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บัญชีเงินฝากประจํา Step Up 15 เดือน 
(กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื�อนไขของผลิตภณัฑใ์นเอกสารฉบบันี*โดยละเอียด   
ก่อนที�ลูกคา้จะตดัสินใจซื*อหรือใชบ้ริการผลิตภณัฑ)์ 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
ขอ้มลูปรับปรุงล่าสุด: 1 พฤศจิกายน 2561 

ชื(อผลติภัณฑ์ บญัชีเงินฝากประจาํ Step Up 15 เดือน (15-Month Step Up Fixed Deposit) 

ประเภทผลติภัณฑ์ เงินฝากประจาํ 15 เดือน ประเภทใบรับเงินฝาก (DR) 

ระยะเวลาฝาก 15 เดือน  

จํานวนเงินเปิดบัญชีขั2นตํ(าและ
สูงสุด (บาท) 

• จาํนวนเงินเปิดบญัชีขั*นตํ�า: 100,000 บาท  
• จาํนวนเงินเปิดบญัชีสูงสุด: ไม่มีกาํหนด 

อตัราดอกเบี2ยต่อปี  
(% ต่อปี) 

1.50% - 2.50%* ขึ*นกบัระยะเวลาการฝากเงิน 
(*อตัราดอกเบี*ยอาจเปลี�ยนแปลงได ้ดูขอ้มลูอตัราดอกเบี*ยล่าสุดไดที้� www.icbcthai.com) 

รายละเอยีดอตัราดอกเบี2ย 

(% ต่อปี) 

อตัราดอกเบี*ยเฉลี�ยตลอดระยะเวลาการฝาก 1.85% ต่อปี  

เดอืน อตัราดอกเบี2ยต่อปี** 

1-3 1.50% 
4-6 1.65% 
7-9 1.75% 

10-12 1.85% 
13-15 2.50% 

**ลูกคา้ตอ้งฝากเงินเป็นระยะเวลาตั*งแต่ 3 เดือนขึ*นไปนบัจากวนัที�ฝากเงิน  ลูกคา้จึงจะไดรั้บดอกเบี*ยในอตัรา
ที�กาํหนดไวใ้นแต่ละช่วงเวลาการฝากเงินที�ระบุไวใ้นประกาศของธนาคาร ตามระยะเวลาการฝากเงินจริง 

ตัวอย่างการคํานวณดอกเบี2ย 1) ลูกคา้ฝากเงิน 100,000 บาท ตั*งแต่วนัที� 10 ม.ค. 61 จนครบกาํหนด ระบบจะคาํนวณจ่ายดอกเบี*ย ดงันี*   
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*ยเมื�อฝากครบระยะเวลา 15 เดือน = 2,305.07 บาท 

2) ลูกคา้ฝากเงิน 100,000 บาท ณ วนัที� 10 ม.ค. 61 และขอถอนเงินก่อนกาํหนดในวนัที� 10 ส.ค. 61 ระบบจะ
คาํนวณจ่ายดอกเบี*ยดงันี*   

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  
- จาํนวนวนัที�ใชใ้นการคิดดอกเบี*ย 365 วนั 
- ดอกเบี*ยตามตวัอยา่งเป็นดอกเบี*ยที�คาํนวณไดก่้อนหกัภาษี ณ ที�จ่าย   

ระยะเวลาจ่ายดอกเบี2ย จ่ายดอกเบี*ยเป็นรายเดอืน  โดยโอนเขา้บญัชีออมทรัพย ์หรือบญัชีกระแสรายวนัที�ลูกคา้ลงทะเบียนเพื�อรับโอน
ดอกเบี*ย  
เงื(อนไขการจ่ายดอกเบี2ย 
• ลูกคา้จะตอ้งมีบญัชีเงินฝากเพื�อรองรับการจ่ายดอกเบี*ยรายเดือน ซึ� งบญัชีเงินฝากที�สามารถใชผ้กูเพื�อ
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คําเตือน: เงินฝากนี2ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจํานวนที(กําหนดไว้ในกฎหมาย โดยในปัจจุบันคือสูงสุดไม่เกิน 10 ล้าน

บาท จนถึง  10 ส.ค. 2562 และหลังจากนั2นจะลดลงเหลือไม่เกิน 5 ล้านบาท จนถึง 10 ส.ค. 2563 และไม่เกิน 1 ล้านบาท ตั2งแต่ 11 ส.ค. 2563     

เป็นต้นไป 

ขอ้มูลในเอกสารฉบบันี*  มีผลบงัคบัใชจ้นกว่าธนาคารจะแจง้ให้ลูกคา้ทราบถึงการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี*ย ค่าบริการ หรือเงื�อนไขของผลิตภณัฑ ์         
ณ ที�ทาํการของสาขา และบนเวบ็ไซตข์องธนาคาร 

รองรับดอกเบี*ยจากบญัชีเงินฝากประจาํ Step Up มีดงันี*   
- บญัชีออมทรัพยท์ั�วไป                                  -     บญัชีออมทรัพยพิ์เศษ Hi-Speed Savings 
- บญัชีออมทรัพยพิ์เศษ Gold Savings            -     บญัชีกระแสรายวนัทั�วไป 
- บญัชีกระแสรายวนัพิเศษ Super Cheque 

