ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Together savings
(กรุ ณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อหรือใช้
บริการผลิตภัณฑ์) ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 จนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว
ชื่อของผลิตภัณฑ์

ประเภทผลิตภัณฑ์

บัญชี Together

เงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (ไม่มส
ี มุดคู่ฝาก)

ระยะเวลาฝาก

จํานวนเงินเปิดบัญชีขน
ั้ ต�า (บาท)

จํานวนเงินรับฝากสูงสุด (บาท)

ไม่กําหนดระยะเวลาฝาก

ไม่กําหนดจํานวนเงินฝากขัน
้ ต�า

5,000,000 บาท

รายละเอียดอัตรา
้ ต่อปี (%)
ดอกเบีย

0.50%

้
ตัวอย่างการคํานวณดอกเบีย

วิธก
ี ารคํานวณดอกเบี้ยให้ถือว่า 1 ปี มี 365 วัน
จํานวนดอกเบี้ยที่ได้รบ
ั * = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x ระยะเวลาที่ฝากจริง
100
365
*เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปด
ั ทิ้ง

้
รายละเอียดอัตราดอกเบีย

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยล่าสุดดูได้ท่ี
https://www.krungsri.com/bank/th/other/Interestratesfees/DepositInterestrate.html

้
ระยะเวลาจ่ายดอกเบีย

เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 28 ของเดือน

เงื่อนไขหลัก

เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 15 ปีบริบูรณ์ข้น
ึ ไป แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์

เอกสารแสดงตัวตนคือบัตรประจําตัวประชาชน แบบอเนกประสงค์ (smart card)

บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ อิเล็กทรอนิกส์ แบบไม่มส
ี มุดคู่ฝาก ชื่อบัญชีเงินฝากเป็น

ชื่อเดียวกับผูฝ
้ าก และเป็นเจ้าของบัญชี และผูร้ บ
ั ผลประโยชน์จากบัญชีเงินฝากนี้แต่เพียงผูเ้ ดียว
เท่านั้น

สามารถเปิดบัญชีได้ครั้งละ 1 บัญชีเท่านั้น สูงสุด 5 บัญชี

การขอเปิดบัญชี Together ลูกค้าจะต้องมีบญ
ั ชี Kept อยูก
่ ่อนแล้ว จึงจะสามารถเปิดบัญชีผา่ น
Kept application ได้

การปิดบัญชี ลูกค้าสามารถติดต่อ Kept help center เพื่อแนะนําขั้นตอนการปิดบัญชีผา่ นทาง
สาขา ธนาคารกรุงศรีฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ
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เงื่อนไขการฝาก/โอน
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

บัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริการที่ผฝ
ู้ ากสามารถทําธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ธนาคารกําหนดเท่านั้น

บัญชี Together ถือเป็นบัญชีค่ฝ
ู ากกับบัญชี Kept การทํารายการโอนเงินเข้า/ออกจะผ่านบัญชี
Kept เท่านั้น โดยการทํารายการผ่านฟังก์ช่น
ั โอนเงินเข้า/ออกของบัญชี Together

สามารถขอรายการเดินบัญชียอ
้ นหลังได้ไม่เกิน 24 เดือน (e-statement) โดยส่งคําขอผ่าน

Kept application ธนาคารจะจัดส่งให้ผา่ นทาง e-mail address ที่ระบุไว้สาํ หรับการใช้บริการ
Kept application (ไม่มค
ี ่าธรรมเนียมการบริการ)

เงื่อนไขพิเศษ

ผูใ้ ช้บริการบัญชี Together ในฐานะเจ้าของบัญชี สามารถทํารายการต่าง ๆ เท่าที่ระบบจะเปิด
รองรับให้ทําได้ เช่น

1) สร้างกลุ่ม จัดการ ยกเลิก และอนุญาตให้บุคคคลอื่นซึ่งมีบญ
ั ชี Kept และ Kept application
สามารถเรียกดูขอ
้ มูลการทํารายการในบัญชี Together ของตนเองได้ โดยจํากัดไม่เกิน
30 คน ต่อ 1 บัญชี Together

