
หนว่ย: รอ้ยละตอ่ปี

นติบิคุคล 
4

นติบิคุคล 
4

1. เงนิฝากกระแสรายวนั (Current Accounts) N/A

2. เงนิฝากออมทรพัย ์(Saving Accounts)

     วงเงนิ  ตัง้แต ่0.01 บาทขึน้ไป 0.10 N/A

  2.2. ออมทรพัยเ์ซฟวิง่พลสั

     วงเงนิ 0 - 2,999,999 บาท 0.10 N/A

     วงเงนิ 3,000,000 - 20,000,000 0.10 N/A

     วงเงนิ 20,000,001 บาท ขึน้ไป 0.10 N/A

  2.3. ออมทรพัยเ์พิม่คา่

     วงเงนิ  ตัง้แต ่0 - 99,999 บาท 0.10

                   ตัง้แต ่100,000 - 1,999,999 บาท 0.10

                   ตัง้แต ่2,000,000 - 9,999,999 บาท 0.10

                   ตัง้แต ่10,000,000 - 19,999,999 บาท 0.10

                   ตัง้แต ่20,000,000 ขึน้ไป 0.10

  2.4. ออมทรพัยม์นันี ่มารเ์ก็ต เซฟวิง่

     วงเงนิ  ตัง้แต ่0 - 1,999,999 บาท

                   ตัง้แต ่2,000,000 บาทขึน้ไป 0.10
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3. เงนิฝากประจ า (Time deposit)

3.1 เงนิฝากประจ าแบบธรรมดา (Normal Time deposit)-

เปิดบญัชขี ัน้ต า่ 100,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 3 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่100,000 บาท N/A

        ระยะเวลาฝาก 6 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่100,000 บาท N/A N/A

        ระยะเวลาฝาก 9 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่100,000 บาท N/A N/A

        ระยะเวลาฝาก 12 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่100,000 บาท N/A N/A

        ระยะเวลาฝาก 18 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่100,000 บาท N/A N/A

        ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่100,000 บาท N/A N/A

        ระยะเวลาฝาก 36 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่100,000 บาท N/A N/A

        ระยะเวลาฝาก 48 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่100,000 บาท N/A N/A

        ระยะเวลาฝาก 60 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่100,000 บาท N/A N/A

3.2 เงนิฝากประจ าแบบธรรมดา ออนไลน(์Normal Time deposit 

Online)- เปิดบญัชขี ัน้ต า่ 100,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 3 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่100,000 บาท N/A

        ระยะเวลาฝาก 6 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่100,000 บาท N/A N/A

        ระยะเวลาฝาก 9 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่100,000 บาท N/A N/A

        ระยะเวลาฝาก 12 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่100,000 บาท N/A N/A

        ระยะเวลาฝาก 18 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่100,000 บาท N/A N/A

        ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่100,000 บาท N/A N/A

        ระยะเวลาฝาก 36 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่100,000 บาท N/A N/A

        ระยะเวลาฝาก 48 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่100,000 บาท N/A N/A

        ระยะเวลาฝาก 60 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่100,000 บาท N/A N/A
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3.3 เงนิฝากประจ าแบบรบัดอกเบีย้รายงวด (Periodic Time 

deposit) -  เปิดบญัชขี ัน้ต า่ 200,000 บาท

      จา่ยดอกเบีย้รายเดอืน

        ระยะเวลาฝาก 6 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่200,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 9 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่200,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 12 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่200,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 18 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่200,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่200,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 36 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่200,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 48 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่200,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 60 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่200,000 บาท

      จา่ยดอกเบีย้ราย 3 เดอืน

        ระยะเวลาฝาก 12 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่200,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 18 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่200,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่200,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 36 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่200,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 48 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่200,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 60 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่200,000 บาท

      จา่ยดอกเบีย้ราย 6 เดอืน

        ระยะเวลาฝาก 12 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่200,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 18 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่200,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่200,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 36 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่200,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 48 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่200,000 บาท
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        ระยะเวลาฝาก 60 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่200,000 บาท

      จา่ยดอกเบีย้ราย 12 เดอืน

        ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่200,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 36 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่200,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 48 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่200,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 60 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่200,000 บาท
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3.4 เงนิฝากประจ าเฟล็กซเิบ ิล้ (Flexible Time Deposit 

