
บริการการเงนิผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลติภณัฑ์ บริการการเงนิผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนีแ้ละควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซือ้หรือใช้บริการผลิตภัณฑ์) 

ชื่อผู้ขายผลิตภณัฑ์: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ชื่อผู้ออกผลิตภณัฑ์: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน)   
ชื่อผลิตภณัฑ์: CIMB THAI Digital Banking (CIMB TH) 

1. ข้อมูลผลิตภณัฑ์ 

บริการธนาคารบนมือถือผา่นแอปพลเิคชนั CIMB THAI Digital Banking (CIMB TH) เป็นบริการเพื่อเพิ่มความสะดวกในการท าธรุกรรมทางการเงิน
ออนไลน์  ให้สามารถท าธุรกรรมได้ง่าย ทกุที่ ตลอด 24 ชัว่โมง ผา่นสมาร์ทโฟน โดยที่ไมต้่องมาที่สาขาของธนาคาร พร้อมด้วยเทคโนโลยีความปลอดภยั
ของธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย เพื่อเพิ่มความมัน่ใจในการท าธุรกรรม โดยมีบริการตา่ง ๆ ดงันี ้
- บริการด้านบญัชี (เฉพาะบญัชีเงินฝากออมทรัพย์และบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั) 

- สรุปยอดบญัชีเงินฝาก 
- เปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ e-Savings ส าหรับลกูค้าผลติภณัฑ์เงินฝากปัจจบุนั 
- เรียกดกูารท ารายการย้อนหลงัสงูสดุ 1 ปี 

- บริการโอนเงิน 
- โอนเงินภายในธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)   
- โอนเงินระหวา่งธนาคาร โดยใช้หมายเลขบญัชีปลายทาง 

- บริการด้านการช าระเงินคา่สนิค้าและบริการตา่งๆ ผา่นระบบพร้อมเพย์ 
- สามารถช าระเงินคา่สนิค้าและบริการตา่งๆ ด้วยวิธีการกรอกข้อมลู หรือสแกน Barcode หรือสแกน QR code ตามมาตรฐานธนาคารแหง่

ประเทศไทย 
- บริการด้านพร้อมเพย์ 

- สมคัรบริการพร้อมเพย์ด้วยบตัรประชาชนหรือ เบอร์โทรศพัท์มือถือ 
- ยกเลกิบริการพร้อมเพย์ที่สมคัรไว้กบัธนาคารซีไอเอ็มบี 
- แสดงรายละเอียดการสมคัรพร้อมเพย์ 

- บริการด้านการโอนเงินหรือช าระเงิน ด้วย QR Code 
- QR C Scan C เป็นการสแกนเพือ่โอนเงินจากบญัชีบคุคลของลกูค้าไปท่ีบญัชีบคุคลอื่น 
- QR C Scan B เป็นการสแกนช าระเงินจากบญัชีลกูค้าไปยงัผู้ให้บริการตา่งๆ 

- บริการด้านการรับโอนเงินด้วย QR Code โดยผู้ใช้ต้องสมคัรพร้อมเพย์กบัธนาคารซีไอเอม็บีเพื่อใช้บริการ QR Code รับเงิน 
- บริการตรวจสอบรายละเอียดของรายการธุรกรรมทีด่ าเนินการส าเร็จแล้ว ท่ี QR verification บนใบเสร็จ 
- บริการด้านการลงทนุ 

- แสดงรายละเอียดบญัชีกองทนุ 
- บริการซือ้ ขาย สบัเปลีย่น และยกเลกิการท ารายการกองทนุรวมของบลจ.ซีไอเอ็มบ-ีพรินซิเพิล โดยสามารถท ารายการได้ในเวลาท าการดงันี ้

1) ซือ้กองทนุ 8:30 – 15:30 น. 
2) ขายและสบัเปลีย่นกองทนุ 8:30 – 15:00 น. 
3) ยกเลกิรายการ ภายใน 15:30 น. ภายในวนัท ารายการ 