2) ส่งรายการแจ้งเตือนรายการโอนเงินออกจากบัญชี Together ของตนเองไปยังสมาชิก
ในกลุ่มที่ได้รบ
ั อนุญาตโดยอัตโนมัติ สําหรับรายการโอนเงินทุกรายการ

ผูใ้ ช้บริการบัญชี Together ในฐานะสมาชิก Together สามารถทํารายการต่าง ๆ
เท่าที่ระบบจะเปิดรองรับให้ทําได้ เช่น

1) เข้าร่วม/ยกเลิก การเข้ากลุ่มในบัญชี Together ที่เจ้าของบัญชีเป็นผูส
้ ร้าง และได้รบ
ั อนุญาตให้
สามารถเรียกดูขอ
้ มูลการทํารายการในบัญชี Together ของเจ้าของบัญชีได้

2) รับรายการแจ้งเตือนรายการโอนเงินออกจากบัญชี Together ที่ตนเองเป็นสมาชิก
สําหรับรายการโอนเงินทุกรายการ

3) โอนเงินเข้าบัญชี Together ที่ตนเองมีสท
ิ ธิเข้าถึงข้อมูลบัญชี Together ได้โดยตรงผ่านฟังก์ช่น
ั
โอนเงินของบัญชี Together เท่านั้น

4) ในกรณีท่ีเจ้าของบัญชียกเลิกการอนุญาต สิทธิการเข้าถึงบัญชีถือเป็นอันสิน
้ สุด
หมายเหตุ : บัญชี Together savings ไม่ใช่บญ
ั ชีรว
่ ม เจ้าของกระปุกเป็นเจ้าของบัญชี
เพียงคนเดียวเท่านั้น

้ กรณีผิดเงื่อนไข
อัตราดอกเบีย
การฝาก

ไม่มี

ค่ารักษาบัญชี

ไม่มี

่ ครบกําหนด
การต่ออายุบญ
ั ชี เมือ
ระยะเวลาการฝาก

ไม่มี

ช่องทางในการติดต่อธนาคาร
ข้อควรระวั ง

www.keptbykrungsri.com

Kept help center โทร. 02-296-6299
การหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 346

http://www.rd.go.th/ﬁleadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg346.pdf

กรณีได้รบ
ั ดอกเบี้ยเงินฝากจากทุกบัญชีทก
ุ ธนาคารรวมกันเกิน 20,000 บาทต่อปี หรือ ได้มก
ี ารยื่น
แสดงความจํานงค์ไม่ยน
ิ ยอมให้ธนาคารนําส่งข้อมูลดอกเบี้ยแก่กรมสรรพากรไว้ซ่งึ เป็นการแจ้ง

ความประสงค์ไม่ใช้สท
ิ ธิยกเว้นภาษี ธนาคารจะทําการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% ของดอกเบี้ย
รับเต็มจํานวนก่อนจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชี

ข้อควรทราบ

เงินฝากดังกล่าวข้างต้นจะได้รบ
ั การคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ตามจํานวนเงินและระยะเวลาที่ค้ม
ุ ครอง ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิม
่ เติม รายละเอียดเพิม
่ เติม https://www.dpa.or.th/site/index
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เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย : แคมเปญ Let’s save Together
ลูกค้าแอป Kept เพียงเปิดกระปุก Together และเชิญเพื่อนอย่างน้อย 1 คน เข้าเป็นสมาชิกในกระปุก
Together และมียอดเงินโอนรวมอย่างน้อย 2,000 บาท จากเจ้าของกระปุกและสมาชิกอย่างน้อย

1 คน เข้ากระปุก Together ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564 ทั้งนี้ เจ้าของกระปุกที่