Enhancement)     เปิดบญัชขี ัน้ต า่ 200,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 3 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่200,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 6 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่200,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 9 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่200,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 12 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่200,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 18 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่200,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่200,000 บาท

3.5 เงนิฝากประจ าแบบธรรมดาบนัเด ิล้ (Normal Time Deposit 

Bundle) ***

   เปิดบญัชขี ัน้ต า่ 200,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 3 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่ 200,000 - 4,999,999 บาท

               ตัง้แต ่5,000,000 บาท ขึน้ไป

        ระยะเวลาฝาก 6 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่ 200,000 -  4,999,999 บาท

               ตัง้แต ่ 200,000 -  9,999,999 บาท

               ตัง้แต ่ 200,000 - 30,000,000 บาท

3.6 เงนิฝากประจ าแบบธรรมดาแอ็บโซลทู (Normal Time Deposit

 Absolute)**

   เปิดบญัชขี ัน้ต า่ 100,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 6 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่100,000 - 5,000,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 9 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่100,000 - 5,000,000 บาท

3.7 เงนิฝากประจ าอลีที (Elite Time Deposit)****

   เปิดบญัชขี ัน้ต า่ 1,000,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 6 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่1,000,000 - 30,000,000 บาท

3.8 เงนิฝากประจ า Preferred Time Deposit *****

   เปิดบญัชขี ัน้ต า่ 1,000,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 6 เดอืน

     วงเงนิ ตัง้แต ่1,000,000 - 5,000,000 บาท

N/A

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศ

N/A

0.10

N/A

ประเภทเงนิฝาก

0.10

บคุคลธรรมดา

N/A1.50

N/A

N/A

บคุคลธรรมดา

N/A

0.10

0.10

ประเภทลกูคา้

N/A N/A

1.50 N/A

2.00 N/A

2.00 N/A

2.00

0.10 N/A
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1.50 N/A

1.20 N/A
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หมายเหตุ :

เงือ่นไขตา่งๆในการจา่ยดอกเบีย้

o   เป็นอัตราดอกเบีย้ใชเ้ฉพาะบคุคลธนกจิเทา่นัน้

o   ในกรณีทีล่กูคา้เปิดบญัชเีงนิฝากประเภทกระแสรายวันหรอืออมทรัพยซ์ ึง่เป็นบญัชเีงนิฝากเฉพาะทีธ่นาคารฯ ใหบ้รกิารเพิม่เตมิในวันเสาร ์- อาทติย์

 และลกูคา้ไดม้กีารน าฝากเป็นเงนิสดผา่นเครือ่งรับฝากเงนิอัตโนมัต ิ(Cash Deposit Machine) เนือ่งดว้ยธนาคารฯมไิดเ้ปิดบรกิารหนา้เคานเ์ตอร์

(Teller Counter) หรอืในกรณีทีล่กูคา้น าฝากเป็นเชค็นัน้ ทางธนาคารฯจะบนัทกึรายการและเริม่ค านวณดอกเบีย้ใหใ้นวันท าการถัดไปตามวัน

และเวลาท าการปกตขิองธนาคารฯในวันจันทร ์- วันศกุร ์อนึง่ส าหรับในกรณีของเชค็ ใหม้ผีลตัง้แตเ่ชค็นัน้สามารถเรยีกเก็บเงนิไดค้รบถว้นแลว้เทา่นัน้

o  การจา่ยดอกเบีย้ในกรณีทีถ่อนกอ่นก าหนด ส าหรับบญัชเีงนิฝากประจ าแบบธรรมดา บญัชเีงนิฝากประจ าแบบรับดอกเบีย้รายงวด  

บญัชเีงนิฝากประจ าเฟล็กซเิบิล้ จะเป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบุ

หรอืเป็นไปตามผูบ้รหิารอนุมัติ

o   ส าหรับเงนิฝากประจ าแบบธรรมดา และแบบรับดอกเบีย้รายงวด หากถอนกอ่นครบก าหนดเวลาฝาก ธนาคารฯ จะพจิารณาใหด้อกเบีย้ดังนี้ 

        o  ระยะเวลาฝาก  ไมถ่งึ 3 เดอืน ธนาคารฯ จะยกเวน้การจา่ยดอกเบีย้ 

        o  ระยะเวลาฝาก  ตัง้แต ่3 เดอืนขึน้ไป ธนาคารฯ จะจา่ยดอกเบีย้ในอัตราดอกเบีย้ออมทรัพย ์ณ วันทีถ่อนเงนิ แตส่งูสดุไมเ่กนิ 1% ตอ่ปี 

