เอกสารส่ วนสําหรับลูกค้ า

Sales Sheet บัญชีออมทรัพยดิจิทัล โปร-ฟต (Pro-Fit Digital Savings)
ชื่อผลิตภัณฑ : เงินฝากออมทรัพยดิจิทัล โปร-ฟต (Pro-Fit Digital Savings)
ประเภทผลิตภัณฑ : ประเภทออมทรัพย (Savings) แบบไมมีสมุดคูฝาก (No-Passbook)
วันเดือนป : 10 กุมภาพันธ 2565
1. รายละเอียดผลิตภัณฑ
อัตราดอกเบี้ย
• เงินฝากไมเกิน 3 ลานบาท = อัตราดอกเบี้ย 1.50% ตอป
• เงินฝากสวนที่เกิน 3 ลานบาท ถึง 5 ลานบาท = อัตราดอกเบี้ย 0.50% ตอป
• เงินฝากสวนที่เกิน 5 ลานบาท = อัตราดอกเบี้ย 0.25% ตอป
(เงินรับฝากรวมสูงสุดไมเกิน 500 ลานบาท)
ตัวอยางการคํานวณดอกเบี้ย
วิธีการคิดดอกเบี้ยที่ไดรับ =

2.

3.

4.
5.

เงินตน X (อัตราดอกเบี้ย/100) X (จํานวนวันที่ฝาก/365)

 ดอกเบี้ยเงินฝากที่ไดรับจะถูกหักภาษี ณ ที่จาย ตามอัตราที่กรมสรรพากรกําหนด
 เงินฝากนี้ไดรับความคุมครองจากสถาบันคุมครองเงินฝากตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดไว
เงื่อนไขของผลิตภัณฑ
 สําหรับบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป
 เปดบัญชีในนามบุคคลธรรมดา (ไมสามารถเปดบัญชีรวมได)
 ลูกคา 1 รายสามารถเปดได 1 บัญชี และสมัครผาน Mobile Application (M Choice) เทานั้น
 จํานวนเงินเปดบัญชีขั้นต่ํา 2,000 บาท และตองนําฝากเงินภายในสิ้นวัน ณ วันที่เปดบัญชี
 กําหนดกําหนดเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา 2,000 บาท
 ลูกคาจะไมสามารถทํารายการ ถอน/โอน จนทําใหยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ํากวา 2,000 บาทได ยกเวนกรณีการทํารายการถอนเงินเพื่อขอปดบัญชีเทานั้น
 หากยอดเงินคงเหลือในบัญชีเปนศูนยบาท นับจากวันที่เปดบัญชี เปนระยะเวลา 30 วัน ธนาคารจะดําเนินการปดบัญชีโดยอัตโนมัติ
 มีเบอรโทรศัพทและ E-Mail Address ในการสมัครเพื่อรับอีเมลแจงเตือน
 สามารถเรียกดู Statement ผาน M Choice ได
 ไม สามารถใชรวมกับบัตรเดบิต(Debit Card) ทุกประเภท
 สามารถผูกบัญชีคูโอนกับบริการที่สมัครผานชองทาง LH Bank Mobile Application เทานั้น
 ประเภทบัญชีแบบไมมีสมุดคูฝาก ( No Passbook)
 ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์รับเปดบัญชีลูกคา 1 ราย ตอ 1 บัญชีเทานั้น (ทุกสาขา/ทุกชองทางรวมกัน)
 กรณีปดบัญชีกอนระยะเวลา 6 เดือน ธนาคารฯเก็บคาธรรมเนียม 100 บาท
การฝาก / ถอน / โอน และ สิทธิประโยชนและเงื่อนไข
 บัญชีนี้สามารถทําธุรกรรม ฝาก / ถอน / โอน / ชําระ ไดตามชองทาง ดังตอไปนี้
1. ชองทาง Mobile Application ( M Choice) ทํารายการโอน ฝาก/ถอน หรือชําระ ไมจํากัดจํานวนครั้ง
2. Banking Agent (7-Eleven) ทํารายการฝาก/ถอน ตามเงื่อนไข ดังนี้
- ฝากเงิน ทํารายการสูงสุดไมเกิน 30,000 บาทตอครั้ง หรือ สูงสุดไมเกิน 100,000 บาทตอบัญชี
- ถอนเงิน ทํารายการสูงสุดไมเกิน 5,000 บาทตอครั้ง หรือ สูงสุดไมเกิน 20,000 บาทตอวัน (รวมทุกบัญชี)
หมายเหตุ: ตองใชบัตรประชาชนในการประกอบการทําธุรกรรมทุกครั้ง
3. สาขาของธนาคาร สามารถทํารายการฝากเงินไดเทานั้น (ไมสามารถทํารายการถอน/ถอนโอน)
คารักษาบัญชี
บัญชีไมเคลื่อนไหวติดตอกันเกินกวา 1 ป และยอดคงเหลือต่ํากวา 2,000 บาท ธนาคารฯเก็บคาธรรมเนียม 50 บาท / เดือน
ชองทางการเปดบัญชี
 การเปดบัญชีโดยผานการลงทะเบียน M Choice (Mobile Banking Application) ได 24 ชั่วโมง และเปดบัญชีสําเร็จ ดังนี้
1.กรณีลูกคาใหม นําหลักฐานยืนยันตัวตนไดที่ 7-Eleven ได 24 ชั่วโมง ทุกสาขาทั่วประเทศ
2.กรณีลูกคาเดิม
2.1 กรณีลูกคาไมมี M Choice และ บัตรเดบิต นําหลักฐานยืนยันตัวตนไดที่ 7-Eleven ได 24 ชั่วโมง ทุกสาขาทั่วประเทศ
2.2 กรณีลูกคาที่มี M Choice อยูแลว สามารถเปดบัญชีไดใน M Choice
2.3 กรณีที่ลูกคาไมมี M Choice แตมีบัตรเดบิต ใชบัตรเดบิตลงทะเบียนใชงาน M Choice และ เปดบัญชีใน M Choice ไดทันที
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ชวงเวลา :
▪ ชวงเวลาทํารายการเปดบัญชี ลงทะเบียนบน M Choice ไดตลอด 24 ชั่วโมง
▪ ชวงเวลายืนยันตัวตนเพื่อเปดบัญชีที่ Banking Agent (7-Eleven) ไดตลอด 24 ชั่วโมง
▪ ชวงเวลาเปดบัญชีสําเร็จ (Account Activate Successfully) เวลา 06.00 – 22.00 น.
6. ชองทางในการติดตอผูใหบริการ (ธนาคาร)



