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บัญชีเงินฝากประจ า Online Deposit 
(กรุณาศึกษารายละเอียดและเง่ือนไขของผลิตภณัฑใ์นเอกสารฉบบัน้ีโดยละเอียด 
ก่อนท่ีลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการผลิตภณัฑ)์ 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ขอ้มลูปรับปรุงล่าสุด: 10 ตุลาคม 2565 

ช่ือผลิตภณัฑ ์ บญัชีเงินฝากประจ า Online Deposit ส าหรับลูกคา้บุคคล 
(Online Fixed Deposit Account) 

ประเภทผลติภัณฑ์ เงินฝากประจ า ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก 

ระยะเวลาฝาก 3-48 เดือน 

จ านวนเปิดบัญชีขั้นต ่าและสูงสุด 
(บาท ) 

 ไม่มีก าหนดจ านวนเงินฝากขั้นต ่าในการเปิดบญัชี (แต่ตอ้งมากกวา่ศูนยบ์าท)  
 ไม่จ ากดัจ านวนเงินคงเหลือขั้นต ่า 

อตัราดอกเบีย้ต่อปี (% ต่อปี) 0.950% - 1.350%* ข้ึนกบัระยะเวลาการฝาก 
(*อตัราดอกเบ้ียอาจเปล่ียนแปลงได ้ดูขอ้มลูอตัราดอกเบ้ียล่าสุดไดท่ี้ www.icbcthai.com) 

รายละเอยีดอตัราดอกเบีย้ 
(% ต่อปี) 

 

ระยะเวลาการฝากเงิน อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี)* 
3 เดือน 0.95 
6 เดือน 1.05 
12 เดือน 1.15 
18 เดือน 1.25 
24 เดือน 1.30 

36, 48 เดือน 1.35 
 

ระยะเวลาจ่ายดอกเบีย้ จ่ายดอกเบ้ียเม่ือครบก าหนดระยะเวลาฝาก  
เงื่อนไขหลัก  ส าหรับลูกคา้บุคคลธรรมดา  

 ไม่รับฝากบญัชีประเภท ‘เพื่อ’ ‘โดย’/ บญัชีร่วม (‘และ’ ‘หรือ’)/ บญัชีคณะบุคคล 
เงื่อนไขการฝาก/ ถอน/ โอน  
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอืน่ 

เงื่อนไขการเปิดบัญชี 
 ลูกคา้สามารถเปิดบญัชีหรือฝากเงินเขา้บญัชีเงินฝากประจ า Online Deposit ได ้ผา่นบริการ

ไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงกก้ิ์งหรือบริการโมบายแบงกก้ิ์ง (ช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์) 
 ลูกคา้จะตอ้งมีบญัชีเงินฝากอ่ืนของธนาคารมาใชร้องรับการฝากและถอนเงิน โดยการท า

รายการโอนเงินระหวา่งสองบญัชีผา่นทางบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงกก้ิ์ง หรือบริการ
โมบายแบงกก้ิ์ง 

 บญัชีท่ีจะใชร้องรับการฝากหรือถอนเงิน จะตอ้งเป็นบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยท่ี์ได้
ลงทะเบียนใชง้านกบัช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ไวเ้ท่านั้น   

 ขณะเปิดบญัชีลูกคา้สามารถเลือกไดว้า่ เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการฝากเงิน จะใหธ้นาคาร
โอนเงินกลบัเขา้บญัชีออมทรัพย ์หรือต่ออายกุารฝากเป็นประเภทเงินฝากประจ าตามระยะ 
เวลาการฝากเงินที่ลูกคา้เลือก โดยไดรั้บดอกเบ้ียตามประกาศธนาคารท่ีใชบ้งัคบัอยู ่ณ วนัท่ี
ต่ออายเุงินฝากนั้น  

 สามารถฝากเงินเพ่ิมได ้โดยไม่จ ากดัจ านวนเงิน และสามารถเลือกระยะเวลาในการฝากเงิน
ไดม้ากกวา่ 1 ประเภท 

เงื่อนไขการฝาก-ถอน 
 การฝากเงิน ท าไดโ้ดยการโอนเงินจากบญัชีออมทรัพยอ่ื์นที่ลูกคา้มีกบัธนาคารมาเขา้เงินฝาก

ประจ า Online Deposit 
 การถอนเงิน ท าไดโ้ดยการโอนเงินออกจากเงินฝากประจ า Online Deposit  ไปยงับญัชี          

ออมทรัพยอ่ื์นของธนาคาร แลว้เลือกถอนเงินออกจากบญัชีอีกคร้ัง โดยการเลือกเบิกถอน  
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ค าเตือน: เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย โดยปัจจุบันคือสูงสุดไม่เกนิ  1 ล้านบาท  

 

เงินสดจากบตัรเดบิตธนาคารไดทุ้กตูเ้อทีเอม็ หรือโอนไปยงับญัชีอ่ืนผา่นบริการอินเทอร์เน็ต
แบงกก้ิ์ง หรือบริการโมบายแบงกก้ิ์ง 

เงื่อนไขการปิดบัญชี 
 ลูกคา้จะไม่สามารถท าการปิดบญัชีไดด้ว้ยตนเองผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ ลูกคา้ตอ้งติดต่อ

ธนาคารเพื่อท าการปิดบญัชีเท่านั้น 
 การถอนหรือปิดบญัชีนั้น ตอ้งถอนทั้งจ  านวน หา้มท ารายการถอนเพียงบางส่วน 

เงื่อนไขอืน่ๆ 
 บญัชีเงินฝากประจ า Online Deposit  ไม่สามารถท าธุรกรรมใดๆ ท่ีเคาน์เตอร์สาขาธนาคารได ้
 ลูกคา้จะถูกหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายของจ านวนดอกเบ้ียท่ีไดรั้บตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด 

ขั้นตอนการเปิดบัญชี เปิดบัญชีทางบริการไอซีบีซีอนิเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ 
1. เขา้สู่ระบบบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงกก้ิ์งส าหรับลูกคา้บุคคล เลือกเมนู ‘เงินฝากประจ า’  
2. กดเมนู ‘ฝากประจ ายอดใหม่’ แลว้เลือกระยะเวลาท่ีตอ้งการฝาก โดยกดค าส่ัง ‘ฝากเงิน’ 
3. เลือกบญัชีเงินฝากออมทรัพยข์องธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ท่ีตอ้งการโอนเงินไปยงับญัชีเงินฝาก

ประจ า  
4. กดยนืยนัเพื่อเปิดบญัชี 

หลงัเปิดบญัชีส าเร็จแลว้ ลูกคา้สามารถท าการฝากเงินเขา้บญัชีไดใ้นขั้นตอนต่อไป โดยการเลือกบญัชี
ออมทรัพยท่ี์ตอ้งการโอนเงินแลว้กรอกจ านวนเงินที่ตอ้งการฝาก กด ‘ยนืยนั’ เพื่อด าเนินการฝากเงิน 

อตัราดอกเบีย้กรณีผิดเงื่อนไข 
การฝาก 

กรณีธนาคารยนิยอมใหถ้อนเงินก่อนวนัครบก าหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียตามจ านวนวนัที่ฝากจริง
ในอตัรา 0.20% ต่อปี  

ค่ารักษาบัญชี ไม่มี 
การต่ออายุบัญชี เมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาการฝาก 

เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการฝาก สามารถเลือกต่ออายกุารฝากตามระยะเวลาในตารางหวัขอ้ 
“รายละเอียดอตัราดอกเบ้ีย” ขา้งตน้  โดยไดรั้บดอกเบ้ียตามประกาศธนาคารท่ีใชบ้งัคบัอยู ่ณ วนัท่ีต่อ
อายเุงินฝากนั้น หรือเลือกโอนเงินฝากทั้งจ  านวนกลบัเขา้บญัชีออมทรัพย ์

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

ข้อควรระวัง  เน่ืองจากการเปิดบญัชี การฝากหรือถอนเงินของบญัชีเงินฝากประจ า Online Deposit  จะตอ้ง
ท าผา่นบริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงกก้ิ์ง หรือบริการโมบายแบงกก้ิ์งเท่านั้น ดงันั้น หาก
ลูกคา้ยงัไม่เคยใชบ้ริการดงักล่าว ลูกคา้จะตอ้งท าการสมคัรและสามารถเขา้ใชง้านบริการ
อินเทอร์เน็ตแบงกก้ิ์ง หรือบริการโมบายแบงกก้ิ์งส าหรับลูกคา้บุคคลได ้

 ลูกคา้สามารถลงทะเบียนบญัชีออมทรัพยเ์พื่อใชง้านทางอิเลก็ทรอนิกส์ไดท่ี้เคาน์เตอร์
ธนาคารทุกสาขา บญัชีท่ีไม่ไดล้งทะเบียนจะไม่สามารถใชร้องรับการฝากหรือถอนเงินได ้

 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะระงบัการท าธุรกรรมชัว่คราวจนกวา่จะไดรั้บการติดต่อจากเจา้ของ
บญัชีในกรณีขอ้มลูเอกสารแสดงตนท่ีแสดงไวก้บัธนาคารหมดอาย ุโดยธนาคารจะมีการแจง้
เตือนล่วงหนา้ 

การแจ้งเปลีย่นแปลงเงื่อนไขการ
ให้บริการหรือการแจ้งเตือนที่ส าคัญ
ต่างๆ 

ขอ้มลูในเอกสารฉบบัน้ี มีผลบงัคบัใชจ้นกวา่ธนาคารจะแจง้ใหลู้กคา้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงอตัรา
ดอกเบ้ีย ค่าบริการ หรือเง่ือนไขของผลิตภณัฑ ์ณ ท่ีท  าการของสาขา และบนเวบ็ไซตข์องธนาคาร 

http://www.icbcthai.com/