            ส าหรับเงนิฝากประจ าแบบรับดอกเบีย้รายงวด ธนาคารฯ จะหักสว่นทีเ่กนิจากดอกเบีย้ทีพ่งึจะไดรั้บออกจากเงนิตน้กอ่น

        o  ส าหรับบญัชนีติบิคุคล หากถอนกอ่นก าหนด ธนาคารฯ จะยกเวน้การจา่ยดอกเบีย้

o  การค านวณอัตราดอกเบีย้ส าหรับเงนิฝากประจ าจะค านวณแบบไมท่บตน้

o  บญัชอีอมทรัพย ์เซฟวิง่พลัส มขีอ้ก าหนดและเงือ่นไขเดยีวกันกับบญัชเีงนิฝากออมทรัพยแ์บบธรรมดา ซึง่จะมผีลตัง้แตว่ันที ่23 กรกฎาคม 2555 เป็นตน้ไป

 ทัง้นีเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีล่กูคา้ไดรั้บทราบในวันเปิดบญัชดีังกลา่ว

o  การเปิดบญัชเีงนิฝากประจ าออนไลนด์ว้ยตัวเอง ใหถ้อืวา่ทา่นไดต้รวจสอบและตัดสนิใจทีจ่ะเปิดบญัชเีงนิฝากประจ านี ้และใหถ้อืวา่ทา่นไดต้กลงยนิยอมทีจ่ะให ้

    ธนาคารฯใชเ้อกสารหลักฐานและลายเซน็ตจ์ากการเปิดบญัชกีระแสรายวันหรอืบญัชอีอมทรัพยท์ีไ่ดใ้หก้ับธนาคารซติีแ้บงกไ์วแ้ลว้ เพือ่การอา้งองิและเป็นหลักฐานในการ

    เปิดบญัชเีงนิฝากประจ าโดยสมบรูณ์

o  การเปิดบญัชเีงนิฝากประจ าผา่นระบบซติีแ้บงกอ์อนไลนส์ามารถท าได ้24 ช.ม. อยา่งไรก็ดกีารท าธรุกรรมในชว่งเวลาหลัง 22.00 น. ของวันท าการหรอืการท าธรุกรรมใน

    วันหยดุราชการหรอืวันหยดุนักขตัฤกษ์ ใหถ้อืวา่การท าธรุกรรมและอัตราดอกเบีย้ของบญัชเีงนิฝากประจ านัน้กระท าและอา้งองิอัตราดอกเบีย้ในวันท าการถัดไป

o  เงือ่นไขบญัชเีงนิฝากประจ าเฟล็กซเิบิล้ - Flexible Time Deposit Enhancement มดีังนี ้  

        o  ในการเปิดบญัชเีงนิฝากประจ าเฟล็กซเิบิล้ ลกูคา้ตอ้งเปิดบญัชอีอมทรัพยพ์รอ้มกันเพือ่ใหส้ามารถท ารายการเบกิถอนเงนิจากชอ่งทางอัตโนมัตติา่งๆ

        o  การถอนเงนิฝากกอ่นครบก าหนด ระยะเวลาฝากไมถ่งึ 1 เดอืน ธนาคารฯจะยกเวน้การจา่ยดอกเบีย้เฉพาะสว่นของจ านวนเงนิทีถ่อน 

        o  การถอนเงนิฝากกอ่นครบก าหนด ระยะเวลาฝากตัง้แต่ 1 เดอืนขึน้ไป ธนาคารฯจะจา่ยดอกเบีย้ในอัตราดอกเบีย้ออมทรัพยแ์บบธรรมดาตามทีธ่นาคารฯประกาศ

           ณ วันทีไ่ถ่ถอนส าหรับยอดทีถ่อน โดยยอดเงนิทีค่งเหลอืในบญัช ีจะยังคงไดรั้บดอกเบีย้ตามเดมิ 

o ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขบญัชเีงนิฝากประจ าเฟล็กซเิบิล้ ขา้งตน้ เป็นไปตามทีแ่จง้ใหท้ราบ ซึง่จะมผีลบงัคับใชใ้นวันดังตอ่ไปนี้ 

