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ผูอ้อกผลติภัณฑ ์ ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั(มหาชน) 

ชือ่ผลติภณัฑ ์ บตัรเดบติ ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย (รองรับมาตรฐานชปิการด์ไทย) 

ประเภทผลติภณัฑ ์ บตัรเดบติ 

เง ือ่นไขหลกั  อายุตัง้แต ่15 ปีขึน้ไป 

 ตอ้งมบีัญชอีอมทรัพย ์หรอื บัญชกีระแสรายวนัทีเ่ป็นบัญชบีคุคลธรรมดา หรอืบญัชรี่วมสองคนทีม่ี

เงือ่นไข คนใดคนหนึง่มสีทิธิถ์อนเงนิได ้หรอืบญัชรีา้นคา้ ทีม่ชี ือ่เจา้ของบัญชคีนเดยีว 
 1 บตัร ผกูได ้1 บัญช ี

 

วงเงนิสงูสดุ (บาท)  วงเงนิต ัง้ตน้การถอนเงนิสดและการรูดซือ้สนิคา้/บรกิาร สงูสดุไมเ่กนิ 40,000 บาท/ วนั  

 สามารถปรบัเพิม่/ลดวงเงนิสงูสดุไดไ้มเ่กนิ 100,000 บาท/ วนั/ บตัร ผา่นชอ่งทาง 

1) ตูเ้อทเีอ็มของธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย  
2) CIMB Thai Care Center 02-6267777 

 จ ากัดจ านวนการถอนเงนิ สงูสดุ 8 ครัง้/วนั 30,000 บาท/ครัง้ 

 

เง ือ่นไขการฝาก/ถอน/
โอน สทิธปิระโยชนแ์ละ

เงือ่นไขอืน่ 

คา่บรกิารการท าธรุกรรมตา่งๆของบตัรเดบติภายในประเทศ 
 

การถอนเงนิผ่านเครือ่ง ATM ในธนาคารเดยีวกนั

ขา้มเขตส านักหักบญัช ี
 

ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

 

การถอนเงนิและสอบถามยอดผา่นเครือ่ง 

ATM ตา่งธนาคาร  
 

1.ภายในเขตส านักหักบญัชเีดยีวกนั 

2.ขา้มเขตส านักหักบญัช ี
3.การน าบัตร Debit ทีอ่อกโดยสาขาตา่งจังหวดั  

ท ารายการผา่นเครือ่ง ATM ตา่งธนาคารในจังหวัด
เดยีวกนั 

 

 
 

ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 
ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

 

การท ารายการโอนเงนิไปบุคคลที ่3 ภายใน

ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย 
1.ภายในเขตส านักหักบญัชเีดยีวกนั 

2.ขา้มเขตส านักหักบญัช ี
 

การท ารายการโอนเงนิไปยงับุคคลที ่3  

ขา้มธนาคาร (ORFT) 
 เงนิโอนไมเ่กนิ 10,000 บาท 

 มากกวา่ 10,000 บาท แตไ่มเ่กนิ 50,000 บาท 

   (สงูสดุ 100,000 บาท ตอ่วัน) 

 

 
ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

ไมม่คีา่ธรรมเนยีม การท ารายการ 1 ครัง้
ตอ่เดอืน ถัดไปรายการละ 10 บาท 

 

 
รายการละ 25 บาท 

รายการละ 35 บาท 
 

การท ารายการโอนเงนิ 

ผา่นบรกิารพรอ้มเพยผ์า่นตูเ้อทเีอ็ม 
 ไมเ่กนิ 5,000 บาท 

 มากกวา่ 5,000 - 30,000 บาท 

 มากกวา่ 30,000 - 100,000 บาท 

 มากกวา่ 100,000 - 200,000 บาท 

  (สงูสดุ 500,000 บาท ตอ่วนั) 

 

 

 
ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

2 บาท / รายการ 
5 บาท / รายการ 

10 บาท / รายการ 

 

บรกิารผา่นเครือ่งรบัฝากเงนิอตัโนมตั ิ

1.การฝากดว้ยเงนิสด 
 เขา้บญัชทีีอ่ยูใ่นเขตส านักหักบัญชเีดยีวกนั 

 เขา้บญัชทีีอ่ยูข่า้มเขตส านักหักบญัช ี

 

2.การน าบัตร Debitโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร 
   ซไีอเอ็มบ ีไทย 

 บญัชภีายในบตัร Debit 

 บญัชทีีอ่ยูใ่นเขตส านักหักบญัชเีดยีวกนั 

 บญัชทีีอ่ยูข่า้มเขตส านักหักบญัช ี

 

 

 

 
ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 
 

 

 
ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 
ไมม่คีา่ธรรมเนยีม การท ารายการ 1 ครัง้

ตอ่เดอืน ถดัไปรายการละ 10 บาท 
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3.การน าบัตร Debit โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารอืน่ 

 เงนิโอนไมเ่กนิ 10,000 บาท 

 มากกวา่ 10,000 บาท แตไ่มเ่กนิ 50,000 บาท 

 

 
 

รายการละ 25 บาท 

รายการละ 35 บาท 

 
คา่ธรรมเนยีมแรกเขา้  100 บาท 

 

คา่ธรรมเนยีมรายปี  200 บาท/ ปี : กรณีท าการยกเลกิบตัรระหวา่งปี ธนาคารจะคนืเงนิคา่ธรรมเนยีมรายปีตามสดัสว่น

เขา้บญัชอีอมทรัพย ์ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย ของทา่น ภายใน 7 วนัท าการ 
 

คา่ธรรมเนยีมออกบตัร

ใหม ่/ บตัรทดแทน 

เนือ่งจากบตัรเดมิช ารุด, สญูหาย, ลมืรหัส, บตัรถกูยดึทีตู่เ้อทเีอ็ม, บัตรหมดอาย ุและอืน่ ๆ 

 100 บาท/ คร ัง้ 

 

คา่บรกิารการใชจ้า่ยที่
เป็นสกุลเงนิ

ตา่งประเทศ 

 ไมม่คีา่บรกิาร การท ารายการถอนผ่านหรอืสอบถามยอดเงนิคงเหลอืทีเ่ครือ่ง ATM ของธนาคารใน

กลุม่ CIMB ทีป่ระเทศมาเลเซยี สงิคโปร ์อนิโดนเีซยี กมัพูชา  
 คา่ธรรมเนยีมการถอนเงนิและสอบถามยอดคงเหลอืในตา่งประเทศ 100 บาท/ คร ัง้ 

 ไมม่คีา่ธรรมเนยีมความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสกลุเงนิ เมือ่รูดซือ้สนิคา้เป็นเงนิตราตา่งประเทศ 

 

ความรบัผดิชอบของ
เจา้ของบตัร กรณีบตัร

หาย 

 ควรแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัทเีพือ่ด าเนนิการอายัดบตัร 

 เจา้ของบตัรตอ้งรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้หลงัจากบตัรหายจนถงึเวลาไมเ่กนิ 5 นาที

หลงัจากแจง้ผูอ้อกบตัร 
 

ชอ่งทางในการตดิตอ่

ธนาคาร 

 ธนาคาร ซไีอเอ็ม บ ีไทย ทุกสาขา 

 CIMB Thai Care Center 02 626 7777 

 ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่CIMB Thai website (www.cimbthai.com) 

 

ขอ้ควรระวงั  ผูถ้อืบตัรตอ้งระมัดระวงั และดแูลรักษาบตัร Debit และรหัสผ่าน 6 หลักนีเ้ป็นอยา่งด ีและไม่ควร

เปิดเผยรหัสผา่นหรอืขอ้มูลบตัร Debit รวมทัง้ขอ้มลูอืน่ๆใหบ้คุคลอืน่ทราบ 
 ควรเปลีย่นรหสัผา่นประจ าบตัรอยา่งนอ้ยทุก 3 เดอืน  

 การท าธุรกรรมขา้มผูใ้หบ้รกิาร อาจมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิ 

 บตัรหายมคีวามเสีย่งทีท่า่นจะสญูเสยีเงนิในบญัชขีองทา่น ใหร้บีแจง้ธนาคารเพือ่อายดั 

 หากเกดิภาระและความเสยีหายเกดิขึน้ จะถอืเป็นความรับผดิชอบของผูใ้ชบ้รกิารบัตร 

 หากมขีอ้สงสยัโปรดสอบถามพนักงานขายทนัท ี

 หากมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลู ผูถ้อืบตัรควรตดิตอ่สาขาของธนาคาร หรอืตดิตอ่  

CIMB Thai Care Center 02 626 7777 เพือ่แจง้รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงใหธ้นาคารทราบ 

 

ค าเตอืน ผูถ้อืบตัรจะตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมรายปีตามทีธ่นาคารก าหนดโดยมยีอดเงนิคงเหลอืไวใ้นบัญชอีอม
ทรัพยท์ีผู่กไวก้ับบตัร ณ วนัทีธ่นาคารท าการหักยอด 

 

การแจง้เปลีย่นแปลง
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร

หรอืการแจง้เตอืนที่
ส าคญัตา่งๆ 

 

 ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วขอ้งกับบตัรเดบติ และท าใหล้กูคา้เสยีประโยชน ์

ธนาคารจะท าการแจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

 
 


