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ประเภทเงนิฝาก 

ประเภทลูกคา้ 

บุคคล นิติบุคคล นิติบุคคลที�ไม ่
ราชการ สถาบนั 

ผูมี้ถิ�นฐานอยูน่อกประเทศ 
ธรรมดา ทั�วไป แสวงหากาํไร บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

1. ประเภทกระแสรายวนั                 
  1.1 กระแสรายวนัทั#วไป    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  1.2 กระแสรายวนัพเิศษ     (Super Cheque)        
  วงเงนิ 0 - 10,000,000 บาท 1.250 1.250 1.250 1.000 1.000 - - 
               ตั0งแต่   10,000,001 บาท 1.250 1.250 1.250 1.000 1.000 - - 
            
2. ประเภทสมุดคู่ฝากออมทรัพย์         

  2.1 ออมทรัพย์ทั#วไป    0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.000 0.000 
  พนกังาน  ธนาคารและบริษทัในกลุ่มธนาคาร 1.250 0.000 0.000 0.000 0.000 - - 
          
  2.2 ออมทรัพย์พเิศษ  (Hi-Speed Savings)        
   วงเงนิ 0 - 10,000,000 บาท 1.250 1.250 1.250 1.000 1.000 - - 
               ตั0งแต่  10,000,001 บาท 1.250 1.250 1.250 1.000 1.000 - - 
           
  2.3 ออมทรัพย์พเิศษ           ICBC (Thai) Gold Savings        
   ส่วนที�ไม่เกิน 10,000 บาท 0.875 - - - - - - 
   ตั0งแต่ 10,000 บาทแต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท 2.250 - - - - - - 
   ส่วนที�เกิน 10,000,000 บาทขึ0นไป 0.875 - - - - - - 
          
3. ประเภทสมุดคู่ฝากประจํา/ ใบรับเงนิฝาก        

  3.1 ประเภทเผื#อเรียก  (เฉพาะใบรับเงนิฝาก)        
   วงเงนิ 0 - 9, 999, 999 บาท 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - - 
    10,000,000 - 50,000,000 บาท 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - - 
    ตั0งแต่ 50,000,001 บาท 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - - 
            
 3.2 ประเภทเงนิฝากประจํา        
  1  เดอืน  (เฉพาะใบรับเงนิฝาก)        
   วงเงนิ 0 - 9, 999, 999 บาท 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 - - 
    10,000,000 - 50,000,000 บาท 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 - - 
    ตั0งแต่ 50,000,001 บาท 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 - - 
            
  3  เดอืน         
   วงเงนิ 0 - 9, 999, 999 บาท 1.750 1.650 1.650 1.650 1.500 - - 
    10,000,000 - 50,000,000 บาท 1.750 1.650 1.650 1.650 1.500 - - 
    ตั0งแต่ 50,000,001 บาท 1.750 1.650 1.650 1.650 1.500 - - 
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ประเภทเงนิฝาก 

ประเภทลูกคา้ 

บุคคล นิติบุคคล นิติบุคคลที�ไม ่
ราชการ สถาบนั 

ผูมี้ถิ�นฐานอยูน่อกประเทศ 
ธรรมดา ทั�วไป แสวงหากาํไร บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

  6  เดอืน         
   วงเงนิ 0 - 9, 999, 999 บาท 1.800 1.700 1.700 1.700 1.550 1.700 1.700 
    10,000,000 - 50,000,000 บาท 1.800 1.700 1.700 1.700 1.550 1.700 1.700 
    ตั0งแต่ 50,000,001 บาท 1.800 1.700 1.700 1.700 1.550 1.700 1.700 

           
  12  เดอืน         
   วงเงนิ 0 - 9, 999, 999 บาท 2.000 1.900 1.900 1.900 1.650 1.800 1.800 
    10,000,000 - 50,000,000 บาท 2.000 1.900 1.900 1.900 1.650 1.800 1.800 
    ตั0งแต่ 50,000,001 บาท 2.000 1.900 1.900 1.900 1.650 1.800 1.800 

           
  18  เดอืน         
   วงเงนิ 0 - 9, 999, 999 บาท 2.100 2.000 2.000 2.000 1.700 1.900 1.900 
    10,000,000 - 50,000,000 บาท 2.100 2.000 2.000 2.000 1.700 1.900 1.900 
    ตั0งแต่ 50,000,001 บาท 2.100 2.000 2.000 2.000 1.700 1.900 1.900 

           
  24  เดอืน         
   วงเงนิ 0 - 9, 999, 999 บาท 2.150 2.100 2.100 2.100 1.800 2.000 2.000 
    10,000,000 - 50,000,000 บาท 2.150 2.100 2.100 2.100 1.800 2.000 2.000 
    ตั0งแต่ 50,000,001 บาท 2.150 2.100 2.100 2.100 1.800 2.000 2.000 

