ตัวอย่ำงกำรคำนวณดอกเบีย
้ จำกกำรชำระคืนขัน
้ ตำ่ /ชำระคืนบำงส่วน/ไม่ได ้ชำระ

ต ัวอย่างใบแจ้งยอดบ ัญชีบ ัตรเครดิตประจาเดือนก ันยายน 2017
วันทีส
่ รุปยอด
วันทีค
่ รบกำหนดชำระ
ยอดทีต
่ ้องชำระทัง้ หมด
30/09/2017
25/10/2017
2,520.65
วันทีบ
่ ันทึก
08/09/2017

วันทีใ่ ช ้บัตร
08/09/2017

10/09/2017
10/09/2017
10/09/2017
30/09/2017

10/09/2017
10/09/2017
10/09/2017
30/09/2017

ยอดขัน
้ ต่ำทีต
่ ้องชำระ
500.00

รำยละเอียดรำยกำร
PURCHASE PEKING RESTAURA 0739667
BANGK
CASH WITHDRAWAL S846B172C273 (A)
CASH WITHDRAWAL FEE S846B172C273
VAT
INTEREST-WITHDRAWAL (B)

Example of interest calculation for minimum payment, partial payment, or unpaid

Example of Credit Card statement in September 2017
Statement Date
Payment Due Date
Total Statement Balance
30/09/2017
25/10/2017
2,520.65

จำนวนเงินเรียกเก็บ
THB 2,000.00

Post Date
08/09/2017

Trans. Date
08/09/2017

THB 500.00 (1)
THB 15.00
THB 1.05
THB 4.60

10/09/2017
10/09/2017
10/09/2017
30/09/2017

10/09/2017
10/09/2017
10/09/2017
30/09/2017

Total Minimum Payment
500.00

Transaction Description
PURCHASE PEKING RESTAURA 0739667
BANGK
CASH WITHDRAWAL S846B172C273 (A)
CASH WITHDRAWAL FEE S846B172C273
VAT
INTEREST-WITHDRAWAL (B)

Posted Amount
THB 2,000.00
THB 500.00 (1)
THB 15.00
THB 1.05
THB 4.60

อ ัตราดอกเบีย
้ จากการชาระค่าสินค้า/บริการและเบิกเงินสดล่วงหน้า 16% ต่อปี หรือ 0.0438% ต่อว ัน
สูตรคำนวณดอกเบีย
้ = (จำนวนเงินค่ำสินค ้ำ/บริกำรและเบิกเงินสดล่วงหน ้ำ× อัตรำดอกบีย
้ ต่อวัน × จำนวนวัน)

Purchase and Cash Advance interest Rate 16% per year (or 0.0438% per day)
Interest Calculation Formula = (Purchase and Cash Advance Amount ×interest rate per day × No. of
days)

วิธค
ี านวณดอกเบีย
้ กรณีเบิกถอนเงินสด (B)
วันทีเ่ ริม
่
ถึงวันที่
จำนวนวัน
10/09/2017
30/09/2017
21

Interest-Withdrawal (B) Calculation
From
To
No. of days
10/09/2017
30/09/2017
21

จำนวนเงิน
500.00

กำรคำนวณดอกเบีย
้
500.00×0.0438%×21

ดอกเบีย
้
4.60

(1) หมายเหตุ ในกรณีนี้มก
ี ำรเบิกถอนเงินจำนวน 500 บำท ซึง่ เป็ นกำรเบิกถอนเงินสดล่วงหน ้ำ อัตรำดอกเบีย
้ จึง
เท่ำกับ 4.60 บำท (อัตรำดอกเบีย
้ เบิกถอนเงินสดล่วงหน ้ำคือ 0.0438% ต่อวัน)

วิธค
ี ำนวณดอกเบีย
้ (สำหรับรอบบัญชีถด
ั ไป)

วันทีบ
่ ันทึก
25/10/2017
31/10/2017

วันทีใ่ ช ้บัตร
25/10/2017
31/10/2017

การคานวณดอกเบีย
้ (C) ด ังนี้
วันทีเ่ ริม
่
ถึงวันที่
08/09/2017
31/10/2017
01/10/2017
24/10/2017
25/10/2017
31/10/2017

ยอดทีต
่ ้องชำระทัง้ หมด
2,073.27 (2)

