ประกาศสาคัญ วันที่ 7 เมษายน 2560
เรื่ อง เปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ สาหรั บผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝาก
อ้ างอิงถึงประกาศวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้ บรรลุ
ข้ อตกลงในการโอนธุรกิจลูกค้ ารายย่อย (Retail Banking) ให้ แก่ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) และบริ ษัท ออล-เวย์ส จากัด ซึง่ เป็ น
บริ ษัทย่อยภายใต้ บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยภายใต้ ข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมถึงธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อ
ส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจรายย่อย บริ การธนบดีธนกิจ (Wealth Management) สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย ธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์ และเงิน
ฝากสาหรับรายย่อยของธนาคารฯ
เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกและจากัดผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับท่านลูกค้ า ธนาคารฯ ขอถือโอกาสนี ้เรี ยนให้ ทา่ น
ทราบถึงรายละเอียดการเปลีย่ นแปลงของผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมถึงขันตอนการด
้
าเนินการล่วงหน้ า ทังนี
้ ้เพื่อให้ ทา่ นได้ มี
ข้ อมูลที่ครบถ้ วน โดยธนาคารฯ มุง่ มัน่ ให้ ทา่ นได้ รับการบริ การทางการเงินและธนาคารอย่างต่อเนือ่ ง

อัตราดอกเบีย้ พิเศษ Bonus$aver สาหรั บบัญชีเงินฝากออมทรั พย์ JustOne/ JustOne Payroll
ธนาคารฯ จะทาการยกเลิกสิทธิประโยชน์อตั ราดอกเบี ้ย Bonus$aver สาหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne/ JustOne
Payroll (ปั จจุบนั อยูท่ ี่อตั รา 5% ต่อปี สาหรับยอดเงินฝากไม่เกิน 2 แสนบาทแรก กรณีที่มีการใช้ จา่ ยผ่านบัตรเครดิต VISA Platinum
Bonus$aver หรื อ บัตรวีซา่ เดบิต ภายในเดือนไม่น้อยกว่า 8,000 บาทขึ ้นไป) โดยการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1
พฤษภาคม 2560 เป็ นต้ นไป ซึง่ ลูกค้ าจะสามารถใช้ บตั รเครดิต VISA Platinum Bonus$aver หรื อบัตรวีซา่ เดบิต เพื่อได้ รับอัตรา
ดอกเบี ้ยพิเศษ Bonus$aver เพิ่มเป็ น 5% ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 เป็ นเดือนสุดท้ าย โดยดอกเบี ้ยพิเศษดังกล่าวจะถูกเครดิตเข้ า
บัญชีเงินฝากภายในเดือนมิถนุ ายน 2560
อย่างไรก็ดี ลูกค้ ายังสามารถใช้ บริ การบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne Payroll ของ
บัญชีเงินเดือน และบัตรวีซา่ เดบิตได้ ตามปกติตอ่ ไปโดยได้ รับอัตราดอกเบี ้ยตามประกาศของธนาคารฯ
ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการตอบแทนลูกค้ าผู้มีพระคุณ ธนาคารฯ ได้ ออกมาตรการพิเศษให้ สทิ ธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผ้ ถู ือบัตรเครดิต
สาหรับบัตรเครดิต VISA Platinum Bonus$aver จากเดิมที่ไม่ได้ รับคะแนนสะสมจากการใช้ จ่ายผ่านบัตรฯ ผู้ถือบัตรจะได้ รับคะแนน
สะสม 360º rewards points 1 คะแนน จากการใช้ จ่ายผ่านบัตรฯ ทุกๆ 20 บาท ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็ นต้ นไป

อัตราดอกเบีย้ พิเศษ บัญชีเงินฝากออมทรั พย์ Power Saver Plus
ธนาคารฯ จะทาการยกเลิกสิทธิประโยชน์อตั ราดอกเบี ้ยพิเศษ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Power Saver Plus สาหรับกรณีที่
ไม่มีการถอนตามเงื่อนไขที่กาหนด (ปั จจุบนั อยูท่ ี่อตั รา 5% ของดอกเบี ้ยต่อปี ) ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็ นต้ นไป
สาหรับลูกค้ าที่ไม่มีรายการถอนเงินในบัญชีตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกราคม – 30 มิถนุ ายน 2560 ลูกค้ ายังคงมีสทิ ธิได้ รับดอกเบี ้ยใน
รอบบัญชีดงั กล่าวตามปกติ
ธนาคารฯ ขอขอขอบคุณท่านลูกค้ าที่ให้ ความไว้ วางใจธนาคารฯ ด้ วยดีเสมอมา และขออภัยเป็ นอย่างสูงมา ณ ที่นี ้หาก
ท่านไม่ได้ รับความสะดวกในช่วงการถ่ายโอนธุรกิจในครัง้ นี ้ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสาขาธนาคารฯ ที่ทา่ นสะดวก
หรื อ ศูนย์บริ การธนาคารฯ ทางโทรศัพท์ หมายเลข 1595