           
  36  เดอืน – 48 เดอืน        

   วงเงนิ 0 - 9, 999, 999 บาท 2.250 2.150 2.150 2.150 2.000 2.100 2.100 
    10,000,000 - 50,000,000 บาท 2.250 2.150 2.150 2.150 2.000 2.100 2.100 
    ตั0งแต่ 50,000,001 บาท 2.250 2.150 2.150 2.150 2.000 2.100 2.100 

           
  เงนิฝากประจํา Step up 13 เดอืน (ใบรับเงนิฝาก)        
   เดือนที� 1 - 4  1.800 1.800 1.800 - - - - 
   เดือนที� 5 - 8  2.000 2.000 2.000 - - - - 
   เดือนที� 9 - 12  2.800 2.800 2.800 - - - - 
  เดือนที� 13   4.800 4.800 4.800 - - - - 
  อตัราดอกเบี0ยเฉลี�ยตลอดระยะเวลาฝากเงิน 2.40 % ต่อปี        
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ประเภทเงนิฝาก 

ประเภทลูกคา้ 

บุคคล นิติบุคคล นิติบุคคลที�ไม ่
ราชการ สถาบนั 

ผูมี้ถิ�นฐานอยูน่อกประเทศ 
ธรรมดา ทั�วไป แสวงหากาํไร บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

4. โปรแกรมเงนิฝากพเิศษ        

 4.1 โปรแกรมเงนิฝาก Smart Combo        
  (เงินฝากประจาํประเภทสมุดคู่ฝาก/ ใบรับเงินฝาก)        
  รับฝากตั0งแต่วนัที� 16 กุมภาพนัธ์ 2558 เป็นตน้ไป        
  เมื#อซื�อประกนัชีวติประเภท 10/5, 15/7, 60/5        
  6   เดือน  3.750 - - - - - - 

  12 เดือน  4.250 - - - - - - 
           

  เมื#อซื�อประกนัชีวติประเภท 10/2        
  6   เดือน  3.250 - - - - - - 

  12 เดือน  3.500 - - - - - - 
           

  เมื#อซื�อประกนัชีวติประเภท 3/2        
  6   เดือน  2.650 - - - - - - 

 
 

12 เดือน 
  

2.750 - - - - - - 

5. บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ Online Deposit 2.400 - - - - - - 
           รับฝากตั0งแต่วนัที� 27 มีนาคม 2558 เป็นตน้ไป        
           

หมายเหตุ    "   -  "  หมายถึง  ไม่รับฝาก 

 

 

 

                                                                                                                 ผูมี้อาํนาจลงนาม 
  (นายอภิชาติ  เกษมกุลศิริ) 
 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
                                                                                                                                  ประกาศ ณ วนัที� 11 พฤษภาคม 2558                            
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เงื#อนไขต่างๆ ในการจ่ายดอกเบี�ย 
1. ประเภทต่างๆ ของลูกคา้ 

1.1 บุคคลธรรมดา  
1.2 นิติบุคคลทั�วไป หมายถึง  บริษทัจาํกดั  บริษทัมหาชนจาํกดั  ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล  กิจการร่วมคา้ที�ป็นนิติบุคคล 

บริษทัประกนัภยั  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โรงพยาบาล 
1.3 นิติบุคคลที�ไม่แสวงหากาํไร หมายถึง มูลนิธิ  สมาคม  วดั โบสถ ์สภากาชาดไทย องคก์ารกุศลที�ไม่มีวตัถุประสงคเ์พื�อแสวงหากาํไร 

สถาบนัการศึกษา 
1.4 ราชการ หมายถึง หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคก์รของรัฐ องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ�น รัฐวิสาหกิจที�ดาํเนินการในรูปบริษทัจาํกดั เป็นตน้ 
1.5 สถาบนั หมายถึง  กองทุน  กองทุนรวม  กองทุนสาํรองเลี0ยงชีพ  กองทุนส่วนบุคคล  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการกองทุนประกนัสงัคม   

สาํนกังานประกนัสงัคม บริษทับริหารสินทรัพย ์บริษทัประกนัชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย ์ชุมนุมสหกรณ์  
1.6 สถาบนัการเงิน หมายถึง ธนาคารพาณิชย ์ ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคาร

อิสลามแห่งประเทศไทย  ธนาคารเพื�อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 
บริษทัเงินทุน บริษทัหลกัทรัพย ์ บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ กองทุนเพื�อการฟื0 นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โรงรับจาํนาํ สาขาของธนาคารต่างประเทศที�อยูใ่นประเทศไทย สถาบนัการเงินต่างประเทศ 

