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ผูอ้อกผลิตภณัฑ ์ ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือผลิตภณัฑ ์ บตัรเดบิต ซีไอเอม็บี ไทย เจบ็ไม่ต้องจ่าย (PA) (รองรบัมาตรฐานชปิการด์ไทย)  
ประเภทผลิตภณัฑ ์ บตัรเดบติแบบมปีระกนั 
เง่ือนไขหลกั  ผูส้มคัรตอ้งมอีายุตัง้แต่ 15-65 ปีบรบิรูณ์ และต่ออายุไดส้งูสดุไม่เกนิ 65 ปี   

(ถา้ผูส้มคัรมอีายุ 61 - 65 ปี ตอนแรกเขา้ ทุนประกนัภยัจะปรบัลดลง 50% ) 
 ชื่อ-นามสกุลผูถ้อืบตัรตอ้งตรงกบัชื่อเจา้ของบญัชเีท่านัน้ 
 ตอ้งมบีญัชอีอมทรพัยท์ีเ่ป็นบญัชบีุคคลธรรมดา  
 1 บตัร ผกูได ้1 บญัช ี
 มสีญัชาตไิทย หรอืชาวต่างชาตทิีเ่ขา้มาในราชอาณาจกัรอย่างถกูกฏหมาย และตอ้งมใีบอนุญาตท างาน

ในประเทศไทย (Work Permit)  
 มสีขุภาพร่างกายแขง็แรงสมบรูณ์ ไม่มสีว่นใดพกิาร ไม่บาดเจบ็ หรอืเจบ็ปว่ยเรือ้รงั ณ วนัทีข่อเอา

ประกนัภยั และไม่มโีรคประจ าตวัขณะท าสญัญา หรอืเคยไดร้บัการรกัษาโรคลมชกั โรคหวัใจ โรคความ
ดนัโลหติสงู โรคเบาหวาน โรคกระดกู และ/หรอืกลา้มเน้ือ โรคมะเรง็ โรคเอดส ์

 ไม่เป็นผูป้ระกอบอาชพีคนงานกอ่สรา้ง มอเตอรไ์ซดร์บัจา้ง พนกังานสง่เอกสาร ลกูเรอืประมง พนกังาน
ทีป่ฏบิตัหิน้าทีข่บัขีห่รอืปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นพนกังานประจ าอากาศยานใดๆ                  

วงเงินสูงสุด (บาท)  วงเงินตัง้ต้นการถอนเงินสดและการรดูซ้ือสินค้า/บริการ สูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท/ วนั  
 สามารถปรบัเพ่ิม/ลดวงเงินสูงสุดได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ วนั/ บตัร ผา่นช่องทาง  

CIMB Thai Care Center 02 626 7777 กด 3 กด 3 
 จ ากดัจ านวนการถอนเงนิ สงูสดุ 8 ครัง้/วนั 30,000 บาท/ครัง้ 

เง่ือนไขการฝาก/ถอน/
โอน สิทธิประโยชน์
และเง่ือนไขอ่ืน 

ค่าบรกิารการท าธุรกรรมต่างๆของบตัรเดบติภายในประเทศ 
การถอนเงินและสอบถามยอดผา่นเครือ่ง ATM ต่างธนาคาร 
1.  ภายในเขตส านกัหกับญัชเีดยีวกนั 
2.  ขา้มเขตส านกัหกับญัช ี
3.  การน าบตัรเดบติ ทีอ่อกโดยสาขาต่างจงัหวดั  
    ท ารายการผ่านเครื่อง ATM ต่างธนาคารในจงัหวดัเดยีวกนั 

 
ไม่มคี่าธรรมเนยีม 
ไม่มคี่าธรรมเนยีม 
ไม่มคี่าธรรมเนยีม 
 

การท ารายการโอนเงินผา่นเครือ่ง ATM ต่างธนาคาร  
 เงนิโอนไม่เกนิ 10,000 บาท 
 มากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกนิ 50,000 บาท  

(สงูสดุ 100,000 บาท ต่อวนั) 

