Sales Sheet
บัญชี เงินฝากประจํา Step Up 15 เดือน

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)

(กรุ ณาศึกษารายละเอียดและเงือนไขของผลิตภัณฑ์ในเอกสารฉบับนี* โดยละเอียด
ก่อนทีลูกค้าจะตัดสิ นใจซื*อหรื อใช้บริ การผลิตภัณฑ์)

ข้อมูลปรับปรุ งล่าสุ ด: 1 พฤศจิกายน 2561

ชื(อผลิตภัณฑ์

บัญชีเงินฝากประจํา Step Up 15 เดือน (15-Month Step Up Fixed Deposit)

ประเภทผลิตภัณฑ์

เงินฝากประจํา 15 เดือน ประเภทใบรับเงินฝาก (DR)

ระยะเวลาฝาก

15 เดือน

จํานวนเงินเปิ ดบัญชีข2ันตํ(าและ
สู งสุ ด (บาท)
อัตราดอกเบีย2 ต่ อปี
(% ต่ อปี )
รายละเอียดอัตราดอกเบีย2
(% ต่ อปี )

ตัวอย่ างการคํานวณดอกเบีย2

ระยะเวลาจ่ ายดอกเบีย2

•
•

จํานวนเงินเปิ ดบัญชีข* นั ตํา: 100,000 บาท
จํานวนเงินเปิ ดบัญชีสูงสุ ด: ไม่มีกาํ หนด

1.50% - 2.50%* ขึ*นกับระยะเวลาการฝากเงิน
(*อัตราดอกเบี*ยอาจเปลียนแปลงได้ ดูขอ้ มูลอัตราดอกเบี*ยล่าสุ ดได้ที www.icbcthai.com)
อัตราดอกเบี*ยเฉลียตลอดระยะเวลาการฝาก 1.85% ต่อปี
เดือน
1-3
4-6
7-9
10-12
13-15

อัตราดอกเบีย2 ต่ อปี **
1.50%
1.65%
1.75%
1.85%
2.50%

**ลูกค้าต้องฝากเงินเป็ นระยะเวลาตั*งแต่ 3 เดือนขึ*นไปนับจากวันทีฝากเงิน ลูกค้าจึงจะได้รับดอกเบี*ยในอัตรา
ทีกาํ หนดไว้ในแต่ละช่วงเวลาการฝากเงินทีระบุไว้ในประกาศของธนาคาร ตามระยะเวลาการฝากเงินจริ ง
1) ลูกค้าฝากเงิน 100,000 บาท ตั*งแต่วนั ที 10 ม.ค. 61 จนครบกําหนด ระบบจะคํานวณจ่ายดอกเบี*ย ดังนี*
Step ที 1 ดอกเบี*ย 1.50% ตั*งแต่ 10 ม.ค. - 9 เม.ย. 61 = 100,000*1.50%*90/365 = 369.86 บาท
Step ที 2 ดอกเบี*ย 1.65% ตั*งแต่ 10 เม.ย.- 9 ก.ค. 61 = 100,000*1.65%*91/365 = 411.37 บาท
Step ที 3 ดอกเบี*ย 1.75% ตั*งแต่ 10 ก.ค.- 9 ต.ค. 61
= 100,000*1.75%*92/365 = 441.10 บาท
Step ที 4 ดอกเบี*ย 1.85% ตั*งแต่ 10 ต.ค. 61 - 9 ม.ค. 62 = 100,000*1.85%*92/365 = 466.30 บาท
Step ที 5 ดอกเบี*ย 2.50% ตั*งแต่ 10 ม.ค. 62 - 9 เม.ย. 62 = 100,000*2.50%*90/365 = 616.44 บาท
รวมดอกเบี*ยเมือฝากครบระยะเวลา 15 เดือน = 2,305.07 บาท
2) ลูกค้าฝากเงิน 100,000 บาท ณ วันที 10 ม.ค. 61 และขอถอนเงินก่อนกําหนดในวันที 10 ส.ค. 61 ระบบจะ
คํานวณจ่ายดอกเบี*ยดังนี*
Step ที 1 ดอกเบี*ย 1.50% ตั*งแต่ 10 ม.ค. - 9 เม.ย. 61 = 100,000*1.50%*90/365 = 369.86 บาท
Step ที 2 ดอกเบี*ย 1.65% ตั*งแต่ 10 เม.ย.- 9 ก.ค. 61 = 100,000*1.65%*91/365 = 411.37 บาท
Step ที 3 ดอกเบี*ย 1.75% ตั*งแต่ 10 ก.ค.- 9 ส.ค. 61 = 100,000*1.75%*31/365 = 148.63 บาท
รวมดอกเบี*ยทั*งหมด = 929.86 บาท
หมายเหตุ
- จํานวนวันทีใช้ในการคิดดอกเบี*ย 365 วัน
- ดอกเบี*ยตามตัวอย่างเป็ นดอกเบี*ยทีคาํ นวณได้ก่อนหักภาษี ณ ทีจ่าย
จ่ายดอกเบี*ยเป็ นรายเดือน โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรื อบัญชีกระแสรายวันทีลูกค้าลงทะเบียนเพือรับโอน
ดอกเบี*ย
เงื(อนไขการจ่ ายดอกเบีย2
• ลูกค้าจะต้องมีบญ
ั ชีเงินฝากเพือรองรับการจ่ายดอกเบี*ยรายเดือน ซึ งบัญชีเงินฝากทีสามารถใช้ผกู เพือ
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•
•

