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ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภณัฑ์ 
โปรแกรมเงนิฝาก Smart Combo 
(กรุณาอา่นตารางการเปิดเผยข้อมลูผลิตภณัฑ์ฉบบันี � และควรศกึษารายละเอียดและ
เงื(อนไขโดยละเอียดก่อนที(ทา่นจะตดัสนิใจซื �อหรือใช้บริการผลิตภณัฑ์) 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

System & Product Innovation Department 
เงนิฝาก Smart Combo 

4 สงิหาคม 2559 

1. ผลติภณัฑ์นี �คืออะไร 

ลกูค้าจะได้รับสทิธิLในการฝากเงินบญัชีเงินฝากประจําประเภท 6 เดือน หรือ 12 เดือน พร้อมรับอตัราดอกเบี �ยพิเศษ เพียงซื �อกรมธรรม์
ประกนัชีวติของ บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั โดยกําหนดจํานวนเงินฝากสงูสดุตามแตล่ะประเภทผลติภณัฑ์ และอตัราดอกเบี �ย* ดงันี �  

ประเภทประกันชีวติ จาํนวนเงนิฝากสงูสุด 
อัตราดอกเบี 7ย 

เงนิฝากประจาํ 12 เดือน  
(ต่อปี) 

อัตราดอกเบี 7ย 
เงนิฝากประจาํ 6 เดือน  

(ต่อปี) 

Endowment 10/5 4 เทา่ของเบี �ยประกนัภยัปีแรก 3.50% 3.00% 

Smart Value 15/7 4 เทา่ของเบี �ยประกนัภยัปีแรก 3.50% 3.00% 

Retirement 60/5 4 เทา่ของเบี �ยประกนัภยัปีแรก 3.50% 3.00% 

Value Protection 25/15 4 เทา่ของเบี �ยประกนัภยัปีแรก 3.50% 3.00% 

Family Care 99/5 4 เทา่ของเบี �ยประกนัภยัปีแรก 3.50% 3.00% 
Family Care Plus 99/5 4 เทา่ของเบี �ยประกนัภยัปีแรก 3.50% 3.00% 

Smart Savings 10/2 = เบี �ยประกนัภยัปีแรก 3.00% 2.75% 

*อตัราดอกเบี �ยอ้างอิงตามประกาศอตัราดอกเบี �ยของธนาคาร ณ วนัที( 25 ก.ค.2559 ซึ(งอาจมีการเปลี(ยนแปลงได้ 

หมายเหตุ จํานวนเงินฝากสงูสดุ เป็นจํานวนเงินฝากตอ่ 1 กรมธรรม์ ตอ่ 1 รายการฝาก 
 

ทั �งนี � ลกูค้าจะต้องซื �อประกนัชีวิตโดยมีจํานวนเงินเอาประกนัภยัขั �นตํ(าของแตล่ะผลติภณัฑ์ ดงันี � 
ประกันชวีิตสะสมทรัพย์ ทุนประกนัภยัขั 7นตํSา 

Endowment 10/5 50,000 บาท 

Smart Value 15/7 100,000 บาท 

Retirement 60/5 50,000 บาท 

Value Protection 25/15 100,000 บาท 

Family Care 99/5, Family Care Plus 99/5 150,000 บาท 
 

2. ผลติภณัฑ์นี �มีลกัษณะสาํคญัอะไรบ้าง 

� เงินฝากประจํา 6 เดือน หรือ 12 เดือน ประเภทสมดุคูฝ่าก และใบรับเงินฝาก (DR) สาํหรับการเปิดบญัชีใหม ่หรือฝากเงินเพิ(มใน
บญัชีเดมิ 

