เพราะนี่คือชีวิตที่ใช่

รวมกันตั้งแต 3,000,000 บาทขึ้นไป เชน

- พิเศษ ตั้งแตวันนี้-31 ธันวาคม 2565 เพียงมีสินทรัพยภายใตการจัดการของธนาคาร (AUM)
ตั้งแต 1,000,000บาทขึ้นไป สามารถรวมเปนสมาชิก CIMB Preferred ได
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สิทธิประโยชนหมวด Travel
1. Silver Voyage Club
บริการรถลีมูซีน รับ-สงระหวางสนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง ในพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรสาคร
Hyundai H1
จำนวน 1 เที่ยว มูลคา 2,250 บาท ปกติ 2,250 คะแนน
Alphard
จำนวน 1 เที่ยว มูลคา 4,500 บาท 4,500 คะแนน
BMW7 / Mercedes Benz S-class
จำนวน 1 เที่ยว มูลคา 4,500 บาท 4,500 คะแนน
(เลือกรับอยางใดอยางหนึ่ง)

Camry
จำนวน 1 เที่ยว มูลคา 1,100 บาท 1,100 คะแนน

ประเภทรถ Camry

ไมเกิน 2 ทาน

2 ใบ (ใบละไมเกิน 28 นิ้ว)
myPreferred

Silver Voyage Club: เครดิตสําหรับใชแทนเงินสดสํารอง
บริการรถลลีมูซีนตางประเทศ
ประเทศและพื้นที่ที่รวมรายการดังนี้ ยุโรป, อเมริกา, ฮองกง,
ญี่ปุน, สิงคโปร, มาเลเซีย และพมา มูลคา 2,000 บาท 2,000 คะแนน
Silver Voyage Club: เครดิตสําหรับใชแทนเงินสดสํารอง
บริการรถเชาพรอมคนขับ
โดยรถ Hyundai H-1 จากกรุงเทพ ไปจังหวัด อยุธยา /
พัทยา / เขาใหญ มูลคา 2,000 บาท 2,000 คะแนน
Silver Voyage Club: บัตรโดยสารเสนทางบินภายในประเทศ
1 เที่ยว (แบบไป หรือกลับ)
โดยสายการบิน Thai Smile และ Bangkok Airways สำหรับ 1 ทาน
มูลคา 3,500 บาท 3,500 คะแนน
หมายเหตุ :
- กรุณาศึกษาขอกำหนดและเง�อนไขการไดรบั สิทธิประโยชน CIMB Preferred Your Choices ป 2565 อยางละเอียด
- ธนาคารอาจเปลีย่ นแปลงเง�อนไขโดยสมาชิกสามารถตรวจสอบไดทาง แอปพลิเคชัน myPreferred และ https://preferred.cimbthai.com
กรณีทม่ี ขี อ โตแยงใหถอื เอาคำตัดสินของธนาคารเปนทีส่ ดุ
- สมาชิกสามารถติดตามสิทธิประโยชนเพิม่ เติมและตรวจสอบวันหมดอายุสทิ ธิประโยชนทางแอปพลิเคชัน myPreferred และ https://preferred.cimbthai.com
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Silver Voyage Club: หองพัก 2 วัน 1 คืน
ณ โรงแรมที่รวมรายการ
(เฉพาะการเขาพัก วันจันทร – พฤหัสบดี เทานั้น)
พรอมอาหารเชาสําหรับ 2 ทาน มูลคา 5,000 บาท
5,000 คะแนน
Silver Voyage Club: หองพัก 2 วัน 1 คืน
ณ โรงแรมที่รวมรายการ
(เฉพาะการเขาพัก วันศุกร - อาทิตย เทานั้น)
พรอมอาหารเชาสําหรับ 2 ทาน มูลคา 5,000 บาท
5,000 คะแนน
Blue Voyage: เครดิตสําหรับใชแทนเงินสด
บริการลองเรือยอรช
เสนทาง พัทยา/ภูเก็ต/สมุย/กระบี่ มูลคา 5,000 บาท
5,000 คะแนน

2. บริการหองรับรองพิเศษ ณ สนามบิน (Airport Lounge)
เม�อเดินทางทุกสายการบิน รับบริการหองรับรองพิเศษสูงสุด 2.5 ชม.
Royal Silk Lounge
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ มูลคา 1,800 บาท ปกติ 1,800 คะแนน
(รับบริการ 2.5ชม./ครั้ง)

Miracle Lounge
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ มูลคา 1,500 บาท 1,500 คะแนน
(รับบริการ 2ชม./ครั้ง)

The Coral Executive Lounge
ณ สนามบินดอนเมือง / เชียงใหม / เชียงราย / ภูเก็ต
/ อุดรธานี / หาดใหญ
มูลคา 1,400 บาท 1,400 คะแนน
(รับบริการ 2ชม./ครั้ง)

DragonPass
ณ สนามบินทั่วโลกที่รวมรายการ
มูลคา 1,600 บาท 1,600 คะแนน

หมายเหตุ :
- กรุณาศึกษาขอกำหนดและเง�อนไขการไดรบั สิทธิประโยชน CIMB Preferred Your Choices ป 2565 อยางละเอียด
- ธนาคารอาจเปลีย่ นแปลงเง�อนไขโดยสมาชิกสามารถตรวจสอบไดทาง แอปพลิเคชัน myPreferred และ https://preferred.cimbthai.com
กรณีทม่ี ขี อ โตแยงใหถอื เอาคำตัดสินของธนาคารเปนทีส่ ดุ
- สมาชิกสามารถติดตามสิทธิประโยชนเพิม่ เติมและตรวจสอบวันหมดอายุสทิ ธิประโยชนทางแอปพลิเคชัน myPreferred และ https://preferred.cimbthai.com
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สิทธิประโยชนหมวด Dining
1. บัตรรับประทานอาหาร ณ โรงแรมชั้นนำที่รวมรายการ (สำรองลวงหนา 2 วัน)
บัตรรับประทานอาหารมูลคา 1,000 บาท 1,000 คะแนน

JW Marriott Hotel
(กรุงเทพฯ)

Marriott Marquis Queen's Park
(กรุงเทพฯ)

Siam Kempinski Hotel
(กรุงเทพฯ)

137 Pillars Suites and Residences Bangkok
(กรุงเทพฯ)

Renaissance
Pattaya Resort & Spa
(พัทยา)

Anantara Chiang Mai Resort
(เชียงใหม)

Mandarin Oriental, Bangkok
(กรุงเทพฯ)

Dusit Hotels & Resorts
(โรงแรมและหองอาหารที่รวมรายการ)

Grand Hyatt Erawan Bangkok
(กรุงเทพฯ)

Cape & Kantary Hotels
(โรงแรมที่รวมรายการ)
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2. บัตรรับประทานอาหาร ณ รานอาหารชั้นนำทั่วประเทศ
บัตรรับประทานอาหารมูลคา 1,000 บาท 1,000 คะแนน

Coffee Beans by Dao
(9 สาขา) (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด)
Beyond café
(อุดรธานี)
Venezia
(อุบลราชธานี)
Wine Village
(หาดใหญ)
Tuukabkhao
(ภูเก็ต)

Nara Thai Cuisine
(7 สาขา)

ภัตตาคาร อัน อัน เหลา
(กรุงเทพฯ)
Baan Dusit by Dusit Thani
(รานอาหารเบญจรงค และเธียรดอง)

HOSHI Japanese Restaurant
(8 สาขา)

หมายเหตุ :
- กรุณาศึกษาขอกำหนดและเง�อนไขการไดรบั สิทธิประโยชน CIMB Preferred Your Choices ป 2565 อยางละเอียด
- ธนาคารอาจเปลีย่ นแปลงเง�อนไขโดยสมาชิกสามารถตรวจสอบไดทาง แอปพลิเคชัน myPreferred และ https://preferred.cimbthai.com
กรณีทม่ี ขี อ โตแยงใหถอื เอาคำตัดสินของธนาคารเปนทีส่ ดุ
- สมาชิกสามารถติดตามสิทธิประโยชนเพิม่ เติมและตรวจสอบวันหมดอายุสทิ ธิประโยชนทางแอปพลิเคชัน myPreferred และ https://preferred.cimbthai.com
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2. บัตรรับประทานอาหาร ณ รานอาหารชั้นนำทั่วประเทศ
บัตรรับประทานอาหารมูลคา 1,000 บาท 1,000 คะแนน