เงื(อนไขหลัก

เงื(อนไขการฝาก/ ถอน/ โอน
สิ ทธิประโยชน์ และเงื(อนไขอืน(

อัตราดอกเบีย2 กรณีผิดเงื(อนไข
การฝากเงิน

ค่ ารักษาบัญชี
เงื(อนไขเมื(อครบกําหนด
ระยะเวลาการฝากเงิน
การเปิ ดบัญชีเพือ( รองรับ
ดอกเบีย2

ช่ องทางในการติดต่ อผู้ให้
บริการ
ข้ อควรระวัง

•
•
•
•

รองรับดอกเบี*ยจากบัญชีเงินฝากประจํา Step Up มีดงั นี*
- บัญชีออมทรัพย์ทวั ไป
- บัญชีออมทรัพย์พิเศษ Hi-Speed Savings
- บัญชีออมทรัพย์พิเศษ Gold Savings
- บัญชีกระแสรายวันทัว ไป
- บัญชีกระแสรายวันพิเศษ Super Cheque
ธนาคารจะเริ มจ่ายดอกเบี*ยงวดแรกในวันที 1 ตุลาคม 2561
ลูกค้าจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่าย 15% ของจํานวนดอกเบี*ยทีได้รับตามอัตราทีกฎหมายกําหนด
สําหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เปิ ดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชีเท่านั*น
ไม่รับฝากบัญชี “เพือ” “โดย” บัญชีคณะบุคคล และบัญชีร่วมทุกชนิด (บัญชี “และ” “หรื อ”)
ในวันเปิ ดบัญชี ผูเ้ ปิ ดบัญชีตอ้ งอายุครบ 15 ปี บริ บูรณ์
วันทีครบกําหนดระยะเวลาการฝากเงิน หมายถึง วันทีครบกําหนด 15 เดือน นับจากวันทีฝากเงินใน
แต่ละครั*ง โดยนับวันชนวัน เดือนชนเดือน กรณี ทีวนั ครบกําหนดตรงกับวันหยุดทําการของธนาคาร
วันครบกําหนดจะเป็ นวันทําการถัดไป