 
รายการละ 25 บาท 
รายการละ 35 บาท 

 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  100 บาท 

ค่าธรรมเนียมรายปี  529 บาท/ ปี ประกอบดว้ย 
• ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบับตัรเดบติรายปี 222 บาท และ 
• ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ดา้นประกนัภยั 307 บาท 
กรณีท าการยกเลกิบตัรระหว่างปี :  
 ความคุม้ครองจะสิน้สดุ ณ วนัทีท่ าการยกเลกิบตัร 
 ธนาคารจะคนืเงนิค่าธรรมเนยีมรายปีตามสดัสว่นเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ของท่าน 

ภายใน 7 วนัท าการ 
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ค่าธรรมเนียมออก
บตัรใหม่ / บตัร
ทดแทน 

เน่ืองจากบตัรเดมิช ารุด, สญูหาย, ลมืรหสั, บตัรถูกยดึทีตู่เ้อทเีอม็, บตัรหมดอาย ุและอื่น ๆ 
 100 บาท/ ครัง้ 
 

ค่าบริการการใช้จ่ายท่ี
เป็นสกลุเงิน
ต่างประเทศ 

 ไม่มคี่าบรกิาร การท ารายการถอนผ่านหรอืสอบถามยอดเงนิคงเหลอืทีเ่ครื่อง ATM ของธนาคารในกลุ่ม 
CIMB ทีป่ระเทศมาเลเซยี สงิคโปร ์อนิโดนีเซยี กมัพชูา  

 ค่าธรรมเนียมการถอนเงินและสอบถามยอดคงเหลือในต่างประเทศ 100 บาท/ ครัง้ 
 ไม่มคี่าธรรมเนยีมความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสกุลเงนิ เมื่อรดูซือ้สนิคา้เป็นเงนิตราต่างประเทศ 

ความรบัผิดชอบของ
เจ้าของบตัร กรณีบตัร
หาย 

 ควรแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัทเีพื่อด าเนินการอายดับตัร 
 เจา้ของบตัรตอ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้หลงัจากบตัรหายจนถงึเวลาไม่เกนิ 5 นาที

หลงัจากแจง้ผูอ้อกบตัร 

ช่องทางในการติดต่อ
ธนาคาร 

 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย ทุกสาขา 
 CIMB Thai Care Center 02 626 7777 
 ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่CIMB Thai website (www.cimbthai.com) 

ข้อควรระวงั  ผูถ้อืบตัรตอ้งระมดัระวงั และดแูลรกัษาบตัร Debit และรหสัผ่าน 6 หลกันี้เป็นอย่างด ีและไมค่วร
เปิดเผยรหสัผ่านหรอืขอ้มลูบตัร Debit รวมทัง้ขอ้มลูอื่นๆใหบุ้คคลอื่นทราบ 

 ควรเปล่ียนรหสัผา่นประจ าบตัรอย่างน้อยทุก 3 เดือน ผ่านระบบตอบรบัอตัโนมตั ิ 
โทร. 02 626 7777 กด 1 

 การท าธรุกรรมขา้มผูใ้ห้บริการ อาจมีค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม 
 บตัรหายมีความเส่ียงท่ีท่านจะสูญเสียเงินในบญัชีของท่าน ให้รีบแจ้งธนาคารเพื่ออายดั 
 หากเกดิภาระและความเสยีหายเกดิขึน้ จะถอืเป็นความรบัผดิชอบของผูใ้ชบ้รกิารบตัร 
 หากมขีอ้สงสยัโปรดสอบถามพนกังานขายทนัท ี
 หากมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลู ผูถ้อืบตัรควรตดิต่อสาขาของธนาคาร หรอืตดิต่อ CIMB Thai Care 

Center 02 626 7777 เพื่อแจง้รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงใหธ้นาคารทราบ 

การแจ้งเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการให้บริการ
หรอืการแจ้งเตือนท่ี
ส าคญัต่างๆ 

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบับตัรเดบติ และท าใหล้กูคา้เสยีประโยชน์ ธนาคารจะ
ท าการแจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