White Glove Delivery by Silver Voyage Club
- อาหารชุดและบริการสงอาหารจากโรงแรมและรานอาหารชั้นนำ
รวมมูลคา 1,300 บาท 1,300 คะแนน
- อาหารชุดและบริการสงอาหารจากโรงแรมและรานอาหารชั้นนำ
รวมมูลคา 1,800 บาท 1,800 คะแนน
สามารถตรวจสอบรายช�อโรงแรมและรานอาหารที่รวมรายการไดที่
https://whiteglove.silver-voyage.com

ชุดน้ำชายามบาย สำหรับสองทาน ณ รานอาหารชั้นนำที่รวมรายการ
มูลคา 1,000 บาท 1,000 คะแนน
- Dusit Gourmet รานบานดุสิต (กรุงเทพฯ)

- Jam Jam Eatery & Bar โรงแรม ASAI Bangkok
Chinatown (กรุงเทพฯ)
- Renaissance Pattaya Resort & Spa (พัทยา)

หมายเหตุ :
- กรุณาศึกษาขอกำหนดและเง�อนไขการไดรบั สิทธิประโยชน CIMB Preferred Your Choices ป 2565 อยางละเอียด
- ธนาคารอาจเปลีย่ นแปลงเง�อนไขโดยสมาชิกสามารถตรวจสอบไดทาง แอปพลิเคชัน myPreferred และ https://preferred.cimbthai.com
กรณีทม่ี ขี อ โตแยงใหถอื เอาคำตัดสินของธนาคารเปนทีส่ ดุ
- สมาชิกสามารถติดตามสิทธิประโยชนเพิม่ เติมและตรวจสอบวันหมดอายุสทิ ธิประโยชนทางแอปพลิเคชัน myPreferred และ https://preferred.cimbthai.com
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สิทธิประโยชนหมวด Well-being
1. Let’s Relax Spa
บัตรกํานัล Let’s Relax Spa
สําหรับใชบริการทุกทรีทเมนทและแพ็คเกจ
มูลคา 1,100 บาท 1,100 คะแนน

2. Let’s Relax Onsen & Spa
บัตรกํานัล Let’s Relax Onsen & Spa

สําหรับใชบริการออนเซน
ไมจำกัดเวลา 1 วัน/ทาน มูลคา 700 บาท 700 คะแนน

3. Silver Voyage Club
บริการผูช ว ยสวนตัว พรอมรถรับและสง
จากที่พักในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี
และ สมุทรปราการ ไปโรงพยาบาล
(ระยะเวลารวม 4 ชั่วโมง)
มูลคา 2,000 บาท 2,000 คะแนน

4. Stretch Me by Let’s Relax
เครดิตมูลคา 1,000 บาท
สำหรับใชแทนเงินสดทุกบริการ
มูลคา 1,000 บาท 1,000 คะแนน

หมายเหตุ :
- กรุณาศึกษาขอกำหนดและเง�อนไขการไดรบั สิทธิประโยชน CIMB Preferred Your Choices ป 2565 อยางละเอียด
- ธนาคารอาจเปลีย่ นแปลงเง�อนไขโดยสมาชิกสามารถตรวจสอบไดทาง แอปพลิเคชัน myPreferred และ https://preferred.cimbthai.com
กรณีทม่ี ขี อ โตแยงใหถอื เอาคำตัดสินของธนาคารเปนทีส่ ดุ
- สมาชิกสามารถติดตามสิทธิประโยชนเพิม่ เติมและตรวจสอบวันหมดอายุสทิ ธิประโยชนทางแอปพลิเคชัน myPreferred และ https://preferred.cimbthai.com
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สิทธิประโยชนหมวด Family Pleasure
1. A Little Something
คลาสเรียนทําอาหาร Toddler
เมนูสําหรับเด็ก อายุ 1.6 ป
พรอมผูปกครอง 1 ทาน
มูลคา 1,400 บาท 1,400 คะแนน

คลาสเรียนทําอาหาร Kinder
สําหรับเด็ก อายุ 3 - 6 ป
1 เมนู มูลคา 1,300 บาท 1,300 คะแนน

คลาสเรียนทําอาหาร Junior
สําหรับเด็ก อายุ 6 - 10 ป
2 เมนู มูลคา 1,500 บาท 1,500 คะแนน

คลาสเรียนทําอาหาร Teen Chef
สําหรับเด็ก อายุ 10 - 16 ป
2 เมนู มูลคา 1,600 บาท 1,600 คะแนน

2. WorkLounge
บัตรเขาหองรับรองพิเศษ
ณ โรงแรมชั้นนํา 1 วัน โดย WorkLounge
มูลคา 900 บาท 900 คะแนน

หมายเหตุ :
- กรุณาศึกษาขอกำหนดและเง�อนไขการไดรบั สิทธิประโยชน CIMB Preferred Your Choices ป 2565 อยางละเอียด
- ธนาคารอาจเปลีย่ นแปลงเง�อนไขโดยสมาชิกสามารถตรวจสอบไดทาง แอปพลิเคชัน myPreferred และ https://preferred.cimbthai.com
กรณีทม่ี ขี อ โตแยงใหถอื เอาคำตัดสินของธนาคารเปนทีส่ ดุ
- สมาชิกสามารถติดตามสิทธิประโยชนเพิม่ เติมและตรวจสอบวันหมดอายุสทิ ธิประโยชนทางแอปพลิเคชัน myPreferred และ https://preferred.cimbthai.com

