชีเงินฝากประจาสะสมทรัพย์และโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอน
อัตโนมัติ

15.ช่องทางการติดต่อผู้ให้บริการ

16.ข้อควรระวัง

เงินฝากประจ่าสะสมทรัพย์
สาขาและส่านักงานใหญ่ : เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น.
สาขาในศูนย์การค้า : เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 10.30-19.00 น.
*ทั้งนี้เวลาเปิดทาการของสาขาในศูนย์การค้าอาจแตกต่างกันตามเวลาเปิดทาการของศูนย์การค้า
Call Center : โทร. 02-6459000 เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 7.30-19.00 น.
เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : www.ghbank.co.th
- ผ่อนผันให้ขาดฝากได้ 2 ครัง้ ในระยะเวลา 24 เดือน และ ต้องฝากให้ครบ 24 ครัง้ โดยลูกค้าสามารถฝาก
เงินงวดสุดท้ายได้จนถึงวันที่ก่อนครบกาหนดการฝาก1 วัน และไม่สามารถนาเงินมาฝากหลังจากวันที่ครบ
กาหนดการฝาก (2 ปี ) 24 เดือนได้
- ต้องฝากเงินจานวนเท่ากันกับที่เปิดบัญชีเป็นประจาทุกเดือน ๆ ละ 1 ครัง้ เป็นระยะเวลา 2 ปี (24 เดือน)
- ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรือ่ ง ค่าธรรมเนียมการให้บริการ
ทางการเงิน

17.การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการ
ธนาคารแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบ
ให้บริการ หรือ การแจ้งเตือนที่ส่าคัญ - เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารจะ
มีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ของธนาคาร
ลูกค้าแจ้งข้อมูลให้ธนาคาร
- ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล
อาชีพ สถานที่ทางาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ เพือ่ ให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเป็นไป
อย่างถูกต้องรวดเร็ว โดยแจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
ผู้จัดทำ ........................................

ผู้ตรวจ ........................................

ผู้ตรวจ ........................................ .....

