ผูอ
้ อกผลิตภ ัณฑ์
่ ผลิตภ ัณฑ์
ชือ
ประเภทผลิตภ ัณฑ์
เงือ
่ นไขหล ัก

้ ต่อปี
อ ัตราดอกเบีย
(%ต่อปั)
เงือ
่ นไขการฝาก/ถอน/
โอน สิทธิประโยชน์และ
เงือ
่ นไขอืน
่

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด(มหาชน)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Beat Savings
และบัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็มทีผ
่ ูกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Beat Savings
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และบัตรทีผ
่ ูกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 สาหรับบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 มีอายุตงั ้ แต่ 15 ปี ขน
ึ้ ไป
 สามารถเปิ ดบัญชีได ้ 1 บัญชีตอ
่ 1 หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ และเปิ ดได ้ทุกเครือข่าย
สูงสุดไม่เกิน 5 บัญชีตอ
่ ราย
 เปิ ดบัญชีขน
ั ้ ตา่ 0 บาท
 จ่ายดอกเบีย
้ รายเดือน
 เงือ
่ นไขอืน
่ ๆเป็ นไปตามทีธ่ นาคารกาหนด
เป็ นไปตามประกาศอัตราดอกเบีย
้ เงินฝากของธนาคาร
การทารายการในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Beat Savings โดยไม่ใช ้บัตร
ทารายการฝากเข้าบ ัญชีธนาคาร
ซีไอเอ็ มบีไทย
1. ภายในเขตสานั กหักบัญชีเดียวกัน
2. ข ้ามเขตสานั กหักบัญชี
ทารายการถอนและสอบถามยอด
ธนาคารซีไอเอ็ มบีไทย
1. ภายในเขตสานั กหักบัญชีเดียวกัน
2. ข ้ามเขตสานั กหักบัญชี

ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมการบริการ 10 บาท ต่อ
10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
และค่าคูส
่ าย 20 บาท
ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมการบริการ 10 บาท ต่อ
10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
และค่าคูส
่ าย 20 บาท

ทารายการโอนเงินเข้าบ ัญชี
ภายในธนาคารซีไอเอ็ มบีไทย
1. ภายในเขตสานั กหักบัญชีเดียวกัน
2. ข ้ามเขตสานั กหักบัญชี

ต่างธนาคาร
1. แบบออนไลน์ ORFT

2. แบบ Bahtnet

ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมการบริการ 10 บาท ต่อ
10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
และค่าคูส
่ าย 20 บาท
ค่าธรรมเนียมการบริการ 50 – 120 บาท
ตามจานวนเงินต่อรายการ (ยอดรวม
สูงสุด 100,000 บาทต่อวัน)
ธนาคารผู ้โอนคิดค่าธรรมเนียม 150
บาท และธนาคารผู ้รับโอนคิด
ค่าธรรมเนียม 100 บาท หักจากยอด
โอน กรณีข ้ามเขตสานักหักบัญชีคด
ิ
ค่าบริการเพิม
่ 10 บาท ต่อ 10,000
บาท เศษของ 10,000 คิดตามสัดส่วน
เฉพาะหลักพันขัน
้ ตา่ 10 บาท ไม่เกิน
750 บาท

บัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็มทีผ
่ ูกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Beat Savings
 ถอนเงินสูงสุด 30,000 บาท/ ครัง้
 จานวนครัง้ การถอนเงิน สูงสุด 8 ครัง้ / วัน
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ค่าบริการการทาธุรกรรมต่างๆของบัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็มทีผ
่ ก
ู กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
Beat Savings ภายในประเทศ
การถอนเงินผ่านเครือ
่ ง ATM ในธนาคาร
เดียวกันข ้ามเขตสานักหักบัญชี

ฟรี

การถอนเงินและสอบถามยอดผ่านเครือ
่ ง
ATM ต่างธนาคาร
1.ภายในเขตสานั กหักบัญชีเดียวกัน

