TMRW EVERYDAY ACCOUNT
รายการค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม

Account

กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหว

100 บาท / เดือน
(บัญชีไม่คลื่อนไหวเกินกว่า12เดือนและมียอดคงเหลือ ณ สิ้นเดือนต่ำ�
กว่า5,000 บาท)

คำ�ขอสำ�เนา Statementย้อนหลังที่ไม่ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เช่น
สาขา

•
•
•

เดือนปัจจุบัน ถึงย้อนหลัง 5 เดือน - 100 บาท / ครั้ง / บัญชี
มากกว่า 5 เดือนถึง 2 ปี - 200 บาท /ครั้ง / บัญชี
มากกว่า 2 ปี - 500 บาท / ครั้ง / บัญชี

ดูและดาวน์โหลด e-statement ฟรีผ่านทาง แอป TMRW
TMRW App or UOB Personal Internet Banking/UOB Mighty

การโอนเงินระหว่างบัญชีที่มีกับธนาคารยูโอบีโอนระหวางชื่อบัญชีเดียวกัน หรือ โอนไปยังบุคคลที่ 3
ในเขตสำ�นักหักบัญชีเดียวกัน

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ข้ามเขตสำ�นักหักบัญชี

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

การโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร
จำ�นวนเงินสูงสุด 699,999 บาท /รายการ

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

การรับชำ�ระค่าสินค้า/บริการ

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

การทํารายการผ่านเครื่อง ATM
การทำ�รายการผ่านเครื่อง ATM ของ ธนาคารยูโอบี
การถอนเงินภายในธนาคารเดียวกันในเขตสำ�นักหักบัญชีเดียวกัน

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

การถอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน ข้ามเขตสำ�นักหักบัญชีี

ไม่คิดค่าธรรมเนียม
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TMRW EVERYDAY ACCOUNT
รายการค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม

การโอนเงินภายในธนาคารเดียวกันในเขตสำ�นักหักบัญชีเดียวกัน

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

การโอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน ข้ามเขตสำ�นักหักบัญชี

ฟรีครั้งแรกของเดือน
ครั้งต่อไปคิดค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ

การโอนเงินรายย่อย – บริการพร้อมเพย์ ผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ CDM/ เครื่อง ATM - จำ�นวนเงินไม่เกิน150,000 บาท/รายการ สูงสุด
300,000 บาท/วัน
ไม่เกิน 5,000 บาท

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

มากกว่า 5,000 บาท – 30,000 บาท

2 บาทต่อรายการ

มากกว่า 30,000 บาท – 100,000 บาท

5 บาทต่อรายการ

มากกว่า 100,000 บาท

10 บาทต่อรายการ

การทำ�รายการผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารอื่น
การถอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน ในเขตสำ�นักหักบัญชีเดียวกัน

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

การถอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน ข้ามเขตสำ�นักหักบัญชี

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

การโอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน ในเขตสำ�นักหักบัญชีเดียวกัน

ฟรีรายการที่ 1 –4 ของเดือน
ครั้งที่5เป็นต้นไป คิดค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่อรายการ

การโอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน ข้ามเขตสำ�นักหักบัญชี

รายการละ20 บาท

การโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) - จำ�นวนงินสูงสุดต่อการโอนแต่ละรายการไม่เกิน
ไม่เกิน 10,000 บาท

รายการละ25 บาท

มากกว่า 10,000บาทแต่ไม่เกิน 50,000บาท

รายการละ35 บาท

การใช้บัตรเดบิต TMRW ของธนาคารยูโอบีถอนเงินในต่างประเทศ

100บาทต่อรายการยกเว้นการคิดค่าธรรมเนียมในการ ถอนเงินที่เครื่อง
เอทีเอ็มในเครือข่าย UOB ATM Regional Switch ในต่างประเทศ เช่น
สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
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TMRW EVERYDAY ACCOUNT
รายการค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม

การรับชำ�ระค่าสินค้า/บริการ
ในเขตสำ�นักหักบัญชีเดียวกัน

รายการละ10 - 20 บาท1

ข้ามเขตสำ�นักหักบัญชี

รายการละ15 - 30 บาท1

ชำ�ระผ่านธนาคารต่างๆ

สูงสุดไม่เกิน รายการละ 5 บาท1

ตู้เอทีเอ็มของธนาคารยูโอบี ที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
การถอนเงิน

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการสอบถามยอดเงิน

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

Branch

ค่าธรรมเนียมฝาก-ถอน-ข้ามเขต

ขั้นต่ำ� 10 บาท เรียกเก็บเพิ่ม 10 บาท ต่อทุก 10,000 บาท และ ค่าคู่สาย
20 บาท / รายการ

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสราย
วันอัต โนมัติ

15 บาท / รายการ(สูงสุดไม่เกิน 300 บาท ต่อเดือน)

การฝาก-ถอนเงินต่างท้องถิ่น(ข้ามจังหวัด) โดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์
(ON-LINE)

ค่าบริการ20 บาท ค่าธรรมเนียม อัตราหมื่นละ 10 บาท ส่วน
เกินคิดตามส่วน โดยใช้หลักพัน เศษของพันไม่ต้องคิด
ค่าธรรมเนียมต่ำ�สุด 10 บาท

