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เอกสารข้อมลูขนัตาํของผลิตภณัฑ ์(Sales Sheet) 

ขอ้มลูปรบัปรงุ ณ วนัท ี6 กุมภาพนัธ ์2566 

หวัข้อผลิตภณัฑ ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ ์   

ชือผลิตภณัฑ ์ เงินฝากประจาํเพิมค่าสบายใจ 

ประเภทผลิตภณัฑ ์ เงนิฝากประจาํ 

จาํนวนเงินเปิดบญัชี 

ขนัตาํ และสงูสุด 

ขนัตํา 1,000 บาท 

สงูสดุ 25,000 บาท หรอืตามทธีนาคารกําหนดตามประกาศอตัราดอกเบยีเงนิฝาก มผีล ณ ปัจจุบนั 

อตัราดอกเบียต่อปี 

และรายละเอียด 

อตัราดอกเบีย 

อตัราดอกเบยี (ต่อปี) ณ วนัท ี6 กมุภาพนัธ ์2566 

 ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน อตัราดอกเบยี 1.70% ต่อปี 

 ระยะเวลาฝาก 36 เดอืน อตัราดอกเบยี 1.90% ต่อปี 

เป็นไปตามประกาศอตัราดอกเบยีเงนิฝากของธนาคาร มผีล ณ ปัจจบุนั 

ดขูอ้มลูล่าสดุไดท้ปีระกาศอตัราดอกเบยีเงนิฝาก หรอื www.cimbthai.com เลอืกเมนู “อตัราดอกเบยีเงนิ

ฝาก” 

ระยะเวลาฝาก  24 เดอืน หรอื 36 เดอืน หรอืตามทธีนาคารกาํหนดตามประกาศอตัราดอกเบยีเงนิฝาก มผีล ณ ปัจจบุนั 

ระยะเวลาจ่ายดอกเบีย  เมอืครบกาํหนด 24 เดอืน หรอื 36 เดอืน หรอืตามทธีนาคารกาํหนดตามประกาศอตัราดอกเบยีเงนิฝาก 

มผีล ณ ปัจจุบนั 

เงือนไขหลกั  สาํหรบับุคคลธรรมดาทมีถีนิทอียูใ่นประเทศไทย และมอีายตุงัแต่ 1 เดอืน - 65 ปีบรบูิรณ์ ณ วนัเปิดบญัช ี

 กรณผีูเ้ปิดบญัชทีมีอีายเุกนิกวา่ 65 ปี จะไม่ไดร้บัความคุม้ครองในสว่นของประกนัอบุตัเิหตุส่วนบุคคลแต่

ยงัคงไดร้บัดอกเบยีเงนิฝากตามประกาศอตัราดอกเบยีของธนาคาร 

 สามารถเปิดไดค้นละหนึงบญัช ี(นบัรวมบญัชเีงนิฝากประจาํปลอดภาษปีระเภทฝากรายเดอืนทุกประเภท) 

 กรณบีดิาและ/หรอืมารดาเป็นผูฝ้ากเงนิเพอืบตุรผูเ้ยาวใ์หถ้อืวา่เงนิฝากและเงนิไดท้เีกดิขนึเป็นของบุตร

ผูเ้ยาว ์        

 วงเงนิฝากต่อเดอืนเทา่ๆ กนัทุกเดอืน ตงัแต่ 1,000 - 25,000 บาท โดยจํานวนเงนิฝากจะตอ้งเป็นจาํนวน

เตม็หลกั 500 บาท หรอืตามทธีนาคารกําหนดตามประกาศอตัราดอกเบยีเงนิฝาก มผีล ณ ปัจจุบนั 

 ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน หรอื 36 เดอืน หรอืตามทธีนาคารกาํหนดตามประกาศอตัราดอกเบยีเงนิฝาก มี

ผล ณ ปัจจุบนั ทงันีจาํนวนเงนิฝากตลอดระยะเวลาฝากสงูสดุไม่เกนิ 600,000 บาท  

 ไดร้บัความคุม้ครองประกนัอบุตัเิหตุจากบรษิทัประกนัภยัทธีนาคารไดก้าํหนด ในวงเงนิคุม้ครองเทา่กบั

