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ผูอ้อกผลติภณัฑ ์ ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน)    

ชือ่ผลติภณัฑ ์ เงนิฝากออมทรัพย ์สปีดด ีพลัส ซไีอเอ็มบ ีไทย (Speed D+) และ 
เงนิฝากออมทรัพย ์สปีดด ีซไีอเอ็มบ ีไทย 

ประเภทผลติภณัฑ ์ เงนิฝากออมทรัพย ์

จ านวนเงนิเปิดบญัชขี ัน้ต า่  ขัน้ต ่า 0 บาท 

อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี และ
รายละเอยีดอตัราดอกเบีย้ 

เป็นไปตามประกาศอตัราดอกเบีย้เงนิฝากลา่สดุของธนาคาร 
สามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ี ่www.cimbthai.com 

ระยะเวลาจา่ยดอกเบีย้  ทกุสิน้เดอืน และหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย ตามทีก่รมสรรพากรก าหนด 

เง ือ่นไขหลกั  ชอ่งทางการเปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์สปีดด ีพลสั ซไีอเอ็มบ ีไทย 
1) Mobile Application หรอื ชอ่งทางดจิทิลั ใหบ้รกิารส าหรบัลกูคา้บคุคลธรรมดาทีม่ ี
  สญัชาตไิทยเทา่น ัน้ 

2) เปิดทีส่าขา ใหบ้รกิารส าหรบัลกูคา้บคุคลธรรมดาทีม่สีญัชาตไิทย และตา่งชาต ิ
 ผูเ้ปิดบญัชตีอ้งมอีายตุ ัง้แต ่15 ปีบรบิรูณ์ข ึน้ไป ณ วนัทีเ่ปิดบญัช ี

 ลกูคา้สามารถเปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์สปีดด ีพลสั ซไีอเอ็มบ ีไทย ไดส้งูสดุคนละ 1 
บญัชเีทา่น ัน้ โดยกรณีลกูคา้ทีไ่มเ่ขา้เงือ่นไขเพิม่เตมิของผลติภณัฑบ์ญัช ี“เงนิฝากออม
ทรพัย ์สปีดด ีพลสั ซไีอเอ็มบ ีไทย”(1) ทางธนาคารจะด าเนนิการเปลีย่นแปลงประเภท
บญัชไีปเป็นบญัช ี“เงนิฝากออมทรพัย ์สปีดด ีซไีอเอ็มบ”ี ตามทีธ่นาคารก าหนด 

 เป็นบญัชปีระเภทไมม่สีมดุคูฝ่าก โดยธนาคารจะด าเนนิการจดัสง่ e-Statement ใหก้บั
ลกูคา้ทกุสิน้เดอืน ตาม E-mail address ทีล่กูคา้ไดแ้จง้ไวก้บัธนาคาร 

 ชือ่บญัชเีงนิฝากจะตอ้งเป็นบญัชเีดีย่วเทา่น ัน้ ไมส่ามารถเปิดบญัชรีว่มได ้
 ผลติภณัฑบ์ญัช ี“เงนิฝากออมทรพัย ์สปีดด ีซไีอเอ็มบ ีไทย” เป็นบญัชทีีธ่นาคารใช้

รองรบัในการเปลีย่นประเภทบญัชรีะหวา่งบญัช ี”เงนิฝากออมทรพัย ์สปีดด ีพลสั ซี

ไอเอ็มบ ีไทย” ตามเงือ่นไขของธนาคาร 
 
(1)เง ือ่นไขเพิม่เตมิของผลติภณัฑบ์ญัช ี“เงนิฝากออมทรพัย ์สปีดด ีพลสั ซไีอเอ็มบ ีไทย” 

1. เจา้ของบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์สปีดด ีพลสั ซไีอเอ็มบ ีตอ้งเป็นสมาชกิ CIMB 
Preferred และมสีถานะ Preferred หรอื Preferred Elite หรอื Private 
Wealth ภายในระยะเวลา 6 เดอืนหลงัจากเปิดบญัชฯี หรอื ตามทีธ่นาคาร
ก าหนด จงึจะยงัคงประเภทบญัชเีงนิฝาก และไดร้บัอตัราดอกเบีย้เงนิฝากตาม
เงือ่นไขของบญัช ี“เงนิฝากออมทรพัย ์สปีดด ีพลสั ซไีอเอ็มบ ีไทย” 

2. การเปลีย่นแปลงประเภทบญัชจีาก “เงนิฝากออมทรพัย ์สปีดด ีพลสั ซไีอเอ็มบ ี
ไทย” ไปเป็นบญัช ี“เงนิฝากออมทรพัย ์สปีดด ีซไีอเอ็มบ ีไทย” 
2.1 กรณีเจา้ของบญัชฯี ไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิ CIMB Preferred ทีม่สีถานะ 

Preferred หรอื Preferred Elite หรอื Private Wealth ภายในระยะเวลา 
6 เดอืนหลงัจากเปิดบญัชฯี หรอื ตามทีธ่นาคารก าหนด 