จำนวนเงินเรียกเก็บ
THB 500.00
THB 52.62

กำรคำนวณดอกเบีย
้
2,000.00×0.0438%×54
500.00×0.0438%×24
20.65×0.0438%×7

ดอกเบีย
้
47.30
5.26
0.06
52.62

(2) ยอดทีต
่ ้องชำระทัง้ หมด = 2,520.65 บำท – 500.00 บำท + 52.62 บำท = 2,073.27 บำท
(3) 20.65 บำท = 500 บำท – 15.00 บำท – 1.05 บำท – 4.60 บำท – 500.00 บำท

(กรณีชำระ 300 บำท ซึง่ น ้อยกว่ำจำนวนทีต
่ ้องชำระขัน
้ ต่ำ คือ 500 บำท)
วันทีส
่ รุปยอด
วันทีค
่ รบกำหนดชำระ
ยอดทีต
่ ้องชำระทัง้ หมด
31/10/2017
25/11/2017
2,273.89(4)
วันทีใ่ ช ้บัตร
25/10/2017
31/10/2017

การคานวณดอกเบีย
้ (E) ด ังนี้
วันทีเ่ ริม
่
ถึงวันที่
08/09/2017
31/10/2017
01/10/2017
24/10/2017
25/10/2017
31/10/2017

จำนวนเงินเรียกเก็บ
THB 300.00
THB 53.24

กำรคำนวณดอกเบีย
้
2,000.00×0.0438%×54
500.00×0.0438%×24
220.65×0.0438%×7

(Customer pays minimum amount THB 500)
Statement Date
Payment Due Date
31/10/2017
25/11/2017
Post Date
25/10/2017
31/10/2017

Trans. Date
25/10/2017
31/10/2017

Total Statement Balance
2,073.27(2)

Total Minimum Payment
500.00

Transaction Description
PAYMENT 11 FL. EMPORIUM TOWER
INTEREST (C)

The Interest (C) calculated as follows
From
To
No. of days
Amount
08/09/2017
31/10/2017
54
2,000.00
01/10/2017
24/10/2017
24
500.00
25/10/2017
31/10/2017
7
20.65(3)
Total Interest

Posted Amount
THB 500.00
THB 52.62

Interest Calculation
2,000.00×0.0438%×54
500.00×0.0438%×24
20.65×0.0438%×7

Interest
47.30
5.26
0.06
52.62

Case 2: Credit Card statement in October 2017

ยอดขัน
้ ต่ำทีต
่ ้องชำระ
500.00

รำยละเอียดรำยกำร
PAYMENT 11 FL. EMPORIUM TOWER
(E)
INTEREST

จำนวนวัน
จำนวนเงิน
54
2,000.00
24
500.00
7
220.65(5)
้
รวมดอกเบีย
้ เรียกเก็บทัง้ สิน

(1) Remark: The cash withdrawal THB 500 amount (A) is accounted as cash advance, According to the
cash advance interest rate 0.0438% per day, the interest of the amount is THB 4.60

(2) Total Statement Balance = THB 2,520.65 – THB 500.00 + THB 52.62 = THB 2,073.27
(3) THB 20.65 = THB 500.00 – THB 15.00 – THB 1.05 – THB 4.60 – THB 500.00

กรณี 2 ตัวอย่ำงใบแจ ้งยอดบัญชีบต
ั รเครดิตประจำเดือนตุลำคม 2017

วันทีบ
่ ันทึก
25/10/2017
31/10/2017

Interest
4.60

Case 1: Credit Card statement in October 2017

ยอดขัน
้ ต่ำทีต
่ ้องชำระ
500.00

รำยละเอียดรำยกำร
PAYMENT 11 FL. EMPORIUM TOWER
(C)
INTEREST

จำนวนวัน
จำนวนเงิน
54
2,000.00
24
500.00
7
20.65(3)
้
รวมดอกเบีย
้ เรียกเก็บทัง้ สิน

Interest Calculation
500.00×0.0438%×21

Interest Calculation (Next Statement)

กรณี 1 ตัวอย่ำงใบแจ ้งยอดบัญชีบต
ั รเครดิตประจำเดือนตุลำคม 2017
(กรณีชำระขัน
้ ต่ำจำนวน 500 บำท)
วันทีส
่ รุปยอด
วันทีค
่ รบกำหนดชำระ
31/10/2017
25/11/2017