ทานสามารถติดตอไดทุกสาขาของธนาคารแลนด แอนด เฮาส หรือ โทร.1327 หรือดูรายละเอียดที่ www.lhbank.co.th
- E-mail : Callcenter@lhbank.co.th
- ชองทางอื่นๆผาน Face Book / YouTube / LINE
โดยพิมพ " LH BANK "

7. ขอควรระวัง
 หากลูกคาเปดบัญชีและไมนําฝากเงิน ภายในสิ้นวัน ณ วันที่เปดบัญชี ตามที่ธนาคารกําหนด บัญชีน้ีจะไมสามารถทําธุรกรรมใดๆ ได
 หากยอดเงินคงเหลือในบัญชีเปนศูนยบาท นับจากวันที่เปดบัญชี เปนระยะเวลา 30 วัน ธนาคารจะดําเนินการปดบัญชีโดยอัตโนมัติ
 กรณีปดบัญชีกอนระยะเวลา 6 เดือน ธนาคารฯ เก็บคาธรรมเนียม 100 บาท
 บัญชีไมเคลื่อนไหวติดตอกันเกินกวา 1 ป และยอดคงเหลือต่ํากวา 2,000 บาท ธนาคารฯ เก็บคาธรรมเนียม 50 บาท / เดือน
 อัตราคาธรรมเนียมและบริการ ตามประกาศของธนาคารฯ
 ธนาคารมีสิทธิระงับการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก และ/หรือทําการอายัด และ/หรือยกเลิกการใหบริการ ไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เมื่อพบความเสี่ยงวาผูเปด
บัญชีอาจมีวัตถุประสงคอันมิชอบตามกฎหมาย หรือผูเปดบัญชีมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําผิดกฎหมาย หรือไดรับเงินจากการที่ผูอื่นไดกระทําการโอนเงินเขา
ผิดบัญชี หรือในกรณีอื่นที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร และ/หรือ ตามที่ขอกําหนดและเงื่อนไขการเปดบัญชีเงินฝากกําหนดไว
8. การแจงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใหบริการ หรือการแจงเตือนที่สําคัญตางๆ
 กรณีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ หรือ การใหบริการที่มีผลกระทบตอการใชบริการของลูกคาอยางมีนัยสําคัญ ธนาคารจะแจงใหลูกคาทราบลวงหนาอยาง
นอย 30 วัน
หมายเหตุ : ผลิตภัณฑเงินฝากนี้ไดรับความคุมครองจากสถาบันคุมครองเงินฝากตามจํานวนที่ไดกาํ หนดไวในกฎหมาย

สํานักพัฒนาผลิตภัณฑเงินฝากและการชําระเงิน

วันที่ 10 กุมภาพันธ 2565

