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ผูอ้อกผลติภณัฑ ์ ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน)    

ชือ่ผลติภณัฑ ์ เงนิฝากประจ าเพิม่คา่สบายใจ 

ประเภทผลติภณัฑ ์ เงนิฝากประจ า 

จ านวนเงนิเปิดบญัชขี ัน้ต า่ 
และสงูสดุ 

ขัน้ต ่า 1,000 บาท และสงูสดุ 25,000 บาท 

อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี และ
รายละเอยีดอตัราดอกเบีย้ 

เป็นไปตามประกาศอตัราดอกเบีย้เงนิฝากลา่สดุของธนาคาร สามารถเขา้ไปดรูายละเอยีด
เพิม่เตมิไดท้ ี ่www.cimbthai.com 

ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน หรอื 36 เดอืน 

ระยะเวลาจา่ยดอกเบีย้  เมือ่ครบก าหนด 24 เดอืน หรอื 36 เดอืน 

เง ือ่นไขหลกั  ส าหรบับคุคลธรรมดาทีม่ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย และมอีายตุ ัง้แต ่1 เดอืน - 65 ปีบรบิรูณ ์
ณ วนัเปิดบญัช ี

 กรณีผูเ้ปิดบญัชทีีม่อีายเุกนิกวา่ 65 ปี จะไมไ่ดร้บัความคุม้ครองในสว่นของประกนั
อบุตัเิหตสุว่นบคุคลแตย่งัคงไดร้บัดอกเบีย้เงนิฝากตามประกาศอตัราดอกเบีย้ของ
ธนาคาร 

 สามารถเปิดไดค้นละหนึง่บญัชเีทา่น ัน้ (นบัรวมบญัชเีงนิฝากประจ าปลอดภาษปีระเภท
ฝากรายเดอืนทกุประเภท) 

 กรณีบดิาและ/หรอืมารดาเป็นผูฝ้ากเงนิเพือ่บุตรผูเ้ยาวใ์หถ้อืวา่เงนิฝากและเงนิไดท้ ี่
เกดิข ึน้เป็นของบตุรผูเ้ยาว ์        

 วงเงนิฝากตอ่เดอืนเทา่ๆ กนั ต ัง้แต ่1,000 -25,000 บาท โดยจ านวนเงนิฝากตอ่เดอืน
จะตอ้งเทา่กนัทกุๆ เดอืน และเป็นจ านวนเต็มหลกั 500 บาท 

 ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน หรอื 36 เดอืน  ท ัง้นีจ้ านวนเงนิฝากตลอดระยะเวลาฝากสงูสดุ
ไมเ่กนิ 600,000 บาท 

 ไดร้บัความคุม้ครองประกนัอบุตัเิหตจุากบรษิทัประกนัภยัทีธ่นาคารไดก้ าหนด ในวงเงนิ
คุม้ครองเทา่กบัวงเงนิทีผู่ฝ้ากมคีวามประสงคใ์นการฝากจนครบระยะเวลาฝาก แตไ่มเ่กนิ 
600,000 บาท 

การฝาก/ถอน/โอน สทิธิ
ประโยชนแ์ละเงือ่นไขอืน่  

 ผูฝ้ากตอ้งมบีญัชอีอมทรพัยห์รอืบญัชกีระแสรายวนักบัธนาคาร เพือ่ใชร้บัโอนเงนิตน้
และดอกเบีย้เม ือ่ครบก าหนดระยะเวลาฝาก และ/หรอื ใชห้กัเงนิอตัโนมตัเิพือ่โอนเขา้
บญัชเีงนิฝากประจ าเพิม่คา่สบายใจทกุเดอืน  

 กรณีขาดฝาก 
(1) ไมเ่กนิ 2 เดอืน สามารถฝากตอ่เนือ่งได ้โดยวนัทีค่รบก าหนดระยะเวลาฝาก จะเลือ่น
ออกตามจ านวนเดอืนทีข่าดฝาก 
(2) เกนิ 2 เดอืน จะไดร้บัอตัราดอกเบีย้ออมทรพัยเ์ฉพาะเงนิตน้ตามประกาศของ
ธนาคารในแตล่ะวนั โดยค านวณทกุวนั พรอ้มท ัง้หกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 15% ตามที่
สรรพากรก าหนดไว ้โดยระบบจะปิดบญัชเีงนิฝากโดยอตัโนมตั ิและโอนท ัง้เงนิตน้พรอ้ม
ดอกเบีย้ทีห่กัภาษ ีณ ทีจ่า่ยเขา้บญัชอีอมทรพัยท์ ีล่กูคา้แจง้ไวพ้รอ้มกบัการเปิดบญัช ี

