บริการการเงินผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์
ตารางการเปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์ บริการการเงินผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์
(กรุ ณาอ่ านตารางการเปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์ ฉบับนีแ้ ละควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่ อนที่ท่านจะตัดสินใจซือ้ หรื อใช้ บริ การผลิตภัณฑ์ )

ชื่อผู้ขายผลิตภัณฑ์ : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อผู้ออกผลิตภัณฑ์ : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : CIMB THAI Digital Banking (CIMB TH)
1. ข้ อมูลผลิตภัณฑ์
บริ การธนาคารบนมือถือผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking (CIMB TH) เป็ นบริการเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทาธุรกรรมทางการเงิน
ออนไลน์ ให้ สามารถทาธุรกรรมได้ ง่าย ทุกที่ ตลอด 24 ชัว่ โมง ผ่านสมาร์ ทโฟน โดยที่ไม่ต้องมาที่สาขาของธนาคาร พร้ อมด้ วยเทคโนโลยีความปลอดภัย
ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เพื่อเพิ่มความมัน่ ใจในการทาธุรกรรม โดยมีบริ การต่าง ๆ ดังนี ้
- บริ การด้ านบัญชี (เฉพาะบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน)
- สรุปยอดบัญชีเงินฝาก
- เปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ e-Savings สาหรับลูกค้ าผลิตภัณฑ์เงินฝากปั จจุบนั
- เรี ยกดูการทารายการย้ อนหลังสูงสุด 1 ปี
- บริ การโอนเงิน
- โอนเงินภายในธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
- โอนเงินระหว่างธนาคาร โดยใช้ หมายเลขบัญชีปลายทาง
- บริ การด้ านการชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การต่างๆ ผ่านระบบพร้ อมเพย์
- สามารถชาระเงินค่าสินค้ าและบริ การต่างๆ ด้ วยวิธีการกรอกข้ อมูล หรื อสแกน Barcode หรื อสแกน QR code ตามมาตรฐานธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
- บริ การด้ านพร้ อมเพย์
- สมัครบริ การพร้ อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนหรื อ เบอร์ โทรศัพท์มือถือ
- ยกเลิกบริ การพร้ อมเพย์ที่สมัครไว้ กบั ธนาคารซีไอเอ็มบี
- แสดงรายละเอียดการสมัครพร้ อมเพย์
- บริ การด้ านการโอนเงินหรื อชาระเงิน ด้ วย QR Code
QR C Scan C เป็ นการสแกนเพือ่ โอนเงินจากบัญชีบคุ คลของลูกค้ าไปที่บญ
ั ชีบคุ คลอื่น
QR C Scan B เป็ นการสแกนชาระเงินจากบัญชีลกู ค้ าไปยังผู้ให้ บริ การต่างๆ
- บริ การด้ านการรับโอนเงินด้ วย QR Code โดยผู้ใช้ ต้องสมัครพร้ อมเพย์กบ
ั ธนาคารซีไอเอ็มบีเพื่อใช้ บริ การ QR Code รับเงิน
- บริ การตรวจสอบรายละเอียดของรายการธุรกรรมทีด
่ าเนินการสาเร็ จแล้ ว ที่ QR verification บนใบเสร็ จ
- บริ การด้ านการลงทุน
- แสดงรายละเอียดบัญชีกองทุน
- บริ การซื ้อ ขาย สับเปลีย่ น และยกเลิกการทารายการกองทุนรวมของบลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล โดยสามารถทารายการได้ ในเวลาทาการดังนี ้
1) ซื ้อกองทุน 8:30 – 15:30 น.
2) ขายและสับเปลีย่ นกองทุน 8:30 – 15:00 น.
3) ยกเลิกรายการ ภายใน 15:30 น. ภายในวันทารายการ
กรณีทารายการซื ้อ ขาย หรื อสับเปลีย่ นนอกเวลาทาการ ระบบจะเก็บข้ อมูลไว้ ดาเนินการในวันทาการถัดไป
- เรี ยกดูการทารายการย้ อนหลังสูงสุด 1 ปี
- ทาแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Client Suitability Test)
- บริ การด้ านสินเชื่อ
การลงทะเบียนเข้ าใช้ งานด้ วยเลขที่บญ
ั ชีสนิ เชื่อ ลูกค้ าสามารถดูข้อมูลสินเชื่อและกดแสดงบาร์ โค๊ ตเพื่อนาไปชาระสินเชื่อ ณ จุดรับชาระบริ การ
ต่างๆ ได้ เท่านัน้ กรณีลกู ค้ าต้ องการใช้ บริการอื่นๆ อาทิ ดูข้อมูลบัญชีเงินฝาก ใช้ บริ การการโอนเงิน ฯลฯ ลูกค้ าจะต้ องลงทะเบียนเข้ าใช้ งานเพิ่ม