ประเภทประกนัภยั ประกนัภยัอบุติัเหต ุ

ช่ือบริษทัประกนัภยั บมจ.ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) 

วงเงินท่ีคุ้มครอง
ประกนัภยั 

วงเงินคุ้มครองชีวิตจากอบุติัเหตสุูงสุด 100,000 บาท 

เงือนไขความคุ้มครอง
ประกนัภยั 

วนัเริม่ตน้และสิน้สดุความคุม้ครอง 
 วนัเริม่ตน้ความคุม้ครอง คอื วนัทีส่มคัรบตัรเดบติ ซไีอเอม็บ ีไทย เจบ็ไม่ตอ้งจ่าย (DEBIT PA) 
 วนัสิน้สดุความคุม้ครอง คอื 1 ปีนบัจากวนัทีส่มคัรบตัรเดบติ ซไีอเอม็บ ีไทย เจบ็ไม่ตอ้งจ่าย (DEBIT 

PA) และภายใน 30 วนัหลงัจากบตัรหมดความคุม้ครอง (Grace Period) และยงัไม่สามารถหกั
ค่าธรรมเนียมรายปีต่อไปจากผูถ้อืบตัรได ้บตัรนี้จะถูกระงบัการท าธุรกรรมต่าง ๆ กบัทางธนาคาร และ
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ความคุม้ครองจะถูกสิน้สดุลง หากเลยจาก 30 วนัแลว้ (Grace Period) ผูถ้อืบตัรมคีวามประสงคจ์ะถอื
บตัรนี้ต่อ ตอ้งท าการตดิต่อธนาคารเพื่อด าเนินการสมคัรบตัรนี้ใหม่ และความคุม้ครองจะถูกเริม่ตน้ใน
วนัทีผู่ถ้อืบตัรด าเนินการสมคัรบตัรและจ่ายช าระค่าธรรมเนียมรายปี 
 

ตารางความคุ้มครอง 
 

ความคุม้ครอง ทุนประกนั 
1. เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจาก

อบุติัเหต ุ
100,000 

2. เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจากการ
ขบัข่ี หรอืโดยสารรถจกัรยานยนต ์

100,000 

3. เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ หรอื ทุพพลภาพถาวรจากการ
ฆาตกรรมหรอืลอบท ารา้ย 

100,000 

4. ค่ารกัษาพยาบาลต่ออบุติัเหตแุต่ละครัง้ จ่ายตามจริง แต่ไม่
เกิน 

10,000 

 

 เฉพาะผูถื้อบตัรท่ีมีอายุระหวา่ง 61-65 ปี จะได้ความคุ้มครอง 50% ของทุนประกนัในข้อท่ี 1, 2 
และ 3 ขา้งต้น 

 ไม่ตอ้งส ารองจ่าย เมื่อเขา้รกัษาทีโ่รงพยาบาลคู่สญัญากว่า 300 แห่งทัว่ประเทศ 
 คุม้ครองอุบตัเิหตุตลอด 24 ชัว่โมงทัว่โลก 

 

ข้อยกเว้นท่ีไม่ได้รบัความคุ้มครอง 
กรมธรรมป์ระกนัภยันี้ ไม่คุม้ครองความสญูเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากหรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ
ดงัต่อไปนี้ 