           (ก) ในวันที ่13 พฤษภาคม 2552 ส าหรับลกูคา้ทีเ่ปิดบญัชเีงนิฝากประจ าเฟล็กซเิบิล้ ตัง้แตว่ันที ่13 พฤษภาคม 2552 เป็นตน้ไป และ

           (ข) ในวันที ่13 มถิุนายน 2552 ส าหรับลกูคา้ทีเ่ปิดบญัชเีงนิฝากประจ าเฟล็กซเิบิล้ กอ่นวันที ่13 พฤษภาคม 2552 และมกีารครบก าหนดและ

                  ไดต้อ่อายเุงนิฝากประจ าเฟล็กซเิบิล้ดังกลา่ว ตัง้แตว่ันที ่13 มถิุนายน 2552 เป็นตน้ไป

o  ธนาคารหยดุใหบ้รกิารเปิดบญัชใีหมส่ าหรับบญัชดีังนี้. 1.บญัชฝีากประจ าเฟล็กซเิบิล้ 2. บญัชเีงนิฝากประจ าแบบรับดอกเบีย้รายงวด 3. บญัชเีงนิฝากออมทรัพยเ์ฟล็กซเิบิล้ 

    4. บญัชเีงนิฝากออมทรัพยเ์ซฟวิง่พลัส 5. บญัชเีงนิฝากออมทรัพยเ์พิม่คา่ และ 6. บญัชเีงนิฝากออมทรัพยม์ารเ์ก็ตเซฟวิง่
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หนว่ย: รอ้ยละตอ่ปี

ธนาคารซติ ีแ้บงก ์

ตารางที ่1 อตัราดอกเบีย้เงนิฝาก (รอ้ยละตอ่ปี) 

เร ิม่ใชต้ ัง้แตว่นัที ่8 กมุภาพนัธ ์2564

เฉพาะสายบคุคลธนกจิ (Consumer Banking Group)

 - ส าหรับเงนิฝากระยะเวลา 3 เดอืน  

 - ส าหรับเงนิฝากระยะเวลา 6 เดอืน  

    (ก) อัตราดอกเบีย้ 1.50% ส าหรับลกูคา้ทีล่งทนุในกองทนุรวมทกุประเภท  และ/หรอื พันธบตัร และเงนิฝากประจ า 3 เดอืนขัน้ต า่รวมกัน 400,000 บาท (สีแ่สนบาทถว้น) โดยอัตราสว่น
ในเงนิฝากประจ า 3 เดอืนตอ้งไมเ่กนิกวา่ 50% ของเงนิรวมลงทนุทัง้หมด ชือ่บญัชขีองกองทนุรวมและ/หรอืพันธบตัร และเงนิฝากประจ าจะตอ้งเป็นชือ่เดยีวกัน
    (ข) อัตราดอกเบีย้ 2.00% ส าหรับลกูคา้ทีล่งทนุในกองทนุรวมประเภท Non-money market  และ/หรอื พันธบตัร และเงนิฝากประจ า 3 เดอืนขัน้ต า่รวมกัน 10,000,000 บาท (สบิลา้น
บาทถว้น) โดยอัตราสว่นในเงนิฝากประจ า 3 เดอืนตอ้งไมเ่กนิกวา่ 50% ของเงนิรวมลงทนุทัง้หมด ชือ่บญัชขีองกองทนุรวมและ/หรอืพันธบตัร และเงนิฝากประจ าจะตอ้งเป็นชือ่เดยีวกัน
    (ค)  การลงทนุในกองทนุรวม ประเภท Money market หรอื Non-money market  และ/หรอื พันธบตัร จะตอ้งมกีารท ารายการในวันทีเ่ปิดบญัชเีงนิฝากประจ าแบบธรรมดา ระยะเวลา 3 

เดอืน
    (ง) โดยหากเป็นกองทนุรวมประเภท Money Market จะตอ้งไมท่ าการขายหน่วยลงทนุจนกวา่เงนิฝากประจ าจะครบก าหนด
   (จ)  กองทนุรวม/ผลติภัณฑต์ราสารหนีท้ีม่ไิดเ้ขา้รว่มผลติภัณฑบ์ญัชเีงนิฝากประจ าแบบธรรมดา Bundle ระยะเวลา 3 เดอืน มทัีง้หมด 2 ประเภทดังตอ่ไปนี้: กองทนุหุน้ระยะยาว (LTF) 

และ กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี (RMF)