� จํานวนเงินฝากขั �นตํ(าในการเปิดบญัชี 50,000 บาท 
� สามารถฝากได้เพียง 1 รายการฝากเทา่นั �น ภายใน 1 เดือน นบัจากวนัที(ชําระคา่เบี �ยประกนั  
� เลอืกระยะเวลาฝากได้เพียง 1 ประเภทเทา่นั �น คือ 6 เดือน หรือ 12 เดือน  
� จ่ายดอกเบี �ยเมื(อครบกําหนดระยะเวลาฝากเทา่นั �น (จํานวนวนัตอ่ปีที(ใช้ในการคดิดอกเบี �ย : 365 วนั) 
� ไมรั่บฝากบญัชีประเภท ‘เพื(อ’ ‘โดย’/ บญัชีร่วม (‘และ’ ‘หรือ’)/ บญัชีคณะบคุคล 
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� สาํหรับลกูค้าบคุคลธรรมดา บญัชีเดี(ยวเทา่นั �น โดยสามารถเปิดบญัชี/ฝากเงิน ในชื(อบญัชี ดงันี � ชื(อผู้ เอาประกนัภยั หรือชื(อผู้ ชําระ
เบี �ยประกนัภยั หรือชื(อผู้ รับผลประโยชน์ 

เงืSอนไข 
1. ลกูค้าจะต้องชําระเบี �ยประกนัปีแรกก่อนจึงจะสามารถใช้สทิธิLฝากเงินได้ โดยจะต้องซื �อกรมธรรม์ประกนัชีวติ และฝากเงินที(สาขา

เดียวกนัเทา่นั �น 
2. กรณีลกูค้าซื �อประกนัโดยไมข่อเข้าร่วมโปรแกรม ในภายหลงัไมส่ามารถขอเข้าร่วมโปรแกรมเพื(อฝากเงินได้ 
3. การพิจารณารับประกนัชีวติให้เป็นไปตามเงื(อนไขของ บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) เทา่นั �น 
4. กรณีบริษัทประกนัชีวิตปฏิเสธการรับประกนั หรือลกูค้ายกเลกิกรรมธรรม์ประกนัชีวิตก่อนวนัที(ครบกําหนดเงินฝาก ธนาคารจะ

ปรับลดอตัราดอกเบี �ยเป็นอตัราดอกเบี �ยปกติของเงินฝากประจํา 6 เดือน หรือ 12 เดือนตามที(ธนาคารประกาศ ณ วนัที(ทํารายการ 
5. ธนาคารขอสงวนสทิธิLในการปรับลดอตัราดอกเบี �ยพิเศษของโปรแกรมนี �เป็นอตัราดอกเบี �ยเงินฝากประจําปกติตามประกาศ

ธนาคาร ณ วนัที(ทํารายการฝาก กรณีตรวจสอบพบวา่มียอดเงินฝากที(ทํารายการหลงักําหนดระยะเวลารับฝาก (1 เดือน นบัจาก
วนัที(ชําระคา่เบี �ยประกนั) หรือมียอดเงินฝากตั �งแตร่ายการที( 2 เป็นต้นไป 

6. กรณีตรวจสอบพบวา่มีรายการฝากที(ยอดเงินเกินจํานวนสงูสดุที(กําหนดไว้ ธนาคารขอสงวนสทิธิLในการแยกยอดสว่นที(เกินออก
จากยอดนั �น โดยยอดสว่นที(แยกออกมานั �น จะได้รับอตัราดอกเบี �ยเงินฝากประจําปกติ ตามประกาศธนาคาร ณ วนัที(ลกูค้าทํา
รายการฝาก ยอดเงินสว่นที(ไมเ่กินกําหนดยงัคงได้รับอตัราดอกเบี �ยพิเศษของโปรแกรมนี � 

หมายเหตุ   
� สทิธิLในการลดหยอ่นภาษีขึ �นอยูก่บัประเภทของประกนัชีวิต โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกรมสรรพากร 
� เงินฝากประจํานี � ไมส่ามารถนํามาใช้เป็นหลกัประกนัสนิเชื(อได้ 
� ทา่นจะถกูหกัภาษีเงินได้ ณ ที(จ่ายของจํานวนดอกเบี �ยที(ได้รับตามอตัราที(กฏหมายกําหนด 

3. ผลติภณัฑ์นี �มีคา่บริการอะไรบ้าง 

� คา่ธรรมเนียมการออกสมดุคูฝ่าก/ ใบรับเงินฝากใหม ่กรณีลกูค้าทําสมดุ/ ใบรับเงินฝากหาย : 100 บาทตอ่ครั �ง 