ฟรี

2.ข ้ามเขตสานั กหักบัญชี

ฟรี

3.การนาบัตร Debitทีอ
่ อกโดยสาขา
ต่างจังหวัด ทารายการผ่านเครือ
่ ง ATM ต่าง
ธนาคารในจังหวัดเดียวกัน

ฟรี

การทารายการโอนเงินไปบุคคลที่ 3
ภายในธนาคารซีไอเอ็ มบี ไทย
1.ภายในเขตสานั กหักบัญชีเดียวกัน
2.ข ้ามเขตสานั กหักบัญชี

การทารายการโอนเงินไปย ังบุคคลที่ 3
ข้ามธนาคาร (ORFT)
1.เงินโอนไม่เกิน 10,000 บาท
2.มากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน
30,000 บาท
การทารายการโอนเงิน
ผ่านบริการพร้อมเพย์ผา
่ นตูเ้ อทีเอ็ ม
 ไม่เกิน 5,000 บาท
 มากกว่า 5,000 - 30,000 บาท
 มากกว่า 30,000 - 100,000 บาท
 มากกว่า 100,000 – 500,000 บาท
บริการผ่านเครือ
่ งร ับฝากเงินอ ัตโนม ัติ
1.การฝากด ้วยเงินสด
 เข ้าบัญชีทอ
ี่ ยูใ่ นเขตสานักหักบัญชี
เดียวกัน
 เข ้าบัญชีทอ
ี่ ยูข
่ ้ามเขตสานั กหักบัญชี
2.การนาบัตร Debitโอนเงินเข ้าบัญชีธนาคาร
ซีไอเอ็มบี ไทย
 บัญชีภายในบัตร Debit
 บัญชีทอ
ี่ ยูใ่ นเขตสานักหักบัญชีเดียวกัน
 บัญชีทอ
ี่ ยูข
่ ้ามเขตสานั กหักบัญชี
3.การนาบัตร Debit โอนเงินเข ้าบัญชี
ธนาคารอืน
่
 เงินโอนไม่เกิน 10,000 บาท
 มากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน
30,000 บาท
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ฟรี
ฟรีคา่ ธรรมเนียมการทารายการโอนเงิน
ภายในธนาคาร 1 ครัง้ ต่อเดือน ครัง้
ถัดไปคิดครัง้ ละ 10 บาท

รายการละ 25 บาท
รายการละ 35 บาท

ไม่คด
ิ ค่าบริการ
2 บาท / รายการ
5 บาท / รายการ
10 บาท / รายการ

ฟรี
ฟรี

ฟรี
ฟรี
ฟรีคา่ ธรรมเนียมครัง้ แรก ครัง้ ถัดไปครัง้
ละ 10 บาท

รายการละ 25 บาท
รายการละ 35 บาท

วงเงินสูงสุดของบ ัตร
เดบิต และบ ัตรเอทีเอ็ ม
้ า่ ยที่
ค่าบริการการใชจ
เป็นสกุลเงิน
ต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(บาท)
ค่าธรรมเนียมรายปี
(บาท/ปี )