9

ขอกำหนดและเง�อนไขการใชสิทธิประโยชน
CIMB Preferred Your Choices ป 2565
• สมาชิก CIMB Preferred สามารถเลือกรับสิทธิประโยชนตามทีธ่ นาคารมอบใหผา นชองทางทีธ่ นาคารกำหนดเทานัน้
ทั้งนี้สิทธิประโยชนที่สมาชิกเลือกแลวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงได และกรณีที่สมาชิกไมไดเลือกสิทธิประโยชนตาม
ระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด จะถือวาสละสิทธิ์การรับสิทธิประโยชนนั้น
• สิทธิประโยชนเฉพาะลูกคาที่เปนสมาชิก CIMB Preferred เทานั้น ไมอนุญาตใหทานสมาชิกโอนสิทธิประโยชนนี้
ใหแกผูอ�นได โดยทานสมาชิกจะตองแสดงบัตรสมาชิก CIMB Preferred หรือ บัตรเดบิต CIMB Preferred
หรือ บัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส CIMB Preferred เพ�อรับสิทธิประโยชนทุกครั้งกอนเขาใชบริการ
• สิทธิประโยชนนี้ ไมสามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เปนเงินสดได และไมสามารถใชรวมกับสวนลด หรือโปรโมชั่นอ�นๆ ได
• สิทธิประโยชนแตละรายการมีจำนวนจำกัด
• สำหรับสิทธิประโยชนบริการสำรองลวงหนา (Reservation Service) ทานสมาชิกตองแจงความประสงคสำรอง
การเขาใชบริการลวงหนาอยางนอย 2 วันทำการ กรณีแจงความประสงคขอใชบริการหลังเวลา 21.00 น.
จะถือวาเปนการแจงความประสงคขอใชบริการในวันทำการถัดไป โดยทานสมาชิกสามารถแจงความประสงคสำรอง
การเขาใชบริการไดผาน แอปพลิเคชัน myPreferred ซึ่งทานสมาชิกตองกรอกขอมูลใหครบถวนเพ�อประโยชน
ในการติดตอนัดหมาย
• สมาชิกสามารถยืนยันการใชสิทธิประโยชนบริการสำรองลวงหนา (Reservation Service) ไดโดยรอเจาหนาที่จาก
CIMB Preferred Concierge ติดตอกลับภายใน 3 ชัว่ โมงผานเบอรตดิ ตอทีท่ า นไดใหไวหรือ สามารถติดตอมาที่
CIMB Preferred Concierge โทร. 02 118 3083 เวลาทำการ 09.00 – 21.00 น. ทุกวัน หรือ
ผานอีเมล cimbpreferred@lifestyle-privilege.com ซึ่งทานจะไดรับ SMS ยืนยัน เม�อการจองเสร็จสมบูรณ
• กรณีทส่ี มาชิกตองการยกเลิกการใชสทิ ธิประโยชนบริการสำรองลวงหนา (Reservation Service) กรุณาแจงลวงหนา
ไมนอยกวาเวลาที่กำหนดไวของแตละสิทธิประโยชน
• สมาชิกสามารถดูวันหมดอายุของคะแนนไดผานแอปพลิเคชัน myPreferred กรณีทานเลือกรับสิทธิประโยชนแบบ
คูปองอิเล็กทรอนิกส (e-Coupon) หรือบริการสำรองลวงหนา (Reservation Service) สามารถเช็ควันหมดอายุ
ของสิทธิประโยชนไดผานทางแอปพลิเคชัน myPreferred
• ธนาคารจะไมคืนคะแนนทุกกรณีสำหรับสมาชิกที่เลือกรับสิทธิประโยชนแลว
• ในกรณีที่มีคะแนนคงเหลือ เศษของคะแนนไมสามารถแลก/เปลี่ยน/ทอนเปนเงินสด หรือของกำนัลใดๆ ได
• ธนาคารจะเรียกเก็บคาบริการเพิ่มเติมในกรณีที่พบวาสมาชิกใชบริการเกินสิทธิ์ที่ ไดรับ หรือ พบการใชบริการที่
นอกเหนือจากขอกำหนด เง�อนไขการใชสิทธิประโยชนของสมาชิก CIMB Preferred ตามที่ธนาคารกำหนด
• สมาชิกที่พบปญหาการแลกคะแนน การใชสิทธิประโยชนตางๆ สามารถติดตอที่ CIMB Preferred Concierge
เวลา 09.00 – 21.00 น. ทุกวัน โทร. 02 118 3083 หรือ ผานอีเมล cimbpreferred@lifestyle-privilege.com
• เง�อนไขเปนไปตามทีธ่ นาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลีย่ นแปลงเง�อนไขและสิทธิพเิ ศษตางๆ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบ
ไดทางแอปพลิเคชัน myPreferred และ https://preferred.cimbthai.com/lifestyle ทั้งนี้การใหบริการตางๆ
ใหเปนไปตามขอกำหนด เง�อนไขของรานคาผูใ หบริการนัน้ ๆ กรณีมขี อ พิพาทโตแยงใดๆ ใหถอื เอาคำตัดสินของธนาคาร
และผูใหบริการเปนที่สุด
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ขอกำหนดและเง�อนไขการไดรับสิทธิประโยชน ในหมวดตางๆ
ขอกำหนดและเง�อนไขการไดรับสิทธิประโยชน ในหมวด Travel
ขอกำหนดและเง�อนไขของการใชบริการรถรับ-สงสนามบิน
• สิทธิประโยชนนี้เฉพาะสมาชิก CIMB Preferred เปนผูเดินทางเทานั้น ไมสามารถโอนใหผูอ�น โดยสมาชิกจะตองแสดงบัตรสมาชิก
CIMB Preferred หรือ บัตรเดบิต CIMB Preferred หรือ บัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส CIMB Preferred และแสดง e-coupon
บนแอปพลิเคชัน Preferred ที่สมบูรณ พรอมบัตรประจำตัวประชาชนกอนเขารับบริการเทานั้น
• ธนาคารไดมอบหมายให บริษัท World Reward Solutions Co.,Ltd. เปนผูใหบริการแกสมาชิก ทั้งนี้เง�อนไขเปนไปตามที่
บริษัท World Reward Solutions Co.,Ltd. กำหนด
• กรุณาสำรองสิทธิล์ ว งหนาอยางนอย 2 วันกอนวันเดินทาง ในแบบฟอรมการจองแอปพลิเคชัน myPreferred สอบถามรายละเอียด
เพิ ่ ม เติ ม ที ่ CIMB Preferred Concierge ระหว า งเวลา 09.00น.- 21.00น. ของทุ ก วั น โทร. 02 118 3083 หรื อ
อีเมล cimbpreferred@lifestyle-privilege.com
• การจองจะสมบูรณตอเม�อสถานะการจองบนแอปพลิเคชัน myPreferred เปลี่ยนจาก “การจองอยูระหวางดำเนินการ”
เปน “การจองเสร็จสมบูรณ” เทานั้น ซึ่งทานจะไดรับ SMS ยืนยัน เม�อการจองเสร็จสมบูรณ
• กรณียกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 1 วันกอนการเดินทาง โดยไมถือเปนการตัดสิทธิ์ทั้งนี้
การเดินทางครั้งตอไปจะตองไมเกินวันหมดอายุของสิทธิประโยชน
• การยกเลิก หรือ เปลีย่ นแปลงนอยกวา 1 วัน หรือไมแสดงตนตามทีน่ ดั หมายไว (No-Show) กรณีไมเขารับบริการตามวันและเวลาที่
สำรองสิทธิ์ จะถือวาทานไดใขสิทธิ์ครบถวนแลว
• ในกรณีทบ่ี ริษทั World Reward Solutions Co.,Ltd. ไมสามารถจัดชนิดรถตามทีท่ ำการสำรองไว ทางบริษทั ฯ จะจัดหารถทดแทน
ที่มีระดับเทียบเทา หรือ สูงกวา โดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม
• การรอรับที่สนามบิน:
พนักงานขับรถจะรอรับผูโดยสารที่ “จุดนัดพบ” เทานั้นเพ�อปองกันความผิดพลาดในการนัดหมาย และใหเปนไปตามกฏของการ
ทาอากาศยาน โดยจะรอรับไมเกิน 120 นาที จากเวลาทีเ่ คร�องบินมาถึงสนามบิน หากเกินจากเวลาจะคิดคาธรรมเนียมเพิม่ เติมในอัตรา
ทีก่ ำหนด โดยเริม่ นับจากนาทีท่ี 121 กรณีไมพบผูโ ดยสาร และไมสามารถติดตอได ทางบริษทั ฯสงวนสิทธิ์ ในการปลอยรถ และจะถือวา
ทานไดใชสิทธิ์แลว
• การรอรับจากที่พัก :
- พนักงานขับรถจะรอทีส่ ถานทีน่ ดั หมายเปนเวลา 30 นาที โดยเริม่ นับจากเวลานัดรับ หากเกินจากเวลาจะคิดคาธรรมเนียม เพิม่ เติมในอัตรา
ทีก่ ำหนด โดยเริม่ นับจากนาทีท่ ี 31 กรณีไมพบผูโ ดยสารและไมสามารถติดตอได ทางบริษทั ฯสงวนสิทธิ์ในการปลอยรถ และจะถือวาทานไดใชสทิ ธิแ์ ลว
• กรณีมีความประสงค ใหรอรับเกินจากเวลาที่กำหนด มีคาธรรมเนียม500 บาท/ชั่วโมง โดยสมาชิกตองแจงความประสงคกอนถึง
เวลาทีก่ ำหนด 15 นาที และชำระคาใชจา ยโดยตรงใหกบั บริษทั World Reward Solutions Co., Ltd. และทางบริษทั ฯ จะไมรบั ผิดชอบ
ในกรณีเกิดความลาชาที่เกี่ยวของกับการเดินทางทั้งทางบกและทางอากาศ
• กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ ไมสามารถจัดรถเขารับไดตามกำหนดเวลา อันมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุ/ การจราจรหนาแนน/
การปดถนน/ น้ำทวม หรือการกอการราย จะทำการจัดรถเขารับทดแทนในเวลาที่ ไดทำการจอง โดยเจาหนาที่จะแจงใหทราบทันที
• สำหรับบริการถลีมซู นี รับ-สงระหวางสนามบินในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ภูเก็ต หัวหิน พัทยา และอุดรธานี จะใหบริการรถยนตประเภท
Toyota Altis หรือเทียบเทา รองรับผูโ ดยสารไมเกิน 2 ทาน และกระเปาเดินทางไมเกิน 2 ใบ (ใบละไมเกิน 28 นิว้ ) ในระยะทางไมเกิน
50 กิโลเมตรนับจากตนทาง ทัง้ นีห้ ากเกินระยะทางทีก่ ำหนด สมาชิกตองชำระคาสวนตางโดยคำนวณทุกๆ 10 กิโลเมตรเปนเงิน 500 บาท
• เง�อนไขเปนไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเง�อนไข และ สิทธิพิเศษตางๆ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบ
ไดทางแอปพลิเคชัน myPreferred และ https://preferred.cimbthai.com ทั้งนี้การใชบริการตางๆ ใหเปนไปตามเง�อนไข
และขอกำหนดของบริษัท World Reward Solutions Co., Ltd. กรณีมีขอพิพาทหรือ ขอโตแยงใดๆ ใหถือเอาคำตัดสิน
ของธนาคารและผูใหบริการเปนที่สุด
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ขอกำหนดและเง�อนไขของการใชบริการหองรับรองพิเศษ ณ สนามบิน
• สิท ธิป ระโยชน น ี ้ เ ฉพาะสมาชิ ก CIMB Preferred เป น ผู  เ ดิ น ทางเท า นั ้ น ไม สามารถโอนให ผ ู  อ � น โดยสมาชิ ก จะตอ งแสดง
บัตรสมาชิก CIMB Preferred หรือ บัตรเดบิต CIMB Preferred หรือ บัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส CIMB Preferred
และแสดง e-coupon บนแอปพลิเคชัน Preferred ที่สมบูรณ พรอมบัตรที่นั่ง (Boarding Pass) กอนเขารับบริการเทานั้น
กรณีมีขอสงสัยพนักงานอาจจะขอใหทานแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางเพิ่มเติม
• กรุณากดเลือกรับสิทธิ์กอนการเขาใชบริการอยางนอย 1 วัน
• ระยะเวลาการเขารับบริการ
- Royal Silk Lounge เฉพาะ concourse C และ E ไมเกิน 2.5 ชั่วโมง/สมาชิก/วัน
- The Coral Executive Lounge /Miracle Lounge ไม เ กิ น 2 ชั ่ ว โมง/สมาชิ ก /วั น หากเกิ น กว า นี ้ สมาชิ ก ต อ งเป น
ผูชำระคาใชบริการเอง ตามที่หองรับรองนั้นๆ กำหนด
• จำนวนสิทธิ์การเขาใชงานตอวัน
- Royal Silk Lounge เฉพาะ concourse C และ E สามารถใช บ ั ต รกำนั ล ได ไ ม เ กิ น 1 ใบ/ ครั ้ ง / วั น และไม ส ามารถ
โอนสิทธิ์ ใหผอู น� ได ทัง้ นีผ
้ ตู ดิ ตามสามารถใชบริการทีห่ อ งรับรองพิเศษได โดยชำระคาใชจา ยโดยตรงตามอัตราทีห่ อ งรับรองกำหนด
- The Coral Executive Lounge / Miracle Lounge สิทธิพิเศษนี้สามารถใชบัตรกำนัลสูงสุดไดไมเกิน 2ใบ/ ครั้ง/ วัน
• สิทธิพิเศษนี้ ไมครอบคลุมถึงบริการเสริมอ�นๆ อาทิ บริการนวด บริการสปา
ขอกำหนดและเง�อนไขการไดรับสิทธิประโยชน ในหมวด Dining
ขอกำหนดและเง�อนไขของการใชบริการบัตรรับประทานอาหาร ณ โรงแรมชั้นนำ
• กรุณาทำการสำรองลวงหนาอยางนอย 2 วันกอนเขารับบริการ ในแบบฟอรมการจองผานแอปพลิเคชัน myPreferred
• การจองจะสมบูรณตอเม�อสถานะการจองบนแอปพลิเคชัน myPreferred เปลี่ยนจาก “การจองอยูระหวางดำเนินการ”
เปน “การจองเสร็จสมบูรณ” เทานั้น ซึ่งทานจะไดรับ SMS ยืนยัน เม�อการจองเสร็จสมบูรณ
• กรณียกเลิก หรือเปลีย่ นแปลงการจอง กรุณาแจงอยางนอยลวงหนา 1 วัน โดยไมถอื เปนการตัดสิทธิ์ ทัง้ นีก้ ารใชบริการครัง้ ตอไป
จะตองไมเกินวันหมดอายุของสิทธิประโยชน
• การใชบริการดังกลาวไมรวมบริการหอกลับบาน (Take away)
• สมาชิกสามารถตรวจสอบรายช�อหองอาหาร, สาขาที่รวมรายการ และ วันที่ ไมสามารถเขาใชบริการไดที่
https://preferred.cimbthai.com/lifestyle
ขอกำหนดและเง�อนไขภายใตสิทธิประโยชน ในหมวด Travel
• Silver Voyage Club: เครดิตมูลคา 2,000 บาทสำหรับใชแทนเงินสดสำรองบริการรถลีมูซีนตางประเทศ
• Silver Voyage Club: บัตรโดยสารเสนทางบินภายในประเทศ 1 เที่ยว (แบบไป หรือกลับ)
โดยสายการบิน Thai Smile และ Bangkok Airways สำหรับ 1 ทาน
• Silver Voyage Club: เครดิตมูลคา 2,000 บาท สำหรับใชแทนเงินสดสำรองบริการรถเชาพรอมคนขับ
• DragonPass : บริการหองรับรองพิเศษ ณ สนามบินทั่วโลกที่รวมรายการ
• Silver Voyage Club: หองพัก 2 วัน 1 คืน ณ โรงแรมที่รวมรายการ (Weekday)
• Silver Voyage Club: หองพัก 2 วัน 1 คืน ณ โรงแรมที่รวมรายการ (Weekend)
• Blue Voyage: เครดิตมูลคา 5.000 บาท สำหรับใชแทนเงินสดบริการลองเรือยอรช
ขอกำหนดและเง�อนไขของการใชบริการหองอาหารชั้นนำอ�นๆ
Beyond café, Venezia Ubon, Wine Village, Tu Kub Khao, Nara Thai Cuisine, ภัตตาคาร อัน อัน เหลา,
Baan Dusit by Dusit Thani (รานอาหารเบญจรงค และเธียรดอง), HOSHI Japanese Restaurant
• สมาชิกสามารถใชสิทธิ์ ไดหลังจากกดรับสิทธิ์ผานทางแอปพลิเคชัน myPreferred และ ตามเง�อนไขที่กำหนด
• สำหรับรับประทานอาหารที่รานเทานั้น
• สมาชิกสามารถตรวจสอบรายช�อหองอาหาร และสาขาที่รวมรายการไดที่ https://preferred.cimbthai.com/lifestyle
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ขอกำหนดและเง�อนไขของการใชบริการหองอาหาร Coffee Beans by Dao
• สมาชิกสามารถใชสิทธิ์ ไดหลังจากกดรับสิทธิ์ผานทางแอปพลิเคชัน myPreferred และ ตามเง�อนไขที่กำหนด
• สมาชิกสามารถตรวจสอบรายช�อสาขาที่รวมรายการไดที่ https://preferred.cimbthai.com/lifestyle
ขอกำหนดและเง�อนไขการไดรับสิทธิประโยชน ในหมวด Well-being
ขอกำหนดและเง�อนไขของการใชบริการ Let’s Relax Spa และ Let’s Relax Onsen & Spa
Stretch Me by Let’s Relax: เครดิตมูลคา 1,000 บาท สำหรับใชแทนเงินสดทุกบริการ
และ Silver Voyage Club: บริการผูชวยสวนตัว พรอมรถรับและสงจากที่พัก ไปโรงพยาบาล
กรุณาทำการสำรองลวงหนาอยางนอย 2 วันกอนเขารับบริการ ในแบบฟอรมการจองผานแอปพลิเคชัน myPreferred
• การจองจะสมบูรณตอเม�อสถานะการจองบนแอปพลิเคชัน myPreferred เปลี่ยนจาก “การจองอยูระหวางดำเนินการ” เปน
“การจองเสร็จสมบูรณ” เทานั้น ซึ่งทานจะไดรับ SMS ยืนยัน เม�อการจองเสร็จสมบูรณ
• ถาทานไมแสดงตนตามที่นัดหมายไว (No-Show) ในกรณีไมเขารับบริการตามวันและเวลาที่สำรองสิทธิ์
• กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการจอง กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 24 ชั่วโมง โดยไมถือเปนการตัดสิทธิ์ ทั้งนี้การใชบริการ
ครั้งตอไป จะตองไมเกินวันหมดอายุของสิทธิประโยชน
• ทั้งนี้ ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงนอยกวา 24 ชั่วโมงจะถือวาทานไดใชสิทธิ์ครบถวนแลว
• กรุณามาถึงกอนเวลานัดหมาย 15 นาที
• สอบถามการใชบริการและสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ Let’s Relax Contact Center โทร. 02 126 3588
ขอกำหนดและเง�อนไขการไดรับสิทธิประโยชน ในหมวด Family Pleasure
ขอกำหนดและเง�อนไขของการใชบริการ A Little Something
และ WorkLounge: บัตรเขาหองรับรองพิเศษ ณ โรงแรมชั้นนำ 1 วัน โดย WorkLounge
• สิทธิประโยชนนี้เฉพาะสมาชิก CIMB Preferred และครอบครัวที่ ใชนามสกุลเดียวกันเทานั้นเปนผูรับบริการ ไมสามารถโอนใหผูอ�น
โดยสมาชิกจะตองแสดงบัตรสมาชิก CIMB Preferred หรือ บัตรเดบิต CIMB Preferred หรือ บัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส
CIMB Preferred และแสดง e-coupon บนแอปพลิเคชัน Preferred ทีส่ มบูรณ พรอมบัตรประจำตัวประชาชนกอนเขารับบริการเทานัน้
• กรุณาทำการสำรองลวงหนาอยางนอย 3 วันกอนเขารับบริการ ในแบบฟอรมการจองผานแอปพลิเคชัน myPreferred
• การจองจะสมบูรณตอเม�อสถานะการจองบนแอปพลิเคชัน myPreferred เปลี่ยนจาก “การจองอยูระหวางดำเนินการ” เปน
“การจองเสร็จสมบูรณ” เทานั้น ซึ่งทานจะไดรับ SMS ยืนยัน เม�อการจองเสร็จสมบูรณ
• หรือไมแสดงตนตามที่นัดหมายไว (No-Show) ในกรณีไมเขารับบริการตามวันและเวลาที่สำรองสิทธิ์
• กรณียกเลิก หรือเปลีย่ นแปลงการจอง กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 2 วัน โดยไมถอื เปนการตัดสิทธิ์ ทัง้ นีก้ ารใชบริการครัง้ ตอไป
จะตองไมเกินวันหมดอายุของสิทธิประโยชน
• ในการยกเลิก หรือเปลีย่ นแปลงนอยกวา 24 ชัว่ โมง หรือไมแสดงตนตามทีน่ ดั หมายไว (No-Show) ในกรณีไมเขารับบริการตามวัน
และเวลาที่สำรองสิทธิ์ จะถือวาทานไดใชสิทธิ์ครบถวนแลว
• E-coupon 1 ใบ สามารถใชได 1 สิทธิ์ตอ 1 คลาสเรียนเทานั้น
• สามารถสอบถามการใชบริการไดที่ A Little Something ทุกสาขา และ https://preferred.cimbthai.com
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สิทธิประโยชนดานผลิตภัณฑธุรกรรมทางการเงิน
1

เงินฝากอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน CIMB Preferred Current Plus
บัญชีเงินฝากออมทรัพย CIMB Preferred Account
บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มคาสบายใจ Plus (24 เดือน และ 36 เดือน)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย สปดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย (Speed D+)

2

อัตราและคาธรรมเนียมพิเศษ

คาธรรมเนียมโอน BAHTNET – Outward
คาบริการเช็คถอนเงินสดตางสาขา

3

บริการสมุดเช็ค

รับฟรี สมุดเช็ค CIMB Preferred (ลูกคาชําระเฉพาะคาอากรแสตมป)

สิทธิประโยชนดานการบริการ
หองรับรองพิเศษ เพ�อใหบริการทางการเงิน ปรึกษาการลงทุน พรอมการอำนวยความ
สะดวกจากพนักงานและบริการหองประชุมสวนตัว Preferred Center จำนวน 5 สาขา:
สำนักงานใหญหลังสวน / พาราไดซ พารค / บางบอน / ทองหลอ / เชียงใหม
Wealth Center จำนวน 6 สาขา: เซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ / เซ็นทรัลพลาซา
แกรนดพระรามเกา / เซ็นทรัลพลาซาบางนา / เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต / เซ็นทรัล
เฟสติวัล อีสตวิลล / เซ็นทรัลลาดพราว

1

ศูนยรับรองสมาชิก CIMB Preferred

2

บริการสมาชิก Care Center

CIMB Preferred Line 02 626 7888 เวลา 07.00-20.00 น.

3

ผูจัดการธนกิจประจําตัว
(Relationship Manager)

ไดรับการดูแลพิเศษจากผูเชี่ยวชาญ นำเสนอผลิตภัณฑทางการเงิน
และแนะนำเอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก

4

บัตรสมาชิก CIMB Preferred

5

ตรวจสอบสถานะทางการเงินดวยตัวเอง

บัตร CIMB Preferred Visa Debit Card / บัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส
CIMB Preferred
บริการสรุปยอดบัญชีแยกตามผลิตภัณฑการเงินของธนาคารรายเดือน
(Consolidated Statement) ผานทางไปรษณีย

สิทธิประโยชนดานความสะดวกสบายในการใชชีวิต
1

หองรับรองพิเศษ ณ สนามบิน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

2

สวนลดในการซื้อสินคาและบริการ

3

กิจกรรมพิเศษเฉพาะสมาชิกตลอดทั้งป

เขาใชบริการฟรี ในหองบริการ Plaza Premium Lounge ในประเทศ
สิงคโปร มาเลเซีย และ กัมพูชา
เขาใชบริการฟรี ในหองบริการ Premier Lounge ในประเทศอินโดนีเซีย
ใชจา ยคุม รับสวนลดรานคาตางๆ ทัว่ ภูมภิ าคในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย
เวียดนาม และกัมพูชา ทัง้ นีอ้ าจมีการเปลีย่ นแปลง เง�อนไขเปนไปตามประกาศของธนาคาร
สัมมนาทางการเงินและการลงทุน พรอมกิจกรรมตอบสนองไลฟสไตลตางๆ

14

สิทธิประโยชน Regional Benefits ในประเทศมาเลเซีย / สิงคโปร / อินโดนีเซีย / กัมพูชา / เวียดนาม
1
3

สาขาและศูนยรับรองสมาชิก
Preferred Center

24

ฟรีคาธรรมเนียมโอนเงินขามประเทศ

คาธรรมเนียมขาออก Remittance-Outward สําหรับการโอนไปยังบัญชีกลุม
ธนาคารซีไอเอ็มบีเปนสกุลเงินทองถิ่นของประเทศปลายทาง (ยกเวน สิงคโปร
และ กัมพูชา)

3
2

ฟรีคาธรรมเนียมกดเงิน
ผานตู ATM ในตางประเทศ

เม�อใชบัตร ATM CIMB Preferred และ บัตรเดบิต CIMB Preferred กดเงิน
ผานตู ATM ของธนาคารซีไอเอ็มบี ในประเทศภูมิภาคอาเซียน

เปดบัญชีเงินฝากขามประเทศ

สามารถเปดบัญชีเงินฝากลวงหนาของธนาคารซีไอเอ็มบี ในประเทศอ�นๆ กอน
ที่ทานจะเดินทางไปถึง (ยกเวน เวียดนาม)

