Sales Sheet
บัญชีเงินฝากประจาปลอดภาษี

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)

(กรุ ณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ในเอกสารฉบับนี้ โดยละเอียด ก่อนที่
ลูกค้าจะตัดสิ นใจซื้อหรื อใช้บริ การผลิตภัณฑ์)

ข้อมูลปรับปรุ งล่าสุ ด: 2 ธันวาคม 2564

ชื่อผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาฝาก
จานวนเงินเปิ ดบัญชีข้ันต่าและ
สู งสุ ด (บาท )

บัญชีเงินฝากประจาปลอดภาษี (Tax Free Fixed Deposit)
เงินฝากประจาปลอดภาษี
24 เดือน และ 36 เดือน
เปิ ดบัญชีเงินฝากขั้นต่า 1,000 บาท สู งสุ ดไม่เกิน 25,000 บาท
จานวนเงิน
ระยะเวลา
(สาหรับการฝากแต่ ละครั้ง)
การฝาก
ขั้นต่า (บาท)
สู งสุ ด (บาท)
24 เดือน
1,000
25,000
36 เดือน
1,000
16,500
(โดยจานวนเงินฝากต้องเป็ นจานวนเต็มหลัก 500 บาทเท่านั้น )

อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี (% ต่ อปี )

1.75% - 1.90%* ขึ้นกับระยะเวลาการฝาก
(*อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ ดูขอ้ มูลอัตราดอกเบี้ยล่าสุ ดได้ที่ www.icbcthai.com)
 ระยะเวลาฝาก 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี
 ระยะเวลาฝาก 36 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.90% ต่อปี

รายละเอียดอัตราดอกเบีย้
(% ต่ อปี )
ระยะเวลาจ่ ายดอกเบีย้
เงื่อนไขหลัก

เงื่อนไขการฝาก/ ถอน/ โอน
สิ ทธิประโยชน์ และเงื่อนไขอืน่

จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกาหนดระยะเวลาฝาก
 สาหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น ที่มีบตั รประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีที่ออกโดยกรมสรรพากร
 ลูกค้าสามารถเปิ ดบัญชีที่ได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (รวมถึงบัญชี
ประเภทนี้ที่ต่างธนาคารด้วย)
 ชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็ นชื่อของผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการได้รับดอกเบี้ย
 ไม่รับฝากบัญชี “เพื่อ” “โดย” บัญชีคณะบุคคล และบัญชีร่วมทุกชนิ ด (บัญชี “และ” “หรื อ”)
 เปิ ดบัญชีได้ต้ งั แต่อายุ 7 ปี บริ บูรณ์ ณ วันเปิ ดบัญชีเป็ นต้นไป
 ลูกค้าจะต้องฝากเงินเข้าบัญชีทุกเดือน ด้วยจานวนเงินที่เท่ากัน จนครบกาหนด 24 หรื อ 36 งวด
ติดต่อกัน จึงจะได้รับสิ ทธิพิเศษ ยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อฝากเงินตามเงื่อนไข
 วันที่ครบกาหนดระยะเวลาการฝากให้นบั จากวันที่เปิ ดบัญชีไปอีก 24 หรื อ 36 เดือน โดยนับวัน
ชนวัน เดือนชนเดือน เช่น เปิ ดบัญชีประเภท 24 เดือน ในวันที่ 11 มิ.ย. 2558 บัญชีน้ ีจะครบ
กาหนดในวันที่ 11 มิ.ย. 2560
เงื่อนไขการฝาก
 ฝากเงินเดือนละ 1 ครั้ง ด้วยจานวนเงินที่เท่ากับยอดเงินเมื่อเปิ ดบัญชี จนครบจานวนงวดในการฝาก
ทั้งนี้ ยอดเงินฝากรวมตลอดระยะเวลาฝากต้องไม่เกิน 600,000 บาท
 ลูกค้าฝากเงินวันที่เท่าใดก็ได้ของเดือน แต่ฝากได้ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง
 ลูกค้านาฝากด้วยตนเองได้ที่สาขา (เงินสด หรื อทารายการโอนจากบัญชีอื่นของธนาคารเท่านั้น
ไม่รับเช็ค) โดยนาฝากที่สาขาใดก็ได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมฝากเงินข้ามเขต หรื อ
 ลูกค้าสามารถเลือกสมัครใช้บริ การหักเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีเงินฝากประจาปลอดภาษีทุกเดือนได้
โดยบัญชีค่โู อนจะต้องเป็ นบัญชีออมทรัพย์หรื อบัญชีกระแสรายวันที่มีชื่อเดียวกันกับบัญชีเงิน
ฝากประจาปลอดภาษี (กาหนดวันที่ในการหักบัญชีได้ทุกวัน โดยวันสุ ดท้ายคือวันที่ 28 ของแต่
ละเดือน ทั้งนี้ เมื่อสมัครใช้บริ การนี้แล้ว ไม่สามารถขอยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลการหัก
บัญชีได้)
 ลูกค้าสามารถเลือกได้วา่ เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการฝากเงิน จะให้ธนาคารโอนเงินต้นและ
ดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์หรื อบัญชีกระแสรายวันที่มีชื่อเดียวกันกับบัญชีเงินฝากประจาปลอด
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ภาษีของลูกค้า (เมื่อสมัครใช้บริ การนี้แล้ว ไม่สามารถขอยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลการโอน
เงินได้ในภายหลัง) หรื อลูกค้าทาการปิ ดบัญชีดว้ ยตนเองที่สาขา
ไม่สามารถฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากปลอดภาษี โดยใช้การโอนเงินผ่านทางเอทีเอ็ม หรื อผ่านบริ การ
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรื อบริ การโมบายแบงก์กิ้งได้

