ผูอ้ อกผลิ ตภัณฑ์
ชื่อผลิ ตภัณฑ์
ประเภทผลิ ตภัณฑ์
เงื่อนไขหลัก

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
บัตรเดบิ ต ซีไอเอ็มบี ไทย เจ็บไม่ต้องจ่าย (PA) (รองรับมาตรฐานชิปการ์ดไทย)
บัตรเดบิตแบบมีประกัน
 ผูส้ มัครต้องมีอายุตงั ้ แต่ 15-65 ปี บริบรู ณ์ และต่ออายุได้สงู สุดไม่เกิน 65 ปี
(ถ้าผูส้ มัครมีอายุ 61 - 65 ปี ตอนแรกเข้า ทุนประกันภัยจะปรับลดลง 50% )
 ชื่อ-นามสกุลผูถ
้ อื บัตรต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีเท่านัน้
 ต้องมีบญ
ั ชีออมทรัพย์ทเ่ี ป็ นบัญชีบุคคลธรรมดา
 1 บัตร ผูกได้ 1 บัญชี
 มีสญ
ั ชาติไทย หรือชาวต่างชาติทเ่ี ข้ามาในราชอาณาจักรอย่างถูกกฏหมาย และต้องมีใบอนุญาตทางาน
ในประเทศไทย (Work Permit)
 มีสข
ุ ภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มสี ว่ นใดพิการ ไม่บาดเจ็บ หรือเจ็บปว่ ยเรือ้ รัง ณ วันทีข่ อเอา
ประกันภัย และไม่มโี รคประจาตัวขณะทาสัญญา หรือเคยได้รบั การรักษาโรคลมชัก โรคหัวใจ โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคกระดูก และ/หรือกล้ามเนื้อ โรคมะเร็ง โรคเอดส์
 ไม่เป็ นผูป
้ ระกอบอาชีพคนงานก่อสร้าง มอเตอร์ไซด์รบั จ้าง พนักงานส่งเอกสาร ลูกเรือประมง พนักงาน
ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีข่ บั ขีห่ รือปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ

วงเงิ นสูงสุด (บาท)

วงเงิ นตัง้ ต้นการถอนเงิ นสดและการรูดซื้อสิ นค้า/บริการ 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

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/
โอน สิ ทธิ ประโยชน์
และเงื่อนไขอื่น

ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า
ค่าธรรมเนี ยมรายปี



การทารายการโอนเงิ นผ่านเครือ่ ง ATM ต่างธนาคาร
รายการละ 25 บาท
 เงินโอนไม่เกิน 10,000 บาท
 มากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
รายการละ 35 บาท
(สูงสุด 100,000 บาท ต่อวัน)
100 บาท
529 บาท/ ปี ประกอบด้วย
• ค่าบริการทีเ่ กีย่ วกับบัตรเดบิตรายปี 222 บาท และ
• ค่าบริการทีเ่ กีย่ วกับสิทธิประโยชน์ดา้ นประกันภัย 307 บาท
กรณีทาการยกเลิกบัตรระหว่างปี :
 ความคุม
้ ครองจะสิน้ สุด ณ วันทีท่ าการยกเลิกบัตร
 ธนาคารจะคืนเงินค่าธรรมเนียมรายปี ตามสัดส่วนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ของท่าน
ภายใน 7 วันทาการ
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ค่าธรรมเนี ยมออก
บัตรใหม่ / บัตร
ทดแทน
ค่าบริการการใช้จ่ายที่
เป็ นสกุลเงิ น
ต่างประเทศ

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




ความรับผิดชอบของ
เจ้าของบัตร กรณี บตั ร
หาย
ช่องทางในการติ ดต่อ
ธนาคาร







ข้อควรระวัง









การแจ้งเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการให้บริการ
หรือการแจ้งเตือนที่
สาคัญต่างๆ
ประเภทประกันภัย

ไม่มคี ่าบริการ การทารายการถอนผ่านหรือสอบถามยอดเงินคงเหลือทีเ่ ครื่อง ATM ของธนาคารในกลุ่ม
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)
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

ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้องกับบัตรเดบิต และทาให้ลกู ค้าเสียประโยชน์ ธนาคารจะ
ทาการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ประกันภัยอุบตั ิ เหตุ

