Sales Sheet
บัญชี เงินฝากประจําปลอดภาษี

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)

(กรุ ณาศึกษารายละเอียดและเงือนไขของผลิตภัณฑ์ในเอกสารฉบับนี, โดยละเอียด ก่อนที
ลูกค้าจะตัดสิ นใจซื,อหรื อใช้บริ การผลิตภัณฑ์)

ข้อมูลปรับปรุ งล่าสุ ด: 29 พฤษภาคม 2563

ชื#อผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาฝาก
จํานวนเงินเปิ ดบัญชีข+ันตํ#าและ
สู งสุ ด (บาท )

บัญชีเงินฝากประจําปลอดภาษี (Tax Free Fixed Deposit)
เงินฝากประจําปลอดภาษี
24 เดือน และ 36 เดือน
เปิ ดบัญชีเงินฝากขั,นตํา 1,000 บาท สู งสุ ดไม่เกิน 25,000 บาท
จํานวนเงิน
ระยะเวลา
(สํ าหรับการฝากแต่ ละครั+ง)
การฝาก
ขั+นตํ#า (บาท)
สู งสุ ด (บาท)
24 เดือน
1,000
25,000
36 เดือน
1,000
16,500
(โดยจํานวนเงินฝากต้องเป็ นจํานวนเต็มหลัก 500 บาทเท่านั,น )

อัตราดอกเบีย+ ต่ อปี (% ต่ อปี )

2.00% - 2.15%* ขึ,นกับระยะเวลาการฝาก
(*อัตราดอกเบี,ยอาจเปลียนแปลงได้ ดูขอ้ มูลอัตราดอกเบี,ยล่าสุ ดได้ที www.icbcthai.com)
• ระยะเวลาฝาก 24 เดือน อัตราดอกเบี,ย 2.00% ต่อปี
• ระยะเวลาฝาก 36 เดือน อัตราดอกเบี,ย 2.15% ต่อปี

รายละเอียดอัตราดอกเบีย+
(% ต่ อปี )
ระยะเวลาจ่ ายดอกเบีย+
เงื#อนไขหลัก

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

จ่ายดอกเบี,ยเมือครบกําหนดระยะเวลาฝาก
• สําหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั,น ทีมีบตั รประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีทีออกโดยกรมสรรพากร
• ลูกค้าสามารถเปิ ดบัญชีทีได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี,ยเงินฝากได้เพียง 1 บัญชีเท่านั,น (รวมถึงบัญชี
ประเภทนี,ทีต่างธนาคารด้วย)
• ชือบัญชีเงินฝากต้องเป็ นชือของผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการได้รับดอกเบี,ย
• ไม่รับฝากบัญชี “เพือ” “โดย” บัญชีคณะบุคคล และบัญชีร่วมทุกชนิ ด (บัญชี “และ” “หรื อ”)
• เปิ ดบัญชีได้ต, งั แต่อายุ 15 ปี บริ บูรณ์ ณ วันเปิ ดบัญชีเป็ นต้นไป
• ลูกค้าจะต้องฝากเงินเข้าบัญชีทุกเดือน ด้วยจํานวนเงินทีเท่ากัน จนครบกําหนด 24 หรื อ 36 งวด
ติดต่อกัน จึงจะได้รับสิ ทธิพิเศษ ยกเว้นภาษีดอกเบี,ยเงินฝากเมือฝากเงินตามเงือนไข
• วันทีครบกําหนดระยะเวลาการฝากให้นบั จากวันทีเปิ ดบัญชีไปอีก 24 หรื อ 36 เดือน โดยนับวัน
ชนวัน เดือนชนเดือน เช่น เปิ ดบัญชีประเภท 24 เดือน ในวันที 11 มิ.ย. 2558 บัญชีน, ีจะครบ
กําหนดในวันที 11 มิ.ย. 2560
เงื#อนไขการฝาก
• ฝากเงินเดือนละ 1 ครั,ง ด้วยจํานวนเงินทีเท่ากับยอดเงินเมือเปิ ดบัญชี จนครบจํานวนงวดในการฝาก
ทั,งนี, ยอดเงินฝากรวมตลอดระยะเวลาฝากต้องไม่เกิน 600,000 บาท
• ลูกค้าฝากเงินวันทีเท่าใดก็ได้ของเดือน แต่ฝากได้ไม่เกินเดือนละ 1 ครั,ง
• ลูกค้านําฝากด้วยตนเองได้ทีสาขา (เงินสด หรื อทํารายการโอนจากบัญชีอืนของธนาคารเท่านั,น
ไม่รับเช็ค) โดยนําฝากทีสาขาใดก็ได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมฝากเงินข้ามเขต หรื อ
• ลูกค้าสามารถเลือกสมัครใช้บริ การหักเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีเงินฝากประจําปลอดภาษีทุกเดือนได้
โดยบัญชีคู่โอนจะต้องเป็ นบัญชีออมทรัพย์หรื อบัญชีกระแสรายวันทีมีชือเดียวกันกับบัญชีเงิน
ฝากประจําปลอดภาษี (กําหนดวันทีในการหักบัญชีได้ทุกวัน โดยวันสุ ดท้ายคือวันที 28 ของแต่
ละเดือน ทั,งนี, เมือสมัครใช้บริ การนี,แล้ว ไม่สามารถขอยกเลิกหรื อเปลียนแปลงข้อมูลการหัก
บัญชีได้)
• ลูกค้าสามารถเลือกได้วา่ เมือครบกําหนดระยะเวลาการฝากเงิน จะให้ธนาคารโอนเงินต้นและ
ดอกเบี,ยเข้าบัญชีออมทรัพย์หรื อบัญชีกระแสรายวันทีมีชือเดียวกันกับบัญชีเงินฝากประจําปลอด
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•