อตัราดอกเบีย้กรณีผดิ
เงือ่นไข 

หากผูฝ้ากเงนิถอนเงนิกอ่นก าหนด จะตอ้งถอนเงนิท ัง้จ านวนและบญัชเีงนิฝากจะถกูปิด 
โดยธนาคารจะจา่ยดอกเบีย้เงนิฝาก ตามเงือ่นไขดงันี ้
(1) ถอนเงนิฝากกอ่น 3 เดอืน ธนาคารไมจ่า่ยดอกเบีย้เงนิฝาก 
(2) ถอนเงนิฝากต ัง้แต ่3 เดอืนขึน้ไปนบัจากวนัทีฝ่ากแตไ่มค่รบก าหนดตามระยะเวลา
ฝาก ธนาคารจะจา่ยดอกเบีย้ตามระยะเวลาและจ านวนเงนิทีฝ่ากไวจ้รงิในอตัราดอกเบีย้
ออมทรพัยต์ามประกาศของธนาคาร พรอ้มท ัง้หกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย ตามทีส่รรพากรก าหนด
ไว ้       

คา่รกัษาบญัช ี ไมม่ ี

การตอ่อายบุญัช ีเมือ่ครบ
ก าหนดระยะเวลาการฝาก  

เมือ่ครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ระบบจะปิดบัญชเีงนิฝากโดยอัตโนมัต ิและโอนทัง้เงนิตน้พรอ้ม
ดอกเบีย้เขา้บัญชอีอมทรัพยท์ีล่กูคา้แจง้ไวพ้รอ้มกับการเปิดบัญช ี

ประเภทประกนัภยั ประกนัภยัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล (PA) 

ชือ่บรษิทัประกนัภยั บรษิทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เง ือ่นไขความคุม้ครอง
ประกนัภยั   

วนัเร ิม่ตน้และสิน้สดุความคุม้ครอง 
 ความคุม้ครองจะเร ิม่นบัต ัง้แตว่นัทีเ่ปิดบญัชเีงนิฝากเพิม่คา่สบายใจและจะสิน้สดุความ
คุม้ครองเมือ่ผูฝ้ากปิดบญัชเีงนิฝากเพิม่คา่สบายใจ  

 กรณีผูเ้ปิดบญัชทีีม่อีายเุกนิกวา่ 65 ปี จะไมไ่ดร้บัความคุม้ครองในสว่นของประกนั
อบุตัเิหตสุว่นบคุคล แตย่งัคงไดร้บัดอกเบีย้เงนิฝากตามประกาศอตัราดอกเบีย้ของ
ธนาคาร 

วงเงนิทีคุ่ม้ครองประกนัภยั ไดร้บัความคุม้ครองประกนัอบุตัเิหตจุากบรษิทัประกนัภยัทีธ่นาคารไดก้ าหนด ในวงเงนิ
คุม้ครองเทา่กบัวงเงนิทีผู่ฝ้ากมคีวามประสงคใ์นการฝากจนครบระยะเวลาฝาก แตไ่มเ่กนิ 
600,000 บาท 
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ชอ่งทางในการตดิตอ่
ธนาคาร  

 ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย ทกุสาขา 

 CIMB Thai Care Center โทร. 02-626-7777 
 ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ี ่CIMB Thai Website (www.cimbthai.com) 

ขอ้ควรระวงั   การท าธุรกรรมขา้มเขต ขา้มผูใ้หบ้รกิาร อาจมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิ  
 หากมขีอ้สงสยัโปรดสอบถามพนกังานขายทนัท ี

การแจง้เปลีย่นแปลง
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร หรอื
การแจง้เตอืนทีส่ าคญัตา่งๆ 

กรณีมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการใหบ้รกิารใดๆ ทีท่ าใหล้กูคา้เสยีประโยชน ์ธนาคารจะแจง้
ลว่งหนา้กอ่นด าเนนิการ 
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