วงเงนิทผีูฝ้ากมคีวามประสงคใ์นการฝากจนครบระยะเวลาฝาก แต่ไม่เกนิ 600,000 บาท 

การฝาก/ถอน/โอน 

สิทธิประโยชน์ 

และเงือนไขอืน  

 ผูฝ้ากตอ้งมบีญัชเีงนิฝากออมทรพัยห์รอืบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนักบัธนาคาร เพอืใชร้บัโอนเงนิตน้และ

ดอกเบยีเมอืครบกาํหนดระยะเวลาฝาก และ/หรอื ใชห้กัเงนิอตัโนมตัเิพอืโอนเขา้บญัชเีงนิฝากประจาํเพมิ

คา่สบายใจทุกเดอืน 

 กรณีขาดฝาก 

(1) ไม่เกนิ 2 เดอืน สามารถฝากต่อเนืองได ้โดยวนัทคีรบกาํหนดระยะเวลาฝาก จะเลอืนออกตาม

จาํนวนเดอืนทขีาดฝาก 

(2) เกนิ 2 เดอืน จะไดร้บัอตัราดอกเบยีออมทรพัยเ์ฉพาะเงนิตน้ตามประกาศของธนาคารในแต่ละวนั 

โดยคาํนวณทุกวนั พรอ้มทงัหกัภาษ ีณ ทจ่ีาย 15% ตามทสีรรพากรกาํหนดไว ้โดยระบบจะปิด

บญัชเีงนิฝากโดยอตัโนมตั ิและโอนทงัเงนิตน้พรอ้มดอกเบยีทหีกัภาษ ีณ ทจ่ีายเขา้บญัชอีอมทรพัย์

ทลีกูคา้แจง้ไวพ้รอ้มกบัการเปิดบญัช ี

 ตงัแต่วนัท ี11 ส.ค. 64 เป็นตน้ไป เงนิฝากนีไดร้บัความคุม้ครองจากสถาบนัคุม้ครองเงนิฝากทกีาํหนดไว้

ในกฏหมายคุม้ครองเงนิฝากทวีงเงนิ 1 ลา้นบาท ต่อ 1 รายผูฝ้ากต่อ 1 สถาบนัการเงนิ 

อตัราดอกเบียกรณีผิด

เงือนไข 

 

 หากผูฝ้ากเงนิ ตอ้งการถอนเงนิก่อนกาํหนด จะตอ้งถอนเงนิทงัจาํนวนและบญัชเีงนิฝากจะถกูปิด โดย

ธนาคารจะจา่ยดอกเบยีเงนิฝาก ตามเงอืนไขดงันี 

(1) ถอนเงนิฝากก่อน 3 เดอืน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบยีเงนิฝาก 



  

Page 2 of 2 
 

เอกสารข้อมลูขนัตาํของผลิตภณัฑ ์(Sales Sheet) 

ขอ้มลูปรบัปรงุ ณ วนัท ี6 กุมภาพนัธ ์2566 

(2) ถอนเงนิฝากตงัแต่ 3 เดอืนขนึไปนบัจากวนัทฝีากแต่ไม่ครบกาํหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจะ

จา่ยดอกเบยีตามระยะเวลาและจํานวนเงนิทฝีากไวจ้รงิในอตัราดอกเบยีออมทรพัยต์ามประกาศของ

ธนาคาร พรอ้มทงัหกัภาษ ีณ ทจ่ีาย ตามทสีรรพากรกําหนดไว ้

การต่ออายบุญัชี 

เมือครบกาหนด 

ระยะเวลาการฝาก 

เมอืครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก ระบบจะปิดบญัชเีงนิฝากโดยอตัโนมตั ิและโอนทงัเงนิตน้พรอ้มดอกเบยี

เขา้บญัชเีงนิฝากออมทรพัยห์รอืบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัทลีูกคา้แจง้ไว ้

ประเภทประกนัภยั ประกนัภยัอบุตัเิหตุสว่นบุคคลกลุม่ (อบ.1) 

ชือบริษทัประกนัภยั บรษิทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

เงือนไขความคุ้มครอง

ประกนัภยั   

 

 

 