-

ด้ วยข้ อมูลบัญชีเงินฝาก หรื อติดต่อศูนย์บริ การลูกค้ าทางโทรศัพท์ (Care Center)
ชาระสินเชื่อได้ ทกุ ประเภทยกเว้ นสินเชื่อบุคคล แคชลิงค์
สินเชื่อ Extra cash โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จากบัญชีสนิ เชื่อได้
ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อเบื ้องต้ นได้ ทกุ ประเภท ในกรณีที่ไม่มีบญ
ั ชีสนิ เชื่อ
บริ การอื่นๆ
- เปิ ด/ปิ ดการตังค่
้ าการเข้ าใช้ งานแอปพลิเคชันด้ วยการสแกนใบหน้ า (Face ID) หรื อสแกนลายนิ ้วมือ (Fingerprint)
- เปลีย่ นแปลงรหัสผ่าน Passcode

- อุปกรณ์ที่รองรับการใช้ งาน
- iOS ตังแต่
้ iPhone 6 ขึ ้นไป
- Android เวอร์ ชนั่ 6 ขึ ้นไป
2. เงื่อนไขการใช้ บริการหลัก











บริ การออนไลน์สาหรับลูกค้ าสัญชาติไทยทีม่ ีผลิตภัณฑ์บตั รเดบิตหรื อผลิตภัณฑ์การลงทุนของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) ประเภทเดี่ยว
ลูกค้ า 1 ท่าน สามารถสมัครและใช้ บริ การแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking (CIMB TH) ได้ เพียง 1 อุปกรณ์เท่านัน้ กรณีต้องการเปลีย่ น
อุปกรณ์ที่ติดตังแอปพลิ
้
เคชัน ลูกค้ าจะต้ องยืนยันตัวตนเพื่อสมัครใช้ บริ การในอุปกรณ์ใหม่ และจะไม่สามารถเข้ าใช้ บริการแอปพลิเคชันในอุปกรณ์
เครื่ องเดิมได้
ธนาคารจะจัดส่งรหัส OTP (One Time Password) สาหรับสมัครใช้ บริ การผ่านทาง SMS ที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลกู ค้ าลงทะเบียนไว้ กบั
ธนาคาร กรณีต้องการเปลีย่ นหมายเลขโทรศัพท์มือถือ กรุณาติดต่อสาขาของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ลูกค้ าจะต้ องยืนยันตัวตนในการเข้ าใช้ บริ การด้ วยรหัสผ่าน Passcode หรื อการยืนยันตัวตนด้ วยใบหน้ า หรื อลายนิ ้วมือ
ลูกค้ าจะต้ องยืนยันการทาธุรกรรมทางการเงินด้ วยรหัสผ่าน Passcode อีกครัง้
กรณีต้องการยกเลิกการใช้ บริ การแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking (CIMB TH) กรุณาติดต่อ CIMB THAI Care Center โทร 0-26267777
เงื่อนไขอื่น ๆ เป็ นไปตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของการใช้ บริการแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking (CIMB TH)

3. ค่ าธรรมเนียมและค่ าบริการต่ างๆ






ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า ไม่มคี า่ ธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียมรายปี ไม่มีคา่ ธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียมชาระค่ าสินค้ า และบริการ
บริการโอนเงิน