ภาษีของลูกค้า (เมือสมัครใช้บริ การนี,แล้ว ไม่สามารถขอยกเลิกหรื อเปลียนแปลงข้อมูลการโอน
เงินได้ในภายหลัง) หรื อลูกค้าทําการปิ ดบัญชีดว้ ยตนเองทีสาขา
ไม่สามารถฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากปลอดภาษี โดยใช้การโอนเงินผ่านทางเอทีเอ็ม หรื อผ่านบริ การ
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ,ง หรื อบริ การโมบายแบงก์กิ,งได้

เงื#อนไขการถอน-ปิ ดบัญชี
• การถอนหรื อปิ ดบัญชีน, นั ต้องถอนทั,งจํานวน ห้ามทํารายการถอนเพียงบางส่ วน
• ปิ ดบัญชีได้ทีสาขาทีทาํ การเปิ ดบัญชีเท่านั,น

อัตราดอกเบีย+ กรณีผิดเงื#อนไข
การฝาก

ค่ ารักษาบัญชี
การต่ ออายุบัญชี เมื#อครบกําหนด
ระยะเวลาการฝาก

ช่ องทางในการติดต่ อผู้ให้ บริการ
ข้ อควรระวัง

เงื#อนไขอืน# ๆ
• สิ ทธิg ในการได้รับยกเว้นภาษีหรื อการหักภาษีดอกเบี,ยเงินฝาก ณ ทีจ่าย ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ทีกรมสรรพากรกําหนด
• บัญชีออมทรัพย์ทีนาํ มาใช้บริ การหักเงินอัตโนมัติเข้าบัญชี เงินฝากประจําปลอดภาษี จะได้รับการ
ยกเว้นภาษีหกั ณ ทีจ่ายจากดอกเบี,ยเงินฝากตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
เงื#อนไขการขาดฝาก
• สามารถขาดการนําฝากเงินเข้าบัญชีได้ไม่เกิน 2 ครั,ง โดยฝากต่อจนครบจํานวนงวด ธนาคารจะ
เลือนระยะเวลาการฝากเงินออกไปตามจํานวนเดือนทีขาดฝาก ไม่เกิน 2 เดือน โดยลูกค้าจะยังคง
ได้รับอัตราดอกเบี,ยพิเศษ และสิ ทธิgยกเว้นภาษีรายได้ดอกเบี,ย เช่น ลูกค้าเปิ ดบัญชีวนั ที 29 มิ.ย.
2558 ซึงจะครบกําหนด 24 เดือนในวันที 29 มิ.ย. 2560 ลูกค้าขาดฝากงวดที 4 และ 15 แต่ฝากจน
ครบ 24 งวด วันทีครบกําหนดระยะเวลา คือวันที 29 ส.ค. 2560
• กรณี ลูกค้าขาดการนําฝากเงินเกิน 2 ครั,ง จะถือว่าผิดเงือนไข ธนาคารจะจ่ายดอกเบี,ยตามจํานวน
วันทีฝากจริ ง นับจากวันทีเปิ ดบัญชี ในอัตราดอกเบี,ยเงินฝากออมทรัพย์ทวั ไปตามประกาศ