 คุม้ครองทวัโลก ตลอด 24 ชวัโมง 

 ใหค้วามคุม้ครองความสญูเสยี หรอืความเสยีหายอนัเกดิจากความบาดเจบ็ทางรา่งกายซงึเกดิจากปัจจยั

ภายนอกรา่งกายของผูเ้อาประกนัภยัโดยอบุตัเิหตุ (ขอ้ยกเวน้ : ไม่รวมถงึการถูกฆาตกรรมหรอืถูกทาํรา้ย

รา่งกายโดยเจตนา) ทงันอียูภ่ายใตเ้งอืนไขขอ้ตกลงความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ของกรมธรรม์ประกนัภยั

อบุตัเิหตุส่วนบุคคลกลุ่ม (อบ.1) 

ผลประโยชน์ 

 การเสยีชวีติ 100% ของจาํนวนเงนิขอเอาประกนัภยั 

 ทุพพลภาพถาวรสนิเชงิ 100% ของจาํนวนเงนิขอเอาประกนัภยั 

 การสญูเสยีอวยัวะและสายตา 2 ใน 6 สว่น 100% ของจาํนวนเงนิขอเอาประกนัภยั  

 การสญูเสยีอวยัวะและสายตา 1 ใน 6 สว่น 60% ของจาํนวนเงนิขอเอาประกนัภยั  

ระยะเวลาเอาประกนัภยั 

 นบัตงัแต่วนัทธีนาคารฯไดแ้จง้ทาํประกนัภยัเป็นตน้ไป จนกวา่ธนาคารฯหรอืผูร้บัประกนัภยัฝ่ายใดฝ่าย

หนึงไดแ้จง้ยกเลกิใหอ้กีฝ่ายหนึงไดท้ราบ เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

วนัเรมิตน้และสนิสดุความคุม้ครอง 

 ความคุม้ครองจะเรมินบัตงัแต่วนัทเีปิดบญัชเีงนิฝากเพมิคา่สบายใจและจะสนิสุดความคุม้ครองเมอืผูฝ้าก

ปิดบญัชเีงนิฝากเพมิคา่สบายใจ  

 กรณผีูเ้ปิดบญัชทีมีอีายเุกนิกวา่ 65 ปี จะไม่ไดร้บัความคุม้ครองในสว่นของประกนัอบุตัเิหตุส่วนบุคคล แต่

ยงัคงไดร้บัดอกเบยีเงนิฝากตามประกาศอตัราดอกเบยีของธนาคาร 

วงเงินทีคุ้มครอง

ประกนัภยั 

วงเงนิคุม้ครองเทา่กบัวงเงนิทผีูฝ้ากมคีวามประสงคใ์นการฝากจนครบระยะเวลาฝาก แต่ไม่เกนิ 600,000 

บาท 

ช่องทางในการติดต่อ

ธนาคาร  
 ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ทุกสาขา 

 CIMB Thai Care Center โทร. 02-626-7777 ทกุวนั เวลา 07:00 น. - 20:00 น. 

 ดรูายละเอยีดเพมิเตมิไดท้ ีCIMB Thai Website (www.cimbthai.com) 

ข้อควรระวงั   การทาํธุรกรรมขา้มเขต ขา้มผูใ้หบ้รกิาร อาจมคีา่ธรรมเนียมเพมิเตมิ  

 หากมขีอ้สงสยัโปรดสอบถามพนกังานขายทนัท ี

การแจ้งเปลียนแปลง

เงือนไขการให้บริการ 

หรือการแจ้งเตือนที

สาํคญัต่างๆ 

กรณมีกีารเปลยีนแปลงเงอืนไขการใหบ้รกิารใดๆ ททีาํใหล้กูคา้เสยีประโยชน์ ธนาคารจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบ

ลว่งหน้าก่อนดาํเนินการ 

หมายเหตุ: 

 เงอืนไขผลติภณัฑเ์ป็นไปตามทธีนาคารกาํหนด 

 การรบัจา้งเปิดบญัชหีรอืยอมใหผู้อ้นืใชบ้ญัช ีมโีทษทางกฎหมายหากบญัชขีองท่านถูกนําไปใชใ้นทางทจุรติ 