4

สามารถเขาใชบริการสาขามากกวา 857 สาขา และหองรับรอง 135 แหง ในประเทศ
ภูมิภาคเอเซียน

สามารถแนะนําครอบครัว / เพ�อน / ญาติ สมัครเปนสมาชิก CIMB Preferred
ในประเทศภูมิภาคอาเซียน เพ�อรับสิทธิประโยชนของประเทศตางๆ โดยมีเง�อนไข
AUM พิเศษ สําหรับสมาชิก CIMB Preferred ดังนี้
5

แนะนําครอบครัว / เพ�อน / ญาติ
สมัครเปนสมาชิก CIMB Preferred
ในประเทศภูมิภาคอาเซียน

ประเทศที่ตองการสมัคร
เง�อนไข AUM ปกติ
เง�อนไขพิเศษ
50,000 ริงกิต
250,000 ริงกิต
มาเลเซีย
250,000 ดอลลารสหรัฐ 100,000 ดอลลารสหรัฐ
สิงคโปร
250 ลาน รูเปย
500 ลาน รูเปย
อินโดนีเซีย
30,000 ดอลลารสหรัฐ 10,000 ดอลลารสหรัฐ
กัมพูชา
50,000 ดอลลารสหรัฐ 25,000 ดอลลารสหรัฐ
เวียดนาม
ทั้งนี้ เง�อนไขเปนไปตามแตละประเทศ อาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมไดที่ https://preferred.cimbthai.com
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สรุปสิทธิประโยชน
ดธิาป
นบริ
การจากทางธนาคาร
(Banking
Privilege) (Banking Privilege)
*หมายเหตุ
สิ
ท
ระโยชน
ด
า

นบริ
ก
ารจากทางธนาคาร
สำหรับลูกคา CIMB Preferred แตละสถานะ
สำหรั
บลูกคา CIMB Preferred แตละสถานะ
รายละเอียดบริการ
ฟรีสมุดเช็ค

Private Wealth Preferred Elite

Preferred

Preferred*

3 เลม

2 เลม

จำนวน 3 ตู

จำนวน 1 ตู

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ฟรีคา ธรรมเนียมแรกเขาและคาธรรมเนียม
รายปในปแรกของ Preferred Debit Card

✓

✓

✓

✓

ฟรีคา ธรรมเนียมการซือ้ เช็คของขวัญ,
แคชเชียรเช็ค และดราฟท

✓

✓

✓

✓

ฟรีคา ธรรมเนียมกดเงินผานตู ATM
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ในภูมภิ าคอาเซียน

✓

✓

✓

✓

ผูด แู ลพอรตการลงทุน (Relationship Manager)

✓

✓

✓

✓

บริการใหคำปรึกษาหรือคำแนะนำการลงทุน
(Investment Strategy)

✓

บริการ SMART ADVISORY ผานออนไลน

✓

✓

✓

✓

ศูนยรบั รองสมาชิก CIMB Preferred

✓

✓

✓

✓

รายงานสรุปภาวะตลาด

✓

✓

✓

✓

บริการสรุปยอดบัญชีแยกตามผลิตภัณฑการเงินของ
ธนาคารรายเดือน (Consolidate statement)ผานทางไปรษณีย

✓

✓

✓

✓

ฟรีคา บริการเชาตูน ริ ภัย (Safe Deposit Box)
ฟรีคา ธรรมเนียมโอนเงินขาออกนอกประเทศ
(BAHTNET-outward)
เงินฝากอัตราดอกเบีย้ พิเศษ
• บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน CIMB Preferred
Current Plus
• บัญชีเงินฝากออมทรัพย CIMB Preferred Account
• บัญชีเงินฝากประจำเพิม่ คาสบายใจ Plus
(24 เดือน และ 36 เดือน)

1 เลม
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เง�อนไขการใหบริการสิทธิประโยชนดานบริการ
จากทางธนาคาร (Banking Privilege)
1. ทางธนาคารจะแจงสถานะลูกคาสมาชิก CIMB Preferred จากการพิจารณาการคงสินทรัพยภายใตการจัดการของธนาคาร (Asset UnderManagement
หรือ AUM) หรือ สินเช�อภายใตการจัดการของธนาคาร (Credit Under Management หรือ CUM) ผานทางแอปพลิเคชัน myPreferred จำนวน 2 ครั้ง
คือ ภายในเดือนเมกราคม 2565 (พิจารณาจาก AUM หรือ CUM ตัง้ แตเดือนกรกฎาคม 2564-ธันวาคม2564) และภายในเดือนกรกฎาคม 2565 (พิจารณาจาก AUM
หรือ CUM ตัง้ แตเดือนมกราคม 2565 - มิถนุ ายน 2565) ทัง้ นี้ ทานสามารถศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเง�อนไขสถานะสมาชิก CIMB Preferred เพิม่ เติม
ผานทาง https://preferred.cimbthai.com
2. ธนาคารจะจัดสงคูปองฟรีสมุดเช็ค ผานทางแอปพลิเคชัน myPreferred ภายในเดือนเมษายน 2565 ตามจำนวนทีก่ ำหนดในแตละสถานะ และจะไดรบั คูปองสวนตางเพิม่ ขึน้
เดือนกรกฎาคม 2565 หากทานมีสถานะทีป่ รับสูงขึน้ โดยคูปองดังกลาวจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และไมสามารถแลกคืนเปนเงินสด หรือ ของกำนัลใดๆ ได
3. คูปองฟรีคาบริการเชาตูนิรภัย (Safe Deposit Box)
1. ธนาคารจะจัดสงคูปองฟรีคา บริการเชาตูน ริ ภัย (Safe Deposit Box) ผานทางแอปพลิเคชัน myPreferred จำนวน 2 ครัง้ ไดแก ภายในเดือนเมษายน 2565
พิจารณาตามจำนวนทีก่ ำหนดในแตละสถานะ กรณีทท่ี า นมี ใชบริการตูน ริ ภัยเดิมอยูแ ลว ทานจะไดรบั จำนวนคูปองสวนตางทีถ่ กู หักจากจำนวนนิรภัยเดิมแลว
และภายในเดือนกรกฎาคม 2565 พิจารณาตามจำนวนทีก่ ำหนดในแตละสถานะ กรณีทท่ี า นมีใชบริการตูน ริ ภัยเดิมอยูแ ลว ทานจะไดรบั จำนวนคูปองเฉพาะสวนตาง
ที่ถูกหักจากจำนวนนิรภัยเดิมแลว คูปองดังกลาวจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และไมสามารถแลกคืนเปนเงินสด หรือ ของกำนัลใดๆ ได
2. สำหรับการเปดใชบริการตูน ริ ภัยใหมเทานัน้ ซึง่ ขึน้ อยูก บั จำนวนตูค งเหลือของแตละสาขา และไมสามารถนำมาลดหรือขอคืนคาธรรมเนียมทีท่ า นไดชำระไปแลว
3. ทานจะไดรับฟรีคาธรรมเนียมรายป 2565 ตามจำนวนคูปองที่กำหนดในแตละสถานะ โดยพิจารณาจากสถานะที่สูงสุดเปรียบเทียบระหวางสถานะ ณ
เดือนเมษายน 2565 กับสถานะ ณ เดือนกรกฎาคม 2565
4. ปจจุบนั มี 20 สาขาที่ใหบริการเชาตูน ริ ภัย (Safe Deposit Box) ดังนี้ สำนักงานใหญถนนหลังสวน, เยาวราช, มหานาค, พาราไดซ พารค, ภูเก็ต, ขอนแกน,
สงขลา, เชียงใหม, หาดใหญ, ระยอง, นครปฐม, อุบลราชธานี, อุดรธานี, บางเขน, นครสวรรค, นครราชสีมา, พิษณุโลก, กลวยน้ำไท, เชียงราย, บางบอน
4. กรณีทท่ี า นไมไดเปนสมาชิก CIMB Preferred แลว ธนาคารจะนำคูปองฟรีสมุดเช็ค ฟรีคา บริการเชาตูน ริ ภัย และสิทธิประโยชน CIMB Preferred Your Choices
อ�นๆ ทีค่ งเหลือของทานออกจากแอปพลิเคชัน myPreferred ภายใน 15 วันทำการ ซึง่ ทานจะไมสามารถแลกรับสิทธิประโยชน CIMB Preferred Your Choices ใดๆ ไดอกี
5. กรณีมคี า บริการหรือคาธรรมเนียมเพิม่ เติมจากการใชบริการเกินสิทธิท์ ่ี ไดรบั หรือการใชบริการทีน่ อกเหนือจากขอกำหนดเง�อนไขการใชสทิ ธิประโยชนของสมาชิก
CIMB Preferred ตามทีธ่ นาคารกำหนด คาบริการและคาธรรมเนียมดังกลาวจะเปนไปตามประกาศธนาคาร เร�อง อัตราคาบริการตางๆ เบีย้ ปรับ ทีเ่ กีย่ วเน�องกับเงินฝาก
เงินใหสินเช�อ และคาบริการอ�นๆ
6. บริการ SMART ADVISORY เปน บริการใหคำปรึกษาหรือคำแนะนำการลงทุนผานชองทางออนไลนกบั ผูเ ชีย่ วชาญการลงทุนแบบสวนตัว สามารถจองสิทธิไดผา นทาง
แอปพลิเคชัน myPreferred เทานั้น และสามารถใชบริการนี้ ไดที่ศูนยรับรองสมาชิก Wealth Center จำนวน 5 สาขา คือ เซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ,
เซ็นทรัลพลาซา แกรนดพระรามเกา, เซ็นทรัลพลาซาบางนา, เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสตวิลล และเซ็นทรัลลาดพราว
7. ศูนยรบั รองสมาชิก CIMB Preferred หองรับรองพิเศษ เพ�อใหบริการทางการเงิน ปรึกษาการลงทุน พรอมการอำนวยความสะดวกจากเจาหนาทีแ่ ละบริการหอง
ประชุมสวนตัว Preferred Center จำนวน 5 สาขา คือ สำนักงานใหญหลังสวน, พาราไดซ พารค, บางบอน, ทองหลอ และเชียงใหม Wealth Center จำนวน 6 สาขา
คือ เซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ, เซ็นทรัลพลาซาแกรนดพระรามเกา, เซ็นทรัลพลาซาบางนา, เซ็นทรัลเฟสติวลั ภูเก็ต, เซ็นทรัล เฟสติวลั อีสตวลิ ล และเซ็นทรัลลาดพราว
8. ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเง�อนไขตางๆ โดยทานสมาชิกสามารถตรวจสอบไดทางแอปพลิเคชัน myPreferred และ
https://preferred.cimbthai.com กรณีมีการโตแยงใหถือเอาคำตัดสินของธนาคารถือเปนที่สุด
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ข อ ควรทราบสำหรั บ สมาชิ ก CIMB Preferred
1. ธนาคารเปลี่ยนระยะเวลาการพิจารณา AUM/CUM เพ�อพิจารณาการใหคะแนน Preferred Point มาเปนแบบ
รายเดือน โดยในครั้งแรกจะเริ่มพิจารณาการคง AUM/CUM ระหวางวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2565 และ
ธนาคารจะจัดสงคะแนนแบบรายเดือนนี้ภายในเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน Preferred Point ที่จะไดรับแบบ
รายเดือนตามมูลคาของ AUM/CUM แสดงไดตามตารางมีดังนี้
มูลคา AUM หรือ CUM