การฝากเงินผ่านเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติCDM เฉพาะกรณีเป็นการทำ�
รายการข้ามจังหวัด (ในเขตสำ�นักหักบัญชี กทม. ให้ถือเป็นจังหวัด
เดียวกัน)

ค่าบริการ20 บาท ค่าธรรมเนียม อัตราหมื่นละ 10 บาท ส่วน
ที เกินคิดตามส่วน โดยใช้หลักพัน เศษของพันไม่ต้องคิด ค่า
ธรรมเนียมต่ำ�สุด 10 บาท

การโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร(ORFT) ผ่านเคาน์เตอร์/ เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ CDM2
ไม่เกิน 10,000 บาท

รายการละ 50 บาท

เกินกว่า 10,000 บาทแต่ไม่เกิน 20,000 บาท

รายการละ 60 บาท

1

อัตราค่าธรรมเนียมการรับชำ�ระ ค่าสินค้า/ค่าบริการขึ้น อยู่กับข้อตกลงระหว่างธนาคารและบริษัทผู้รับชำ�ระเงิน
ให้บริการเฉพาะลูกค้าที่มีผลิตภัณฑ์เงินฝากสินเชื่อหรือบัตรเครดิตอย่างใดอย่างหนึ่งกับธนาคารยูโอบีประเทศไทยเท่านั้น
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TMRW EVERYDAY ACCOUNT
รายการค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม

เกินกว่า 20,000 บาทแต่ไม่เกิน 30,000 บาท

รายการละ 70 บาท

เกินกว่า 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 40,000 บาท

รายการละ 80 บาท

เกินกว่า 40,000 บาทแต่ไม่เกิน 50,000 บาท

รายการละ 90 บาท

เกินกว่า 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 65,000 บาท

รายการละ 100 บาท

เกินกว่า 65,000 บาทแต่ไม่เกิน 80,000 บาท

รายการละ 110 บาท

เกินกว่า 80,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาท

รายการละ 120 บาท

การรับชำ�ระค่าสินค้า/บริการ
ในเขตสำ�นักหักบัญชีเดียวกัน

รายการละ15 - 30 บาท1

ข้ามเขตสำ�นักหักบัญชี

รายการละ25 - 50 บาท1

UOB Phone Banking

การโอนเงินระหว่างบัญชีที่มีกับธนาคารยูโอบี(จำ�านวนเงินโอนไม่เกิน 5 ล้านบาท) ต่อรายการ สูงสุดไม่เกิน 15 ล้าน บาทต่อวัน
ในเขตสำ�นักหักบัญชีเดียวกัน

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ข้ามเขตสำ�นักหักบัญชี

หมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่นคิด 10 บาท
ค่าธรรมเนียมเริ่มต้น 10 บาทต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/รายการ

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการจะถูกกำ�หนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงโดยธนาคาร เป็นไปตามประกาศค่าธรรมเนียมของธนาคาร รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณา คลิก
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TMRW DEBIT CARD
รายการค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมรายปี

250 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีี ปีแรก)

ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิม

100 บาท/ครั้ง

ขอสำ�เนารายการใช้จ่ายซื้อสินค้า/บริการ

200 บาท/ครั้ง

ค่าบริการการใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ3

ไม่เกิน 2.5% ของยอดการใช้จ่ายหรือเบิกถอนเงินสดในต่าง ประเทศ ต่อ
ครั้ง

ค่าธรรมเนียมการขอรหัสใหม่

100 บาท/ครั้ง
(ไม่คิดค่าธรรมเนียม กรณีลูกค้าตั้งรหัสใหม่ผ่าน TMRW App)

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินในต่างประเทศ
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมการถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารยูโอบี
ที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย)

100 บาท/ครั้ง

3

ในกรณีที่มีการใช้บัตรเดบิตชำ�ระค่าสินค้าบริการและ/หรือเบิกถอนเงินสดเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูก
เรียกเก็บเป็น เงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคาร ยูโอบี จำ�กัด (มหาชน) ถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรแต่ละรายที่ธนาคารฯเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการ
เรียกเก็บยอดค่าใช้จ่าย ดังกล่าวกับธนาคารฯ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันและเวลาที่ธนาคารฯถูกเรียกเก็บจริง ทั้งนี้ ในกรณีที่ยอดค่าใช้จ่ายในสกุล
เงินต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่เป็นสกุล เงินดอลล่าร์สหรัฐ บริษัทบัตรที่ธนาคารฯเป็นสมาชิกอยู่ อาจจะทำ�การแปลงค่าเงินดังกล่าวเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ
ก่อนที่จะทำ�การแปลงยอดดังกล่าวเป็นสกุลเงินบาท เพื่อเรียกเก็บกับธนาคารฯ
ผู้ถือบัตรเดบิต สามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก:
กรณีบัตร VISA : https://usa.visa.com/support/consumer/travel-support/exchange-rate-calculator.html
กรณีบัตร MasterCard : https://www.mastercard.us/en-us/consumers/get-support/convert-currency.html
นอกจากนี้ ธนาคารฯ จะคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิด
จากการแปลง สกุลเงินดังกล่าวข้างต้น
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