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

ช่ือผลิตภณัฑ์  เงินฝากออมทรพัยชิ์ลดี ซีไอเอม็บี ไทย 
ประเภทผลิตภณัฑ ์ เงนิฝากออมทรพัย ์
จ านวนเงินเปิดบญัชีขัน้ต า่ 
และสงูสดุ 

ขัน้ต ่า 0 บาท 

อตัราดอกเบีย้ต่อปี และ
รายละเอียดอตัราดอกเบีย้ 

 กรณีการค านวณดอกเบีย้เงินฝากแบบขัน้บนัได (Split Rate)* 
ยอดเงินฝาก (บาท) อตัราดอกเบีย้ (ต่อปี) 

ไมเ่กนิ 10,000 (A) 0.50% 
ส่วนทีเ่กนิ 10,000 ถงึ 50,000 (B) 2.00% 
ส่วนทีเ่กนิ 50,000 ถงึ 100,000 (C) 1.00% 
ส่วนทีเ่กนิ 100,000 (D) 0.20% 
*อตัราดอกเบีย้เฉลีย่ทีแ่ทจ้รงิ (A) = 0.50%                 (B) = 0.50% - 1.70% 
                                    (C) = 1.35% - 1.70%      (D) = 0.20% - 1.35% 
หมายเหตุ การค านวณอตัราดอกเบีย้เฉลีย่ขึน้อยู่กบัจ านวนเงนิฝากของลกูคา้ 

อตัราดอกเบีย้ขา้งตน้อา้งองิตามประกาศ “อตัราดอกเบีย้เงนิฝาก (รอ้ยละ ต่อปี) ครัง้ที ่6/2564” 
มผีลวนัที ่25 พฤษภาคม 2564 
ธนาคารอาจเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ โดยลกูคา้สามารถอา้งองิขอ้มลูล่าสดุไดท้ี ่www.cimbthai.com 
เลอืกเมนู “อตัราดอกเบีย้เงนิฝาก” 

ตวัอย่างการค านวณ
ดอกเบีย้ 

ค านวณดอกเบีย้เป็นรายวนั โดยใชจ้ านวนวนัตามปีปฏทินิในการค านวณ 
- ข ัน้ที ่1: จ านวนเงนิ 0 ถงึ 10,000 บาท (A)            ไดร้บัอตัราดอกเบีย้เงนิฝากรอ้ยละ  0.50* 
- ข ัน้ที ่2: ส่วนทีเ่กนิ 10,000 ถงึ 50,000 บาท (B)      ไดร้บัอตัราดอกเบีย้เงนิฝากรอ้ยละ  2.00 
- ข ัน้ที ่3: ส่วนทีเ่กนิ 50,000 ถงึ 100,000 บาท (C)    ไดร้บัอตัราดอกเบีย้เงนิฝากรอ้ยละ  1.00* 
- ข ัน้ที ่4: จ านวนเงนิส่วนทีเ่กนิ 100,000 บาท (D)     ไดร้บัอตัราดอกเบีย้เงนิฝากรอ้ยละ  0.20* 
ตวัอย่างอตัราดอกเบี้ยขา้งตน้อา้งองิตามประกาศ มผีลวนัที ่25 พฤษภาคม 2564 

 

 อตัราดอกเบีย้เฉล่ียต่อปี (%)   = 
 
 
 
 จ านวนดอกเบีย้ท่ีได้รบัต่อวนั (บาท)   = 
 
ตวัอย่าง ลกูคา้ฝากเงนิจ านวน 50,000 บาท จะไดร้บัดอกเบีย้ ดงันี้ 

 
อตัราดอกเบีย้เฉลีย่ต่อปี   =                                                                      =  1.70 %ต่อปี 

 
 
จ านวนดอกเบีย้ทีไ่ดร้บัต่อวนั   =                                      =  2.32877 บาท ต่อวนั 

ระยะเวลาจ่ายดอกเบีย้  ทุกสิน้เดอืน และหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย ตามทีก่รมสรรพากรก าหนด 

เง่ือนไขหลกั  ช่องทางการเปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ชลิด ีซไีอเอม็บ ีไทย 
1) ผ่านแอปพลเิคชนั CIMB THAI Digital Banking ส าหรบัลกูคา้บุคคลธรรมดาทีม่สีญัชาตไิทยเท่านัน้(1) 
2) ผ่านช่องทางสาขา ส าหรบัลกูคา้บุคคลธรรมดาทีม่สีญัชาตไิทย และต่างชาต ิ

(1)กรณทีีล่กูคา้เปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยช์ลิด ีซไีอเอม็บ ีไทย ผ่านแอปพลเิคชนั CIMB THAI Digital Banking สาขาเจา้ของ
บญัชจีะระบุเป็นสาขาส านกังานใหญ่ ถนนหลงัสวน 