(1) ความสญูเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจาก หรอืสบืเนื่องจากสาเหตุ ดงัต่อไปนี้ 
การกระท าของผูไ้ดร้บัความคุม้ครองขณะอยู่ภายใตฤ้ทธิส์รุา สารเสพตดิ หรอืยาเสพตดิใหโ้ทษจนไม่
สามารถครองสตไิด ้ค าว่า “ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธิส์รุา” นัน้ ในกรณีทีม่กีารตรวจเลอืดใหถ้อืเกณฑม์รีะดบั
แอลกอฮอลใ์นเลอืดตัง้แต่ 150 มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ตข์ึน้ไป, การฆา่ตวัตาย พยายามฆา่ตวัตาย หรอืการท า
รา้ยร่างกายตนเอง, การไดร้บัเชือ้โรค ปรสติ เวน้แต่การตดิเชือ้โรค หรอืบาดทะยกัหรอืโรคกลวัน ้า ซึง่เกดิ
จากบาดแผลทีไ่ดร้บัมาจากอุบตัเิหตุ, การรกัษาทางเวชกรรมหรอืศลัยกรรม เวน้แต่ทีจ่ าเป็นตอ้งกระท า 
เน่ืองจากไดร้บับาดเจบ็ ซึง่ไดร้บัความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยันี้ และไดก้ระท า ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั, การแทง้ลกู, การรกัษาฟนัหรอืการรกัษารากฟนั เวน้แต่การ
รกัษาทีไ่ดเ้กดิขึน้ภายใน 7 วนันบัจากวนัเกดิอุบตัเิหตุ, การเปลีย่นหรอืใสฟ่นัปลอม การครอบฟนั ทนัตก
รรมประดษิฐ,์ อาหารเป็นพษิ, การปวดหลงั อนัมสีาเหตุมาจากหมอนรองกระดกูสนัหลงัเคลื่อนทบั
เสน้ประสาท (Disc herniation) กระดกูสนัหลงัเคลื่อน (Spondylolisthesis)  หมอนรองกระดกูสนัหลงัเสือ่ม 
(Degenerative discdisease)  กระดกูสนัหลงัเสือ่ม (Spondylosis) และภาวะทีม่รีอยแตก (Defect) หรอื
พยาธสิภาพทีก่ระดกูสนัหลงัสว่น Pars interarticularis (Spondylolysis)   เวน้แต่มกีารแตกหกั (Fracture) 
หรอืเคลื่อน (Dislocation) ของกระดกูสนัหลงัอนัเนื่องมาจากอุบตัเิหตุ, สงครามฯ การก่อการรา้ย การแผ่
รงัส ีหรอืการแพร่กมัมนัตภาพรงัสจีากเชือ้เพลงินิวเคลยีร ์หรอืจากกากนิวเคลยีรใ์ดๆ 

(2)  ความสญูเสยี หรอืความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้ในเวลาต่อไปนี้ (เวน้แต่จะไดม้กีารขยายความ
คุม้ครองและ มกีารออกเอกสารแนบทา้ยเพื่อขยายความคุม้ครองดงักล่าว) ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัแขง่รถ
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หรอืแขง่เรอืทุกชนิด แขง่มา้ แขง่สกทีุกชนิด รวมถงึเจต็สกดีว้ย แขง่สเกต็ ชกมวย โดดร่ม (เวน้แต่การโดด
ร่มเพื่อรกัษาชวีติ) ขณะก าลงัขึน้หรอืก าลงัลงหรอืโดยสารอยู่ในบอลลนู หรอืเครื่องร่อน เล่นบนัจีจ้ ัม๊พ ์ด าน ้า
ทีต่อ้งใชถ้งัอากาศและเครื่องช่วยหายใจใตน้ ้า,  ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัก าลงัขึน้หรอืก าลงัลง หรอืขณะ
โดยสารอยู่ในอากาศยานทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนเพื่อบรรทุกผูโ้ดยสารและมไิดป้ระกอบการโดยสายการบนิ
พาณิชย,์ ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัขบัขีห่รอืปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นพนกังานประจ าอากาศยานใดๆ, ขณะทีผู่เ้อา
ประกนัภยัเขา้ร่วมทะเลาะววิาท หรอืมสีว่นยัว่ยใุหเ้กดิการทะเลาะววิาท, ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยักอ่
อาชญากรรมทีม่คีวามผดิสถานหนกั หรอืขณะถูกจบักมุ หรอืหลบหนีการจบักมุ, ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยั
ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็น ทหาร ต ารวจ หรอือาสาสมคัร และเขา้ปฏบิตักิาร ในสงครามหรอืปราบปราม 
กรณีเคลมสินไหมทดแทน 
ผูถ้ือบตัรโทรแจ้งท่ีศนูยร์บัแจง้ (Third Party Admin: TPA) โทร. 02-660-1226 ตลอด 24 ชัว่โมง ตาม
รายละเอียดด้านหลงัของบตัรเดบิต ซีไอเอม็บีไทย เจบ็ไม่ต้องจ่าย 