1.7 ผูมี้ถิ�นฐานอยูน่อกประเทศ 
2. เงื�อนไขและการจ่ายดอกเบี0ยสาํหรับบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั 

2.1 บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัทั�วไป 
2.1.1 จาํนวนเงินเปิดบญัชีขั0นตํ�าไม่นอ้ยกวา่ 10,000 บาท (หนึ� งหมื�นบาทถว้น)  และยอดคงเหลือเฉลี�ยทั0งเดือนไม่นอ้ยกวา่ 1,000 บาท  

(หนึ� งพนับาทถว้น) 
2.1.2 พนกังานธนาคารและบริษทัในเครือ ไดรั้บยกเวน้เงื�อนไขตามขอ้ 2.1.1  

2.2 บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัพิเศษ 
2.2.1 จาํนวนเงินเปิดบญัชีขั0นตํ�าไม่นอ้ยกวา่ 50,000 บาท (ห้าหมื�นบาทถว้น) และยอดคงเหลือเฉลี�ยทั0งเดือนไม่นอ้ยกว่า 5,000 บาท  

(ห้าพนับาทถว้น) 
2.2.2 ลูกคา้ประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั�วไป และนิติบุคคลที�ไม่แสวงหากาํไร สามารถมีบญัชีกระแสรายวนัพิเศษ (Super Cheque) ได้

ท่านละ 1 บญัชี ทั0งนี0  ยกเวน้ลูกคา้ที�มีการเปิดบญัชีประเภทนี0 ก่อนประกาศนี0 มีผลบงัคบัใช ้
2.2.3 ธนาคารจะคาํนวณดอกเบี0ยเป็นรายวนัสาํหรับบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัพิเศษตามอตัราดอกเบี0ยสาํหรับผูฝ้ากแต่ละประเภท และเงื�อนไข

ที�ธนาคารประกาศ  โดยจะจ่ายในเดือนมิถุนายน และเดือนธนัวาคมของทุกปี 
2.2.4 บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัพิเศษนี0 มิไดมี้ไวเ้พื�อให้บริการการใชว้งเงินเบิกเกินบญัชีที�ลูกคา้ไดรั้บจากธนาคาร  
2.2.5 ในกรณีที�ธนาคารยนิยอมให้ลูกคา้ใชบ้ริการเบิกถอนเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัประเภทนี0 เป็นจาํนวนเงินมากกวา่ยอดเงิน

ฝากคงเหลือในบญัชี ลูกคา้ตกลงให้ถือวา่คาํขอเปิดบญัชีเป็นหลกัฐานแห่งการกูย้มื และใหลู้กคา้ตกลงชาํระหนี0 ที�เกิดขึ0นดงักล่าวให้เสร็จ
สิ0นครบถว้นภายในเวลาที�ธนาคารกาํหนด  หรือยนิยอมให้ธนาคารมีสิทธิหกัเงินในบญัชีเงินฝากทุกประเภทที�ลูกคา้มีอยูก่บัธนาคารเพื�อ
ชาํระหนี0ดงักล่าวทั0งหมดไดท้นัทีโดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ให้ลูกคา้ทราบและไม่ตอ้งรอให้เงินฝากในบญัชีเงินฝากนั0นๆ  ครบกาํหนดก่อน 

2.2.6 ธนาคารขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการบญัชีเงินฝากประเภทนี0 ในเวลาใดก็ตามที�ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะประกาศ
หรือแจง้ให้ลูกคา้ทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกวา่ 1 เดือน 

3. เงื�อนไขและการจ่ายดอกเบี0ยสาํหรับบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์
ธนาคารจะคาํนวณดอกเบี0ยเป็นรายวนัสาํหรับบญัชีเงินฝากออมทรัพยต์ามอตัราดอกเบี0ย สาํหรับผูฝ้ากแต่ละประเภท และเงื�อนไขที�ธนาคารประกาศ
โดยจะจ่ายในเดือนมิถุนายน และเดือนธนัวาคมของทุกปี 
3.1 บญัชีเงินฝากออมทรัพยท์ั�วไป 

3.1.1 จาํนวนเงินเปิดบญัชีขั0นตํ�าไม่นอ้ยกวา่ 1,000 บาท (หนึ� งพนับาทถว้น) และยอดคงเหลือเฉลี�ยทั0งเดือนไม่นอ้ยกวา่ 1,000 บาท  
(หนึ� งพนับาทถว้น) 