 ทัง้ บัตรเดบิต และบัตรเอทีเอ็ม ถอนเงินสดสูงสุด 100,000 บาท/ บัตร/ วัน
้ สินค ้าสูงสุด 40,000 บาท/ บัตร/ วัน
 บัตรเดบิตรูดซือ
 ลูกค ้าสามารถปรับเปลีย
่ นวงเงินการถอนเงินสดได ้ โดยปรับเพิม
่ ไม่เกินวงเงินสูงสุด และ
ปรับลดวงเงินได ้
 ไม่มค
ี า่ บริการ การทารายการถอนผ่านหรือสอบถามยอดเงินคงเหลือทีเ่ ครือ
่ ง ATM ของ
ธนาคารในกลุม
่ CIMB ทีป
่ ระเทศมาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย
 ค่าธรรมเนียมการถอนเงินในต่างประเทศ 100 บาท/ ครัง้
 ค่าบริการสอบถามยอดคงเหลือในต่างประเทศ 100 บาท/ ครัง้
้ สินค ้า ไม่เกิน 2.5% ของยอดใช ้จ่ายเป็ นเงินตราต่างประเทศ
 การรูดซือ
ไม่คด
ิ ค่าธรรมเนียมแรกเข ้าทัง้ บัตรเดบิต และบัตรเอทีเอ็มทีผ
่ ูกกับบัญชีออมทรัพย์ Beat
Savings
 บัตรเดบิตทีผ
่ ก
ู กับบัญชีออมทรัพย์ Beat Savings 300 บาท/ ปี
 บัตรเอทีเอ็มทีผ
่ ูกกับบัญชีออมทรัพย์ Beat Savings 200 บาท/ ปี
โดยธนาคารจะหักจากบัญชี Beat Savings อัตโนมัต ิ แม ้ไม่ได ้ทาการเปิ ดบริการบัตรเอทีเอ็ม
หรือบัตรเดบิตก็ตาม

ค่าธรรมเนียมออกบ ัตร
ใหม่/บ ัตรทดแทน
เนือ
่ งจากบ ัตรชารุด,
สูญหาย, ลืมรห ัส และ
อืน
่ ๆ (บาท/ครง)
ั้
ความร ับผิดชอบของ
เจ้าของบ ัตร กรณีบ ัตร
หาย
ช่องทางในการติดต่อ
ธนาคาร
ข้อควรระว ัง

คาเตือน

100 บาท / ครัง้ ทัง้ บัตรเดบิต และบัตรเอทีเอ็มทีผ
่ ูกกับบัญชีออมทรัพย์ Beat Savings
ควรแจ ้งให ้ธนาคารทราบทันทีเพือ
่ ดาเนินการอายัดบัตร
เจ ้าของบัตรต ้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ หลังจากบัตรหายจนถึงเวลาไม่เกิน 5
นาทีหลังจากแจ ้งผู ้ออกบัตร
 ธนาคาร ซีไอเอ็ม บี ไทย ทุกสาขา
 CIMB Care Center หมายเลข 02-6267777
 CIMB Website: www.cimbthai.com
 ผู ้ถือบัตรต ้องระมัดระวัง ดูแลรักษาบัตรและรหัสผ่านเป็ นอย่างดี และไม่ควรเปิ ดเผย
รหัสผ่านหรือข ้อมูลบัตร รวมทัง้ ข ้อมูลอืน
่ ๆให ้บุคคลอืน
่ ทราบ
 ควรเปลีย
่ นรหัสผ่านประจาบัตรอย่างน ้อยทุก 3 เดือน
่ งทีท
 บัตรหายมีความเสีย
่ า่ นจะสูญเสียเงินในบัญชีของท่าน ให ้รีบแจ ้งธนาคารเพือ
่ อายัด
 หากเกิดภาระและความเสียหายเกิดขึน
้ จะถือเป็ นความรับผิดชอบของผู ้ใช ้บริการบัตร
 หากมีข ้อสงสัยโปรดสอบถามพนักงานขายทันที
 หากมีการเปลีย
่ นแปลงข ้อมูล ผู ้ถือบัตรควรติดต่อสาขาของธนาคาร หรือติดต่อ CIMB
Care Center 02-6267777 เพือ
่ แจ ้งรายละเอียดการเปลีย
่ นแปลงให ้ธนาคารทราบ
ผู ้ถือบัตรจะต ้องชาระค่าธรรมเนียมรายปี ตามทีธ่ นาคารกาหนดโดยมียอดเงินคงเหลือไว ้ใน
บัญชีออมทรัพย์ทผ
ี่ ูกไว ้กับบัตร ณ วันทีธ่ นาคารทาการหักยอด
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