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• Money transfer to accounts in UK, USA, 

   AUS, 12 EU and 9 ASEAN countries 

   โอนเงินดวนไปยังบัญชีธนาคาร ในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา 

    ออสเตรเลีย 12 ประเทศในยุโรป และ 9 ประเทศในอาเซียน

• Beneficiaries will receive the full amount 

   sent in their accounts. 

     ผูรับเงินจะไดรับเงินโอนเขาบัญชีเต็มจำนวน
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Terms & Conditions 

ขอกำหนดและเง�อนไข

1.  The CIMB Thai Bank “SpeedSend THB 75 Fee” campaign is organized by CIMB Thai Bank Plc. (“CIMB Thai” or “Bank”)  

 and SpeedSend.  It shall run from 1 January 2021 to 31 December 2021, both dates inclusive. CIMB Thai and SpeedSend   

 reserves the right upon giving prior notice of thirty (30) calendar days to change the commencement and/or to determine  

 the expiry date of the Promotion Period via the Bank’s website or any other channels as deemed proper.

2.  This Campaign is offered to customers with "individual CIMB Thai account" aged 18 and above who perform the SpeedSend  

 Send Money Transfer transaction (“Eligible Customer”) via CIMB Thai branches during the Campaign Period. Walk-in customers/

  non-individual / entities, such as partnerships, charitable /non-profit organizations /societies, corporate and commercial

  customers, shall NOT be eligible to participate in the Campaign.

3. Each Eligible Customer will be entitled for every successful SpeedSend transaction done to the following all countries in the   

    SpeedSend network during the Campaign Period as follow: 

 • Australia,  United Kingdom,  United States of America 

 • Europe (12 countries): Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, 

    Portugal, and Spain

 • ASEAN (9 countries): Thailand, Indonesia, Philippines, Myanmar, Vietnam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia and Singapore 

4. By participating in this Campaign, the Eligible Customer is deemed to have read, understood and agreed to be bound by  

 these Terms and Conditions and the decisions of CIMB Thai.

5. CIMB Thai and SpeedSend shall be entitled to vary, delete or add to any of these Terms and Conditions or any part there

 of and/or substitute or replace the offer under this Campaign and/or to extend, modify, shorten, discontinue, cancel, terminate

  or suspend the Campaign at any time by providing prior notice of thirty (30) calendar days to the Eligible Customers and  

 the notice shall be posted through CIMB Thai website or through any other channels that the Bank may deem as appropriate.

6. For more information, please contact CIMB Thai Care Center at Tel. 02 626 7777.

1.  รายการสงเสริมการขาย “SpeedSend 75 บาท” จัดขึ้นโดยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) และ SpeedSend โดยมีระยะเวลา 

 ต้ังแต 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 โดยธนาคารและ SpeedSend สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงระยะเวลาสงเสริมการขาย โดย ธนาคาร

 จะแจงใหลูกคาทราบลวงหนาสามสิบ (30) วันปฏิทิน ผานทางเว็บไซตของธนาคารหรือชองทางอ�นใดตามที่ธนาคารเห็นวาเหมาะสม

2.  สำหรับลูกคาท่ีมี “บัญชีบุคคลธรรมดาของซีไอเอ็มบี ไทย” ซ่ึงมีอายุ 18 ปข้ึนไป และทำธุรกรรมสงเงินผาน SpeedSend (“ลูกคาท่ีมีคุณสมบัติตาม

 ที่กำหนด”) ผานสาขาของธนาคาร ในชวงระยะเวลาสงเสริมการขายยกเวน ลูกคาขาจร/ลูกคาที่ ไม ใชบุคคลธรรมดา/ลูกคาองคกร เชน หางหุนสวน  

 องคกรหรือสมาคมเพ�อการกุศลหรือไมแสวงหากำไร ลูกคาองคกรหรือลูกคาธุรกิจ เปนตน ไมสามารถเขารวมรายการสงเสริมการขายนี้

3. ลูกคาท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดจะไดรับสิทธิพิเศษตามรายการสงเสริมการขาย สำหรับบริการโอนเงินดวนระหวางประเทศ SpeedSend ไปยังประเทศ

 ปลายทางที่กำหนดดานลางนี้ เฉพาะในชวงระยะเวลาของรายการสงเสริมการขาย

 • ออสเตรเลีย  สหราชอาณาจักร  สหรัฐอเมริกา

  • 12 ประเทศในยุโรป ไดแก ออสเตรีย เบลเยียม เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอรแลนด อิตาลี เนเธอรแลนด นอรเวย โปรตุเกส สเปน 

 • 9 ประเทศในอาเซียน ไดแก ไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เมียนมาร เวียดนาม กัมพูชา ลาว มาเลเซีย สิงคโปร

4. ในการเขารวมรายการสงเสริมการขาย ลูกคาที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไดอาน ทำความเขาใจ และตกลงที่จะปฏิบัติตามขอตกลงและเง�อนไข รวมถึง

 คำตัดสินของธนาคาร

5. ธนาคาร และ SpeedSend มีสิทธิแกไข ลบ หรือเพิ่มขอกำหนดและเง�อนไขใดๆ หรือสวนหนึ่งสวนใดของขอกำหนดและเง�อนไขนี้ และ/หรือใชขอเสนอ

 อ�นเพ�อทดแทนหรือแทนที่ ในรายการสงเสริมการขายนี้ และ/หรือขยาย ดัดแปลง ทำใหสั้นลง ยุติ ยกเลิก บอกเลิก หรือ ระงับรายการสงเสริมการขาย 

 นี้เม�อใดก็ ได  โดยธนาคารจะแจงใหลูกคาทราบลวงหนาสามสิบ (30) วันตามปฏิทินผานทางเว็บไซตของธนาคารหรือชองทางอ�นใดตามที่ธนาคารเห็น

 วาเหมาะสม

6.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ CIMB Thai Care Center โทร. 02 626 7777