Amount
500.00

ดอกเบีย
้
47.30
5.26
0.68
53.24

(Customer pays THB 300, less than minimum amount THB 500)
Statement Date
Payment Due Date
Total Statement Balance
31/10/2017
25/11/2017
2,273.89(4)
Post Date
25/10/2017
31/10/2017

Trans. Date
25/10/2017
31/10/2017

Total Minimum Payment
500.00

Transaction Description
PAYMENT 11 FL. EMPORIUM TOWER
(E)
INTEREST

The Interest (E) calculated as follows
From
To
No. of days
Amount
08/09/2017
31/10/2017
54
2,000.00
01/10/2017
24/10/2017
24
500.00
25/10/2017
31/10/2017
7
220.65(5)
Total Interest

Posted Amount
THB 300.00
THB 53.24

Interest Calculation
2000.00×0.0438%×54
500.00×0.0438%×24
220.65×0.0438%×7

Interest
47.30
5.26
0.68
53.24

(4) ยอดทีต
่ ้องชำระทัง้ หมด = 2,520.65 บำท – 300.00 บำท + 53.24 บำท = 2,273.89 บำท

(4) Total Statement Balance = THB 2,520.65 - THB 300.00 + THB 53.24 = THB 2,273.89

(5) 220.65 บำท = 300.00 บำท – 15.00 บำท – 1.05 บำท – 4.60 บำท – 500.00 บำท

(5) THB 220.65 = THB 300.00 - THB 15.00 - THB 1.05 - THB 4.60 - THB 500.00

หมายเหตุ
- อัตรำค่ำธรรมเนียม/ค่ำปรับและค่ำบริกำรต่ำงๆให ้เป็ นไปตำมประกำศของธนำคำร
้ สินค ้ำ/บริกำร ธนำคำรจะเริม
- สำหรับกำรซือ
่ คิดดอกเบีย
้ นับตัง้ แต่วน
ั ทีบ
่ น
ั ทึกรำยกำร
จนถึงวันทีช
่ ำระเงินคืน
- สำหรับกำรเบิกเงินสดล่วงหน ้ำ ธนำคำรจะเริม
่ คิดดอกเบีย
้ นับตัง้ แต่วน
ั ทีเ่ บิกเงินสด
จนถึงวันทีช
่ ำระเงินคืน
- ดอกเบีย
้ จำกกำรเบิกเงินสดล่วงหน ้ำจะไม่มรี ะยะเวลำปลอดดอกเบีย
้

Remarks:
- Fee and charge rate are subject to change according to the Bank notices.
- Interest on Purchase amount is calculated from Posting Date until
repayment date.
- Interest on Cash Advance amount is calculated from Withdrawal Date until
repayment date.
- No interest free period for cash advance usage.

Payment Channel

ช่องทำงกำรชำระเงิน
1.

2.
3.
4.
5.
6.

ชำระด ้วยวิธห
ี ักบัญชีเงินฝำกอัตโนมัตจ
ิ ำกบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรำยวัน หรือบัตร
เดบิตของธนำคำรไอซีบซ
ี ี (ไทย) โดยทำงธนำคำรจะเรีย กเก็ บยอดทีค
่ รบกำหนดชำระบัต ร
เครดิตในกำรหักบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรำยวันหรือ บัตรเดบิตอัตโนมัต ิ ตำมทีเ่ ซ็นต์
ยินยอมกำรหักบัญชีบัตรเครดิตให ้แก่ธนำคำร โปรดนำเงินเข ้ำบัญชีก่อนครบกำหนดชำระ 1 วัน
ทำกำร
กรณีชำระผ่ำ นเทสโก ้โลตั สและเทสโก ้โลตัส เอ็ ก ซ์เ พรส ชำระผ่ำนเคำน์เตอร์ /เอทีเอ็ ม /
อิเล็กทรอนิกส์แบงก์กงิ้ ของธนำคำรกสิกรไทยหรือธนำคำรกรุงเทพ โปรดชำระล่วงหน ้ำอย่ำง
น ้อย 1 วันทำกำร ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระทีแ
่ จ ้งไว ้ในใบแจ ้งยอด
กรณีชำระด ้วยเช็ค โปรดสัง่ จ่ำยในนำม “ธนำคำรไอซีบซ
ี ี (ไทย) จำกัด (มหำชน)” ขีดคร่อม
“A/C Payee Only” และขีดฆ่ำ “หรือผู ้ถือ” โดยแนบใบแจ ้งยอดพร ้อมเช็ค ทำงธนำคำรจะ
ดำเนินกำรหักชำระบัญชีบัตรเครดิตของท่ำนเมือ
่ เรียกเก็บเงินตำมเช็คได ้แล ้วเท่ำนัน
้
กรณีชำระด ้วยเช็คต่ำงธนำคำร โปรดชำระล่ว งหน ้ำอย่ำงน ้อย 4 วันทำกำร ก่อนถึงวันครบ
กำหนดชำระ เพือ
่ หลีกเลีย
่ งกำรผิดนัดชำระและดอกเบีย
้ ทีอ
่ ำจเกิดขึน
้
กรณีทต
ี่ ้องกำรชำระเป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศ สำมำรถชำระได ้ทีเ่ คำน์เตอร์สำขำของธนำคำร
ไอซีบซ
ี ี (ไทย) หรือชำระผ่ำนไอซีบซ
ี ี (ไทย) อิเล็กทรอนิกส์แบงก์กงิ้ ส่วนบุคคลเท่ำนัน
้
ธนำคำรไอซีบซ
ี ี (ไทย) ไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำยหรือดอกเบีย
้ ทีเ่ กิดขึน
้ เนื่องจำกควำม
ผิดพลำดเกีย
่ วกับอัตรำแลกเปลีย
่ นเงินตรำเมือ
่ ทำกำรชำระเงิน