ชื่อบริษทั ประกันภัย
บมจ.ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)
วงเงิ นที่ค้มุ ครอง
วงเงิ นคุ้มครองชีวิตจากอุบตั ิ เหตุสูงสุด 100,000 บาท
ประกันภัย
เงือนไขความคุ้มครอง วันเริม่ ต้นและสิน้ สุดความคุม้ ครอง
 วันเริม
่ ต้นความคุม้ ครอง คือ วันทีส่ มัครบัตรเดบิต ซีไอเอ็มบี ไทย เจ็บไม่ตอ้ งจ่าย (DEBIT PA)
ประกันภัย
 วันสิน
้ สุดความคุม้ ครอง คือ 1 ปีนบั จากวันทีส่ มัครบัตรเดบิต ซีไอเอ็มบี ไทย เจ็บไม่ตอ้ งจ่าย (DEBIT
PA) และภายใน 30 วันหลังจากบัตรหมดความคุม้ ครอง (Grace Period) และยังไม่สามารถหัก
ค่าธรรมเนียมรายปีต่อไปจากผูถ้ อื บัตรได้ บัตรนี้จะถูกระงับการทาธุรกรรมต่าง ๆ กับทางธนาคาร และ
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ความคุม้ ครองจะถูกสิน้ สุดลง หากเลยจาก 30 วันแล้ว (Grace Period) ผูถ้ อื บัตรมีความประสงค์จะถือ
บัตรนี้ต่อ ต้องทาการติดต่อธนาคารเพื่อดาเนินการสมัครบัตรนี้ใหม่ และความคุม้ ครองจะถูกเริม่ ต้นใน
วันทีผ่ ถู้ อื บัตรดาเนินการสมัครบัตรและจ่ายชาระค่าธรรมเนียมรายปี
ตารางความคุ้มครอง
1.
2.
3.
4.

ความคุม้ ครอง
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจาก
อุบตั ิ เหตุ
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจากการ
ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพถาวรจากการ
ฆาตกรรมหรือลอบทาร้าย
ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิ เหตุแต่ละครัง้ จ่ายตามจริง แต่ไม่
เกิ น

 เฉพาะผูถ
้ ือบัตรที่มีอายุระหว่าง 61-65 ปี

ทุนประกัน
100,000
100,000
100,000
10,000

จะได้ความคุ้มครอง 50% ของทุนประกันในข้อที่ 1, 2

และ 3 ข้างต้น
 ไม่ตอ
้ งสารองจ่าย เมื่อเข้ารักษาทีโ่ รงพยาบาลคู่สญ
ั ญากว่า 300 แห่งทัวประเทศ
่
 คุม
้ ครองอุบตั เิ หตุตลอด 24 ชัวโมงทั
่
วโลก
่
ข้อยกเว้นที่ไม่ได้รบั ความคุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คมุ้ ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ
ดังต่อไปนี้
(1) ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้
การกระทาของผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิสุ์ รา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่
สามารถครองสติได้ คาว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิสุ์ รา” นัน้ ในกรณีทม่ี กี ารตรวจเลือดให้ถอื เกณฑ์มรี ะดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดตัง้ แต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขน้ึ ไป, การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทา
ร้ายร่างกายตนเอง, การได้รบั เชือ้ โรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชือ้ โรค หรือบาดทะยักหรือโรคกลัวน้า ซึง่ เกิด
จากบาดแผลทีไ่ ด้รบั มาจากอุบตั เิ หตุ, การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ทจ่ี าเป็ นต้องกระทา
เนื่องจากได้รบั บาดเจ็บ ซึง่ ได้รบั ความคุม้ ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทา ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย, การแท้งลูก, การรักษาฟนั หรือการรักษารากฟนั เว้นแต่การ
รักษาทีไ่ ด้เกิดขึน้ ภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบตั เิ หตุ, การเปลีย่ นหรือใส่ฟนั ปลอม การครอบฟนั ทันตก
รรมประดิษฐ์, อาหารเป็ นพิษ, การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับ
เส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสือ่ ม
(Degenerative discdisease) กระดูกสันหลังเสือ่ ม (Spondylosis) และภาวะทีม่ รี อยแตก (Defect) หรือ
พยาธิสภาพทีก่ ระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มกี ารแตกหัก (Fracture)
หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ, สงครามฯ การก่อการร้าย การแผ่
รังสี หรือการแพร่กมั มันตภาพรังสีจากเชือ้ เพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ
(2) ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในเวลาต่อไปนี้ (เว้นแต่จะได้มกี ารขยายความ
คุม้ ครองและ มีการออกเอกสารแนบท้ายเพื่อขยายความคุม้ ครองดังกล่าว) ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยแข่งรถ
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ช่องทางในการติ ดต่อ
ประกัน
คาเตือน

หรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีดว้ ย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดด
ร่มเพื่อรักษาชีวติ ) ขณะกาลังขึน้ หรือกาลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจีจ้ มพ์
ั ๊ ดาน้า
ทีต่ อ้ งใช้ถงั อากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้า, ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยกาลังขึน้ หรือกาลังลง หรือขณะ
โดยสารอยู่ในอากาศยานทีม่ ไิ ด้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผูโ้ ดยสารและมิได้ประกอบการโดยสายการบิน
พาณิชย์, ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยขับขีห่ รือปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ, ขณะทีผ่ เู้ อา
ประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีสว่ นยัวยุ
่ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท, ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยก่อ
อาชญากรรมทีม่ คี วามผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม, ขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัย
ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ น ทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบตั กิ าร ในสงครามหรือปราบปราม
กรณี เคลมสิ นไหมทดแทน
ผูถ้ ือบัตรโทรแจ้งที่ศนู ย์รบั แจ้ง (Third Party Admin: TPA) โทร. 02-660-1226 ตลอด 24 ชัวโมง
่
ตาม
รายละเอียดด้านหลังของบัตรเดบิ ต ซีไอเอ็มบีไทย เจ็บไม่ต้องจ่าย
หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับการรับประกันวิ นาศภัย ติ ดต่อ บมจ.ซมโปะ ประกันภัย
(ประเทศไทย) 990 อับดุลราฮิมเพลซ ชัน้ 12,14 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร. 02-119-3000
 ผลิ ตภัณฑ์นี้เป็ นผลิ ตภัณฑ์ประกันอุบต
ั ิ เหตุ โดยมีระยะเวลาชาระเบีย้ ประกันภัย 1 ปี และมี
ระยะเวลาคุม้ ครอง 1 ปี
 ผูถ
้ อื บัตรจะต้องชาระค่าธรรมเนียมรายปีตามทีธ่ นาคารกาหนดโดยมียอดเงินคงเหลือไว้ในบัญชีออม
ทรัพย์ทผ่ี กู ไว้กบั บัตร ณ วันทีธ่ นาคารทาการหักยอด
กรณีไม่สามารถหักค่าธรรมเนียมรายปี ต่ออายุได้
 ภายใน 30 วันหลังจากบัตรหมดอายุและยังไม่สามารถหักค่าธรรมเนียมรายปี จากผูถ
้ อื บัตรได้ บัตรนี้
จะถูกระงับการทาธุรกรรมต่าง ๆ กับทางธนาคาร และความคุม้ ครองจะถูกสิน้ สุดลง
 ผูส
้ มัครควรทาความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสิ นใจทาประกันภัย
ทุกครัง้
 การนาส่งเบีย
้ ประกันภัยเป็ นหน้าทีข่ องผูเ้ อาประกันภัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทยจากัด (มหาชน) ในฐานะ
นายหน้าประกันวินาศภัยเป็ นผูจ้ ดั การให้บุคคลเข้าทาสัญญาประกันภัยและอานวยความสะดวกในการ
ชาระเบีย้ ประกันภัยเท่านัน้
 การรับประกันภัยขึน
้ อยู่กบั เงื่อนไข และกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของ บมจ.ซมโปะ ประกันภัย
(ประเทศไทย)
 เอกสารนี้ใช้เพื่อการเสนอขายเบือ
้ งต้นเท่านัน้ โดยรายละเอียดความคุม้ ครอง ผลประโยชน์ ข้อยกเว้น จะ
ระบุไว้ในใบรับรองทีจ่ ะได้รบั จากบมจ.ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)
 การยกเลิ กกรมธรรม์
 ผูเ้ อาประกันภัยสามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้โดยการปิ ดบัตรเดบิต ได้ทุกสาขาของธนาคาร
 บริษท
ั ประกันจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 15 วัน ทางไปรษณียล์ งทะเบียนถึงผูเ้ อาประกันภัย ตามทีอ่ ยู่ครัง้
สุดท้ายทีแ่ จ้งให้บริษทั ทราบ ในกรณีน้บี ริษทั จะคืนเบีย้ ประกันภัยให้แก่ผเู้ อาประกันภัย โดยหัก
เบีย้ ประกันภัยสาหรับระยะเวลาทีก่ รมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บงั คับมาแล้วออกตามส่วน
 ลูกค้ามีสท
ิ ธิเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ดว้ ยความสมัครใจ และปฏิเสธได้หากไม่เป็ นความต้องการของตนเอง
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