สถานะลูกคา CIMB Preferred

จำนวนคะแนน Preferred Point
ที่จะไดรับตอเดือน

ตั้งแต 30 ลานบาท ขึ้นไป

Private Wealth

1,000 คะแนน

ตั้งแต 10 – 29.99 ลานบาท

Preferred Elite

300 คะแนน

ตั้งแต 3 – 9.99 ลานบาท

Preferred

100 คะแนน

ตํ่ากวา 3 ลานบาท

Preferred*

ไมไดรับคะแนน

ทั้งนี้ สำหรับสมาชิกที่ ไมไดคง AUM หรือ CUM ดังรายละเอียดตารางขางตน จะไดรับสถานะเปน Preferred*
(Preferred Star) ซึ่งทานจะยังไดรับสิทธิประโยชนดานบริการจากธนาคาร (Banking Privilege เชน อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูพิเศษ สมุดเช็ค ตูนิรภัย คาธรรมเนียมในการทำธุรกรรมการเงินตางๆ และอ�นๆ คาธรรมเนียมใน
การทำธุรกรรมการเงินตางๆ และอ�นๆ ตลอดจนแคมเปญพิเศษของธนาคาร) ตามขอกำหนดและเง�อนไขของ
ธนาคาร แตจะไมไดรับคะแนน Preferred Point
2. เงื1อนไขการไดคะแนนและการแลกรับสิทธิประโยชน
ทานจะไดรับคะแนน Preferred Points ภายในเดือนถัดไปหลังจากรอบการพิจารณาจากมูลคา AUM หรือ
CUM รายเดือน และสามารถใชคะแนน Preferred Point เพ�อแลกรับสิทธิประโยชนผานแอปพลิเคชัน
myPreferred โดยคะแนนจะมีอายุ 6 เดือนหลังจากที่ ไดทานรับ
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3. การจัดสงคะแนน
ธนาคารจะจัดสงคะแนน Preferred Points ผานทางแอปพลิเคชัน myPreferred โดยทานตองใชหมายเลข
โทรศัพทที่ทานใหไวกับธนาคารเพ�อลงทะเบียนใชงานแอปพลิเคชัน myPrererred เทานั้น หากทานเปลี่ยนแปลง
หมายเลขโทรศัพท โปรดแจงปรับปรุงขอมูลไดโดยผานชองทางดังนี้
(1) สาขา ในวันและเวลาทำการของสาขา
(2) ผูจัดการธนกิจประจำตัว (Relationship Manager)
(3) CIMB Preferred Line โทร 02 626 7888 ทุกวัน เวลา 07:00 น. – 20:00 น.
ทั้งนี้ เพ�อประโยชนสูงสุดของสมาชิก CIMB Preferred โปรดตรวจสอบแจงเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท
ของทาน ภายในสัปดาหแรกของเดือนที่ทานอาจจะไดรับคะแนนPreferred Point โดยธนาคารสงวนสิทธิ์การจัด
สงคะแนน Preferred Point ผานแอปพลิเคชัน myPreferred ใหกับสมาชิกที่ดำเนินการตามเง�อนไขขางตน
ครบถวนภายในระยะเวลาที่กำหนดเทานั้น

4. สมาชิก CIMB Preferred สามารถไดรบั คะแนน Preferred Point ในจำนวนทีม่ ากขึน้ หรือลดลงเม�อเทียบ
กับจำนวน Preferred Point ที่ ไดรบั ในเดือนกอนหนาได ซึง่ ขึน้ อยูก บั มูลคา AUM หรือ CUM ณ ชวงเวลา
ทีธ่ นาคารพิจารณาการใหคะแนน Preferred Point ทัง้ นี้ ธนาคารอาจจะพิจารณาเพิม่ สถานะ
สมาชิก CIMB Preferred ของทานขึน้ ไปตามมูลคา AUM/CUM แบบเปนรายเดือน และคงสถานะดังกลาวไว
จนถึงเดือนธันวาคม 2565 และจะพิจารณาสถานะสมาชิกอีกครัง้ ตามรอบของการพิจารณาในปทำการถัดไป
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ขอกำหนดและเง�อนไขการไดรับสิทธิประโยชน
CIMB Preferred Your Choices แบบใหม
เริ่มมีผลตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เปนตนไป
1. เงื1อนไขการจัดกลุมสถานะลูกคาสมาชิก CIMB Preferred ตามมูลคา และการถือครอง
ผลิตภัณฑธนาคาร เพื1อรับคะแนน
Preferred Point สมาชิก CIMB Preferred จะไดรับคะแนน Preferred Point มูลคา
AUM/CUM ที่ธนาคารจะพิจารณาเปนรายเดือน โดยรายละเอียดของคะแนนที่จะไดรับตามมูลคา
ของ AUM/CUM เปนไปตามตารางขางตน ทั้งนี้ ธนาคารจะนับมูลคาของผลิตภัณฑทางการเงิน
ดังนี้ เทานั้น
AUM หรือ สินทรัพยภายใตการจัดการ
ผลิตภัณฑ