แคมเปญลูกค้า
ปัจจุบน
ั และใหม่

บัญชี Together savings

ยังไม่เคยยืนยันอีเมล จะต้องทําการลงทะเบียนยืนยันอีเมล (Veriﬁed e-mail) ภายในวันที่ 15 ตุลาคม
2564 เพื่อรับโค้ดส่วนลด GrabFood มูลค่า 100 บาท ผ่านทางอีเมล ตามเงื่อนไขทีก
่ ําหนด
เงื่อนไขการได้รบ
ั โค้ดส่วนลด GrabFood

รายการส่งเสริมการขายนี้สาํ หรับลูกค้าแอป Kept ที่เปิดบัญชี Together (“กระปุก Together”)

และเชิญเพื่อนซึ่งเป็นลูกค้าแอป Kept อย่างน้อย 1 คน เข้าเป็นสมาชิกในกระปุก Together และมี
ยอดเงินโอนรวมอย่างน้อย 2,000 บาท จากเจ้าของกระปุกและสมาชิกอย่างน้อย 1 คน เข้ากระปุก
Together ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564

เจ้าของกระปุกที่ยงั ไม่เคยยืนยันอีเมล จะต้องทําการลงทะเบียนยืนยันอีเมล (Veriﬁed e-mail)

ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เพื่อให้ธนาคารสามารถจัดส่งโค้ดส่วนลด GrabFood ผ่านทางอีเมล

ของเจ้าของกระปุกตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ในกรณีท่ีไม่ทําการลงทะเบียนยืนยันอีเมลภายในระยะเวลา
ที่กําหนดดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิไ์ ม่ขอรับโค้ดส่วนลด

เจ้าของกระปุกจะได้รบ
ั โค้ดส่วนลด GrabFood มูลค่า 100 บาท ผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายใน
15 วันนับจากวันที่เจ้าของกระปุกและสมาชิกทํารายการโอนเงินสําเร็จครบถ้วน และลงทะเบียนยืนยัน
อีเมลสําเร็จตามเงื่อนไขที่กําหนด

จํากัดโค้ดส่วนลด GrabFood มูลค่า 100 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

รับฟรี โค้ดส่วนลด

100.-

*

แค่ทําตามครบเงื่อนไข
15 กรกฏาคม - 30 กันยายน 2564

ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ และของกํานัลอื่นที่มม
ี ล
ู ค่าใกล้เคียง
กันทดแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เมื่อเทียบมูลค่าของกํานัลในรายการส่งเสริมการขาย สําหรับระยะเวลา 1 ปี เท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ได้รบ
ั
เพิม
่ จากประกาศธนาคาร สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี

สอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติมได้ท่ี Kept help center โทร. 02-296-6299 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

หรือ www.keptbykrungsri.com

เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด GrabFood

โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 เท่านั้น หากไม่ใช้ภายในระยะเวลาดังกล่าว
จะถือว่าสละสิทธิ์

โค้ดส่วนลดใช้ได้เฉพาะออร์เดอร์ส่งั อาหารขั้นต�า 300 บาท ต่อ 1 ออเดอร์ เท่านั้น

โค้ดส่วนลดใช้ได้เฉพาะร้านอาหาร "Partner" เท่านั้น

โค้ดส่วนลดใช้ได้กับบริการ GrabFood ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่ GrabFood ให้บริการ
ในประเทศไทยเท่านั้น

โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้รว
่ มกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้

Grab ขอสงวนสิทธิใ์ นการให้บริการตามเงื่อนไขที่กําหนด

ผูใ้ ช้บริการตกลงเป็นผูช
้ าํ ระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รบ
ั แล้ว หากส่วนลดที่ผใู้ ช้

บริการได้รบ
ั มากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผูใ้ ช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าว
ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนําไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้

ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้รว
่ มกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้

กรณีมป
ี ญ
ั หาเรื่องการใช้โค้ดส่วนลด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติมได้ท่ี Grab Help Centre

บนแอปพลิเคชัน Grab
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