ช่องทางในการติดต่อ
ประกนั 

หากมีปัญหาหรอืข้อสงสยัใดๆเก่ียวกบัการรบัประกนัวินาศภยั ติดต่อ บมจ.ซมโปะ ประกนัภยั 
(ประเทศไทย) 990 อบัดุลราฮมิเพลซ ชัน้ 12,14 ถนนพระราม 4 แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพ 10500 
โทร. 02-119-3000 

ค าเตือน  ผลิตภณัฑน้ี์เป็นผลิตภณัฑป์ระกนัอบุติัเหต ุโดยมีระยะเวลาช าระเบีย้ประกนัภยั 1 ปี และมี
ระยะเวลาคุม้ครอง 1 ปี 

 ผูถ้อืบตัรจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมรายปีตามทีธ่นาคารก าหนดโดยมยีอดเงนิคงเหลอืไวใ้นบญัชอีอม
ทรพัยท์ีผ่กูไวก้บับตัร ณ วนัทีธ่นาคารท าการหกัยอด 
กรณีไม่สามารถหกัค่าธรรมเนียมรายปีต่ออายุได ้
 ภายใน 30 วนัหลงัจากบตัรหมดอายุและยงัไม่สามารถหกัค่าธรรมเนียมรายปีจากผูถ้อืบตัรได ้บตัรนี้
จะถูกระงบัการท าธุรกรรมต่าง ๆ กบัทางธนาคาร และความคุม้ครองจะถูกสิน้สดุลง  

 ผูส้มคัรควรท าความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเง่ือนไขก่อนตดัสินใจท าประกนัภยั
ทุกครัง้ 

 การน าสง่เบีย้ประกนัภยัเป็นหน้าทีข่องผูเ้อาประกนัภยั ธนาคาร ซไีอเอม็บไีทยจ ากดั (มหาชน) ในฐานะ
นายหน้าประกนัวนิาศภยัเป็นผูจ้ดัการใหบุ้คคลเขา้ท าสญัญาประกนัภยัและอ านวยความสะดวกในการ
ช าระเบีย้ประกนัภยัเท่านัน้  

 การรบัประกนัภยัขึน้อยู่กบัเงื่อนไข และกฎเกณฑก์ารพจิารณารบัประกนัภยัของ บมจ.ซมโปะ ประกนัภยั 
(ประเทศไทย)  

 เอกสารน้ีใชเ้พื่อการเสนอขายเบือ้งตน้เท่านัน้ โดยรายละเอยีดความคุม้ครอง ผลประโยชน์ ขอ้ยกเวน้ จะ
ระบุไวใ้นใบรบัรองทีจ่ะไดร้บัจากบมจ.ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) 

 การยกเลิกกรมธรรม ์
 ผูเ้อาประกนัภยัสามารถยกเลกิกรมธรรมไ์ดโ้ดยการปิดบตัรเดบติ ไดทุ้กสาขาของธนาคาร 
 บรษิทัประกนัจะบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ ดว้ยการสง่หนงัสอืบอกกล่าวล่วงหน้าเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 15 วนั ทางไปรษณียล์งทะเบยีนถงึผูเ้อาประกนัภยั ตามทีอ่ยู่ครัง้
สดุทา้ยทีแ่จง้ใหบ้รษิทัทราบ ในกรณีนี้บรษิทัจะคนืเบีย้ประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยหกั
เบีย้ประกนัภยัส าหรบัระยะเวลาทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบันี้ไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามสว่น 

 ลกูคา้มสีทิธเิลอืกซือ้ผลติภณัฑด์ว้ยความสมคัรใจ และปฏเิสธไดห้ากไม่เป็นความตอ้งการของตนเอง 

 


