ผูอ้ อกผลิ ตภัณฑ์
ชื่อผลิ ตภัณฑ์
ประเภทผลิ ตภัณฑ์
เงื่อนไขหลัก

วงเงิ นสูงสุด (บาท)

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/
โอน สิ ทธิ ประโยชน์และ
เงื่อนไขอื่น

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
บัตรเดบิ ต ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (รองรับมาตรฐานชิปการ์ดไทย)
บัตรเดบิต
 อายุตงั ้ แต่ 15 ปี ขน
้ึ ไป
 ต้องมีบญ
ั ชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวันทีเ่ ป็ นบัญชีบุคคลธรรมดา หรือบัญชีรว่ มสองคนทีม่ ี
เงื่อนไข คนใดคนหนึ่งมีสทิ ธิถอนเงิ
นได้ หรือบัญชีรา้ นค้า ทีม่ ชี อ่ื เจ้าของบัญชีคนเดียว
์
 1 บัตร ผูกได้ 1 บัญชี
 วงเงิ นตัง้ ต้นการถอนเงิ นสดและการรูดซื้อสิ นค้า/บริ การ สูงสุดไม่เกิ น 40,000 บาท/ วัน
 สามารถปรับเพิ่ ม / ลดวงเงิ นสูงสุดได้ไม่เกิ น 100,000 บาท/ วัน/ บัตร ผ่านช่องทาง
CIMB Thai Care Center 02 626 7777 กด 3 กด 3
 จากัดจานวนการถอนเงิน สูงสุด 8 ครัง้ /วัน 30,000 บาท/ครัง้
ค่าบริการการทาธุรกรรมต่างๆของบัตรเดบิตภายในประเทศ
การถอนเงิ นและสอบถามยอดผ่านเครือ่ ง ATM ต่างธนาคาร
ไม่มคี ่าธรรมเนียม
1. ภายในเขตสานักหักบัญชีเดียวกัน
ไม่มคี ่าธรรมเนียม
2. ข้ามเขตสานักหักบัญชี
ไม่มคี ่าธรรมเนียม
3. การนาบัตรเดบิต ทีอ่ อกโดยสาขาต่างจังหวัด
ทารายการผ่านเครื่อง ATM ต่างธนาคารในจังหวัดเดียวกัน
การทารายการโอนเงิ นผ่านเครือ่ ง ATM ต่างธนาคาร
 เงินโอนไม่เกิน 10,000 บาท
 มากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
(สูงสุด 100,000 บาท ต่อวัน)

รายการละ 25 บาท
รายการละ 35 บาท

ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า

100 บาท

ค่าธรรมเนี ยมรายปี

200 บาท/ ปี : กรณีทาการยกเลิกบัตรระหว่างปี ธนาคารจะคืนเงินค่าธรรมเนียมรายปี ตามสัดส่วนเข้า
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ของท่าน ภายใน 7 วันทาการ

ค่าธรรมเนี ยมออกบัตร
ใหม่ / บัตรทดแทน

เนื่องจากบัตรเดิมชารุด, สูญหาย, ลืมรหัส, บัตรถูกยึดทีต่ ูเ้ อทีเอ็ม, บัตรหมดอายุ และอื่น ๆ
 100 บาท/ ครัง้

ค่าบริการการใช้จ่ายที่
เป็ นสกุลเงิ นต่างประเทศ





ความรับผิดชอบของ
เจ้าของบัตร กรณี บตั ร
หาย
ช่องทางในการติ ดต่อ
ธนาคาร







ไม่มคี ่าบริการ การทารายการถอนผ่านหรือสอบถามยอดเงินคงเหลือทีเ่ ครื่อง ATM ของธนาคารใน
กลุ่ม CIMB ทีป่ ระเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย กัมพูชา
ค่าธรรมเนี ยมการถอนเงิ นและสอบถามยอดคงเหลือในต่างประเทศ 100 บาท/ ครัง้
ไม่มคี ่าธรรมเนียมความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงสกุลเงิน เมื่อรูดซือ้ สินค้าเป็ นเงินตราต่างประเทศ
ควรแจ้งให้ธนาคารทราบทันทีเพื่อดาเนินการอายัดบัตร
เจ้าของบัตรต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ หลังจากบัตรหายจนถึงเวลาไม่เกิน 5 นาที
หลังจากแจ้งผูอ้ อกบัตร
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา
CIMB Thai Care Center 02 626 7777
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี CIMB Thai website (www.cimbthai.com)
ปรับปรุงล่าสุด 01/12/2563

ข้อควรระวัง









ผูถ้ อื บัตรต้องระมัดระวัง และดูแลรักษาบัตร Debit และรหัสผ่าน 6 หลักนี้เป็ นอย่างดี และไม่ควร
เปิ ดเผยรหัสผ่านหรือข้อมูลบัตร Debit รวมทัง้ ข้อมูลอื่นๆให้บุคคลอื่นทราบ
ควรเปลี่ยนรหัสผ่านประจาบัตรอย่างน้ อยทุก 3 เดือน ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ
โทร. 02 626 7777 กด 1
การทาธุรกรรมข้ามผูใ้ ห้บริการ อาจมีคา่ ธรรมเนี ยมเพิ่ มเติ ม
บัตรหายมีความเสี่ยงที่ท่านจะสูญเสียเงิ นในบัญชีของท่าน ให้รีบแจ้งธนาคารเพื่ออายัด
หากเกิดภาระและความเสียหายเกิดขึน้ จะถือเป็ นความรับผิดชอบของผูใ้ ช้บริการบัตร
หากมีขอ้ สงสัยโปรดสอบถามพนักงานขายทันที
หากมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูล ผูถ้ อื บัตรควรติดต่อสาขาของธนาคาร หรือติดต่อ CIMB Thai Care
Center 02 626 7777 เพื่อแจ้งรายละเอียดการเปลีย่ นแปลงให้ธนาคารทราบ

คาเตือน

ผูถ้ อื บัตรจะต้องชาระค่าธรรมเนียมรายปีตามทีธ่ นาคารกาหนดโดยมียอดเงินคงเหลือไว้ในบัญชีออม
ทรัพย์ทผ่ี กู ไว้กบั บัตร ณ วันทีธ่ นาคารทาการหักยอด

การแจ้งเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการให้บริการ
หรือการแจ้งเตือนที่
สาคัญต่างๆ

ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้องกับบัตรเดบิต และทาให้ลกู ค้าเสียประโยชน์
ธนาคารจะทาการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ปรับปรุงล่าสุด 01/12/2563