เงื1อนไขการคํานวณมูลคา

1. เงินฝาก (Deposit)

คำนวณจากยอดเงิน ณ วันสิ้นเดือน (End-of-Month Balance)

2. กองทุนรวม (Mutual Fund)

คำนวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันสิ้นเดือน (Monthly NAV at month end)

3. หุนกูตลาดแรก (Primary Bond)

คำนวณจากการลงทุนใหม ในรอบ 6 เดือนปฏิทินติดตอกัน ผานชองทางตางๆ ดังนี้
(1) ผาน สาขา หรือ ผูจัดการธนกิจประจำตัว พรอมกับใชบริการ
ผูรับฝากทรัพยสิน หรือบริการ “Custodian” ของธนาคาร
(2) ผานแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking หรือ
ผานระบบโทรศัพทของธนาคาร

4. หุนกูตลาดรอง (Secondary Bond)

คำนวณจากการลงทุนใหม ในรอบ 6 เดือนปฏิทินติดตอกัน และไมนับรวมยอด
การขายคืนกับทางธนาคาร

5. ผลิตภัณฑประกันชีวิต (Life Insurance)
ประกันวินาศภัย (Non-life Insurance)
และ ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-linked
หรือ UL)

คำนวณจากเบี้ยชำระในรอบ 12 เดือนปฏิทินติดตอกัน

6. หุนกูที่มีอนุพันธแฝง
(Structure Debenture)

คำนวณจากการลงทุนใหม ในรอบ 6 เดือนปฏิทินติดตอกัน

7. ผลิตภัณฑการเงินที่มีเง�อนไขพิเศษอ�นๆ
ตามที่ธนาคาร กำหนด เชน หุนกู
ดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
(Perpetual bond)

คำนวณจากการลงทุนใหม ในรอบ 6 เดือนปฏิทินติดตอกัน

20

CUM หรือ สินเชื1อภายใตการจัดการ
ผลิตภัณฑ

เงื1อนไขการคํานวณมูลคา

1. สินเช�อมีหลักประกัน (เชน สินเช�อสำหรับ
ซื้อบาน, สินเช�อสำหรับรีไฟแนนซบาน
เปนตน) และ สินเช�อไมมีหลักประกัน
(เชน สินเช�อบุคคล Personal cash)

คำนวณจากยอดภาระคงเหลือ ณ สิ้นเดือน

2. Wealth Credit Line (WCL)

คำนวณจากยอดเบิกใชคงเหลือ ณ สิ้นเดือน

สมาชิก CIMB Preferred จะไดรับคะแนน Preferred Point เพ�อแลกรับสิทธิประโยชน
CIMB Preferred Your Choices ผานชองทางแอปพลิเคชัน myPreferred กรณีที่มีคะแนน
Preferred Point คงเหลือหลังจากที่แลกรับสิทธิประโยชนแลว และทานมิไดรับคะแนน Preferred Point
หรือคะแนนพิเศษอ�นใดมาเพิ่มเติมเพ�อใหเพียงพอตอการแลกรับสิทธิประโยชนอ�นใดอีก คะแนนสวนที่
คงเหลือดังกลาวจะไมสามารถแลกคืนเปนเงินสด หรือ แลกเปลี่ยนของกำนัลใดๆ ได
2. ธนาคารอาจจัดรายการสงเสริมการขาย หรือ “คะแนน Campaign Point” หรือคะแนนพิเศษที่ ไดรับจาก
การซื้อผลิตภัณฑ ในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งธนาคารจะแจงรายละเอียดให
สมาชิกทราบผานชองทางแอปพลิเคชัน myPreferred และ/หรือชองทางประชาสัมพันธชองทางอ�นๆ
ของธนาคาร โดยคะแนนดังกลาวสามารถนำมารวมกับคะแนน Preferred Point เพ�อสะสมและแลกรับ
สิทธิประโยชนตางๆ ได
3. ทานสามารถศึกษารายละเอียดการเปนสมาชิก CIMB Preferred ขอกำหนด เง�อนไขการไดรับและใชสิทธิ
ประโยชนเพิ่มเติมผานทาง https://preferred.cimbthai.com
4. กรณีที่ทานไมไดคงสถานะสมาชิกใดๆ ของ CIMB Preferred แลว ธนาคารจะนำคะแนน
Preferred Points และ/หรือคะแนน Campaign Point คงเหลือของทานออกจากแอปพลิเคชัน
myPreferred ภายใน 15 วันทำการหลังจากวันที่ธนาคารพิจารณาสถานะ CIMB Preferred ของทาน
ซึ่งทานจะไมสามารถขอเรียกคืน และ/หรือแลกรับของกำนัลอ�นๆ รวมถึงสิทธิประโยชน
CIMB Preferred Your Choices ใดๆ ไดอีก
5. ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเง�อนไขตางๆ โดยทานสมาชิกสามารถตรวจสอบไดทางแอปพลิเคชัน
myPreferred และ https://preferred.cimbthai.com กรณีมีการโตแยงใหถือเอาคำตัดสินของ
ธนาคารถือเปนที่สุด
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การใชงานแอปพลิเคชัน myPreferred

YOUR LIFESTYLE
APPLICATION
เพ�อสมาชิก CIMB Preferred โหลด เลือก แลก สิทธิประโยชน
CIMB Preferred Your Choices พรอมอัปเดตผลิตภัณฑ
โปรโมชัน่ กิจกรรม และขาวสารตางๆ ผานแอปพลิเคชัน myPreferred
ดาวนโหลดงายๆ เพียงคนหา myPreferred

บียน
เ
ะ
ท
ง
ล
ร
า
ก
น
ขั้นตอ

1
หนาแรกแอปพลิเคชัน myPreferred

2

กดยอมรับขอกําหนดและเง�อนไข
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3

กรอกหมายเลขโทรศัพทที่ทาน
ลงทะเบียนไวกับธนาคารและกดตกลง

- กรณีหมายเลขโทรศัพทที่กรอกไมตรงกับหมายเลขที่แจงไวกับทางธนาคาร
จะปรากฏขอความ “ขออภัย” หมายเลขโทรศัพทไมถูกตอง
- กรุณาติดตอ CIMB Preferred Line 02 626 7888 เพ�อตรวจสอบขอมูล

5
กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 4 หลักสุดทาย
กรณีลูกคาตางชาติ กรุณากรอกหมายเลข
พาสปอรต 4 หลักสุดทาย

7

4
กดสงคําขอ OTP กรอกรหัส OTP
ที่ ไดรับ และกดถัดไป

6

กําหนด PIN 6 หลัก
และยืนยัน PIN 6 หลัก

จบขั้นตอนการลงทะเบียน
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Profi
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• คูปองที่ไดทําการแลกแลว
ยังไมไดใชงาน
• เม�อตองการใชงานคูปอง
เขาไปที่สิทธิประโยชน
ที่ตองการใชงานคูปองและ
กดเลือกคูปองเพ�อใชงาน

• สิทธิประโยชนของคูปองทีใ่ ชงานแลว
• รายละเอียดคะแนนที่ไดรับและคะแนน
ที่หมดอายุ

• สิทธิประโยชนที่ตองทําการจอง
- ใสรายละเอียดการจอง
- กดยืนยัน
- รอยืนยันการจองผาน SMS
• สิทธิประโยชนที่ทําการจองแลว
- ในหนาการจองของฉันจะเปลี่ยน
เปนการจองเสร็จสมบูรณ
- วันที่เขารับบริการที่หนาราน
พนักงานที่รานจะแจงรหัสรานคา
เพ�อใหลูกคา / พนักงาน
กรอกรหัสรานคาลงบนมือถือ
ของลูกคาเพ�อตรวจสอบสิทธิ์
และใชคูปอง

myPreferred
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การใชงานแอปพลิเคชัน myPreferred
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