3.1.2 พนกังานธนาคาร และบริษทัในเครือ ไดรั้บยกเวน้เงื�อนไขตามขอ้ 3.1.1 
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3.2 บญัชีเงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ  (Hi-Speed Savings)   
3.2.1 จาํนวนเงินเปิดบญัชีขั0นตํ�าไม่นอ้ยกวา่ 10,000 บาท (หนึ� งหมื�นบาทถว้น) และยอดคงเหลือเฉลี�ยทั0งเดือนไม่นอ้ยกวา่ 5,000 บาท  

(ห้าพนับาทถว้น) 
3.2.2 ลูกคา้ประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั�วไป และนิติบุคคลที�ไม่แสวงหากาํไร สามารถมีบญัชีเงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ (Hi-Speed 

Savings) ไดท้่านละ 1 บญัชี ทั0งนี0  ยกเวน้ลูกคา้ที�มีการเปิดบญัชีประเภทนี0 ก่อนประกาศนี0 มีผลบงัคบัใช ้
3.3 บญัชีเงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ ICBC (Thai) Gold Savings 

3.3.1 จาํนวนเงินเปิดบญัชีขั0นตํ�าไม่นอ้ยกวา่ 10,000 บาท (หนึ� งหมื�นบาทถว้น) และยอดคงเหลือเฉลี�ยทั0งเดือนไม่นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 
(ห้าพนับาทถว้น) 

3.3.2 รับฝากเฉพาะลูกคา้ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั0น ไม่สามารถเปิดบญัชี “เพื�อ” “โดย” บญัชีคณะบุคคล และบญัชีร่วมทุกชนิด (บญัชี “และ” 
“หรือ”) 

3.3.3 เปิดบญัชีไดท่้านละ 1 บญัชีเท่านั0น 
4. เงื�อนไขและการจ่ายดอกเบี0ยสาํหรับบญัชีเงินฝากประจาํประเภทสมุดคู่ฝาก   

4.1  วงเงินฝากขั0นตํ�า 50,000 บาท (ห้าหมื�นบาทถว้น) และฝากเพิ�มขั0นตํ�าครั0 งละ 10,000 บาท (หนึ� งหมื�นบาทถว้น)  
4.2  เงินฝากประจาํที�ธนาคารยนิยอมให้ถอนเงินก่อนวนัครบกาํหนด  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี0ยตามจาํนวนวนัที�ฝากจริงในอตัราร้อยละ 0.50 ต่อปี 

หรือไม่เกินกวา่อตัราที�ธนาคารสญัญาไวต้ามที�ธนาคารเห็นสมควร  ทั0งนี0ธนาคารขอสงวนสิทธิที�จะยนิยอมชาํระคืนเงินก่อนวนัครบกาํหนด 
4.3 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี0ยตามระยะเวลาการฝากและวงเงินที�ไดป้ระกาศไว ้ ในกรณีที�เงินฝากมีกาํหนดระยะเวลาแตกต่างจากระยะเวลาที�กาํหนดไว้

ในประกาศ  ธนาคารจะพิจารณาจ่ายดอกเบี0ยไม่นอ้ยกวา่อตัราดอกเบี0ยที�กาํหนดสาํหรับระยะเวลาการฝากที�สั0นของช่วงระยะเวลาดงักล่าว แต่
อยา่งไรก็ตาม อตัราดอกเบี0ยที�ธนาคารจะกาํหนดให้จะไม่สูงกวา่อตัราดอกเบี0ยที�กาํหนดสาํหรับระยะเวลาการฝากที�ยาวกวา่ของช่วงระยะเวลาดงัที�
กล่าว ตามที�ธนาคารเห็นสมควร  

4.4 กรณีลูกคา้ประสงคจ์ะรับดอกเบี0ยเป็นรายงวด  จะตอ้งมียอดเงินในการฝากไม่ตํ�ากวา่ครั0 งละ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถว้น) และธนาคารสงวน
สิทธิในการพิจารณาลดอตัราดอกเบี0ยลงร้อยละ 0.25 ต่อปีจากอตัราที�ธนาคารประกาศไว ้  

5. เงื�อนไขและการจ่ายดอกเบี0ยสาํหรับใบรับเงินฝาก   
5.1  วงเงินฝากขั0นตํ�า   

5.1.1 บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที�ไม่แสวงผลกาํไร 50,000 บาท (ห้าหมื�นบาทถว้น) 
5.1.2 นิติบุคคลทั�วไป 100,000 บาท (หนึ� งแสนบาทถว้น) 

5.2 กรณีลูกคา้ประสงคจ์ะรับดอกเบี0ยเป็นรายงวด  จะตอ้งมียอดเงินในการฝากไม่ตํ�ากวา่ฉบบัหรือครั0 งละ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถว้น) และ
ธนาคารสงวนสิทธิในการพิจารณาลดอตัราดอกเบี0ยลงร้อยละ 0.25 ต่อปีจากอตัราที�ธนาคารประกาศไว ้  