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Point collection with “ICBC Everyday Rewards”

กำรสะสมคะแนนในรำยกำร “ICBC Everyday Rewards”
1.

2.
3.
4.

5.

สมำชิกบั ต รที่ใช ้จ่ำ ยผ่ำ นบั ตรเครดิต ของของธนำคำรไอซีบ ีซ ี (ไทย) (ซึง่ ต่อไปนี้ เรียกว่ำ
“ธนำคำร”) ทุกประเภท ทุก 1 บำท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน โดยคะแนนจะถูกสะสมในบัญชี
โดยอัตโนมัตแ
ิ ละจะปรำกฏอยู่ในใบแจ ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตประจำทุกเดือน และไม่มก
ี ำหนด
วันหมดอำยุ
ผู ้ถือบัตรเครดิต 2 สกุลเงิน Union Pay เมือ
่ ใช ้จ่ำยผ่ำนบัตรเป็ นเงินหยวน ธนำคำรจะทำกำร
แปลงสกุลเงินหยวนเป็ นสกุลบำท โดยทุก 1 บำท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน โดยคะแนนจะถูก
สะสมในบัญชีโดยอัตโนมัตแ
ิ ละจะปรำกฏในใบแจ ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต
บัตรเครดิต Global Travel Card รับคะแนนสะสม ICBC Everyday Rewards
ทุก 1 บำทรับคะแนนสะสม 1 คะแนน หรือทุก 1 ดอลล่ำร์รับคะแนนสะสม 30 คะแนนหรือ ทุก
1 ยูโรรับคะแนนสะสม 40 คะแนน
้ สินค ้ำ/
คะแนนสะสมจะถูก คำนวณจำกกำรใช ้จ่ำ ยผ่ำนบั ต รเครดิตของผู ้ถือ บั ต ร จำกกำรซือ
บริกำรทัง้ ภำยในประเทศหรือต่ำ งประเทศ โดยจะต ้องเป็ นประเภทร ้ำนค ้ำภำยใต ้เงื่อ นไขที่
ธนำคำรกำหนด (โดยอ ้ำงอิงจำก Merchant Category Code “MCC” ตำมระบบของ VISA
หรือ Union Pay) และขอสงวนสิท ธิย
์ กเว ้นกำรให ้คะแนนสะสมในรำยกำรเบิก ถอนเงินสด
้ กองทุนรวม และ
ค่ำปรับหรือค่ำธรรมเนียมทุกประเภท ดอกเบีย
้ ทีเ่ กิดจำกกำรใช ้บัตร กำรซือ
รำยกำรทีถ
่ ก
ู ยกเลิกหรือทีม
่ ก
ี ำรคืนในภำยหลัง (กรุณำสอบถำมประเภทร ้ำนค ้ำ ที่ ICBC (Thai)
Call Center โทร. 0-2629-5588)
รำยกำรใช ้จ่ำยผ่ำ นบั ตรเสริม จะถูก นำมำคำนวณคะแนนสะสม โดยคะแนนสะสมจะปรำกฎ
รวมอยูใ่ นใบแจ ้งยอดบัญชีของบัตรหลัก

1.

