เอกสารข้อมูลส่าคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
เงินฝากประจ่า 3 เดือน
1. ชื่อผลิตภัณฑ์

เงินฝากประจา 3 เดือน

2. ประเภทผลิตภัณฑ์

ประจา

3. ระยะเวลา

3 เดือน

4. จ่านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่่าและสูงสุด - เปิดบัญชีเงินฝากครัง้ แรกขั้นต่า 10,000 บาท
- จานวนเงินฝากครัง้ ต่อไปไม่ต่ากว่า 5,000 บาท
5. ยอดเงินฝาก
6. อัตราดอกเบีย้ ต่อปี

- อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ 0.00% - 0.50%
(อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 3 เดือน ตามประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.63)

7. ตารางอัตราดอกเบีย้

-

8. ตัวอย่างการค่านวณดอกเบีย้

-

9. ระยะเวลาการจ่ายอัตราดอกเบีย้

- ฝากครบกาหนด 3 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารประกาศ

10.เงื่อนไขหลัก

- รับฝากเงินจากลูกค้าทุกกลุ่ม
- ฝาก - ถอนได้ทกุ สาขา
- ไม่ต้องมีบญ
ั ชีคู่โอนรับดอกเบี้ย
-

11. เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น
12. อัตราดอกเบีย้
กรณีผดิ เงื่อนไขการฝาก

กรณีถอนเงินฝากก่อนก่าหนด
- หากผู้ฝากถอนก่อนครบกาหนด ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย

13. ค่ารักษาบัญชี

- ไม่มี

14. การต่ออายุบัญชี
เมือ่ ครบก่าหนดระยะเวลาการฝาก

- กรณีครบกาหนดการฝากหากลูกค้าไม่มีการปิดบัญชีธนาคารจะต่ออายุเงินฝาก
ประจา 3 เดือนอัตโนมัติ (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น

15. ช่องทางการติดต่อผู้ให้บริการ

สาขาและสานักงานใหญ่ : 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

16. ข้อควรระวัง

- การรับฝากด้วยเช็ค ดร๊าฟ หรือตราสารอื่น ๆ ที่นาเข้าบัญชี จะถือว่าได้รับเงินก็ต่อเมื่อธนาคารเรียกเก็บ
เงินได้แล้ว
- การถอนเงินฝากผู้ฝากต้องถอนเต็มวงเงินของการฝากแต่ละครัง้ ถอนบางส่วนไม่ได้
- กรณีฝากเงินนอกเขตเคลียริง่ ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่ เติม
- การถอนเงินข้ามเขตจะต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่ เติม

เงินฝากประจ่า 3 เดือน
17. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการ
ให้บริการ หรือ
การแจ้งเตือนที่ส่าคัญ

ธนาคารแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบ
- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารจะ
มีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ของธนาคาร
ลูกค้าแจ้งข้อมูลให้ธนาคาร
- ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล
อาชีพ สถานที่ทางาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ เพือ่ ให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเป็นไป
อย่างถูกต้องรวดเร็ว โดยแจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

เอกสารข้อมูลส่าคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
เงินฝากประจ่า 6 เดือน
1.ชื่อผลิตภัณฑ์

เงินฝากประจา 6 เดือน

2. ประเภทผลิตภัณฑ์

ประจา

3. ระยะเวลา

6 เดือน

4.จ่านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่่าและสูงสุด - เปิดบัญชีเงินฝากครัง้ แรกขั้นต่า 5,000 บาท
- จานวนเงินฝากครัง้ ต่อไปไม่ต่ากว่า 1,000 บาท
5. ยอดเงินฝาก
6. อัตราดอกเบีย้ ต่อปี
7. ตารางอัตราดอกเบีย้

- อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ 0.00% - 0.50%
(อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 6 เดือน ตามประกาศ ณ วันที่ 26 เม.ย.64)
-

8. ตัวอย่างการค่านวณดอกเบีย้

-

9. ระยะเวลาการจ่ายอัตราดอกเบีย้

- ฝากครบกาหนด 6 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารประกาศ

10. เงื่อนไขหลัก

- รับฝากเงินจากลูกค้าทุกกลุ่ม
- ฝาก - ถอนได้ทกุ สาขา
- ไม่ต้องมีบญ
ั ชีคู่โอนรับดอกเบี้ย

11. เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น
12. อัตราดอกเบีย้
กรณีผดิ เงื่อนไขการฝาก