5.3 เงินฝากประจาํที�ธนาคารยนิยอมให้ถอนเงินก่อนวนัครบกาํหนด  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี0ยตามจาํนวนวนัที�ฝากจริงในอตัราร้อยละ 0.50 ต่อปี
หรือไม่เกินกวา่อตัราที�ธนาคารสญัญาไวต้ามที�ธนาคารเห็นสมควร  ทั0งนี0ธนาคารขอสงวนสิทธิที�จะไม่ชาํระคืนเงินก่อนวนัครบกาํหนด ในกรณีที�
ระบุขอ้ความ “ห้ามไถ่ถอนก่อนครบกาํหนด” ในใบรับเงินฝากไม่วา่ในกรณีใดๆ         

5.4 ธนาคารจะจ่ายดอกเบี0ยตามระยะเวลาการฝากและวงเงินที�ไดป้ระกาศไว ้ในกรณีที�เงินฝากมีกาํหนดระยะเวลาแตกต่างจากระยะเวลาที�กาํหนดไว้
ในประกาศ  ธนาคารจะพิจารณาจ่ายดอกเบี0ยไม่นอ้ยกวา่อตัราดอกเบี0ยที�กาํหนดสาํหรับระยะเวลาการฝากที�สั0นของช่วงระยะเวลาดงักล่าว แต่
อยา่งไรก็ตาม  อตัราดอกเบี0ยที�ธนาคารจะกาํหนดให้จะไม่สูงกวา่อตัราดอกเบี0ยที�กาํหนดสาํหรับระยะเวลาการฝากที�ยาวกว่าของช่วงระยะเวลา
ดงัที�กล่าวตามที�ธนาคารเห็นสมควร 

6. เงื�อนไขเงินฝากประจาํ Step up 13 เดือน (ใบรับเงินฝาก) 
6.1 เงินฝากขั0นตํ�าสาํหรับการเปิดบญัชี 50,000 บาท และจาํนวนเงินขั0นตํ�าในการฝากครั0 งต่อไป 10,000 บาท สาํหรับลูกคา้บุคคลธรรมดา และนิติ-

บุคคลที�ไม่แสวงหากาํไร  เงินฝากขั0นตํ�าสาํหรับการเปิดบญัชี 100,000 บาท และจาํนวนเงินขั0นตํ�าในการฝากครั0 งต่อไป 50,000 บาท สาํหรับลูกคา้
นิติบุคคล 

6.2 ฝากเงินไดสู้งสุด 10 ลา้นบาทต่อราย/ต่อบญัชี และอนุญาตให้เปิดไดเ้พียง 1 บญัชีเท่านั0น 
6.3 ไม่รับฝากบญัชีประเภทบญัชีร่วม (บญัชี “และ” “หรือ”) และบญัชี “เพื�อ” “โดย” 
6.4 ธนาคารจ่ายดอกเบี0ยเป็นรายเดือนเขา้บญัชีออมทรัพยห์รือกระแสรายวนัที�ลงทะเบียนเพื�อรับโอนดอกเบี0ย โดยดอกเบี0ยจะถูกหกัภาษี ณ ที�จ่าย 
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6.5 เมื�อครบกาํหนดระยะเวลาการฝากเงิน ถา้ผูฝ้ากไม่มีคาํสั�งใดมายงัธนาคารให้ถือวา่ผูฝ้ากตกลงฝากเงินกบัธนาคารต่อไปเป็นเงินฝากประจาํ 12 
เดือน โดยไดรั้บดอกเบี0ย และเป็นไปตามเงื�อนไขที�ธนาคารประกาศในขณะนั0นและจะจ่ายดอกเบี0ยในวนัที�ครบกาํหนดระยะเวลาฝาก 

6.6 ไม่อนุญาตให้ถอนเงินบางส่วน  
6.7 กรณีถอนเงินฝากก่อนครบกาํหนด หากถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 4 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี0ยในอตัราร้อยละ 0.50 ตามระยะเวลาฝากจริง

หากถอนเงินฝากตั0งแต่ 4 เดือนเป็นตน้ไป จะไดรั้บดอกเบี0ยในอตัราที�กาํหนดไวใ้นแต่ละช่วงเวลาการฝากเงินที�ระบุไวใ้นประกาศของธนาคาร
ตามระยะเวลาการฝากจริง ทั0งนี0  ผูฝ้ากเงินจะไดรั้บเงินตน้และดอกเบี0ยที�คาํนวณไดด้งักล่าวขา้งตน้ หลงัจากหกัดอกเบี0ย (รวมภาษี หกั ณ ที�จ่าย) ที�
ผูฝ้ากเงินไดรั้บไปแลว้ก่อนหนา้นั0น โดยผูฝ้ากเงินสามารถขอคืนเงินหกัภาษี ณ ที�จ่ายดงักล่าวไดจ้ากกรมสรรพากร  

