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บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Online Deposit  ส าหรับลูกค้าบุคคล 
(กรุณาศึกษารายละเอียดและเง่ือนไขของผลิตภณัฑใ์นเอกสารฉบบัน้ีโดยละเอียด 
ก่อนท่ีลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการผลิตภณัฑ)์ 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ขอ้มลูปรับปรุงล่าสุด: 19 เมษายน 2564 

ช่ือผลติภัณฑ์ บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์Online Deposit ส าหรับลูกคา้บุคคล 
(Online Deposit Account for Personal Customers) 

ประเภทผลติภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย ์ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก 
จ านวนเปิดบัญชีขั้นต ่าและสูงสุด 
(บาท ) 

 ไม่มีก าหนดจ านวนเงินฝากขั้นต ่าในการเปิดบญัชี (แต่ตอ้งมากกวา่ศูนยบ์าท)  
 ไม่จ ากดัจ านวนเงินคงเหลือขั้นต ่า 

อตัราดอกเบีย้ต่อปี (% ต่อปี) 1.10%*  
(*อตัราดอกเบ้ียอาจเปล่ียนแปลงได ้ดูขอ้มลูอตัราดอกเบ้ียล่าสุดไดท่ี้ www.icbcthai.com) 

การค านวณดอกเบีย้ ค านวณดอกเบ้ียทุกส้ินวนั  (จ านวนวนัต่อปีท่ีใชใ้นการคิดดอกเบ้ีย : 365 วนั) 
ระยะเวลาจ่ายดอกเบีย้ โอนเขา้บญัชีปีละ 2 คร้ัง ในเดือนมิถุนายนและเดือนธนัวาคม 
เงื่อนไขหลัก  ส าหรับลูกคา้บุคคลธรรมดา  

 ไม่รับฝากบญัชีประเภท ‘เพื่อ’ ‘โดย’/ บญัชีร่วม (‘และ’ ‘หรือ’)/ บญัชีคณะบุคคล 
 เปิดบญัชีไดท่้านละ 1 บญัชีเท่านั้น   

เงื่อนไขการฝาก/ ถอน/ โอน  
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอืน่ 

เงื่อนไขการเปิดบัญชี 
 บญัชีออมทรัพย ์ Online Deposit เป็นบญัชีท่ีตอ้งเปิดผา่นบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงกก้ิ์ง 

หรือบริการโมบายแบงกก้ิ์ง (ช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์) ส าหรับลูกคา้บุคคลเท่านั้น  
 ลูกคา้จะตอ้งมีบญัชีเงินฝากอ่ืนมาใชร้องรับ เพื่อการฝากและถอนเงิน โดยการท ารายการ    

โอนเงินระหวา่งสองบญัชีผา่นทางบริการอินเทอร์เน็ตแบงกก้ิ์ง หรือบริการโมบายแบงกก้ิ์ง 
 บญัชีท่ีจะใชร้องรับการฝากหรือถอนเงิน จะตอ้งเป็นบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยท่ี์ได้

ลงทะเบียนใชง้านผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ไวเ้ท่านั้น   
เงื่อนไขการฝาก-ถอน 
 การฝากเงิน ท าไดโ้ดยการโอนเงินจากบญัชีออมทรัพยอ่ื์นที่ลูกคา้มีกบัธนาคารมาเขา้บญัชี 

ออมทรัพย ์Online Deposit 
 การถอนเงิน ท าไดโ้ดยการโอนเงินออกจากบญัชีออมทรัพย ์ Online Deposit ไปยงับญัชีออม

ทรัพยอ่ื์นของธนาคาร แลว้เลือกถอนเงินออกจากบญัชีอีกคร้ัง โดยการเลือกเบิกถอนเงินสด
จากบตัรเดบิตธนาคารไดทุ้กตูเ้อทีเอม็ หรือโอนไปยงับญัชีอ่ืนผา่นบริการอินเทอร์เน็ตแบงกก้ิ์ง 
หรือบริการโมบายแบงกก้ิ์ง  

 ไม่จ ากดัจ านวนคร้ังในการโอนเงินระหวา่งบญัชีออมทรัพย ์ Online Deposit และบญัชี    
ออมทรัพยอ่ื์นๆ 