13. ค่ารักษาบัญชี
14. การต่ออายุบัญชีเมือ่ ครบก่าหนด
ระยะเวลาการฝาก
บเงินฝากประจ่
15.(ส่าช่หรั
องทางการติ
ดต่อผูา้ใ)ห้บริการ

16. ข้อควรระวัง

กรณีถอนเงินฝากก่อนก่าหนด
- ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
- ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ครบกาหนด 6 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์สูงสุด
ณ วันที่ฝากตามที่ธนาคารกาหนด
- ไม่มี
- กรณีครบกาหนดการฝากหากลูกค้าไม่มีการปิดบัญชีธนาคารจะต่ออายุเงินฝากประจา 6 เดือนอัตโนมัติ
(ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
สาขาและสานักงานใหญ่ : 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
- การรับฝากด้วยเช็ค ดร๊าฟ หรือตราสารอื่น ๆ ที่นาเข้าบัญชี จะถือว่าได้รับเงินก็ต่อเมื่อธนาคาร
เรียกเก็บเงินได้แล้ว
- การถอนเงินฝากผู้ฝากต้องถอนเต็มวงเงินของการฝากแต่ละครัง้ ถอนบางส่วนไม่ได้
- กรณีฝากเงินนอกเขตเคลียริง่ ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่ เติม
- การถอนเงินข้ามเขตจะต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่ เติม

เงินฝากประจ่า 6 เดือน
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 26 เมษายน 2564

เอกสารข้อมูลส่าคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
เงินฝากประจ่า 12 เดือน
1. ชื่อผลิตภัณฑ์
2. ประเภทผลิตภัณฑ์
3. ระยะเวลา
4. จ่านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่่าและสูงสุด

เงินฝากประจา 12 เดือน
ประจา
12 เดือน
- กรณีเลือกรับดอกเบี้ยเมื่อครบกาหนดและรับดอกเบี้ยราย 6 เดือน เปิดบัญชีเงินฝาก
ครัง้ แรกขั้นต่า 5,000 บาท และจานวนเงินฝากครัง้ ต่อไปไม่ต่ากว่า 1,000 บาท
- กรณีเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน เปิดบัญชีเงินฝากครัง้ แรกขั้นต่า 10,000 บาท และ
จานวนเงินฝากครัง้ ต่อไปไม่ต่ากว่า 10,000 บาท

5. ยอดเงินฝาก
6. อัตราดอกเบีย้ ต่อปี

- อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ 0.00% - 0.90%
(อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12 เดือน ตามประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.63)
1. รับดอกเบี้ยเมื่อครบกาหนด
2. รับดอกเบี้ยรายเดือน
3. รับดอกเบี้ยราย 6 เดือน
- รับฝากเงินจากลูกค้าทุกกลุ่ม
- ฝาก - ถอนได้ทกุ สาขา
- กรณีรับดอกเบี้ยเมื่อครบกาหนด ไม่ต้องมีบญ
ั ชีคู่โอนรับดอกเบี้ย
- กรณีรับดอกเบี้ยรายเดือน ต้องมีบญ
ั ชีคู่โอนรับดอกเบี้ย
- กรณีรับดอกเบี้ยราย 6 เดือน ต้องมีบญ
ั ชีคู่โอนรับดอกเบี้ย

7. ตารางอัตราดอกเบีย้
8. ตัวอย่างการค่านวณดอกเบีย้
9. ระยะเวลาการจ่ายอัตราดอกเบีย้

10. เงื่อนไขหลัก

11. เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น
12. อัตราดอกเบีย้
กรณีผดิ เงื่อนไขการฝาก

กรณีรับดอกเบีย้ เมือ่ ครบก่าหนด :
- ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
- ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ครบกาหนด 12 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออม
ทรัพย์สูงสุด ณ วันที่ฝาก ตามที่ธนาคารกาหนด และหักภาษี ณ ที่จ่าย
กรณีรับดอกเบีย้ รายเดือน :
- ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย หากมีการจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอนของผู้ฝากไปแล้ว
ธนาคารจะหักเงินส่วนที่จ่ายเกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบัญชีของผู้ฝาก
- ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ครบ 12 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สูงสุด
ณ วันที่ฝาก ตามที่ธนาคารกาหนด และหักภาษี หากดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้กับผู้ฝากรายเดือน ที่โอน
เข้าบัญชีคู่โอนของผู้ฝากมากกว่าดอกเบี้ยที่ควรได้รับจริง ธนาคารจะหักเงินส่วนที่จ่ายเกินไปจากเงินต้น
คงเหลือในบัญชีของผู้ฝาก