7. เงื�อนไขโปรแกรมเงินฝาก Smart Combo  (รับฝากตั0งแต่วนัที� 16 ก.พ. 2558 เป็นตน้ไป)   
7.1 สาํหรับลูกคา้ที�ซื0อกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 10/5, 15/7, 60/5, 3/2 หรือ 10/2 ของ บริษทัไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) และมีจาํนวนเงินเอา

ประกนัภยัขั0นตํ�าของแต่ละผลิตภณัฑต์ามที�ธนาคารกาํหนด จะไดรั้บสิทธิj ในการฝากเงินบญัชีเงินฝากประจาํ 6 เดือน หรือ 12 เดือน โดยไม่เกิน
กาํหนดจาํนวนเงินฝากสูงสุด และไดรั้บดอกเบี0ยพิเศษตามที�ธนาคารกาํหนด 

7.2 ยอดเงินฝากจะตอ้งไม่เกินกาํหนดของยอดเงินฝากสูงสุดดงันี0  
7.2.1 10/5 15/7 และ 60/5 กาํหนดจาํนวนเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 4 เท่าของเบี0ยประกนัภยัปีแรก 
7.2.2 3/2  และ 10/2 กาํหนดจาํนวนเงินฝากสูงสุด เท่ากบัเบี0ยประกนัภยัปีแรก 

7.3 ฝากไดเ้พียง 1 รายการฝากเท่านั0น ภายใน 1 เดือน นบัจากวนัที�ชาํระค่าเบี0ยประกนั 
7.4 จาํนวนเงินฝากขั0นตํ�า 50,000 บาท  
7.5 เลือกระยะเวลาฝากไดคื้อ 6 เดือน หรือ 12 เดือน ทั0งประเภทสมุดคู่ฝาก และใบรับเงินฝาก (DR) รับดอกเบี0ยเมื�อครบกาํหนดระยะเวลาฝาก  
7.6 สาํหรับลูกคา้บุคคลธรรมดาเท่านั0น โดยสามารถเปิดบญัชี/ฝากเงิน ในชื�อบญัชี ดงันี0  

• ชื�อผูเ้อาประกนัภยั หรือ 

• ชื�อผูช้าํระเบี0ยประกนัภยั หรือ 

• ชื�อผูรั้บผลประโยชน์ 
7.7 ไม่รับฝากบญัชี “เพื�อ” “โดย” บญัชีคณะบุคคล และบญัชีร่วมทุกชนิด (บญัชี “และ” “หรือ”) 
7.8 ลูกคา้จะตอ้งชาํระเบี0ยประกนัปีแรกก่อนจึงจะสามารถใชสิ้ทธิj ฝากเงินได ้โดยจะตอ้งซื0อกรมธรรมป์ระกนัชีวิต และฝากเงินที�สาขาเดียวกนัเท่านั0น 
7.9 เมื�อครบกาํหนดระยะเวลาการฝากเงิน ถา้ผูฝ้ากไม่มีคาํสั�งใดมายงัธนาคาร ธนาคารจะต่ออายกุารฝากเป็นประเภทเงินฝากประจาํ ในระยะเวลาการ

ฝากเดิม โดยไดรั้บดอกเบี0ยตามประกาศธนาคารที�ใชบ้งัคบัอยู ่ณ วนัที�ต่ออายเุงินฝากนั0น  
7.10 กรณีลูกคา้ซื0อประกนัโดยไม่ขอเขา้ร่วมโปรแกรม ในภายหลงัไม่สามารถขอเขา้ร่วมโปรแกรมเพื�อฝากเงินได ้
7.11 การพิจารณารับประกนัชีวิตให้เป็นไปตามเงื�อนไขของ บริษทั ไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) เท่านั0น 
7.12 กรณีบริษทัประกนัชีวิตปฏิเสธการรับประกนั หรือลูกคา้ยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัชีวิตก่อนวนัที�ครบกาํหนดเงินฝาก ธนาคารจะปรับลดอตัรา

