Sales Sheet
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Online Deposit สาหรับลูกค้ าบุคคล

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)

(กรุ ณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ในเอกสารฉบับนี้โดยละเอียด ข้อมูลปรับปรุ งล่าสุ ด: 28 กันยายน 2563
ก่อนที่ลูกค้าจะตัดสิ นใจซื้อหรื อใช้บริ การผลิตภัณฑ์)
ชื่อผลิตภัณฑ์
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Online Deposit สาหรับลูกค้าบุคคล
(Online Deposit Account for Personal Customers)
ประเภทผลิตภัณฑ์
เงินฝากออมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก
จานวนเปิ ดบัญชีข้นั ต่าและสู งสุ ด
 ไม่มีกาหนดจานวนเงินฝากขั้นต่าในการเปิ ดบัญชี (แต่ตอ้ งมากกว่าศูนย์บาท)
(บาท )
 ไม่จากัดจานวนเงินคงเหลือขั้นต่า
อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี (% ต่ อปี )
1.15%*
(*อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ ดูขอ้ มูลอัตราดอกเบี้ยล่าสุ ดได้ที่ www.icbcthai.com)
การคานวณดอกเบีย้
คานวณดอกเบี้ยทุกสิ้ นวัน (จานวนวันต่อปี ที่ใช้ในการคิดดอกเบี้ย : 365 วัน)
ระยะเวลาจ่ ายดอกเบีย้
โอนเข้าบัญชีปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม
เงื่อนไขหลัก
 สาหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
 ไม่รับฝากบัญชีประเภท ‘เพื่อ’ ‘โดย’/ บัญชีร่วม (‘และ’ ‘หรื อ’)/ บัญชีคณะบุคคล
 เปิ ดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชีเท่านั้น
เงื่อนไขการฝาก/ ถอน/ โอน
เงื่อนไขการเปิ ดบัญชี
สิ ทธิประโยชน์ และเงื่อนไขอืน่
 บัญชีออมทรัพย์ Online Deposit เป็ นบัญชีที่ตอ้ งเปิ ดผ่านบริ การไอซี บีซีอินเทอร์ เน็ตแบงก์กิ้ง
หรื อบริ การโมบายแบงก์กิ้ง (ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) สาหรับลูกค้าบุคคลเท่านั้น
 ลูกค้าจะต้องมีบญ
ั ชีเงินฝากอื่นมาใช้รองรับ เพื่อการฝากและถอนเงิน โดยการทารายการ
โอนเงินระหว่างสองบัญชีผา่ นทางบริ การอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรื อบริ การโมบายแบงก์กิ้ง
 บัญชีที่จะใช้รองรับการฝากหรื อถอนเงิน จะต้องเป็ นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ได้
ลงทะเบียนใช้งานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้เท่านั้น
เงื่อนไขการฝาก-ถอน
 การฝากเงิน ทาได้โดยการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์อื่นที่ลูกค้ามีกบั ธนาคารมาเข้าบัญชี
ออมทรัพย์ Online Deposit
 การถอนเงิน ทาได้โดยการโอนเงินออกจากบัญชี ออมทรัพย์ Online Deposit ไปยังบัญชีออม
ทรัพย์อื่นของธนาคาร แล้วเลือกถอนเงินออกจากบัญชีอีกครั้ง โดยการเลือกเบิกถอนเงินสด
จากบัตรเดบิตธนาคารได้ทุกตูเ้ อทีเอ็ม หรื อโอนไปยังบัญชีอื่นผ่านบริ การอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
หรื อบริ การโมบายแบงก์กิ้ง
 ไม่จากัดจานวนครั้งในการโอนเงินระหว่างบัญชีออมทรัพย์ Online Deposit และบัญชี
ออมทรัพย์อื่นๆ
 ลูกค้าจะไม่สามารถฝากหรื อถอนเงินโดยตรงจากบัญชีออมทรัพย์ Online Deposit ได้
เงื่อนไขการโอน
 บัญชีออมทรัพย์ Online Deposit ไม่สามารถโอนเงินไปยังบัญชีอื่นๆ ได้นอกจากบัญชี
ออมทรัพย์ของธนาคาร ซึ่งเป็ นชื่อบัญชีของลูกค้าเองเท่านั้น
เงื่อนไขการปิ ดบัญชี
 ลูกค้าต้องทาการปิ ดบัญชีดว้ ยตนเองผ่านบริ การไอซี บีซีอินเทอร์ เน็ตแบงก์กิ้ง หรื อบริ การ
โมบายแบงก์กิ้ง ไม่สมารถขอปิ ดบัญชีที่สาขาธนาคารได้
 เมื่อปิ ดบัญชีแล้ว ไม่สามารถเปิ ดใหม่ได้อีกในปี ปฏิทินเดียวกัน ต้องรอปี ถัดไปจึงจะเปิ ดใหม่
ได้ และจะได้เลขที่บญั ชีใหม่ ไม่ใช่เลขที่บญั ชีเดิม
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อัตราดอกเบีย้ กรณีผิดเงื่อนไข
การฝาก
ค่ ารักษาบัญชี
การต่ ออายุบัญชี เมื่อครบกาหนด
ระยะเวลาการฝาก
ช่ องทางในการติดต่ อผู้ให้ บริการ
ข้ อควรระวัง

