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ผูอ้อกผลติภณัฑ ์ ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน)    

ชือ่ผลติภณัฑ ์ เงนิฝากออมทรัพยช์ลิด ีซไีอเอ็มบ ีไทย 

ประเภทผลติภณัฑ ์ เงนิฝากออมทรัพย ์

จ านวนเงนิเปิดบญัชขี ัน้ต า่  ขัน้ต ่า 0 บาท 

อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี และ
รายละเอยีดอตัราดอกเบีย้ 

 เป็นไปตามประกาศอตัราดอกเบีย้เงนิฝากลา่สดุของธนาคาร สามารถเขา้ไปดู
รายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ี ่www.cimbthai.com 

 กรณีการค านวณดอกเบีย้เงนิฝากแบบข ัน้บนัได (Split Rate)* 

ยอดเงนิฝาก (บาท) อตัราดอกเบีย้ (ตอ่ปี) 

ไมเ่กนิ 10,000 (A) 0.20% 

สว่นทีเ่กนิ 10,000 ถงึ 50,000 (B) 2.00% 

สว่นทีเ่กนิ 50,000 ถงึ 100,000 (C) 1.00% 

สว่นทีเ่กนิ 100,000 (D) 0.20% 

*อตัราดอกเบีย้เฉลีย่ (A) = 0.20%   (B) = 0.20% - 1.64% 
                                (C) = 1.32% - 1.64%  (D) = 0.20% - 1.32% 
หมายเหต ุการค านวณอตัราดอกเบีย้เฉลีย่ข ึน้อยูก่บัจ านวนเงนิฝากของลกูคา้ 

อตัราดอกเบีย้ขา้งตน้ มผีลต ัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป จนกวา่จะมกีาร
ประกาศเปลีย่นแปลง* 

 
*อา้งองิอตัราดอกเบีย้เงนิฝากตามประกาศอตัราดอกเบีย้เงนิฝากลา่สดุของธนาคาร 

ระยะเวลาจา่ยดอกเบีย้  ทกุสิน้เดอืน และหักภาษี ณ ทีจ่่าย ตามทีก่รมสรรพากรก าหนด 

เง ือ่นไขหลกั  ชอ่งทางการเปิดบญัช ี
1) Mobile Application หรอื ชอ่งทางดจิทิลั ใหบ้รกิารส าหรบัลกูคา้บคุคลธรรมดาที่
มสีญัชาตไิทยเทา่น ัน้ 
2) เปิดทีส่าขา ใหบ้รกิารส าหรบัลกูคา้บคุคลธรรมดาทีม่สีญัชาตไิทย และตา่งชาต ิ

 ผูเ้ปิดบญัชตีอ้งมอีายตุ ัง้แต ่15 ปีบรบิรูณ์ข ึน้ไป ณ วนัทีเ่ปิดบญัช ี
 เปิดบัญชไีดส้งูสดุคนละ 1 บัญชเีทา่นัน้ 
 เป็นบญัชปีระเภทไมม่สีมดุคูฝ่าก โดยธนาคารจดัสง่ e-Statement ใหก้บัลกูคา้ทกุ
สิน้เดอืน ตาม E-mail address ทีแ่จง้ไวก้บัธนาคาร 

 ใชเ้ป็นบัญชเีพือ่ใชบ้รกิารอืน่ๆ เชน่ เป็นบัญชคีูโ่อนรับดอกเบีย้ เป็นบัญชชี าระคา่
สาธารณูปโภค เป็นตน้ 

 ชือ่บัญชเีงนิฝากจะตอ้งเป็นบัญชเีดีย่วเทา่นัน้ ไมส่ามารถเปิดบัญชรีว่มได ้
 บัญชนีีส้ามารถผกูกับบัตรเดบติ ชลิด ี(รองรับมาตรฐานชปิการด์ไทย) เพือ่การช าระสนิคา้หรอื
กดเงนิสดจากเครือ่งฝากถอนเงนิสดอัตโนมัต ิยกเวน้ผูเ้ปิดบัญชทีีใ่ชห้นังสอืเดนิทางในการ
เปิดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยช์ลิด ีจะไมส่ามารถสมัครบัตรเดบติ ชลิด ีได ้ 

การฝาก/ถอน/โอน สทิธิ
ประโยชนแ์ละเงือ่นไขอืน่  

 กรณีเปิดบัญชผี่าน Mobile Application หรอื ชอ่งทางดจิทิัล สาขาเจา้ของบัญชจีะเป็น สาขา
ส านักงานใหญ ่ถนนหลังสวน 

 การฝากสามารถท าผ่านชอ่งทางสาขา หรอื เครือ่งฝากถอนเงนิสดอตัโนมัต ิหรอื ชอ่งทางอืน่
ทีธ่นาคารก าหนด 

 การถอนสามารถท าไดผ้า่นชอ่งทางสาขา หรอื เครือ่งฝากถอนเงนิสดอัตโนมัต ิหรอื ชอ่งทาง
อืน่ทีธ่นาคารก าหนด 

 การโอน หรอืจ่าย สามารถท าไดผ้่านชอ่งทาง Mobile Application หรอื ชอ่งทางอืน่ที่
ธนาคารก าหนด 

 กรณีบัญชไีมเ่คลือ่นไหว (สถานะ Dormant) ลกูคา้ตอ้งตดิตอ่สาขาของธนาคาร หรอื
ชอ่งทางอืน่ทีธ่นาคารก าหนด เพือ่เปลีย่นสถานะของบัญชใีหเ้ป็น Active 

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

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 

 
หมายเหต:ุ 

 ลกูคา้ไดรั้บยกเวน้ภาษีส าหรับดอกเบีย้รับไมเ่กนิ 20,000 บาทตอ่ปี (ทกุบัญชเีงนิฝากออมทรัพยข์องธนาคารรวมกัน) 
ยกเวน้กรณีลกูคา้แจง้ความประสงคไ์มย่นิยอมเปิดเผยขอ้มลูเงนิฝากใหก้รมสรรพากร หรอืผูท้ีไ่มม่ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 
 ผลติภัณฑ ์“เงนิฝากออมทรัพย ์ดจิทิัล ซไีอเอ็มบ ีไทย” เปลีย่นชือ่เป็น “เงนิฝากออมทรัพยช์ลิด ีซไีอเอ็มบ ีไทย” ตัง้แตวั่นที ่21 
กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 