ดอกเบี0ยเป็นอตัราดอกเบี0ยปกติของเงินฝากประจาํ 6 เดือน หรือ 12 เดือนตามที�ธนาคารประกาศ ณ วนัที�ทาํรายการฝาก 
7.13 กรณีธนาคารยนิยอมให้ถอนเงินก่อนวนัครบกาํหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี0ยตามจาํนวนวนัที�ฝากจริงในอตัรา 0.50% ต่อปี  
7.14 การถอนหรือปิดบญัชีนั0น ตอ้งถอนทั0งจาํนวน ห้ามทาํรายการถอนเพียงบางส่วน 
7.15 ธนาคารขอสงวนสิทธิj ในการปรับลดอตัราดอกเบี0ยพิเศษของโปรแกรมนี0 เป็นอตัราดอกเบี0ยเงินฝากประจาํปกติตามประกาศธนาคาร ณ วนัที�ทาํ

รายการฝาก กรณีตรวจสอบพบวา่มียอดเงินฝากที�ทาํรายการหลงักาํหนดระยะเวลารับฝาก (1 เดือน นบัจากวนัที�ชาํระค่าเบี0ยประกนั) หรือมี
ยอดเงินฝากตั0งแต่รายการที� 2 เป็นตน้ไป 

7.16 กรณีตรวจสอบพบวา่มีรายการฝากที�ยอดเงินเกินจาํนวนสูงสุดที�กาํหนดไว ้ธนาคารขอสงวนสิทธิj ในการแยกยอดส่วนที�เกินออกจากยอดนั0น โดย
ยอดส่วนที�แยกออกมานั0น จะไดรั้บอตัราดอกเบี0ยเงินฝากประจาํปกติ ตามประกาศธนาคาร ณ วนัที�ลูกคา้ทาํรายการฝาก ยอดเงินส่วนที�ไม่เกิน
กาํหนดยงัคงไดรั้บอตัราดอกเบี0ยพิเศษของโปรแกรมนี0  

7.17 เงินฝากประจาํนี0  ไม่สามารถนาํมาใชเ้ป็นหลกัประกนัสินเชื�อได ้
8. บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์Online Deposit (รับฝากตั0งแต่วนัที� 27 มีนาคม 2558 เป็นตน้ไป) 

8.1 สาํหรับลูกคา้ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั0น  
8.2 ไม่รับฝากบญัชีประเภท “เพื�อ” “โดย” บญัชีคณะบุคคล และบญัชีร่วมทุกชนิด (“และ” “หรือ”) 
8.3 เปิดบญัชีไดท่้านละ 1 บญัชีเท่านั0น 
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8.4 สาํหรับการเปิดบญัชีผา่นบริการ  ICBC (Thai) Personal Internet Banking เท่านั0น โดยลูกคา้จะตอ้งสมคัรใชบ้ริการดงักล่าวเพื�อทาํการเปิดบญัชี  
8.5 ลูกคา้จะตอ้งเลือกผกูบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์Online Deposit กบับญัชีอื�นของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) เป็นบญัชีหลกั เพื�อการฝากและถอนเงิน 

โดยการโอนเงินระหวา่งสองบญัชี 
8.6 บญัชีที�จะใชผ้กูกบับญัชี Online Deposit จะตอ้งเป็นบญัชีที�ไดล้งทะเบียนเพื�อใชง้านทางอินเทอร์เน็ตไวเ้ท่านั0น 
8.7 ไม่กาํหนดจาํนวนเงินเปิดบญัชีขั0นตํ�า และจาํนวนเงินคงเหลือขั0นตํ�า 
8.8 ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการรักษาบญัชีเงินฝาก 
8.9 ธนาคารจะคาํนวณดอกเบี0ยเป็นรายวนั โดยจะจ่ายในเดือนมิถุนายนและเดือนธนัวาคมของทุกปี 
8.10 สิทธิj ในการไดรั้บยกเวน้ภาษีหรือการหักภาษีดอกเบี0ยเงินฝาก ณ ที�จ่าย ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑที์�กรมสรรพากรกาํหนด 

9. ธนาคารสงวนสิทธิที�จะกาํหนดอตัราดอกเบี0ยสาํหรับเงินฝากทุกประเภทที�ใชเ้ป็นประกนัการปฏิบติัตามหนา้ที�และความรับผิดของบุคคลใดๆ แตกต่าง
จากอตัราดอกเบี0ยทั�วไปที�ธนาคารประกาศกาํหนดได ้ 

10. พนกังานธนาคาร  และบริษทัในเครือจะไดรั้บดอกเบี0ยเพิ�มขึ0นจากอตัราที�ประกาศร้อยละ 0.25 ต่อปี  สาํหรับเงินฝากในใบรับเงินฝากและบญัชีเงินฝาก
ประจาํแบบมีสมุดคู่ฝาก ทั0งนี0 จะพิจารณาให้เฉพาะบญัชีชื�อพนกังานเท่านั0น ไม่รวมบญัชีชื�อร่วมและบญัชีกลุ่มลูกคา้ 

