
หัวข้อ รายละเอยีด
ช่ือผลิตภณัฑ์ บตัรเดบิตวีซ่า
ประเภทผลิตภณัฑ์ บตัรเดบิต

วงเงินสูงสุด (บาท)

ถอนเงินสดสูงสุด 100,000 บาท/ บตัร/ วนั
รูดซ้ือสินคา้สูงสุดบตัรคลาสสิค 1,000,000  บาท/ บตัร/ วนั  บตัรทอง 2,000,000  บาท/ บตัร/ วนั
*ลูกคา้สามารถขอปรับลดวงเงินถอนเงินสดและสามารถขอปรับเพ่ิมวงเงินถอนเงินสดไดท่ี้ ICBC (Thai) Call Center 
บตัรคลาสสิคและบตัรทองขยายวงเงินไดสู้งสุดไมเ่กิน 160,000 บาท

เง่ือนไขหลกั
- ตอ้งมีบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั หรือออมทรัพย ์เพ่ือผกูบญัชี
- เปิดบญัชีขั้นต ่า 1,000 บาท
- 1 บตัร ผกูได ้1 บญัชี

คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ (บาท) ไมคิ่ดคา่ธรรมเนียม
คา่ธรรมเนียมรายปี (บาท/ปี) - บตัรคลาสสิก 100 บาท/ใบ  บตัรทอง 100 บาท/ใบ 

- ธนาคารเรียกเกบ็คา่ธรรมเนียมบตัรเดบิต หลงัจากลูกคา้ใชบ้ริการแลว้ 1 ปี (Post-paid) และหากลูกคา้ยกเลิกบตัรเดบิต
ในระหวา่งปี ธนาคารจะไมคื่นคา่ธรรมเนียมบตัรใหก้บัลูกคา้

คา่ธรรมเนียมในการออกบตัรใหมท่ดแทน (บาท/คร้ัง) บตัรคลาสสิก 100 บาท/ใบ  บตัรทอง 100 บาท/ใบ
คา่ธรรมเนียมในการขอรหสัใหม ่(บาท/คร้ัง) ไมคิ่ดคา่ธรรมเนียม

เง่ือนไขในการสอบถามยอด/ถอนเงินสด/โอนเงินผา่นตู ้
ATM สิทธิประโยชนแ์ละเง่ือนไขอ่ืนๆ

- ถอนเงินสดได ้25,000 บาท / คร้ัง 
- ไมจ่  ากดัจ านวนคร้ังในการถอนเงิน / โอนเงินต่อวนั
- สอบถามยอดและถอนเงินสดผา่นตู ้ATM ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ฟรีคา่ธรรมเนียม
- ถอนเงินสดผา่นตู ้ATM ธนาคารอ่ืนท่ีมีสญัลกัษณ์ ATM Pool
      -- ในเขตบริการเดียวกนั  ฟรีคา่ธรรมเนียม 4 รายการแรกของเดือน ตั้งแต่รายการท่ี 5 เป็นตน้ไป รายการละ 10 บาท
      -- ขา้มเขตบริการ รายการละ 20 บาท
- สอบถามยอดผา่นตู ้ATM ธนาคารอ่ืนท่ีมีสญัลกัษณ์ ATM Pool
      -- ในเขตบริการเดียวกนั  ฟรีคา่ธรรมเนียม 4 รายการแรกของเดือน ตั้งแต่รายการท่ี 5 เป็นตน้ไป รายการละ 10 บาท
      -- ขา้มเขตบริการ  รายการละ 10 บาท
- โอนเงินระหวา่งบญัชีธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ผา่นตู ้ATM ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ฟรีคา่ธรรมเนียม  ไมจ่  ากดัวงเงิน
การโอนต่อวนั
- โอนเงินไปยงัธนาคารอ่ืน (ORFT) ผา่นตู ้ATM ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) สูงสุด 50,000 บาท / คร้ัง ไมจ่  ากดัวงเงินการ
โอนต่อวนั
      -- จ านวนเงินไมเ่กิน 10,000 บาท คา่ธรรมเนียมรายการละ 25 บาท
      -- จ านวนเงิน 10,001 บาท ถึง 50,000 บาท คา่ธรรมเนียมรายการละ 35 บาท