เงื่อนไขการถอน-ปิ ดบัญชี
 การถอนหรื อปิ ดบัญชีน้ นั ต้องถอนทั้งจานวน ห้ามทารายการถอนเพียงบางส่ วน
 ปิ ดบัญชีได้ที่สาขาที่ทาการเปิ ดบัญชีเท่านั้น

อัตราดอกเบีย้ กรณีผิดเงื่อนไข
การฝาก

ค่ ารักษาบัญชี
การต่ ออายุบัญชี เมื่อครบกาหนด
ระยะเวลาการฝาก

ช่ องทางในการติดต่ อผู้ให้ บริการ
ข้ อควรระวัง

เงื่อนไขอืน่ ๆ
 สิ ทธิ์ ในการได้รับยกเว้นภาษีหรื อการหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่าย ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กรมสรรพากรกาหนด
 บัญชีออมทรัพย์ที่นามาใช้บริ การหักเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีเงินฝากประจาปลอดภาษี จะได้รับการ
ยกเว้นภาษีหกั ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
เงื่อนไขการขาดฝาก
 สามารถขาดการนาฝากเงินเข้าบัญชีได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยฝากต่อจนครบจานวนงวด ธนาคารจะ
เลื่อนระยะเวลาการฝากเงินออกไปตามจานวนเดือนที่ขาดฝาก ไม่เกิน 2 เดือน โดยลูกค้าจะยังคง
ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และสิ ทธิ์ยกเว้นภาษีรายได้ดอกเบี้ย เช่น ลูกค้าเปิ ดบัญชีวนั ที่ 29 มิ.ย.
2558 ซึ่งจะครบกาหนด 24 เดือนในวันที่ 29 มิ.ย. 2560 ลูกค้าขาดฝากงวดที่ 4 และ 15 แต่ฝากจน
ครบ 24 งวด วันที่ครบกาหนดระยะเวลา คือวันที่ 29 ส.ค. 2560
 กรณี ลูกค้าขาดการนาฝากเงินเกิน 2 ครั้ง จะถือว่าผิดเงื่อนไข ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามจานวน
วันที่ฝากจริ ง นับจากวันที่เปิ ดบัญชี ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทวั่ ไปตามประกาศ
ธนาคาร ณ วันที่ทาการเปิ ดบัญชี และจะหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
การถอนเงินก่อนครบกาหนด
กรณี ถอนเงินก่อนครบระยะเวลาการฝาก บัญชีเงินฝากจะถูกปิ ด และลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไข
ดังนี้
 ฝากเงินไม่ถึง 3 เดือนนับจากวันที่เปิ ดบัญชี ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 ฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทวั่ ไปตามประกาศธนาคาร
ณ วันที่ทาการเปิ ดบัญชี ตามระยะเวลาที่ฝากจริ ง และถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ไม่มี
ถ้าผูฝ้ ากไม่มีคาสั่งใดมายังธนาคาร ธนาคารจะต่ออายุการฝากแบบไม่มีกาหนดระยะเวลา ประเภทจ่ายคืน
เมื่อทวงถาม โดยได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทวั่ ไปตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ต่ออายุการฝาก ตาม
ระยะเวลาที่ฝากไว้จริ ง นับตั้งแต่วนั ที่ครบกาหนดระยะเวลาการฝากจนถึงก่อนวันที่ปิดบัญชี 1 วัน พร้อม
หักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
ติดต่อเจ้าหน้าที่บริ การลูกค้าที่ Call Center 02-629-5588 หรื อที่สาขาของธนาคารหรื อ www.icbcthai.com
 ลูกค้าต้องฝากเงินเข้าบัญชีทุกเดือน ด้วยจานวนเงินที่เท่ากัน จนครบกาหนด 24 หรื อ 36 งวด
ติดต่อกัน ตามเงื่อนไข มิฉะนั้น จะถือว่าลูกค้าทาผิดเงื่อนไข ซึ่งจะทาให้ลูกค้าไม่ได้รับสิ ทธิพิเศษ
ยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก รวมถึงอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 ธนาคารขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะระงับการทาธุรกรรมชัว่ คราวจนกว่าจะได้รับการติดต่อจากเจ้าของบัญชี
ในกรณี ขอ้ มูลเอกสารแสดงตนที่แสดงไว้กบั ธนาคารหมดอายุ โดยธนาคารจะมีการแจ้งเตือน
ล่วงหน้า

คาเตือน : เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจานวนที่กาหนดไว้ ในกฎหมายโดยปัจจุบันคือสู งสุ ดไม่ เกิน 1 ล้านบาท
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลบังคับใช้จนกว่าธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าบริ การ หรื อเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์
ณ ที่ทาการของสาขา และบนเว็บไซต์ของธนาคาร
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