เงื(อนไขการฝากเงิน
• จํานวนเงินขั*นตําในการเปิ ดบัญชีเงินฝาก : 100,000 บาท
• จํานวนเงินขั*นตําในการฝากเงินครั*งถัดไป : 50,000 บาท
เงื(อนไขการถอน-ปิ ดบัญชี
• การถอนหรื อปิ ดบัญชีน* นั ต้องถอนทั*งจํานวน ห้ามทํารายการถอนเพียงบางส่ วน
• ปิ ดบัญชีได้ทีสาขาทีทาํ การเปิ ดบัญชีเท่านั*น
การถอนเงินฝากก่อนครบกําหนด
ในกรณี ระยะเวลาการฝากเงินน้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันทีฝากเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี*ยในอัตรา 0.50%
ต่อปี ตามระยะเวลาการฝากเงินจริ ง
ทั*งนี* ลูกค้าจะได้รับเงินต้นและดอกเบี*ยตามอัตราดังกล่าวข้างต้น หลังจากหักดอกเบี*ย (ซึ งหักภาษี ณ ทีจ่าย
และนํา ส่ งไว้แ ล้ว) ที ลูก ค้าได้รับ ไปแล้วก่ อ นหน้า นั*น โดยลูก ค้า สามารถขอคืน เงิน ภาษี หัก ณ ทีจ่า ยของ
ดอกเบี*ยส่ วนเกินได้จากกรมสรรพากรด้วยตนเอง
ไม่มี
เมือครบกําหนดระยะเวลาการฝากเงิน ถ้าลูกค้าไม่มีคาํ สังใดมายังธนาคาร ธนาคารจะจ่ายดอกเบี*ยในส่ วนที
เกินระยะเวลาการฝากในอัตรา 0.50% ต่อปี ตามระยะเวลาการฝากจริ งนับจากวันทีครบกําหนด และหักภาษี
เงินได้ ณ ทีจ่าย
ธนาคารขอสงวนสิ ทธิz ในการปรับสถานะบัญชีเงินฝาก (บัญชีออมทรัพย์ทวั ไป ออมทรัพย์พิเศษ Hi-Speed
Savings กระแสรายวันทัว ไป กระแสรายวันพิเศษ Super Cheque) ทีเปิ ดใหม่เพือรองรับดอกเบี*ยรายเดือนจาก
บัญชีเงินฝากประจํา Step Up ซึ งได้รับยกเว้นค่าธรรมเนี ยมรักษาบัญชี เป็ นบัญชีเงินฝากสถานะปกติ ทีมีการ
เก็บค่ ารั กษาบัญชี ตามประกาศของธนาคาร เมือลูกค้าปิ ดบัญชี เงินฝากประจํา Step Up หรื อบัญชี เงิ นฝาก
ประจํา Step Up ครบกําหนดระยะเวลาการฝากเงิน 15 เดือนแล้ว
ติดต่อเจ้าหน้าทีบริ การลูกค้าที Call Center 02-629-5588 หรื อทีสาขาของธนาคาร หรื อ www.icbcthai.com
กรณี ลูกค้าทําใบรับเงินฝากหาย ลูกค้าจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการออกใบรับเงินฝากใหม่ 100 บาท/ ครั*ง

คําเตือน: เงินฝากนี2ได้ รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจํานวนที(กําหนดไว้ ในกฎหมาย โดยในปัจจุบันคือสู งสุ ดไม่ เกิน 10 ล้ าน
บาท จนถึง 10 ส.ค. 2562 และหลังจากนั2นจะลดลงเหลือไม่ เกิน 5 ล้ านบาท จนถึง 10 ส.ค. 2563 และไม่ เกิน 1 ล้ านบาท ตั2งแต่ 11 ส.ค. 2563
เป็ นต้ นไป
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี* มีผลบังคับใช้จนกว่าธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลียนแปลงอัตราดอกเบี*ย ค่าบริ การ หรื อเงือนไขของผลิตภัณฑ์
ณ ทีทาํ การของสาขา และบนเว็บไซต์ของธนาคาร
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