เง่ือนไขในการสอบถามยอด/ถอนเงินสดผา่นตู ้ATM ใน
ต่างประเทศ

- คา่ธรรมเนียมการถอนเงินในต่างประเทศ
      -- ถอนเงินผา่นตู ้ATM ธนาคารไอซีบีซี ในประเทศจีน  ฟรีคา่ธรรมเนียม
      -- ถอนเงินผา่นตู ้ATM ธนาคารไอซีบีซี ในประเทศอ่ืน  คา่บริการ 60 บาท บวกคา่ธรรมเนียมการถอนเงิน 1% ของ   
          จ  านวนเงินถอน  คา่ธรรมเนียมขั้นต ่า 70 บาท สูงสุด 560 บาท
      -- ถอนเงินผา่นตู ้ATM ธนาคารอ่ืนในประเทศจีนและประเทศอ่ืนๆ  คา่บริการ 60 บาท บวกคา่ธรรมเนียมการถอน    
          เงิน 1% ของจ านวนเงินถอน  คา่ธรรมเนียมขั้นต ่า 70 บาท สูงสุด 560 บาท
- คา่ธรรมเนียมการสอบถามยอดในต่างประเทศ
      -- สอบถามยอดผา่นตู ้ATM ธนาคารไอซีบีซี ในประเทศจีน  ฟรีคา่ธรรมเนียม
      -- สอบถามยอดผา่นตู ้ATM ธนาคารไอซีบีซี ในประเทศอ่ืน  ฟรีคา่ธรรมเนียม
      -- สอบถามยอดผา่นตู ้ATM ธนาคารอ่ืนในประเทศจีนและประเทศอ่ืนๆ  ฟรีคา่ธรรมเนียม

เง่ือนไขในการรูดซ้ือสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ - การรูดซ้ือสินคา้ส าหรับสกลุเงินต่างประเทศมีคา่ความเส่ียงไมเ่กิน 2.5% ของยอดใชจ่้าย
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ความรับผิดชอบของเจา้ของบตัร กรณีบตัรหาย - ควรแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัที โดยติดต่อ Call Center 02-629-5588 หรือท่ีสาขาของธนาคาร
- การแจง้บตัรหาย ผูถื้อบตัรยงัคงตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหายใดท่ีเกิดข้ึนในช่วง 5 นาที นบัตั้งแต่เวลาท่ีธนาคาร
ไดรั้บแจง้บตัรหายจากผูถื้อบตัร ทั้งน้ี ความเสียหายดงักล่าวรวมถึงความเสียหายท่ีเกิดจากการทจุริตของบคุคลอ่ืนดว้ย

กรณีท่ีธนาคารยกเวน้คา่ธรรมเนียมในการท าบตัรใหม่ 1. กรณีท่ีลูกคา้ใชบ้ริการท่ีตู ้ATM และ ตู ้ATM ยดึบตัรเดบิตแบบไมใ่ช่ความผิดของลูกคา้
2. กรณีออกบตัรใหมท่ดแทน บตัรท่ีหมดอาย ุ(แต่จะตอ้งน าบตัรใบเดิมมาดว้ย)

ขอ้ควรระวงั 1. การท าธุรกรรมขา้มเขต ขา้มผูใ้หบ้ริการ อาจมีคา่ธรรมเนียมเพ่ิมเติม
2. บตัรหายมีความเส่ียง ท่ีทา่นจะสูญเงินในบญัชีของทา่น ใหรี้บอายดั

ช่องทางในการติดต่อธนาคาร ติดต่อ Call Center 02-629-5588 หรือ http://www.icbcthai.com หรือท่ีสาขาของธนาคาร
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