• ธนาคารจะเริ�มจ่ายดอกเบี*ยงวดแรกในวนัที� 1 ตุลาคม 2561 
• ลูกคา้จะถูกหกัภาษีเงินได ้ณ ที�จ่าย 15% ของจาํนวนดอกเบี*ยที�ไดรั้บตามอตัราที�กฎหมายกาํหนด 

เงื(อนไขหลัก • สาํหรับลูกคา้บุคคลธรรมดา เปิดบญัชีไดท่้านละ 1 บญัชีเท่านั*น 
• ไม่รับฝากบญัชี “เพื�อ” “โดย” บญัชีคณะบุคคล และบญัชีร่วมทุกชนิด (บญัชี “และ” “หรือ”) 
• ในวนัเปิดบญัชี ผูเ้ปิดบญัชีตอ้งอายคุรบ 15 ปีบริบูรณ์  
• วนัที�ครบกาํหนดระยะเวลาการฝากเงิน หมายถึง วนัที�ครบกาํหนด 15 เดือน นับจากวนัที�ฝากเงินใน

แต่ละครั* ง โดยนบัวนัชนวนั เดือนชนเดือน กรณีที�วนัครบกาํหนดตรงกบัวนัหยุดทาํการของธนาคาร 
วนัครบกาํหนดจะเป็นวนัทาํการถดัไป  

เงื(อนไขการฝาก/ ถอน/ โอน  
สิทธิประโยชน์และเงื(อนไขอื(น 

เงื(อนไขการฝากเงิน 
• จาํนวนเงินขั*นตํ�าในการเปิดบญัชีเงินฝาก : 100,000 บาท  
• จาํนวนเงินขั*นตํ�าในการฝากเงินครั* งถดัไป : 50,000 บาท 

เงื(อนไขการถอน-ปิดบัญชี 
• การถอนหรือปิดบญัชีนั*น ตอ้งถอนทั*งจาํนวน หา้มทาํรายการถอนเพียงบางส่วน 
• ปิดบญัชีไดที้�สาขาที�ทาํการเปิดบญัชีเท่านั*น 

อตัราดอกเบี2ยกรณีผิดเงื(อนไข 
การฝากเงิน 

การถอนเงินฝากก่อนครบกาํหนด 
ในกรณีระยะเวลาการฝากเงินน้อยกว่า 3 เดือน นับจากวนัที�ฝากเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี* ยในอตัรา 0.50% 
ต่อปี ตามระยะเวลาการฝากเงินจริง   
ทั*งนี*  ลูกคา้จะไดรั้บเงินตน้และดอกเบี*ยตามอตัราดงักล่าวขา้งตน้ หลงัจากหักดอกเบี*ย (ซึ� งหักภาษี ณ ที�จ่าย
และนําส่งไวแ้ลว้) ที�ลูกค้าไดรั้บไปแลว้ก่อนหน้านั*น โดยลูกคา้สามารถขอคืนเงินภาษีหัก ณ ที�จ่ายของ
ดอกเบี*ยส่วนเกินไดจ้ากกรมสรรพากรดว้ยตนเอง 

ค่ารักษาบัญชี ไม่มี 

เงื(อนไขเมื(อครบกาํหนด
ระยะเวลาการฝากเงิน 

เมื�อครบกาํหนดระยะเวลาการฝากเงิน ถา้ลูกคา้ไม่มีคาํสั�งใดมายงัธนาคาร ธนาคารจะจ่ายดอกเบี* ยในส่วนที�
เกินระยะเวลาการฝากในอตัรา 0.50% ต่อปี ตามระยะเวลาการฝากจริงนับจากวนัที�ครบกาํหนด และหักภาษี
เงินได ้ณ ที�จ่าย 

การเปิดบัญชีเพื(อรองรับ
ดอกเบี2ย 

ธนาคารขอสงวนสิทธิz ในการปรับสถานะบญัชีเงินฝาก (บญัชีออมทรัพยท์ั�วไป ออมทรัพยพิ์เศษ Hi-Speed 
Savings กระแสรายวนัทั�วไป กระแสรายวนัพิเศษ Super Cheque) ที�เปิดใหม่เพื�อรองรับดอกเบี*ยรายเดือนจาก
บญัชีเงินฝากประจาํ Step Up ซึ� งไดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียมรักษาบญัชี เป็นบญัชีเงินฝากสถานะปกติ ที�มีการ
เก็บค่ารักษาบญัชีตามประกาศของธนาคาร เมื�อลูกคา้ปิดบญัชีเงินฝากประจาํ Step Up หรือบัญชีเงินฝาก
ประจาํ Step Up ครบกาํหนดระยะเวลาการฝากเงิน 15 เดือนแลว้ 

ช่องทางในการติดต่อผู้ให้

บริการ 

ติดต่อเจา้หนา้ที�บริการลูกคา้ที� Call Center 02-629-5588 หรือที�สาขาของธนาคาร หรือ www.icbcthai.com  

ข้อควรระวัง กรณีลูกคา้ทาํใบรับเงินฝากหาย ลูกคา้จะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการออกใบรับเงินฝากใหม่ 100 บาท/ ครั* ง 