กรณีท ารายการซือ้ ขาย หรือสบัเปลีย่นนอกเวลาท าการ ระบบจะเก็บข้อมลูไว้ด าเนินการในวนัท าการถดัไป 
- เรียกดกูารท ารายการย้อนหลงัสงูสดุ 1 ปี  
- ท าแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทนุ (Client Suitability Test) 

- บริการด้านสนิเช่ือ 
- การลงทะเบยีนเข้าใช้งานด้วยเลขที่บญัชีสนิเช่ือ ลกูค้าสามารถดขู้อมลูสนิเช่ือและกดแสดงบาร์โค๊ตเพื่อน าไปช าระสนิเช่ือ ณ จดุรับช าระบริการ

ตา่งๆ ได้เทา่นัน้ กรณีลกูค้าต้องการใช้บริการอื่นๆ อาทิ ดขู้อมลูบญัชีเงินฝาก ใช้บริการการโอนเงิน ฯลฯ ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานเพิ่ม



ด้วยข้อมลูบญัชีเงินฝาก หรือตดิตอ่ศนูย์บริการลกูค้าทางโทรศพัท์ (Care Center)  
- ช าระสนิเช่ือได้ทกุประเภทยกเว้นสนิเช่ือบคุคล แคชลงิค์ 
- สนิเช่ือ Extra cash โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์จากบญัชีสนิเช่ือได้ 
- ดขู้อมลูผลติภณัฑ์สนิเช่ือเบือ้งต้นได้ทกุประเภท ในกรณีที่ไมม่ีบญัชีสนิเช่ือ 

- บริการอื่นๆ 
- เปิด/ปิดการตัง้คา่การเข้าใช้งานแอปพลเิคชนัด้วยการสแกนใบหน้า (Face ID) หรือสแกนลายนิว้มอื (Fingerprint) 
- เปลีย่นแปลงรหสัผา่น Passcode 

- อปุกรณ์ที่รองรับการใช้งาน  

    - iOS ตัง้แต ่iPhone 6 ขึน้ไป 

    - Android เวอร์ชัน่ 6 ขึน้ไป 

2. เงื่อนไขการใช้บริการหลกั 

 บริการออนไลน์ส าหรับลกูค้าสญัชาติไทยทีม่ีผลติภณัฑ์บตัรเดบติหรือผลติภณัฑ์การลงทนุของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) ประเภทเดี่ยว 
 ลกูค้า 1 ทา่น สามารถสมคัรและใช้บริการแอปพลเิคชนั CIMB THAI Digital Banking (CIMB TH) ได้เพียง 1 อปุกรณ์เทา่นัน้ กรณีต้องการเปลีย่น

อปุกรณ์ที่ติดตัง้แอปพลเิคชนั ลกูค้าจะต้องยืนยนัตวัตนเพื่อสมคัรใช้บริการในอปุกรณ์ใหม ่และจะไมส่ามารถเข้าใช้บริการแอปพลเิคชนัในอปุกรณ์
เคร่ืองเดิมได้ 

 ธนาคารจะจดัสง่รหสั OTP (One Time Password) ส าหรับสมคัรใช้บริการผา่นทาง SMS ที่หมายเลขโทรศพัท์มือถือที่ลกูค้าลงทะเบียนไว้กบั
ธนาคาร กรณีต้องการเปลีย่นหมายเลขโทรศพัท์มือถือ กรุณาติดตอ่สาขาของธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

 ลกูค้าจะต้องยืนยนัตวัตนในการเข้าใช้บริการด้วยรหสัผา่น Passcode หรือการยืนยนัตวัตนด้วยใบหน้า หรือลายนิว้มือ 
 ลกูค้าจะต้องยืนยนัการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยรหสัผา่น Passcode อีกครัง้ 
 กรณีต้องการยกเลกิการใช้บริการแอปพลเิคชนั CIMB THAI Digital Banking (CIMB TH) กรุณาติดตอ่ CIMB THAI Care Center  โทร 0-2626-

7777 
 เง่ือนไขอื่น ๆ เป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของการใช้บริการแอปพลเิคชนั CIMB THAI Digital Banking (CIMB TH) 

3. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ 

 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ไมม่คีา่ธรรมเนียม 

 ค่าธรรมเนียมรายปี ไมม่ีคา่ธรรมเนียม 
 ค่าธรรมเนียมช าระค่าสินค้า และบริการ  

บริการโอนเงนิ ค่าธรรมเนียม วงเงนิสูงสุดต่อรายการ วงเงนิสูงสุดต่อวนั 

1. ช าระคา่สนิค้า และบริการผา่นระบบพร้อมเพย์ 
รวมถงึการสแกน QR เพื่อช าระคา่สนิค้า และบริการ 

ไมม่ีคา่ธรรมเนียม 500,000 บาท 500,000 บาท 

 
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิ 

บริการโอนเงนิ ค่าธรรมเนียม วงเงนิสูงสุดต่อรายการ วงเงนิสูงสุดต่อวนั 

1. โอนเงินภายในธนาคารระหวา่งบญัชีตนเอง ไมม่ีคา่ธรรมเนียม 10 ล้านบาท 10 ล้านบาท  
2. โอนเงินภายในธนาคารเข้าบคุคลอื่น ไมม่ีคา่ธรรมเนียม 500,000 บาท 500,000 บาท 
3. โอนเงินระหวา่งธนาคาร ไมม่ีคา่ธรรมเนียม 500,000 บาท 500,000 บาท 
4. โอนเงินพร้อมเพย์ รวมถงึการสแกน QR เพื่อโอน
เงินระหวา่งบคุคล 

ไมม่ีคา่ธรรมเนียม 500,000 บาท 500,000 บาท 
 



4. ข้อควรระวัง 

ทา่นมีหน้าทีใ่นการดแูลรักษารหสัผา่น Passcode และความปลอดภยัอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ของตนเองเป็นอยา่งดี ดงันัน้ธนาคารขอแนะน าให้ทา่น : 
 เก็บรักษาอปุกรณ์ทีต่ิดตัง้แอปพลเิคชนัไว้กบัตนเอง กรณีอปุกรณ์สญูหาย ทา่นสามารถดาวน์โหลดแอปพลเิคชนั เพื่อยืนยนัตวัตนและสมคัรใช้บริการ

ใหมไ่ด้ทนัทีโดยที่ไมต้่องตดิตอ่ธนาคาร เพื่อให้ไมส่ามารถใช้บริการในอปุกรณ์เคร่ืองเดิมได้ 
 ควรจดจ ารหสัผา่น Passcode และไมเ่ขียนรหสัผา่น Passcode ลงบนสิง่ตา่ง ๆ โดยเฉพาะบนอปุกรณ์ที่ติดตัง้แอปพลเิคชนั 
 ไมเ่ปิดเผยรหสัผา่น Passcode ให้ผู้ใดทราบ รวมถึงพนกังานของธนาคาร 
 ออกจากแอปพลเิคชนัทกุครัง้หลงัจากท ารายการเสร็จสิน้ 
 กรุณาตดิตอ่ธนาคารทนัทีเมื่อมีสิง่ผิดปกติหรือรายการธุรกรรมไมพ่งึประสงค์เกิดขึน้กบับญัชีของทา่นท่ี CIMB THAI Care Center โทร 0-2626-

7777  

5. ช่องทางในการตดิต่อธนาคาร 

หากต้องการสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม หรือมีปัญหาการใช้บริการ หรือร้องเรียน สามารถตดิตอ่ธนาคารได้ทางช่องทางดงันี ้
 สาขาของธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
 CIMB THAI Care Center หมายเลข 0-2626-7777 หรืออีเมล cimbthai.carecenter@cimbthai.com 
 เว็บไซต์ www.cimbthai.com 
       CIMB THAI Bank ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

 

*ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้จดัตัง้ศนูย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินขึน้ โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อให้ค าปรึกษา รับและดแูลเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบับริการทาง
การเงินและให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน หากทา่นไมไ่ด้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการของธนาคาร สามารถตดิตอ่ศนูย์คุ้มครองผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน ได้ที่หมายเลขโทรศพัท์ 1213 หรือ อีเมล fcc@bot.or.th 

 

ข้อมลูบริการในเอกสารฉบบันี ้มผีลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 24 มีนาคม 2563  

mailto:fcc@bot.or.th

