
คาขายสบายใจ ไมมีคาธรรมเนียม รับดอกเบี้ยสูงทุกเดือน

ทำธุรกิจสะดวกสบายผานชองทางออนไลน ไมตองเดินทาง

CIMB Biz Account 

ขอกำหนดและเง�อนไขเปนไปตามที่ธนาคารกำหนด

1063TBATDB1063TBATDB

FORWARD Your Biz Solution

กาวไปอีกขั้น เพ�อธุรกิจของคุณ

พิเศษสำหรับลูกคาใหมเทานั้น

• บัญชีกระแสรายวันมีดอกเบ้ียสูงสุด 0.50% (อัตราดอกเบ้ียแบบข้ันบันได)

• ซื้อสมุดเช็ค 1 เลม ฟรี 1 เลม

• ไมมีคาธรรมเนียมการโอน การจาย ผานชองทางออนไลน

บทพิสูจนแหงความสำเร็จและเคร�องการันตีคุณภาพ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ควา 2 รางวัลอันทรงเกียรติ

จากเวทีระดับนานาชาติ Digital CX Awards 2020

• Best Bank Account User Experience และ

• Best Product or Service Innovation



บัญชี CIMB Biz Account

รับสิทธิประโยชนมากมาย...เม�อเปดบัญชี CIMB Biz Account

บัญชีกระแสรายวันแบบมีดอกเบี้ยสำหรับผูประกอบธุรกิจ ที่ใหสิทธิประโยชนในการโอนเงิน 

ชำระเงิน รับเงินผานชองทางออนไลน 

โดยไมตองคงยอดเงินขั้นต่ำในบัญชีหรือจายคาบริการรายเดือนเพ�อรับสิทธิประโยชน    

บัญชีกระแสรายวัน สิทธิประโยชน

ธุรกรรมผานชองทางออนไลน สิทธิประโยชน

ดอกเบี้ยเงินฝาก (อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได)

สมุดเช็ค

เรียกเก็บเช็คขามเขต (Cheque Collection)

สูงสุด 0.50% ตอป

  ซื้อ 1 เลม ฟรี 1 เลม

ไมมีคาธรรมเนียม

คาบริการรายปธนาคารออนไลน CIMB Biz Channel

และ Biz Channel @CIMB Mobile App

• รายงานความเคล�อนไหวของบัญชี (Statement)

• จายเงินเดือน (Payroll)

• ฟรีประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลคุมครองสูงสุด 30,000 บาท

   ใหกับพนักงานที่ ไดรับเงินเดือนผานบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

• โอนเงินภายในธนาคาร (Direct Credit)

• โอนเงินรายยอยระหวางธนาคาร (SMART – Next day)

  แบบมีผลในวันทำการถัดไป

• โอนเงินระหวางประเทศ (Outward Remittance)

• โอนเงินและรับเงินระหวางธนาคารผานระบบ BAHTNET

ฟรี

 

ไมมีคาธรรมเนียม

ไมจำกัดจำนวนรายการ

ไมมีคาธรรมเนียม

ทั้งการโอน-รับเงิน

เฉพาะในสวนของ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ธุรกรรมการคาตางประเทศ สิทธิประโยชน

• บริการเรียกเก็บเงินจากตางประเทศ

  ตามเอกสารเลตเตอรออฟเครดิต หรือตามตั๋ว DA/DP

• บริการรับซื้อลดตั๋วสงออก

ไมมีคาธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยเริ่มตน 1.25% ตอป

ขึ้นอยูกับการพิจารณาของธนาคาร



อัตราดอกเบี้ยเงินฝากแบบขั้นบันได

เปดบัญชีงาย ไมกำหนดเงินขั้นต่ำ

• เปดบัญชีเปนเงินบาท 1 บัญชีตอ 1 ลูกคา และไมกำหนดจำนวนเงินเปดบัญชีขั้นต่ำ

• รับดอกเบี้ยเปนรายเดือน

• ไมกำหนดจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำตอเดือนเพ�อรับสิทธิประโยชนของบัญชี

• สำหรับลูกคาบุคคลธรรมดา ลูกคานิติบุคคล ที่มีถิ่นที่อยู ในประเทศไทย นิติบุคคลที่ ไมแสวงหากำไรและ 

  หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องคกรอิสระ/นิติบุคคลที่รัฐถือหุน รวมถึงนิติบุคคลอ�นที่ธนาคารกำหนด 

  ไมรวมถึงลูกคาสถาบันการเงิน บริษัทประกัน กองทุน สหกรณและนิติบุคคลที่กำหนดโดยธนาคาร

• ลูกคาบุคคลธรรมดาตองย�นเอกสารแสดงตนของผูประกอบธุรกิจที่ออกใหโดยหนวยงานราชการ เชน 

  ทะเบียนพาณิชย หรือ ภ.พ. 20

    

อัตราดอกเบี้ยตอป

ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเง�อนไขตางๆ และอัตราดอกเบี้ยโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

เง�อนไขและอัตราดอกเบี้ยเปนไปตามประกาศของธนาคาร

0.00%

0.35%

0.50%

0.25%

(1) = 0.00% (2) = 0%-0.28% 

(3) = 0.28%-0.50% (4) = 0%-0.50%

ยอดเงินฝาก

ขั้นที่ 1 ยอดเงินต่ำกวา 200,000 บาท
(1)

ขั้นที่ 2 ยอดเงินตั้งแต 200,000 บาท แตไมเกิน 1,000,000 บาท
(2)

ขั้นที่ 3 ยอดเงินตั้งแต 1,000,000 บาท แตไมเกิน 500,000,000 บาท
(3)

ขั้นที่ 4 ยอดเงินตั้งแต 500,000,000 บาท ขึ้นไป
(4)

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยที่จะไดรับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

Transaction Banking Hotline 02 626 7771



ใหดอกเบี้ยสูงสุด 0.50%

อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได

ฟรี ทุกธุรกรรม

ผานชองทางออนไลน

ฟรี สมุดเช็ค

ซื้อ 1 เลม ฟรี 1 เลม

ฟรี โอนเงิน

ทั้งในและตางประเทศ

ผานชองทางออนไลน

ฟรี จายเงินเดือน

ไมจำกัดรายการ

ผานชองทางออนไลน

ไมมีเง�อนไขแอบแฝง

ไมตองมีขั้นต่ำ

ไมมีคาธรรมเนียมใดๆ

ฟรี ประกันอุบัติเหตุ

สำหรับพนักงาน

คุมครองสูงสุด 30,000 บาท

ฟรี ธุรกรรมคาตางประเทศ

เรียกเก็บเงินจากตางประเทศ

ตาม L/C หรือตามตั๋ว DA/DP

บัญชี CIMB Biz Account

Free!

฿

฿

เปดบัญชีงายๆ ไดทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา




