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เอกสารข้อมูลขัน้ต า่ของผลิตภณัฑ ์(Sales Sheet) 
ขอ้มลูปรบัปรุง ณ วนัที ่22 มนีาคม 2565 
หวัข้อผลิตภณัฑ ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ ์   

ช่ือผลิตภณัฑ ์ เงินฝากประจ าเพ่ิมค่าสบายใจ 
ประเภทผลิตภณัฑ ์ เงนิฝากประจ า 
จ านวนเงินเปิดบญัชี 
ขัน้ต า่ และสูงสุด 

ขัน้ต ่า 1,000 บาท 
สงูสดุ 25,000 บาท หรอืตามทีธ่นาคารก าหนดตามประกาศอตัราดอกเบีย้เงนิฝาก มผีล ณ ปจัจบุนั 

อตัราดอกเบี้ยต่อปี 
และรายละเอียด 
อตัราดอกเบี้ย 

เป็นไปตามประกาศอตัราดอกเบีย้เงนิฝากของธนาคาร มผีล ณ ปจัจบุนั 
ดขูอ้มลูล่าสดุไดท้ีป่ระกาศอตัราดอกเบีย้เงนิฝาก หรอื www.cimbthai.com เลอืกเมนู “อตัราดอกเบีย้เงนิ
ฝาก” 

ระยะเวลาฝาก  24 เดอืน หรอื 36 เดอืน หรอืตามทีธ่นาคารก าหนดตามประกาศอตัราดอกเบีย้เงนิฝาก มผีล ณ ปจัจบุนั 
ระยะเวลาจ่ายดอกเบีย้  เมื่อครบก าหนด 24 เดอืน หรอื 36 เดอืน หรอืตามทีธ่นาคารก าหนดตามประกาศอตัราดอกเบีย้เงนิฝาก 

มผีล ณ ปจัจุบนั 
เง่ือนไขหลกั  ส าหรบับุคคลธรรมดาทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย และมอีายตุัง้แต่ 1 เดอืน - 65 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเปิดบญัช ี

 กรณีผูเ้ปิดบญัชทีีม่อีายุเกนิกว่า 65 ปี จะไม่ไดร้บัความคุม้ครองในสว่นของประกนัอุบตัเิหตุสว่นบุคคลแต่
ยงัคงไดร้บัดอกเบีย้เงนิฝากตามประกาศอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร 
 สามารถเปิดไดค้นละหนึ่งบญัช ี(นบัรวมบญัชเีงนิฝากประจ าปลอดภาษปีระเภทฝากรายเดอืนทุกประเภท) 
 กรณีบดิาและ/หรอืมารดาเป็นผูฝ้ากเงนิเพื่อบุตรผูเ้ยาวใ์หถ้อืว่าเงนิฝากและเงนิไดท้ีเ่กดิขึน้เป็นของบุตร
ผูเ้ยาว ์        
 วงเงนิฝากต่อเดอืนเท่าๆ กนัทกุเดอืน ตัง้แต่ 1,000 - 25,000 บาท โดยจ านวนเงนิฝากจะตอ้งเป็นจ านวน
เตม็หลกั 500 บาท หรอืตามทีธ่นาคารก าหนดตามประกาศอตัราดอกเบีย้เงนิฝาก มผีล ณ ปจัจบุนั 
 ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน หรอื 36 เดอืน หรอืตามทีธ่นาคารก าหนดตามประกาศอตัราดอกเบีย้เงนิฝาก มี
ผล ณ ปจัจุบนั ทัง้นี้จ านวนเงนิฝากตลอดระยะเวลาฝากสงูสดุไม่เกนิ 600,000 บาท  
 ไดร้บัความคุม้ครองประกนัอุบตัเิหตุจากบรษิทัประกนัภยัทีธ่นาคารไดก้ าหนด ในวงเงนิคุม้ครองเท่ากบั
วงเงนิทีผู่ฝ้ากมคีวามประสงคใ์นการฝากจนครบระยะเวลาฝาก แต่ไม่เกนิ 600,000 บาท 

การฝาก/ถอน/โอน 
สิทธิประโยชน์ 
และเง่ือนไขอ่ืน  

 ผูฝ้ากตอ้งมบีญัชเีงนิฝากออมทรพัยห์รอืบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนักบัธนาคาร เพื่อใชร้บัโอนเงนิตน้และ
ดอกเบีย้เมื่อครบก าหนดระยะเวลาฝาก และ/หรอื ใชห้กัเงนิอตัโนมตัเิพื่อโอนเขา้บญัชเีงนิฝากประจ าเพิม่
ค่าสบายใจทุกเดอืน 

 กรณีขาดฝาก 
(1) ไม่เกนิ 2 เดอืน สามารถฝากต่อเนื่องได ้โดยวนัทีค่รบก าหนดระยะเวลาฝาก จะเลื่อนออกตาม

จ านวนเดอืนทีข่าดฝาก 
(2) เกนิ 2 เดอืน จะไดร้บัอตัราดอกเบีย้ออมทรพัยเ์ฉพาะเงนิตน้ตามประกาศของธนาคารในแต่ละวนั 

โดยค านวณทุกวนั พรอ้มทัง้หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 15% ตามทีส่รรพากรก าหนดไว ้โดยระบบจะปิด
บญัชเีงนิฝากโดยอตัโนมตั ิและโอนทัง้เงนิตน้พรอ้มดอกเบีย้ทีห่กัภาษ ีณ ทีจ่่ายเขา้บญัชอีอมทรพัย์
ทีล่กูคา้แจง้ไวพ้รอ้มกบัการเปิดบญัช ี

 ตัง้แต่วนัที ่11 ส.ค. 64 เป็นตน้ไป เงนิฝากน้ีไดร้บัความคุม้ครองจากสถาบนัคุม้ครองเงนิฝากทีก่ าหนดไว้
ในกฏหมายคุม้ครองเงนิฝากทีว่งเงนิ 1 ลา้นบาท ต่อ 1 รายผูฝ้ากต่อ 1 สถาบนัการเงนิ 

อตัราดอกเบี้ยกรณีผิด
เง่ือนไข 
 

 หากผูฝ้ากเงนิ ตอ้งการถอนเงนิก่อนก าหนด จะตอ้งถอนเงนิทัง้จ านวนและบญัชเีงนิฝากจะถูกปิด โดย
ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้เงนิฝาก ตามเงื่อนไขดงันี้ 
(1) ถอนเงนิฝากก่อน 3 เดอืน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบีย้เงนิฝาก 
(2) ถอนเงนิฝากตัง้แต่ 3 เดอืนขึน้ไปนบัจากวนัทีฝ่ากแต่ไม่ครบก าหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจะ

จ่ายดอกเบีย้ตามระยะเวลาและจ านวนเงนิทีฝ่ากไวจ้รงิในอตัราดอกเบีย้ออมทรพัยต์ามประกาศของ
ธนาคาร พรอ้มทัง้หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย ตามทีส่รรพากรก าหนดไว ้
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เอกสารข้อมูลขัน้ต า่ของผลิตภณัฑ ์(Sales Sheet) 
ขอ้มลูปรบัปรุง ณ วนัที ่22 มนีาคม 2565 
การต่ออายุบญัชี 
เมื่อครบกาหนด 
ระยะเวลาการฝาก 

เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการฝาก ระบบจะปิดบญัชเีงนิฝากโดยอตัโนมตั ิและโอนทัง้เงนิตน้พรอ้มดอกเบีย้
เขา้บญัชเีงนิฝากออมทรพัยห์รอืบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัทีล่กูคา้แจง้ไว ้

ประเภทประกนัภยั ประกนัภยัอุบตัเิหตุสว่นบุคคลกลุ่ม (อบ.1) 
ช่ือบริษทัประกนัภยั บรษิทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เง่ือนไขความคุ้มครอง
ประกนัภยั   
 
 
 

 คุม้ครองทัว่โลก ตลอด 24 ชัว่โมง 
 ใหค้วามคุม้ครองความสญูเสยี หรอืความเสยีหายอนัเกดิจากความบาดเจบ็ทางร่างกายซึง่เกดิจากปจัจยั
ภายนอกร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัโดยอุบตัเิหตุ (ขอ้ยกเวน้ : ไม่รวมถงึการถูกฆาตกรรมหรอืถูกท ารา้ย
ร่างกายโดยเจตนา) ทัง้นี้อยู่ภายใตเ้งื่อนไขขอ้ตกลงความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมป์ระกนัภยั
อุบตัเิหตุสว่นบุคคลกลุ่ม (อบ.1) 

ผลประโยชน์ 
 การเสยีชวีติ 100% ของจ านวนเงนิขอเอาประกนัภยั 
 ทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ 100% ของจ านวนเงนิขอเอาประกนัภยั 
 การสญูเสยีอวยัวะและสายตา 2 ใน 6 สว่น 100% ของจ านวนเงนิขอเอาประกนัภยั  
 การสญูเสยีอวยัวะและสายตา 1 ใน 6 สว่น 60% ของจ านวนเงนิขอเอาประกนัภยั  
ระยะเวลาเอาประกนัภยั 
 นบัตัง้แต่วนัทีธ่นาคารฯไดแ้จง้ท าประกนัภยัเป็นตน้ไป จนกว่าธนาคารฯหรอืผูร้บัประกนัภยัฝา่ยใดฝา่ย
หน่ึงไดแ้จง้ยกเลกิใหอ้กีฝา่ยหน่ึงไดท้ราบ เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

วนัเริม่ตน้และสิน้สดุความคุม้ครอง 
 ความคุม้ครองจะเริม่นบัตัง้แต่วนัทีเ่ปิดบญัชเีงนิฝากเพิม่ค่าสบายใจและจะสิน้สดุความคุม้ครองเมื่อผูฝ้าก
ปิดบญัชเีงนิฝากเพิม่ค่าสบายใจ  
 กรณีผูเ้ปิดบญัชทีีม่อีายุเกนิกว่า 65 ปี จะไม่ไดร้บัความคุม้ครองในสว่นของประกนัอุบตัเิหตุสว่นบุคคล แต่
ยงัคงไดร้บัดอกเบีย้เงนิฝากตามประกาศอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร 

วงเงินท่ีคุ้มครอง
ประกนัภยั 

วงเงนิคุม้ครองเท่ากบัวงเงนิทีผู่ฝ้ากมคีวามประสงคใ์นการฝากจนครบระยะเวลาฝาก แต่ไม่เกนิ 600,000 
บาท 

ช่องทางในการติดต่อ
ธนาคาร  

 ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ทุกสาขา 
 CIMB Thai Care Center โทร. 02-626-7777 ทุกวนั เวลา 07:00 น. - 20:00 น. 
 ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่CIMB Thai Website (www.cimbthai.com) 

ข้อควรระวงั   การท าธุรกรรมขา้มเขต ขา้มผูใ้หบ้รกิาร อาจมคี่าธรรมเนียมเพิม่เตมิ  
 หากมขีอ้สงสยัโปรดสอบถามพนกังานขายทนัท ี

การแจ้งเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขการให้บริการ 
หรอืการแจ้งเตือนท่ี
ส าคญัต่างๆ 

กรณีมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขการใหบ้รกิารใดๆ ทีท่ าใหล้กูคา้เสยีประโยชน์ ธนาคารจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนด าเนินการ 

หมายเหตุ: 
 เงื่อนไขผลติภณัฑเ์ป็นไปตามทีธ่นาคารก าหนด 


