เงินฝากเกษียณเกษมสุ ข (รหัส20)

สาหรับสมาชิกที่เกษียณ
หรื อเกษียณก่อนอายุงาน

การฝากเงิน :

อัตราดอกเบีย้

เปิ ดได้คนละ 1 บัญชี เปิ ดบัญชีข้ นั ตา่ 5,000 บาท
ฝากถอนครั้งต่อไปขั้นต่า 1,000 บาท วงเงินฝากสะสมไม่เกิน 5 ล้านบาท

ร้ อยละ 3.50 ต่ อปี

การถอนเงิน
ถอนเงิ นฝากได้เดื อนละ 1 ครั้ง หากถอนเกิ นกว่า 1 ครั้ง/เดื อน คิ ด
ค่าธรรมเนียมร้อยละ 1.00 ของยอดเงินที่ถอน ขั้นต่า 500 บาทขึ้นไป

วิธีการถอนเงินฝาก
1.สมาชิกติดต่อถอนเงินด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์สอ.กส.
2.ถอนเงินฝากวงเงินไม่ เกิน 300,000.-บาท ให้ส่งเอกสารมาทางแฟ็ กซ์ (Fax )
หรื อทางไลน์ สอ.ธกส. ( Line ) ID: @bcoop มีเอกสารดังต่อไปนี้
 ใบถอนเงินฝาก(สาขา) แบบพิมพ์ กง.02.1
 สาเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง 1 ใบ
3.ถอนเงิ นฝากวงเงิ น มากกว่ า 300,000 บาท ให้ส มาชิ กส่ งเอกสารมาทาง
ไปรษณี ย ์ มีเอกสารดังต่อไปนี้
 สมุดบัญชีเงินฝาก
 ใบถอนเงินฝาก(สาขา) แบบพิมพ์ กง.02.1
 สาเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้อง 1 ใบ

การจ่ ายดอกเบีย้ (ไม่ ทบต้ น)
คานวณดอกเบี้ยรายเดือนทุกวันที่ 20 ของเดือน ยกเว้นเดือน ธ.ค. จะคานวณดอกเบี้ยในวันที่ 31 ธ.ค.
 ดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชี สอ.ธกส.
 ดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชี ธ.ก.ส. ภายในวันทาการถัดไปหลังจาก สอ.ธกส.เข้าดอกเบี้ย
เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี
1. คาขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก
2. สาเนาบัตรประชาชนผูข้ อเปิ ดบัญชีเงินฝาก และผูม้ ีอานาจถอนเงินฝาก
3. บัตรลายมือชื่อผูม้ ีอานาจถอนเงินฝาก
4. ใบส่ งเงินฝาก (สาขา) กง.01.1
5. เอกสารแนบเพื่อรู ้จกั ตัวตนลูกค้า (KYC)
กรณี เงื่อนไขการถอนเงินฝากเป็ นคนใดคนหนึ่งมีอานาจในการถอน

ติดต่ อสอบถาม/ดูรายละเอียด www.baaccoop.com

โทร. 090-3014341 / Line ID : @bcoop โทร. 02-5586100 ต่ อ 8263, 8986

เงินฝากออมทรัพย์ Mobile
รอบการทารายการเงินฝากออมทรัพย์ Mobile

อัตราดอกเบีย้ 2.00% ต่ อปี

การฝากเงิน

ไม่ ใช้ สมุดบัญชี เงินฝาก
ทารายการผ่าน App สอ.ธกส.



ดึงรอบเวลา 10.30 น.

ส่งเอกสารแจ้งฝากเงินไม่เกินเวลา 09.00 น.



ดึงรอบเวลา 14.30 น.

ส่งเอกสารแจ้งฝากเงินไม่เกินเวลา 13.00 น.