4. ผลติภณัฑ์นี �มีข้อกําหนดและอาจทําให้ทา่นมีภาระหน้าที(อะไรบ้าง 

� ทา่นต้องฝากเงินตามระยะเวลาที(กําหนด จงึจะได้รับดอกเบี �ยตามอตัราที(ระบไุว้ในตารางข้อ 1 มิฉะนั �น ทา่นจะได้รับดอกเบี �ยตาม
อตัราที(ระบไุว้ในข้อ 5 

� สทิธิในการหกักลบลบหนี � : ธนาคารมีสทิธิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของทา่นเพื(อชําระหนี �คงค้างที(ทา่นมีอยูก่บัธนาคาร  
� การซื �อประกนัชีวติเป็นการกระทําที(ทําให้เกิดความรับผิดชอบในระยะยาว การเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบกําหนดทําให้มลูคา่ 

เงินสดของกรมธรรม์ลดลง และมลูคา่เงินสดที(ได้รับอาจน้อยกวา่จํานวนเงินรวมของคา่เบี �ยประกนัที(ลกูค้าจา่ย  ทั �งนี �  รายละเอียด 
เงื(อนไขความคุ้มครอง การจ่ายผลประโยชน์ และข้อกําหนดตา่งๆ ของผลติภณัฑ์ประกนัชีวิต ให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกนัชีวิต
ของบริษัท ไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) เทา่นั �น 

5. อะไรเกิดขึ �นหากทา่นถอนเงินก่อนครบกําหนด 

� กรณีธนาคารยินยอมให้ถอนเงินก่อนวนัครบกําหนด ธนาคารจะจา่ยดอกเบี �ยตามจํานวนวนัที(ฝากจริงในอตัรา 0.50% ตอ่ปี  
� การถอนหรือปิดบญัชีนั �น ต้องถอนทั �งจํานวน ห้ามทํารายการถอนเพียงบางสว่น 

6. ทา่นมีทางเลอืกอะไรบ้างเมื(อเงินฝากจํานวนนี �ครบกําหนด 

� ถอนเงินฝากทั �งจํานวนเมื(อครบกําหนด 
� กรณีครบกําหนดระยะเวลาการฝากเงิน และผู้ฝากไมม่คีําสั(งใดมายงัธนาคาร ธนาคารจะตอ่อายกุารฝากเป็นประเภทเงินฝาก

ประจํา ในระยะเวลาการฝากเดิม โดยได้รับดอกเบี �ยตามประกาศธนาคารที(ใช้บงัคบัอยู ่ณ วนัที(ตอ่อายเุงินฝากนั �น  
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7. ผลติภณัฑ์นี �มีความเสี(ยงที(สาํคญัอะไรบ้าง 
� ทา่นควรคํานงึถึงความต้องการใช้เงินในระหวา่งระยะเวลาการฝาก 6 เดือนหรือ 12 เดือน หรือตามระยะสญัญาของกรมธรรม์

ประกนัชีวติ เนื(องจากทา่นอาจมคีวามจําเป็นต้องใช้เงินฝากจํานวนนี � และบญัชีเงินฝากนี �มีรายละเอียดและเงื(อนไขในการถอนเงิน
ก่อนครบกําหนดตามที(ระบไุว้ในข้อ 5 และกรมธรรม์ประกนัชีวิตมกํีาหนดสญัญาการให้เงินคืนที(แตกตา่งกนั 

� ทา่นควรตระหนกัวา่ในกรณีที(สถาบนัการเงินถกูปิดกิจการ เงินฝากของทา่นจะได้รับความคุ้มครองจากสถาบนัคุ้มครองเงินฝากตาม
จํานวนเงินฝากทั �งหมดรวมดอกเบี �ย เมื(อนบัรวมกนัทกุบญัชีที(ทา่นมีอยูก่บัสถาบนัการเงินแหง่นี � ตามที(กําหนดไว้ในตารางด้านลา่งนี � 
ทั �งนี � ความคุ้มครองไมค่รอบคลมุถึงบญัชีเงินบาทของผู้มถิี(นที(อยูน่อกประเทศ และบญัชีเงินฝากเงินตราตา่งประเทศ 