2.2 กรณีเจา้ของบญัชฯี ไมไ่ดร้บัการจดักลุม่สถานะ Preferred หรอื 
Preferred Elite หรอื Private Wealth แลว้ ตามรอบพจิารณาการจดักลุม่
สถานะสมาชกิ CIMB Preferred ในเดอืนมกราคม และกรกฎาคม ของทกุ
ปี 

3. การเปลีย่นแปลงประเภทบญัชจีาก “เงนิฝากออมทรพัย ์สปีดด ีซไีอเอ็มบ ีไทย” 
กลบัไปเป็น “เงนิฝากออมทรพัย ์สปีดด ีพลสั ซไีอเอ็มบ ีไทย” 
3.1 กรณเีจา้ของบญัชฯี เป็นสมาชกิ CIMB Preferred ทีไ่ดร้บัการจดักลุม่

สถานะ Preferred หรอื Preferred Elite หรอื Private Wealth ในรอบ
รายเดอืน ตามทีธ่นาคารก าหนด 

3.2 กรณีเจา้ของบญัชฯี เป็นสมาชกิ CIMB Preferred ทีไ่ดร้บัการจดักลุม่
สถานะ Preferred หรอื Preferred Elite หรอื Private Wealth ตามรอบ
พจิารณาการจดักลุม่สถานะสมาชกิ CIMB Preferred ในเดอืนมกราคม 
และกรกฎาคม ของทกุปี 

 
หมายเหต ุ
 ลกูคา้สามารถศกึษารายละเอยีดผลติภณัฑบ์ญัชเีงนิฝาก จากประกาศอตัราดอกเบีย้
เงนิฝากของธนาคาร ณ ปจัจบุนั หรอื ผา่นชอ่งทางในการตดิตอ่ธนาคาร 

 ลกูคา้สามารถศกึษารายละเอยีดการเป็นสมาชกิ CIMB Preferred และ การจดักลุม่
สถานะสมาชกิ CIMB Preferred จาก https://preferred.cimbthai.com/   

 ลกูคา้สามารถตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชกิ CIMB Preferred ของทา่นไดท้ี ่
myPreferred Application 
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รืก่ารฝาก/ถอน/โอน สทิธิ
ประโยชนแ์ละเงือ่นไขอืน่  

 กรณีเปิดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์สปีดด ีพลัส ซไีอเอ็มบ ีไทย ผ่าน Mobile Application หรอื 

ชอ่งทางดจิทิัล สาขาเจา้ของบัญชจีะเป็น สาขาส านักงานใหญ ่ถนนหลังสวน 
 การฝากหรอืถอน สามารถท าผ่านชอ่งทางสาขา หรอื เครือ่งฝากถอนเงนิสดอัตโนมัต ิหรอื 
ชอ่งทางอืน่ทีธ่นาคารก าหนด 

 การโอนหรอืจ่าย สามารถท าผ่านชอ่งทาง Mobile Application หรอื ชอ่งทางอืน่ทีธ่นาคาร
ก าหนด 

 กรณีบัญชไีมเ่คลือ่นไหว (สถานะ Dormant) ลกูคา้ตอ้งตดิตอ่สาขาของธนาคาร หรอืชอ่งทางอืน่
ทีธ่นาคารก าหนด เพือ่เปลีย่นสถานะของบัญชใีหเ้ป็น Active กอ่นการท าธุรกรรมตา่งๆ เชน่ ฝาก 
ถอน โอน จ่าย เป็นตน้ 

คา่รกัษาบญัช ี หากมเีงนิฝากคงเหลอืต า่กวา่ 2,000 บาท และ บญัชไีมเ่คลือ่นไหวหรอืขาดการตดิตอ่เกนิ 
1 ปี (12 เดอืน) ธนาคารจะคดิคา่รกัษาบญัชเีดอืนละ 50 บาท 

ชอ่งทางในการตดิตอ่
ธนาคาร  

 ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย ทกุสาขา 
 CIMB Thai Care Center โทร. 02-626-7777 เวลา 07.00 น. - 19.00 น. 
 ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ี ่CIMB Thai Website (www.cimbthai.com) 

ขอ้ควรระวงั   การท าธุรกรรมขา้มเขต ขา้มผูใ้หบ้รกิาร อาจมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิ  
 หากมขีอ้สงสยัโปรดสอบถามพนกังานขายทนัท ี

การแจง้เปลีย่นแปลง
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร หรอื
การแจง้เตอืนทีส่ าคญัตา่งๆ 

กรณีมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการใหบ้รกิารใดๆ ทีท่ าใหล้กูคา้เสยีประโยชน ์ธนาคารจะแจง้ให ้
ลกูคา้ทราบลว่งหนา้กอ่นด าเนนิการ 

 
หมายเหต:ุ 
 ลกูคา้ไดรั้บยกเวน้ภาษีส าหรับดอกเบีย้รับไมเ่กนิ 20,000 บาทตอ่ปี (ทกุบัญชเีงนิฝากออมทรัพยข์องธนาคารรวมกัน) 

ยกเวน้กรณีลกูคา้แจง้ความประสงคไ์มย่นิยอมเปิดเผยขอ้มลูเงนิฝากใหก้รมสรรพากร หรอืผูท้ีไ่มม่ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 
 เงือ่นไขผลติภัณฑเ์ป็นไปตามทีธ่นาคารก าหนด 

 