11. ธนาคารอาจจะกาํหนดอตัราดอกเบี0ยโดยนบัรวมยอดเงินฝาก ตัqวแลกเงิน รวมทั0งผลิตภณัฑอื์�นๆ  ยกเวน้เงินฝากประเภทกระแสรายวนัและออมทรัพยที์�
ใชส้มุดคู่ฝากของลูกคา้คนเดียวกนั หรือกลุ่มลูกคา้เดียวกนัรวมกนั ทั0งนี0  กลุ่มลูกคา้เดียวกนัหมายถึง ลูกคา้ที�เป็นเครือญาติของลูกคา้รายใหญ่ รวมถึง
ผูดู้แลจดัสรรเงินของลูกคา้ในกลุ่มเดียวกนั หรือกลุ่มบริษทัในเครือ ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ที�ผูดู้แลบญัชีจดัสรรขององคก์ร หรือลูกคา้บญัชีร่วมที�มีชื�อ
บญัชีสมัพนัธ์กนั 

12. ในวนัที�ทาํรายการฝากเงิน ธนาคารอาจกาํหนดอตัราดอกเบี0ยโดยใชอ้ตัราดอกเบี0ยที�ธนาคารไดต้กลงไวล่้วงหนา้ไม่เกิน 4 วนัทาํการ 
13. ธนาคารสงวนสิทธิที�จะพิจารณากาํหนดอตัราดอกเบี0ยมากกวา่อตัราดอกเบี0ยที�ธนาคารประกาศได ้ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี  
14. ดอกเบี0ยเงินฝากที�ลูกคา้ไดรั้บ จะถูกหกัภาษี ณ ที�จ่ายตามอตัราที�กฎหมายกาํหนด ยกเวน้ในกรณีที�ไดรั้บยกเวน้ภาษีตามที�กฏหมายกาํหนด 
15. สูตรในการคาํนวณดอกเบี0ย  เป็นดงันี0   
  จาํนวนดอกเบี0ยที�ไดรั้บ   =  เงินตน้  x  อตัราดอกเบี0ย  x  ระยะเวลาที�ฝากจริง      
                                                               100                         365 
16. ธนาคารสงวนสิทธิในการพิจารณาแกไ้ข เปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี0ย  และ/หรือเปลี�ยนแปลง หรือเพิ�มเติมเงื�อนไขสาํหรับบญัชีเงินฝากประเภทต่างๆ 

และตัqวแลกเงินจากที�ประกาศให้สอดคลอ้ง  เหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจ หรือสถานการณ์ในแต่ละขณะรวมทั0งขอสงวนสิทธิในการใชดุ้ลพินิจในการ
รับฝากเงินในบางกรณี      

17. การให้บริการดา้นเงินฝากประเภทต่างๆ ที�มีค่าธรรมเนียม  ค่าบริการและค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง จะอยูภ่ายใตป้ระกาศอตัราค่าบริการและเบี0ยปรับที�
เกี�ยวเนื�องกบัเงินฝาก  เงินให้สินเชื�อ  และบริการอื�นๆ ของธนาคาร      

18. อตัราดอกเบี0ยที�ประกาศมีผลใชบ้งัคบัตั0งแต่วนัที�ประกาศมีผลจนกวา่ธนาคารจะมีประกาศเปลี�ยนแปลง  
19. เงินฝากในบญัชีเงินฝากจะไดรั้บการประกนัเงินตน้และดอกเบี0ยจากสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก ตามจาํนวนและระยะเวลาที�คุม้ครองตามที�กาํหนดใน

กฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก ยกเวน้เงินฝากในบญัชีของผูมี้ถิ�นฐานอยูน่อกประเทศ (Non Resident Baht Account) ซึ� งเป็นประเภทบญัชีพิเศษ
ที�เปิดเพื�อทาํรายการเฉพาะตามพระราชบญัญติัควบคุมการแลกเปลี�ยนเงิน จะไม่ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายว่าดว้ยสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก    

20. ลูกคา้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมจากเจา้หนา้ที�ของธนาคารได ้
21. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการกาํหนดอตัราดอกเบี0ยพิเศษสาํหรับลูกคา้บุคคลธรรมดาที�สมคัรใชบ้ริการตามขอ้ตกลงและเงื�อนไขที�ธนาคารกาํหนด 
 
 
                                                                                              ผูมี้อาํนาจลงนาม 
                     (นายอภิชาติ  เกษมกุลศิริ) 
                     รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
      ประกาศ ณ วนัที� 11 พฤษภาคม 2558           
                                                                             

 
 
 