� สาํหรับเงินฝากสว่นที(เกินกวา่ความคุ้มครอง ทา่นอาจจะได้รับคืนไมเ่ต็มจํานวนโดยต้องเฉลี(ยตามสดัสว่นหลงัจากที(มีการชําระ
บญัชีทรัพย์สนิของสถาบนัการเงิน 

8. ทา่นควรทําอยา่งไร หากรายละเอียดในการตดิตอ่ของทา่นเปลี(ยนแปลง 

ทา่นควรแจ้งรายละเอียดในการตดิตอ่ของทา่นหากมกีารเปลี(ยนแปลงให้ธนาคารทราบทนัที โดยตดิตอ่ผา่นสาขาของธนาคารได้ทกุ
สาขา  หรือติดตอ่เจ้าหน้าที(บริการลกูค้าที( 02-629-5588 หรือแฟกซ์ 02-663-9300 เพื(อให้การสื(อสารข้อมลูกบัทา่นเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 

9. ทา่นสามารถหารายละเอียดเพิ(มเติมเกี(ยวกบัผลติภณัฑ์นี �หรือติดตอ่กบัสถาบนัการเงิน หรือบริษัทได้อยา่งไร 

� หากทา่นมีข้อสงสยัเพิ(มเติม ทา่นสามารถเข้าไปดรูายละเอียดเพิ(มเติมได้ที( www.icbcthai.com หรือติดตอ่เจ้าหน้าที(บริการลกูค้าที(  
02-629-5588 หรือที(สาขาของธนาคาร โดยทา่นสามารถเรียกดทีู(อยูข่องสาขา พร้อมหมายเลขโทรศพัท์และโทรสารของแตล่ะสาขา
ได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร 

� ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) เป็นเพียงนายหน้าประกนัชีวติเทา่นั �น หากมีปัญหาหรือข้อสงสยัใดๆ เกี(ยวกบัการประกนัชีวิต กรุณาติดตอ่ 
บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) โทร. 02-247-0247 

� อตัราดอกเบี �ย คา่ธรรมเนียมและเงื(อนไขตา่งๆ เป็นไปตามที(ธนาคารกําหนด โปรดดรูายละเอียดเพิ(มเติมจากประกาศ ข้อบงัคบั 
และอตัราคา่ธรรมเนียมของธนาคารที(เว็บไซต์และสาขาของธนาคารทั(วประเทศ ทั �งนี �อตัราดอกเบี �ยที(จะได้รับจะเป็นอตัราดอกเบี �ย 
ณ วนัที(ฝากในช่วงระยะเวลา 1 เดือนดงักลา่ว 

10. ทางเลอืกอื(นในกลุม่ผลติภณัฑ์เงินฝาก 

� เงินฝากประจําระยะเวลาฝากเงิน ตั �งแต ่1 - 48 เดือน โดยได้รับอตัราดอกเบี �ยและเป็นไปตามเงื(อนไขที(ธนาคารประกาศ 
 

คาํเตอืน : : เงนิฝากนี 7ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงนิฝากตามจาํนวนทีSกาํหนดไว้ในกฏหมาย ดังนี 7                                                 

ระยะเวลา กาํหนดวงเงนิความคุ้มครองเงนิฝาก 

ตั �งแต ่11 ส.ค. 2559 – 10 ส.ค. 2561 15 ล้านบาท 

ตั �งแต ่11 ส.ค. 2561 – 10 ส.ค. 2562 10 ล้านบาท 

ตั �งแต ่11 ส.ค. 2562 – 10 ส.ค. 2563 5 ล้านบาท 

ตั �งแต ่11 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป 1 ล้านบาท  

 

ข้อมลูในเอกสารฉบบันี � มีผลบงัคบัใช้จนกวา่ธนาคารจะแจ้งให้ลกูค้าทราบถึงการเปลี(ยนแปลงอตัราดอกเบี �ย คา่บริการ หรือเงื(อนไขของ
ผลติภณัฑ์ ณ ที(ทําการของสาขา และบนเว็บไซต์ของธนาคาร  
 

ข้อมูลเพิSมเติม :  
หากลกูค้ามีข้อร้องเรียน ลกูค้าสามารถติดตอ่ธนาคารได้โดยตรงที(หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ Call Center 0 2629 5588  