2.
3.
4.

5.

กำรแลกของรำงวัล “ICBC Everyday Rewards”
1.

2.
3.

4

5
6

7
8
9

สมำชิกบัตรสำมำรถใช ้คะแนนสะสมเพือ
่ แลกของกำนัลจำกธนำคำรผ่ำน
3 ช่องทำง ดังนี้
1.1 ทำงไปรษณีย ์ ธนำคำรไอซีบซ
ี ี (ไทย) จำกัด มหำชน
้ 11 (แผนก Call Center บัตรเครดิต)
622 เอ็มโพเรีย
่ ม ทำวเวอร์ ชัน
ถนนสุขม
ุ วิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110
1.2 ทำงโทรสำร หมำยเลข 0-2663-9300
1.3 บริกำรธนำคำรทำงอินเตอร์เน็ ต (สงวนสิทธ์เฉพำะผู ้ถือบัตรทีเ่ ปิ ดบัญชีเงิน
ฝำกและลงทะเบียนสมัครใช ้บริกำรธนำคำรทำงอินเตอร์เน็ ตกับธนำคำรเท่ำนัน
้ )
สำหรับกำรแลกของกำนัลผ่ำนช่องทำงไปรษณียแ
์ ละโทรสำร สมำชิกบัตรสำมำรถดำวน์โหลด
แบบฟอร์มแลกของกำนัลได ้ที่ www.icbcthai.com และกรอกข ้อมูลให ้ครบถ ้วนแล ้วจัดส่งมำที่
ธนำคำรตำมช่องทำงดังกล่ำว
สมำชิกบัตรสำมำรถเลือกใช ้คะแนนสะสมแลกรับของกำนัลได ้ 2 วิธ ี ได ้แก่
3.1 สมำชิก บั ต รสำมำรถใช ้คะแนนที่ไ ด ้รั บ จำกกำรสะสม แลกรั บ ของก ำนั ล โดยไม่ เ สีย
ค่ำใช ้จ่ำยใดๆ
3.2 ใช ้คะแนนสะสมพร ้อมเพิม
่ เงินบำงส่วนตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
กรณีสมำชิกบัตรใช ้คะแนนสะสมพร ้อมเพิม
่ เงินบำงส่วน ธนำคำรจะทำกำรเรียกเก็ บเงินผ่ำนบัตร
เครดิต ของสมำชิก โดยจะแจ ้งให ้ทรำบในใบแจ ้งยอดบั ญ ชี และหำกในวันที่ธนำคำรได ้รั บ
แบบฟอร์มกำรแลกของกำนั ลจำกท่ำน ปรำกฎว่ำสมำชิกมีวงเงินคงเหลือในบัญชีไม่เพียงพอ
หรือมีกำรยกเลิกบัตร ธนำคำรขอสงวนสิทธิใ์ นกำรยกเลิกรำยกำรแลกของกำนัลนัน
้ ๆ
ิ ธิแ
สมำชิกบัตรหลักเท่ำนัน
้ ทีม
่ ส
ี ท
์ ลกรับของกำนัล
สำหรับ กำรแลกบัต รก ำนั ล ห ้องพั ก /โรงแรมตั๋ ว เครื่อ งบิน แพ็ ก เกจทั วร์ สมำชิกบั ต รจะต ้อง
ตรวจสอบกำหนดกำรเข ้ำพักกับบริษัทผู ้ให ้บริกำร เพือ
่ สำรองห ้องพัก/ทีน
่ ั่ งและรับรหัสกำรจอง
จำกบริษัทผู ้ให ้บริกำร ก่อนทำกำรส่งแบบฟอร์มแลกของกำนัลมำทีธ
่ นำคำร ทัง้ นีไ้ ม่รวมถึงภำษี
สนำมบิน ภำษี น้ ำมัน และค่ำใช ้จ่ำยอืน
่ ๆทีผ
่ ู ้ให ้บริกำรได ้ระบุไว ้
ธนำคำรสงวนสิทธิใ์ นกำรไม่รับ เปลีย
่ นแปลงรำยละเอียดหรือยกเลิกกำรขอแลกของกำนั ลใดๆ
ภำยหลังทีไ่ ด ้รับแบบฟอร์มแลกรับของกำนัล
คะแนนสะสม ICBC (Thai) Bonus Points Rewardsไม่สำมำรถแลกหรือเปลีย
่ นเป็ นเงินสด
หรือโอนสิทธิใ์ ห ้สมำชิกท่ำนอืน
่ ได ้
ข ้อตกลงและเงือ
่ นไขกำรให ้บริกำรเป็ นไปตำมทีธ
่ นำคำรกำหนด