ธนาคาร ณ วันทีทาํ การเปิ ดบัญชี และจะหักภาษี ณ ทีจ่าย 15%
การถอนเงินก่อนครบกําหนด
กรณี ถอนเงินก่อนครบระยะเวลาการฝาก บัญชีเงินฝากจะถูกปิ ด และลูกค้าจะได้รับดอกเบี,ยตามเงือนไข
ดังนี,
• ฝากเงินไม่ถึง 3 เดือนนับจากวันทีเปิ ดบัญชี ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี,ย
• ฝากเงินตั,งแต่ 3 เดือนขึ,นไป จะได้รับอัตราดอกเบี,ยเงินฝากออมทรัพย์ทวั ไป ตามระยะเวลาทีฝาก
จริ ง และถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย
ไม่มี
ถ้าผูฝ้ ากไม่มีคาํ สังใดมายังธนาคาร ธนาคารจะต่ออายุการฝากแบบไม่มีกาํ หนดระยะเวลา ประเภทจ่ายคืน
เมือทวงถาม โดยได้รับดอกเบี,ยเงินฝากออมทรัพย์ทวั ไปตามประกาศธนาคาร ณ วันทีต่ออายุการฝาก ตาม
ระยะเวลาทีฝากไว้จริ ง นับตั,งแต่วนั ทีครบกําหนดระยะเวลาการฝากจนถึงก่อนวันทีปิดบัญชี 1 วัน พร้อม
หักภาษี ณ ทีจ่าย 15%
ติดต่อเจ้าหน้าทีบริ การลูกค้าที Call Center 02-629-5588 หรื อทีสาขาของธนาคาร หรื อ
www.icbcthai.com
ลูกค้าต้องฝากเงินเข้าบัญชีทุกเดือน ด้วยจํานวนเงินทีเท่ากัน จนครบกําหนด 24 หรื อ 36 งวดติดต่อกัน
ตามเงือนไข มิฉะนั,น จะถือว่าลูกค้าทําผิดเงือนไข ซึงจะทําให้ลูกค้าไม่ได้รับสิ ทธิพิเศษ ยกเว้นภาษี
ดอกเบี,ยเงินฝาก รวมถึงอัตราดอกเบี,ยพิเศษ

คําเตือน : เงิน ฝากนี+ได้ รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจํานวนที#กําหนดไว้ ในกฎหมาย โดยในปั จจุบันคือสู งสุ ดไม่ เกิน
10 ล้ านบาทจนถึง 10 ส.ค. 2562 และหลังจากนั+นจะลดลงเหลือไม่ เกิน 5 ล้ านบาท จนถึง 10 ส.ค. 2563 และไม่ เกิน 1 ล้ านบาท ตั+งแต่ 11 ส.ค.
2563 เป็ นต้ นไป
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี, มีผลบังคับใช้จนกว่าธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลียนแปลงอัตราดอกเบี,ย ค่าบริ การ หรื อเงือนไขของผลิตภัณฑ์
ณ ทีทาํ การของสาขา และบนเว็บไซต์ของธนาคาร
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