เงินฝากประจ่า 12 เดือน

13. ค่ารักษาบัญชี
14. การต่ออายุบัญชี
เมือ่ ครบก่าหนดระยะเวลาการฝาก
15. ช่องทางการติดต่อผู้ให้บริการ

16. ข้อควรระวัง

กรณีรับดอกเบีย้ ราย 6 เดือน :
- ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
- ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สูงสุด ณ
วันที่ฝาก ตามที่ธนาคารกาหนด และหักภาษี ณ ที่จ่าย
- ฝากตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาประเภท 6
เดือน ณ วันที่ฝากตามที่ธนาคารกาหนด และหักภาษี ณ ที่จ่าย หากดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้กับผู้ฝากทุก
6 เดือน ที่โอนเข้าบัญชีคู่โอนของผู้ฝาก มากกว่าดอกเบี้ยที่ควรได้รับจริง ธนาคารจะหักเงินส่วนที่จ่าย
เกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบัญชีของผู้ฝาก
- ไม่มี
- กรณีครบกาหนดหากลูกค้าไม่ทาการปิดบัญชี ธนาคารจะต่ออายุเงินฝาก 12 เดือนอัตโนมัติ โดยได้รับ
อัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
สาขาและสานักงานใหญ่ : 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
- การรับฝากด้วยเช็ค ดร๊าฟ หรือตราสารอื่น ๆ ที่นาเข้าบัญชี จะถือว่าได้รับเงินก็ต่อเมื่อธนาคารเรียกเก็บ
เงินได้แล้ว
- การถอนเงินฝากผู้ฝากต้องถอนเต็มวงเงินของการฝากแต่ละครัง้ ถอนบางส่วนไม่ได้
- กรณีฝากเงินนอกเขตเคลียริง่ ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่ เติม
- การถอนเงินข้ามเขตจะต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่ เติม

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 30 ธันวาคม 2563
ผู้จัดทำ ........................................

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

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

เอกสารข้อมูลส่าคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
เงินฝากประจ่า 24 เดือน (Sales Sheet)
1. ชื่อผลิตภัณฑ์

เงินฝากประจา 24 เดือน

2. ประเภทผลิตภัณฑ์

ประจา

3. ระยะเวลา

24 เดือน

4. จ่านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่่าและสูงสุด - เปิดบัญชีเงินฝากครัง้ แรกขั้นต่าและจานวนเงินฝากครัง้ ต่อไปไม่ต่ากว่า 10,000 บาท
5. ยอดเงินฝาก

-

6. อัตราดอกเบีย้ ต่อปี
7. ตารางอัตราดอกเบีย้

- อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ 0.00% - 1.00%
(อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินฝากประจา 24 เดือน ตามประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.63)
-

8. ตัวอย่างการค่านวณดอกเบีย้

-

9. ระยะเวลาการจ่ายอัตราดอกเบีย้

- จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารประกาศ

10. เงื่อนไขหลัก

- รับฝากเงินจากลูกค้าทุกกลุ่ม
- ฝาก - ถอนได้ทกุ สาขา
- ต้องมีบญ
ั ชีคู่โอนรับดอกเบี้ย
-

11. เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น
12. อัตราดอกเบีย้
กรณีผดิ เงื่อนไขการฝาก

กรณีถอนเงินฝากก่อนก่าหนด
- ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย หากมีการจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอนของผู้ฝากไปแล้ว
ธนาคารจะหักเงินส่วนที่จ่ายเกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบัญชีของผู้ฝาก
- ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ครบกาหนด 24 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์สูงสุด
ณ วันที่ฝากตามที่ธนาคารกาหนด และหักภาษี หากดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้กับผู้ฝากรายเดือน ที่โอนเข้า
บัญชีคู่โอนของผู้ฝากมากกว่าดอกเบี้ย ที่ควรได้รับจริง ธนาคารจะหักเงินส่วนที่จ่ายเกินไปจากเงินต้น
คงเหลือในบัญชีของผู้ฝาก