ค่ าธรรมเนียม

วงเงินสูงสุดต่ อรายการ

วงเงินสูงสุดต่ อวัน

1. ชาระค่าสินค้ า และบริ การผ่านระบบพร้ อมเพย์
รวมถึงการสแกน QR เพื่อชาระค่าสินค้ า และบริ การ

ไม่มีคา่ ธรรมเนียม

500,000 บาท

500,000 บาท

บริการโอนเงิน

ค่ าธรรมเนียม

วงเงินสูงสุดต่ อรายการ

วงเงินสูงสุดต่ อวัน

1. โอนเงินภายในธนาคารระหว่างบัญชีตนเอง
2. โอนเงินภายในธนาคารเข้ าบุคคลอื่น
3. โอนเงินระหว่างธนาคาร
4. โอนเงินพร้ อมเพย์ รวมถึงการสแกน QR เพื่อโอน
เงินระหว่างบุคคล

ไม่มีคา่ ธรรมเนียม
ไม่มีคา่ ธรรมเนียม
ไม่มีคา่ ธรรมเนียม

10 ล้ านบาท
500,000 บาท
500,000 บาท

10 ล้ านบาท
500,000 บาท
500,000 บาท

ไม่มีคา่ ธรรมเนียม

500,000 บาท

500,000 บาท

ค่ าธรรมเนียมการโอนเงิน

4. ข้ อควรระวัง
ท่านมีหน้ าทีใ่ นการดูแลรักษารหัสผ่าน Passcode และความปลอดภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของตนเองเป็ นอย่างดี ดังนันธนาคารขอแนะน
้
าให้ ทา่ น :
 เก็บรักษาอุปกรณ์ ทต
ี่ ิดตังแอปพลิ
้
เคชันไว้ กบั ตนเอง กรณีอปุ กรณ์สญ
ู หาย ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เพื่อยืนยันตัวตนและสมัครใช้ บริ การ
ใหม่ได้ ทนั ทีโดยที่ไม่ต้องติดต่อธนาคาร เพื่อให้ ไม่สามารถใช้ บริ การในอุปกรณ์เครื่ องเดิมได้
 ควรจดจารหัสผ่าน Passcode และไม่เขียนรหัสผ่าน Passcode ลงบนสิง่ ต่าง ๆ โดยเฉพาะบนอุปกรณ์ที่ติดตังแอปพลิ
้
เคชัน
 ไม่เปิ ดเผยรหัสผ่าน Passcode ให้ ผ้ ใู ดทราบ รวมถึงพนักงานของธนาคาร
 ออกจากแอปพลิเคชันทุกครัง้ หลังจากทารายการเสร็ จสิ ้น
 กรุ ณาติดต่อธนาคารทันทีเมื่อมีสงิ่ ผิดปกติหรื อรายการธุรกรรมไม่พงึ ประสงค์เกิดขึ ้นกับบัญชี ของท่านที่ CIMB THAI Care Center โทร 0-26267777
5. ช่ องทางในการติดต่ อธนาคาร
หากต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม หรื อมีปัญหาการใช้ บริ การ หรื อร้ องเรี ยน สามารถติดต่อธนาคารได้ ทางช่องทางดังนี ้
 สาขาของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
 CIMB THAI Care Center หมายเลข 0-2626-7777 หรื ออีเมล cimbthai.carecenter@cimbthai.com
 เว็บไซต์ www.cimbthai.com

CIMB THAI Bank ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
*ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ จดั ตังศู
้ นย์ค้ มุ ครองผู้ใช้ บริ การทางการเงินขึ ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ คาปรึกษา รับและดูแลเรื่ องร้ องเรี ยนเกี่ยวกับบริ การทาง
การเงินและให้ ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน หากท่านไม่ได้ รับความเป็ นธรรมจากการใช้ บริ การของธนาคาร สามารถติดต่อศูนย์ค้ มุ ครองผู้ใช้ บริ การ
ทางการเงิน ได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1213 หรื อ อีเมล fcc@bot.or.th
ข้ อมูลบริ การในเอกสารฉบับนี ้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 24 มีนาคม 2563