 ลกูคา้ผูเ้ปิดบญัชตีอ้งมอีายุตัง้แต่ 15 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป ณ วนัทีเ่ปิดบญัช ี
 ลกูคา้ตอ้งม ีE-mail address และสมคัรใชบ้รกิารแอปพลเิคชนั CIMB THAI Digital Banking เพือ่ใชท้ าธุรกรรมทางการเงนิ 
 ลกูคา้สามารถเปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยช์ลิด ีซไีอเอม็บ ีไทย ไดส้งูสุดคนละ 1 บญัชเีท่านัน้ 
 ลกูคา้สามารถเปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยช์ลิด ีซไีอเอม็บ ีไทย ประเภทบญัชเีดีย่วเท่านัน้  
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เอกสารข้อมูลขัน้ต า่ของผลิตภณัฑ ์(Sales Sheet) 
ขอ้มลูปรบัปรุง ณ วนัที ่22 มนีาคม 2565 
เง่ือนไขหลกั (ต่อ)  บญัชเีงนิฝากออมทรพัยช์ลิด ีซไีอเอม็บ ีไทย เป็นบญัชปีระเภทไมม่สีมดุคู่ฝาก โดยธนาคารจะจดัส่ง e-Statement ใหก้บั

ลกูคา้ทุกสิน้เดอืน ตามอเีมลทีล่กูคา้แจง้ไวก้บัธนาคาร 
 บญัชนีี้สามารถผกูกบับตัรเดบติ ชลิด ี(รองรบัมาตรฐานชปิการด์ไทย) เพือ่การช าระสนิคา้หรอืกดเงนิสดจากเครือ่งฝากถอน

เงนิสดอตัโนมตั ิยกเวน้ผูเ้ปิดบญัชทีีใ่ชห้นงัสอืเดนิทางในการเปิดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยช์ลิด ีซไีอเอม็บี ไทย จะไม่
สามารถสมคัรบตัรเดบติได ้

การฝาก/ถอน/โอน สิทธิ
ประโยชน์และเง่ือนไขอ่ืน  

 การฝากหรอืถอน สามารถท าผ่านชอ่งทางสาขา หรอื เครือ่งฝากถอนเงนิสดอตัโนมตั ิหรอื ช่องทางอื่นทีธ่นาคารก าหนด 
 การโอนหรอืจ่าย สามารถท าผ่านช่องทาง แอปพลเิคชนั CIMB THAI Digital Banking หรอื ชอ่งทางอื่นทีธ่นาคารก าหนด 
 กรณบีญัชไีมเ่คลือ่นไหว (สถานะ Dormant) ลกูคา้ตอ้งตดิต่อสาขาของธนาคาร หรอืชอ่งทางอื่นทีธ่นาคารก าหนด เพือ่
เปลีย่นสถานะของบญัชใีหเ้ป็น Active ก่อนการท าธุรกรรมต่างๆ เช่น ฝาก ถอน โอน จ่าย เป็นตน้ 

 กรณีการเปิดบญัชีเงินฝาก หากไม่มีการน าเงินเข้าฝากในบญัชีดงักล่าวภายในระยะเวลา 45 วนันับจากวนัท่ีเปิด
บญัชี บญัชีเงินฝากดงักล่าวจะถกูปิดโดยอตัโนมติั โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 ตัง้แต่วนัที ่11 ส.ค. 64 เป็นตน้ไป เงนิฝากนี้ไดร้บัความคุม้ครองจากสถาบนัคุม้ครองเงนิฝากทีก่ าหนดไวใ้นกฏหมาย
คุม้ครองเงนิฝากทีว่งเงนิ 1 ลา้นบาท ต่อ 1 รายผูฝ้ากต่อ 1 สถาบนัการเงนิ 

ค่ารกัษาบญัชี  หากมเีงนิฝากคงเหลอืต ่ากว่า 2,000 บาท และ บญัชไีมเ่คลือ่นไหวหรอืขาดการตดิต่อเกนิ 1 ปี (12 เดอืน) ธนาคารจะคดิค่า
รกัษาบญัชเีดอืนละ 50 บาท 

ช่องทางในการติดต่อ
ธนาคาร  

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

ข้อควรระวงั   การท าธุรกรรมขา้มเขต ขา้มผูใ้หบ้รกิาร อาจมคี่าธรรมเนียมเพิม่เตมิ  
 หากมขีอ้สงสยัโปรดสอบถามพนกังานขายทนัท ี

การแจ้งเปล่ียนแปลงเงื่อนไข
การให้บริการ หรือการแจ้ง
เตือนท่ีส าคญัต่างๆ 

กรณมีกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการใหบ้รกิารใดๆ ทีท่ าใหล้กูคา้เสยีประโยชน์ ธนาคารจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบล่วงหน้าก่อน
ด าเนินการ 

หมายเหตุ: 
 ลกูคา้ไดร้บัยกเวน้ภาษสี าหรบัดอกเบีย้รบัไมเ่กนิ 20,000 บาทต่อปี (ทุกบญัชเีงนิฝากออมทรพัยข์องธนาคารรวมกนั) 
ยกเวน้กรณลีกูคา้แจง้ความประสงคไ์มย่นิยอมเปิดเผยขอ้มลูเงนิฝากใหก้รมสรรพากร หรอืผูท้ีไ่มม่ถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย 

 เงือ่นไขผลติภณัฑเ์ป็นไปตามทีธ่นาคารก าหนด 