13. ค่ารักษาบัญชี

ไม่มี

14. การต่ออายุบัญชี
เมือ่ ครบก่าหนดระยะเวลาการฝาก

- กรณีครบกาหนดการฝากหากลูกค้าไม่มีการปิดบัญชีธนาคารจะต่ออายุเงินฝากประจา 24 เดือน
อัตโนมัติ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
สาขาและสานักงานใหญ่ : 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

15. ช่องทางการติดต่อผู้ให้บริการ

เงินฝากประจ่า 24 เดือน (Sales Sheet)
16. ข้อควรระวัง

- การรับฝากด้วยเช็ค ดร๊าฟ หรือตราสารอื่น ๆ ที่นาเข้าบัญชี จะถือว่าได้รับเงินก็ต่อเมื่อธนาคาร
เรียกเก็บเงินได้แล้ว
- การถอนเงินฝากผู้ฝากต้องถอนเต็มวงเงินของการฝากแต่ละครัง้ ถอนบางส่วนไม่ได้
- กรณีฝากเงินนอกเขตเคลียริง่ ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่ เติม
- การถอนเงินข้ามเขตจะต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่ เติม
17. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการ
ธนาคารแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบ
ให้บริการ หรือ การแจ้งเตือนที่ส่าคัญ - เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารจะ
มีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ของธนาคาร
ลูกค้าแจ้งข้อมูลให้ธนาคาร
- ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล
อาชีพ สถานที่ทางาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ เพือ่ ให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเป็นไป
อย่างถูกต้องรวดเร็ว โดยแจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

เอกสารข้อมูลส่าคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
เงินฝากประจ่า 36 เดือน (Sales Sheet)
1. ชื่อผลิตภัณฑ์

เงินฝากประจา 36 เดือน

2. ประเภทผลิตภัณฑ์

ประจา

3. ระยะเวลา

36 เดือน

4. จ่านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่่าและสูงสุด - เปิดบัญชีเงินฝากครัง้ แรกขั้นต่าและจานวนเงินฝากครัง้ ต่อไปไม่ต่ากว่า 10,000 บาท
5. ยอดเงินฝาก

-

6. อัตราดอกเบีย้ ต่อปี
7. ตารางอัตราดอกเบีย้

- อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ 0.00% - 1.00%
(อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 36 เดือนตามประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.63)
-

8. ตัวอย่างการค่านวณดอกเบีย้

-

9. ระยะเวลาการจ่ายอัตราดอกเบีย้

กรณีรับดอกเบีย้ รายเดือน :
- ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากรายเดือน นับจากวันที่ฝากตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ
ธนาคาร
กรณีรับดอกเบีย้ ราย 6 เดือน
- ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากทุก 6 เดือน นับจากวันที่ฝากตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ
ธนาคาร

10. เงื่อนไขหลัก

- รับฝากเงินจากลูกค้าทุกกลุ่ม
- ฝาก - ถอนได้ทกุ สาขา
- ต้องมีบญ
ั ชีคู่โอนรับดอกเบี้ยทั้งกรณีรับดอกเบี้ยรายเดือนและรับดอกเบี้ยราย 6 เดือน

11. เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น
12. อัตราดอกเบีย้
กรณีผดิ เงื่อนไขการฝาก

-

13. ค่ารักษาบัญชี

- ไม่มี

14. การต่ออายุบัญชีเมือ่ ครบก่าหนด
ระยะเวลาการฝาก

- กรณีครบกาหนดหากลูกค้าไม่ทาการปิดบัญชี ธนาคารจะต่ออายุเงินฝากประจา 36 เดือนอัตโนมัติ
โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น

กรณีผู้ฝากถอนเงินก่อนครบก่าหนด
- ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
- ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ครบกาหนด 36 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์สูงสุด
ณ วันที่ฝากตามที่ธนาคารกาหนด และหักภาษี หากดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้กับผู้ฝากรายเดือน/
ราย 6 เดือน ที่โอนเข้าบัญชีคู่โอนของผู้ฝากมากกว่าดอกเบี้ย ที่ควรได้รับจริง ธนาคารจะหักเงินส่วนที่จ่าย
เกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบัญชีของผู้ฝาก

