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

ช่ือผลิตภณัฑ ์ เงนิฝากออมทรพัย ์Extra Savings 
ประเภทผลิตภณัฑ ์ เงนิฝากออมทรพัย ์
จ านวนเงินเปิดบญัชี 
ขัน้ต า่  

ขัน้ต ่า 10,000 บาท 

อตัราดอกเบี้ยต่อปี 
และรายละเอียด 
อตัราดอกเบี้ย 

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

ระยะเวลาจ่ายดอกเบีย้  ทุกสิน้งวดบญัชธีนาคาร (มถุินายน และธนัวาคม) ของทุกปี และหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย ตามทีก่รมสรรพากร
ก าหนด 

เง่ือนไขหลกั  ส าหรบับุคคลธรรมดาทีม่อีายุ 15-65 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัทีเ่ปิดบญัช ีจะไดร้บัความคุม้ครองในสว่นของ
ประกนัอุบตัเิหตุสว่นบุคคล 

 กรณีเจา้ของบญัชทีีม่อีายุเกนิกวา่ 65 ปี จะไม่ไดร้บัความคุม้ครองในสว่นของประกนัอุบตัเิหตุสว่นบุคคล 
แต่ยงัคงไดร้บัดอกเบีย้เงนิฝากตามประกาศอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร 

 สามารถเปิดไดค้นละหนึ่งบญัชเีท่านัน้ (นบัรวมบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์Extra Savings ส าหรบัลกูคา้ 
Payroll) 

การฝาก/ถอน/โอน 
สิทธิประโยชน์ 
และเง่ือนไขอ่ืน  

 ยอดเงนิฝากในบญัช ีณ สิน้วนั ต ่ากว่า 10,000 บาท ถอืว่าผดิเงือ่นไข ลกูคา้จะไม่ไดร้บัสทิธคิวามคุม้ครอง
ประกนัอุบตัเิหตุสว่นบุคคลในวนัถดัไป จนกว่าจะมยีอดเงนิฝากในบญัชตีัง้แต่ 10,000 บาทขึน้ไป 

 ค่าธรรมเนียมในการปิดบญัชกี่อนครบ 6 เดอืน นบัตัง้แต่วนัทีเ่ปิดบญัช ี500 บาท 
 กรณีบญัชไีม่เคลื่อนไหว (สถานะ Dormant) ลกูคา้ตอ้งตดิต่อสาขาของธนาคาร หรอืช่องทางอื่นทีธ่นาคาร
ก าหนด เพื่อเปลีย่นสถานะของบญัชใีหเ้ป็น Active ก่อนการท าธุรกรรมต่างๆ เช่น ฝาก ถอน โอน จ่าย 
เป็นตน้ 

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

ค่ารกัษาบญัชี  หากมเีงนิฝากคงเหลอืต ่ากว่า 2,000 บาท และ บญัชไีม่เคลื่อนไหวหรอืขาดการตดิต่อเกนิ 1 ปี (12 เดอืน) 
ธนาคารจะคดิค่ารกัษาบญัชเีดอืนละ 50 บาท 

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  
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เอกสารข้อมูลขัน้ต า่ของผลิตภณัฑ ์(Sales Sheet) 
ขอ้มลูปรบัปรุง ณ วนัที ่22 มนีาคม 2565 
เง่ือนไขความคุ้มครอง
ประกนัภยั (ต่อ) 

ระยะเวลาเอาประกนัภยั 
 นบัตัง้แต่วนัทีธ่นาคารฯไดแ้จง้ท าประกนัภยัเป็นตน้ไป จนกว่าธนาคารฯหรอืผูร้บัประกนัภยัฝา่ยใด

ฝา่ยหน่ึงไดแ้จง้ยกเลกิใหอ้กีฝา่ยหน่ึงไดท้ราบ เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
การสิน้สดุความคุม้ครอง 

 เมื่อผูเ้อาประกนัภยัปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์Extra Savings 
 เมื่อยอดเงนิฝากในบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์Extra Savings คงเหลอืต ่ากว่า 10,000 บาท 
 เมื่อสิน้สดุระยะเวลาในการเอาประกนัภยัตามทีร่ะบุ  

วงเงินท่ีคุ้มครอง
ประกนัภยั 

10 เทา่ของยอดเงนิฝากคงเหลอืในบญัชกี่อนวนัประสบอุบตัเิหตุ 1 วนัสงูสดุไม่เกนิ 1,000,000 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: 
 ลกูคา้ไดร้บัยกเวน้ภาษสี าหรบัดอกเบีย้รบัไม่เกนิ 20,000 บาทต่อปี (ทุกบญัชเีงนิฝากออมทรพัยข์องธนาคารรวมกนั) 

ยกเวน้กรณีลกูคา้แจง้ความประสงคไ์ม่ยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูเงนิฝากใหก้รมสรรพากร หรอืผูท้ีไ่มม่ถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 
 เงื่อนไขผลติภณัฑเ์ป็นไปตามทีธ่นาคารก าหนด 