 ลูกคา้จะไม่สามารถฝากหรือถอนเงินโดยตรงจากบญัชีออมทรัพย ์ Online Deposit ได ้  

เงื่อนไขการโอน 
 บญัชีออมทรัพย ์ Online Deposit ไม่สามารถโอนเงินไปยงับญัชีอ่ืนๆ ไดน้อกจากบญัชี    

ออมทรัพยข์องธนาคาร ซ่ึงเป็นช่ือบญัชีของลูกคา้เองเท่านั้น  

เงื่อนไขการปิดบัญชี 
 ลูกคา้ตอ้งท าการปิดบญัชีดว้ยตนเองผา่นบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงกก้ิ์ง หรือบริการ   

โมบายแบงกก้ิ์ง ไม่สมารถขอปิดบญัชีท่ีสาขาธนาคารได ้
 เม่ือปิดบญัชีแลว้ ไม่สามารถเปิดใหม่ไดอี้กในปีปฏิทินเดียวกนั ตอ้งรอปีถดัไปจึงจะเปิดใหม่

ได ้และจะไดเ้ลขท่ีบญัชีใหม่ ไม่ใช่เลขท่ีบญัชีเดิม 
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ค าเตือน: เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย โดยในปัจจุบันคือสูงสุดไม่เกนิ             
5 ล้านบาท จนถึง 10 ส.ค. 2564 และไม่เกนิ 1 ล้านบาท ตั้งแต่ 11 ส.ค. 2564  เป็นต้นไป 

 

ขอ้มูลในเอกสารฉบบัน้ี มีผลบงัคบัใชจ้นกว่าธนาคารจะแจง้ให้ลูกคา้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย ค่าบริการ หรือเง่ือนไขของผลิตภณัฑ ์              
ณ ท่ีท าการของสาขา และบนเวบ็ไซตข์องธนาคาร 

 

เงื่อนไขอืน่ๆ 
 บญัชีออมทรัพย ์ Online Deposit ไม่สามารถท าธุรกรรมใดๆ ท่ีเคาน์เตอร์สาขาธนาคารได ้
 ไม่สามารถใชบ้ญัชีเพ่ือท าธุรกรรมช าระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินคา้และบริการ หรือสมคัร

บริการหกับญัชีอตัโนมติัเพ่ือช าระค่าสินคา้และบริการได ้
 บญัชีออมทรัพย ์ Online Deposit ไม่สามารถใชร่้วมกบับตัรเดบิต หรือบตัรอ่ืนใดทุกประเภท  
 ไม่สามารถสมคัรใชร่้วมกบับริการ Auto Sweeping หรือ ICBC Balance Change Alert ได ้
 สิทธ์ิในการไดรั้บยกเวน้ภาษีหรือการหกัภาษีดอกเบ้ียเงินฝาก ณ ท่ีจ่าย ใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์กรมสรรพากรก าหนด 
อตัราดอกเบีย้กรณีผิดเงื่อนไข 
การฝาก 

ไม่มี 

ค่ารักษาบัญชี ไม่มี 
การต่ออายุบัญชี เมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาการฝาก 

ไม่มีระยะเวลาครบก าหนด 

ช่องทางในการติดต่อผู้ให้บริการ ติดต่อเจา้หนา้ท่ีบริการลูกคา้ท่ี Call Center 02-629-5588 หรือท่ีสาขาของธนาคาร หรือ 
www.icbcthai.com  

ข้อควรระวัง  เน่ืองจากการเปิดบญัชี การฝากหรือถอนเงินของบญัชีออมทรัพย ์ Online Deposit จะตอ้งท า
ผา่นบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงกก้ิ์ง หรือบริการโมบายแบงกก้ิ์งเท่านั้น ดงันั้น หากลูกคา้
ยงัไม่เคยใชบ้ริการดงักล่าว ลูกคา้จะตอ้งท าการสมคัรและสามารถเขา้ใชง้านบริการไอซีบีซี
อินเทอร์เน็ตแบงกก้ิ์ง หรือบริการโมบายแบงกก้ิ์งส าหรับลูกคา้บุคคลได ้

 ลูกคา้สามารถลงทะเบียนบญัชีออมทรัพยเ์พื่อใชง้านทางอิเลก็ทรอนิกส์ไดท่ี้เคาน์เตอร์
ธนาคารทุกสาขา บญัชีท่ีไม่ไดล้งทะเบียนจะไม่สามารถใชร้องรับการฝากหรือถอนเงิน 

http://www.icbcthai.com/