เงินฝากประจ่า 36 เดือน (Sales Sheet)
15. ช่องทางการติดต่อผู้ให้บริการ

สาขาและสานักงานใหญ่ : 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

16. ข้อควรระวัง

- การรับฝากด้วยเช็ค ดร๊าฟ หรือตราสารอื่น ๆ ที่นาเข้าบัญชี จะถือว่าได้รับเงินก็ต่อเมื่อเมื่อธนาคารเรียก
เก็บเงินได้แล้ว
- การถอนเงินฝากผู้ฝากต้องถอนเต็มวงเงินของการฝากแต่ละครัง้ ถอนบางส่วนไม่ได้
- กรณีฝากเงินนอกเขตเคลียริง่ ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่ เติม
- การถอนเงินข้ามเขตจะต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่ เติม
17.การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการ
ธนาคารแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบ
ให้บริการ หรือ การแจ้งเตือนที่ส่าคัญ - เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า ธนาคาร
จะมีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร
ลูกค้าแจ้งข้อมูลให้ธนาคาร
- ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล
อาชีพ สถานที่ทางาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ เพือ่ ให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเป็นไป
อย่างถูกต้องรวดเร็ว โดยแจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

เอกสารข้อมูลส่าคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
เงินฝากประจ่า 60 เดือน
1. ชื่อผลิตภัณฑ์

เงินฝากประจา 60 เดือน

2. ประเภทผลิตภัณฑ์

ประจา

3. ระยะเวลา

60 เดือน

4. จ่านวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่่าและสูงสุด - เปิดบัญชีเงินฝากครัง้ แรกขั้นต่าและจานวนเงินฝากครัง้ ต่อไปไม่ต่ากว่า 10,000 บาท
5. ยอดเงินฝาก
6. อัตราดอกเบีย้ ต่อปี

- อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ 0.00% - 1.00%
(อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 60 เดือน ตามประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.63)

7. ตารางอัตราดอกเบีย้

-

8. ตัวอย่างการค่านวณดอกเบีย้

-

9. ระยะเวลาการจ่ายอัตราดอกเบีย้

- จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารประกาศ

10.เงื่อนไขหลัก

- รับฝากเงินจากลูกค้าทุกกลุ่ม
- ฝาก - ถอนได้ทกุ สาขา
- ต้องมีบญ
ั ชีคู่โอนรับดอกเบี้ย
-

11. เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น
12. อัตราดอกเบีย้
กรณีผดิ เงื่อนไขการฝาก

13. ค่ารักษาบัญชี
14. การต่ออายุบัญชีเมือ่ ครบก่าหนด
ระยะเวลาการฝาก
15. ช่องทางการติดต่อผู้ให้บริการ

กรณีถอนเงินฝากก่อนก่าหนด
- ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย หากมีการจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอนของผู้ฝากไปแล้ว
ธนาคารจะหักเงินส่วนที่จ่ายเกินไปจากเงินต้นคงเหลือในบัญชีของผู้ฝาก
- ฝากตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่ครบกาหนด 60 เดือน ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์สูงสุด
ณ วันที่ฝากตามที่ธนาคารกาหนด และหักภาษี หากดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้กับผู้ฝากรายเดือน ที่โอน
เข้าบัญชีคู่โอนของผู้ฝากมากกว่าดอกเบี้ย ที่ควรได้รับจริง ธนาคารจะหักเงินส่วนที่จ่ายเกินไปจากเงินต้น
คงเหลือในบัญชีของผู้ฝาก
- ไม่มี
- หากครบกาหนดการฝากลูกค้าไม่มีการปิดบัญชีธนาคารจะต่ออายุบญ
ั ชีเงินฝากประจา 60 เดือน
อัตโนมัติ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
สาขาและสานักงานใหญ่ : 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

เงินฝากประจ่า 60 เดือน
16. ข้อควรระวัง

- การรับฝากด้วยเช็ค ดร๊าฟ หรือตราสารอื่น ๆ ที่นาเข้าบัญชี จะถือว่าได้รับเงิน
เมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินได้แล้ว
- การถอนเงินฝากผู้ฝากต้องถอนเต็มวงเงินของการฝากแต่ละครัง้ ถอนบางส่วนไม่ได้
- กรณีฝากเงินนอกเขตเคลียริง่ ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่ เติม
- การถอนเงินข้ามเขตจะต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่ เติม
17. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการ
ธนาคารแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบ
ให้บริการ หรือ การแจ้งเตือนที่ส่าคัญ - เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารจะ
มีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ของธนาคาร
ลูกค้าแจ้งข้อมูลให้ธนาคาร
- ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล
อาชีพ สถานที่ทางาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ เพือ่ ให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเป็นไป
อย่างถูกต้องรวดเร็ว โดยแจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