เงื่อนไขอืน่ ๆ
 บัญชีออมทรัพย์ Online Deposit ไม่สามารถทาธุ รกรรมใดๆ ที่เคาน์เตอร์สาขาธนาคารได้
 ไม่สามารถใช้บญ
ั ชีเพื่อทาธุรกรรมชาระค่าสาธารณูปโภค ค่าสิ นค้าและบริ การ หรื อสมัคร
บริ การหักบัญชีอตั โนมัติเพื่อชาระค่าสิ นค้าและบริ การได้
 บัญชีออมทรัพย์ Online Deposit ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรเดบิต หรื อบัตรอื่นใดทุกประเภท
 ไม่สามารถสมัครใช้ร่วมกับบริ การ Auto Sweeping หรื อ ICBC Balance Change Alert ได้
 สิ ทธิ์ ในการได้รับยกเว้นภาษีหรื อการหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกาหนด
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มีระยะเวลาครบกาหนด
ติดต่อเจ้าหน้าที่บริ การลูกค้าที่ Call Center 02-629-5588 หรื อที่สาขาของธนาคาร หรื อ
www.icbcthai.com
 เนื่องจากการเปิ ดบัญชี การฝากหรื อถอนเงินของบัญชี ออมทรัพย์ Online Deposit จะต้องทา
ผ่านบริ การไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรื อบริ การโมบายแบงก์กิ้งเท่านั้น ดังนั้น หากลูกค้า
ยังไม่เคยใช้บริ การดังกล่าว ลูกค้าจะต้องทาการสมัครและสามารถเข้าใช้งานบริ การไอซีบีซี
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรื อบริ การโมบายแบงก์กิ้งสาหรับลูกค้าบุคคลได้
 ลูกค้าสามารถลงทะเบียนบัญชีออมทรัพย์เพื่อใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เคาน์เตอร์
ธนาคารทุกสาขา บัญชีที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะไม่สามารถใช้รองรับการฝากหรื อถอนเงิน

คาเตือน: เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจานวนที่กาหนดไว้ ในกฎหมาย โดยในปัจจุบันคือสู งสุ ดไม่ เกิน
5 ล้านบาท จนถึง 10 ส.ค. 2564 และไม่ เกิน 1 ล้านบาท ตั้งแต่ 11 ส.ค. 2564 เป็ นต้ นไป

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลบังคับใช้จนกว่าธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าบริ การ หรื อเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์
ณ ที่ทาการของสาขา และบนเว็บไซต์ของธนาคาร
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