ฝากเพิ่มที่ App A-Mobile เลือกจ่ายบิล (Real Time)

“BCoopM ”

การถอนเงิน ( แบบ Real Time )

เงื่อนไขการรับฝาก-การถอนเงิน

 สมาชิกทารายการถอนที่ App BcoopM ของสอ.ธกส.
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

1. สมาชิก และสมาชิกสมทบ
2. เปิ ดบัญชีเงินฝากขั้นต่า 100 บาท
3. ฝาก-ถอนได้ ทุกวันทาการ มียอดคงเหลือเงินฝากต้ องไม่ น้อยกว่ า 10 บาท

เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี
เงื่อนไขการรับ - จ่ ายดอกเบีย้

1.คำขอใช้บริ กำรธุรกรรม สอ.ธกส. บน Mobile Application (แบบพิมพ์ทส.1)
2.หนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงิ นฝำกออมทรัพย์ Mobile (แบบพิมพ์ กง.06.7 มี 2 หน้ำ)

 ดอกเบีย้ ทบต้ น

3.สำเนำบัตรประชำชน พร้อมรับรองสำเนำ

 ดอกเบีย้ โอนเข้ าบัญชีออมทรัพย์ ธกส.

4.สำเนำหน้ำปกสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ ธกส.ที่ระบุชื่อสมำชิก

 คานวณดอกเบีย้ ทุกกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31

*** ดาวโหลดแบบพิมพ์ WWW.BAACCOOP.COM ***

ธันวาคมของปี

ติตต่ อสอบถาม : กลุ่มงานการเงิน โทร.090-3014341 WAN.8263

อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก

ออมทรัพย์ พเิ ศษสุ ขทวี

ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2562
ระยะเวลา 6 เดือน อัตราร้ อยละ

2.40

ระยะเวลา 12 เดือน อัตราร้ อยละ

2.90

2. เปิ ดบัญชีเงินฝากขั้นตา่ 5,000 บาท (6,12,24 เดือน)

ระยะเวลา 24 เดือน อัตราร้ อยละ

3.10

3. เปิ ดบัญชีเงินฝากขั้นตา่ 100,000 บาท (36,48 เดือน)

ระยะเวลา 36 เดือน อัตราร้ อยละ 3.25

เงื่อนไขการรับฝาก
1. สมาชิก และสมาชิกสมทบ

ไม่ จากัดวงเงินสู งสุ ด *** เปิ ดได้ 1 ยอดต่ อ 1 บัญชี ***

ระยะเวลา 48 เดือน อัตราร้ อยละ 3.40

เงื่อนไขการจ่ ายดอกเบีย้
 คานวณดอกเบีย้ เป็ นรายเดือน ทุกวันที่ 20 ของเดือน
ยกเว้ นเดือน ธันวาคม คานวณดอกเบีย้ วันที่ 31 ธันวาคม
 ดอกเบีย้ โอนเข้ าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ ฯ หรื อ
โอนเข้ าบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส.ในวันทาการถัดไปหลังจาก สอ.ธกส.เข้ าดอกเบีย้

เอกสารการเปิ ดบัญชี
1.หนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขทวี ( มี 2 หน้า )
2.สาเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องของผูเ้ ปิ ดบัญชีและผูม้ ีอานาจถอนเงินฝาก

เงื่อนไขการถอนเงินฝาก
สมาชิกต้ องคงต้ นเงินฝากไว้ตามระยะเวลาทีก่ าหนด หากถอนก่ อนครบกาหนด
สหกรณ์ จะเรียกคืนดอกเบีย้ สาหรับจานวนเงินทีถ่ อนและจ่ ายดอกเบีย้ เป็ นอัตราดอกเบีย้
เงินฝากออมทรัพย์ โดยมีผลตั้งแต่ วนั ที่ สอ.ธกส.รับฝาก
**ในกรณีเงินฝากครบกาหนด หากสมาชิกไม่ถอนเงินฝาก เงินฝากดังกล่ าวจะต่ อ
อัตโนมัตติ ามเงื่อนไขและระยะเวลาเดิม **

3.ใบส่งเงินฝาก หรื อ ใบส่งเงินฝาก(สาขา)
4.บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
5.เอกสารแนบเพื่อรู ้จกั ตัวตนลูกค้า (KYC)
* ดาวโหลดแบบพิมพ์ WWW.BAACCOOP.COM *
ติตต่ อสอบถาม :
กลุ่มงานการเงิน 02-5550555 ต่อ 8263 , 8986
หรื อมือถือ 090-3014341