Auto payment by direct debit from ICBC (Thai) savings or current account or
debit card. The Bank will deduct total amount of credit card statement
balance from ICBC (Thai) savings or current account or debit card according
to consent provided to the Bank. Please make the payment at least 1 working
day before the payment due date
In case of payment at Tesco Lotus and Tesco Lotus express, Counters / ATMs
/ Electronic Banking of KBank or Bangkok Bank, please make the payment at
least 1 working day before the payment due date
In case of payment is made by cheque, please pay to “Industrial and
Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited”, cross “A/C Payee
Only” and cross out “or Bearer”. Please enclose the cheque with pay-in slip.
The Bank will process the payment only when the cheque is cleared.
In case of payment is made by cheque of any other banks, please make the
payment at least 4 working days before the payment due date to avoid
overdue payment or interest charge that may occur.
For foreign currency outstanding balance, Cardholder can make the
repayment only at ICBC (Thai) counter, or ICBC (Thai) personal internet
banking.
The Bank shall not be responsible for any damages or interest caused by any
mistake relating to exchange rate when making the payment.

Card holder of credit cards issued by Industrial and Commercial Bank of China
(Thai), (hereinafter referred to as the “Bank”) are eligible to receive 1 point
for every 1 Baht spent. Points will be accumulated in the account
automatically and appeared in credit card billing statement every month, and
Points have no expiry date.
For card holder of 2-currency Union Pay credit cards, the Chinese RMB will be
converted into Thai Baht for point calculation. Points will be accumulated in
the account automatically and appeared in the monthly credit card statement.
Global Travel Credit Card: every 1 Baht spending gets 1 point or every 1 USD
spending gets 30 points or every 1 Euro spending gets 40 points.
Points are calculated from card holder’s spending on goods/services
domestically or abroad. However, the merchant offering products/services
must fall under the terms and conditions determined by the Bank (reference
to the terms of Merchant Category Code “MCC” for VISA, or Union Pay
system). The point collection is with the exception of cash advances, all fees
and penalties, interest charged on card balances, purchase of investment in
funds/LTF/RMF, and purchase cancellations and returns. (Please check the
valid MCC at ICBC (Thai) Call Center Tel. 0-2629-5588)
The calculation of points from supplementary cards will be shown in the
primary credit card’s billing statement.

Point redemption “ICBC Everyday Rewards”
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Card holder can redeem rewards thru 3 channels:
1.1 By mailing the redemption form to the Bank address:
Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company
Limited 622 Emporium Tower, 11th Floor (Call Center – Credit
Card) Sukhumvit Road, Khlong Ton, Khlong Toei, Bangkok 10110
1.2 By fax at 0-2663-9300
1.3 By Internet Banking (Only Cardholder who opens ICBC(Thai) saving
account and ICBC(Thai) personal internet Banking account only.
Reward redemption form can be downloaded at www.icbcthai.com.
Cardholders must complete the form and send it to the bank by mail or fax.
Card holder may choose either one of the two methods of redemption below:
3.1 Using full points required free redemption of the merchandise.
3.2 Using partial points and paying the balance required for redemption
of the merchandise.
In case of partial point redemption under section 2.2, an additional payment
will be charged to the card holder’s account, which will be shown in the billing
statement. In case that cardholder has no sufficient points or cancel the
credit card on the date the bank receiving the redemption form, the bank
reserves the right to cancel the redemption.
Only primary card holders are eligible for the redemption.
In case of redemption for hotel voucher, air ticket, or package tour, the
cardholder is required to contact relevant establishments for advance
reservation and confirm the service before submitting the redemption form.
The redemption does not include fuel surcharges, and airport tax, these
charges depend on the requirements of the airline/service provider.
Once the bank receives the redemption form, the point redemption cannot be
cancelled, amended nor exchangeable.
ICBC (Thai) Bonus Points Rewards cannot be exchanged into cash nor
transferred to other card holders.
Terms and conditions shall be subject to ICBC (Thai) regulations.
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