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ແຈ້ງການ: ອັຕຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ 

ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນທີ 09 ສິງຫາ 2021 
 

 

ອັຕຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ແລະ ເງິນຝາກປະຍັດ 

    % ຕ ໍ່ ປີ 

ປະເພດເງິນຝາກ ກີບ ໂດລາ ບາດ 

ບັນຊີກະແສລາຍວັນ 0.00% 0.00% 0.00% 

ບັນຊີຝາກປະຍັດ 1.00% 0.25% 0.25% 

 

 
 

ອັຕຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຈ າ  
    % ຕ ໍ່ ປີ 

ໄລຍະເວລາຝາກປະຈ າ ກີບ ໂດລາ ບາດ 

3 ເດືອນ 2.00% 1.50% 1.10% 

6 ເດືອນ 3.00% 2.25% 1.85% 

12 ເດືອນ 5.59% 2.75% 2.50% 

18 ເດືອນ 6.00% 3.00% 3.35% 

24 ເດືອນ 6.25% 3.00% 3.50% 

36 ເດືອນ 6.50% 3.50% 4.00% 
 

 

ອັດຕາດອກເບ້ຍອ້າງອີງສ າຫ ັ ບເງິນກ ້  
    % ຕ ໍ່ ປີ 

ໄລຍະເວລາເງິນກ ້  ກີບ ໂດລາ ບາດ 

12 ເດືອນ 11.50% 8.00% 8.00% 

24 ເດືອນ 12.50% 9.75% 10.00% 

36 ເດືອນ 12.50% 9.75% 10.00% 

 

ໝາຍເຫດ:  

- ອັດຕາດອກເບ້ຍຂ້າງເຖິງ ອາດມີການປໍ່ ຽນແປງໂດຍບ ໍ່ ຕ້ອງແຈ້ງລວໍ່ ງໜ້າ 
- ການແຈ້ງການສະບັບນ້ີແມໍ່ ນຖືກນ າໃຊ້ແທນ ການແຈ້ງການ ຄ້ັງວັນທີ 18 ເມສາ 2019  
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ເງ ່ ອນໄຂການຝາກເງິນ 
 

1. ເງິນຝາກເບ້ືອງຕ ້ ນ (ນ າໃຊ້ກັບທຸກປະເພດບັນຊີ) 

ປະເພດບັນຊີ 
ເງິນຝາກເບ ້ ອງຕ້ົນ 

ກີບ ໂດລາ ບາດ 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ  1,250,000.00 200.00 5,000.00 

ເງິນຝາກປະຍັດ 250,000.00 40.00 1,000.00 

ເງິນຝາກປະຈ າ 2,500,000.00 400.00 10,000.00 

 

2. ດອກເບ້ຍຂ້າງເຖິງຈະຖືກນ າໃຊ້ກັບລູກຄ້າທຸກປະເພດ. 

ບັນຊີເງິນຝາກປະຍັດ: 
3. ຈໍ່າຍດອກເບ້ຍ ປີລະ 2 ຄ້ັງ (ໃນວັນທີ 25 ມິຖຸນາ ແລະ 25 ທັນວາ). 

4. ກ ລະນີປິດບັນຊີເງິນຝາກກໍ່ອນ 3 ເດືອນຈາກວັນເປິດບັນຊີ ຈະມີການຄິດໄລໍ່ຄໍ່າບ ລິການ. 

5. ກ ລະນີບ ໍ່ ມີການເຄືໍ່ ອນໄຫວໃນບັນຊີຮອດ 12 ເດືອນ, ຈະມີຄໍ່າທ ານຽມບ າລຸງຮັກສາບັນຊີ ແລະ ຄໍ່າທ ານຽມດັໍ່ ງກໍ່າວຈະຖືກ

ເກັບໃນມ້ືທ້າຍເດືອນຂອງທຸກໆເດືອນຈ ນກວໍ່າບັນຊີຈະຖືກປິດ ຫ ື  ລູກຄ້າໄດ້ມາເຄືໍ່ ອນໄຫວບັນຊີ. 

ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ: 
6. ກ ລະນີປິດບັນຊີເງິນຝາກກໍ່ອນ 3 ເດືອນ ຈາກວັນເປິດບັນຊີ ຈະມີການຄິດໄລໍ່ຄໍ່າບ ລິການ. 

7. ຈະມີການຄິດໄລໍ່ຄໍ່ າບ າລຸງຮັກສາທຸກໆ ປີ. 

ບັນຊີເງິນປະຈ າ: 
8. ຈໍ່າຍດອກເບ້ຍເມືໍ່ ອຄ ບກ ານ ດ. 

9. ຖອນເງິນບ ໍ່ ສາມາດຖອນເປັນບາງສໍ່ວນໄດ້. 

10. ເງິນຝາກສາມາດຖອນໄດ້ຢໍ່າງເຕັມຈ ານວນກໍ່ອນຄ ບກ ານ ດ ໂດຍລູກຄ້າຕ້ອງແຈ້ງທະນາຄານລໍ່ວງໜ້າ 1 ວັນ ແລະ

ທະນາຄານຈະນ າໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຂອງເງິນຝາກປະຈ າໄລຍະກໍ່ອນໜ້າ ທີໍ່ ໃກ້ທີໍ່ ສຸດເພືໍ່ ອມາຄິດໄລໍ່ໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ຈະມີ

ການຄິດໄລໍ່ຄໍ່າບ ລິການປິດບັນຊີກໍ່ອນເຖິງກ ານ ດ. 

11. ຖ້າຫາກວໍ່າການໄຖໍ່ຖອນຄືນກໍ່ອນກ ານ ດໜ້ອຍກໍ່ວາ 3 ເດືອນ, ທະນາຄານຈະນ າໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງບັນຊີເງິນຝາກ

ປະຢັດເພືໍ່ ອມາຄິດໄລໍ່ໃຫ້ລູກຄ້າ. 

12. ການຝາກເງິນລະຫວໍ່າງກາງບ ໍ່ ສາມາດເຮັດໄດ້  ລູກຄ້າຈະຕ້ອງເປີດບັນຊີໃໝໍ່  ແລະ ລ ງທຶນໃນໄລຍະເວລາໃໝໍ່ . 

13. ກ ລະນີມີການປະກາດດອກເບ້ຍເງິນຝາກໃໝໍ່ : 

13.1 ບັນຊີເງິນຝາກປະຍັດ ແລະ ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ: ທະນາຄານຈະປໍ່ ຽນໃຫ້ທັນທີໃນວັນທີໍ່ ດອກເບ້ຍມີຜ ນ

ສັກສິດ. 

13.2 ບັນຊີເງິນຝາກປະຈ າ: ດອກເບ້ຍທີໍ່ ປະກາດໃໝໍ່ ຈະນ າໃຊ້ກັບບັນຊີໃໝໍ່  ຫ ື  ບັນຊີທີໍ່ ຕ ໍ່ ອາຍຸໃນວັນທີໍ່ ດອກເບ້ຍໃໝໍ່ ມີຜ ນ

ສັກສິດເທໍ່ານ້ັນ ແລະ ບັນຊີທີໍ່ ຍັງບ ໍ່ ເຖິງກ ານ ດໃຫ້ນ າໃຊ້ດອກເບ້ຍເດີມຈ ນກໍ່ວາຈະຄ ບກ ານ ດ. 

 