    (ฉ) ระดับความเสีย่งการลงทนุจะตอ้งไมต่ า่กวา่ระดับความเสีย่งของกองทนุและ/หรอื พันธบตัร ทีล่งทนุ การลงทนุจะตอ้งไดรั้บค าแนะน าอยา่งเหมาะสมจากเจา้หนา้ทีข่องธนาคาร 
รายการจากการท าธรุกรรมผา่นระบบอนิเทอรเ์น็ตจะไมส่ามารถนับรวม

    (ช) การลงทนุมคีวามเสีย่งผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูกอ่นการตัดสนิใจลงทนุ ไมใ่ชภ่าระหนีห้รอืภาระค ้าประกันของธนาคารซติีแ้บงก ์ไมใ่ชเ่ป็นการฝากเงนิกับธนาคาร การลงทนุมคีวาม
เสีย่ง รวมทัง้มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะสญูเสยีเงนิลงทนุ ราคาของหน่วยลงทนุอาจขึน้หรอืลงได ้ ผลการด าเนนิงานในอดตีมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันผลการด าเนนิงานในอนาคต หน่วยลงทนุไม่
สามารถขายใหแ้กบ่คุคลอเมรกิัน
    (ซ) หากปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไข อยา่งครบถว้นแลว้ เมือ่ครบก าหนดการฝากเงนิ 3 เดอืนนี ้จะไดรั้บเงนิฝากและอัตราดอกเบีย้เงนิฝากประจ าแบบธรรมดา ระยะเวลา 3 เดอืน
ดังกลา่ว ซึง่บญัชเีงนิฝากประจ าดังกลา่วจะมกีารปิดบญัชอีัตโนมัตทัินทหีลังจากครบก าหนด

o ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขท่ัวไปของโปรโมชัน่บญัชเีงนิฝากประจ าธรรมดาบนัเดิล้ ***

   (ก)   ส าหรับลกูคา้ทีใ่ชบ้ตัรเครดติซติีช้ าระคา่เบีย้ประกันของกรมธรรมป์ระกันฉบบัใหมผ่า่นซติีค้อรป์ ลสิซิง่ อนิชวัรันส ์โบรกเกอร ์(“บรษัิทในเครอืธนาคารซติีแ้บงก”์ หรอื “บรษัิทฯ”) 

ตัง้แตว่ันที ่18 มกราคม 2564 ถงึ 30 มถิุนายน 2564 โดย

          1) รับอัตราดอกเบีย้ 1.5% ตอ่ปี ส าหรับลกูคา้ทีใ่ชบ้ตัรเครดติซติีช้ าระคา่เบีย้ประกันของกรมธรรมป์ระกันฉบบัใหมผ่า่นบรษัิทฯ เป็นจ านวนเงนิ 150,000 บาทขึน้ไป 
              โดยลกูคา้จะสามารถเปิดบญัชดีว้ย  ยอดเงนิฝาก 200,000 - 4,999,999 บาท

          2) รับอัตราดอกเบีย้ 2% ตอ่ปี ส าหรับลกูคา้ทีใ่ชบ้ตัรเครดติซติีช้ าระคา่เบีย้ประกันของกรมธรรมป์ระกันฉบบัใหมผ่า่นบรษัิทฯ เป็นจ านวนเงนิ 500,000 บาทขึน้ไป 
              โดยลกูคา้จะสามารถเปิดบญัชเีงนิฝากประจ า  6 เดอืน ดว้ยยอดเงนิฝาก 200,000 - 9,999,999 บาท  

          3) รับอัตราดอกเบีย้ 2% ตอ่ปี ส าหรับลกูคา้ทีใ่ชบ้ตัรเครดติซติีช้ าระคา่เบีย้ประกันของกรมธรรมป์ระกันฉบบัใหมผ่า่นบรษัิทฯ เป็นจ านวนเงนิ 2,000,000 บาทขึน้ไป 

              โดยลกูคา้จะสามารถเปิดบญัชเีงนิฝากประจ า  6 เดอืน ดว้ยยอดเงนิฝาก 200,000 - 30,000,000 บาท 

   (จ)  ยอดช าระเบีย้ประกันทีร่ว่มรายการ ตอ้งไดรั้บไดรั้บการอนุมัตแิละตัดจา่ยผา่นบตัรเครดติซติีเ้รยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ลกูคา้จะตอ้งเซน็ใบตอบรับการรับมอบกรมธรรมป์ระกันภัยน าสง่กลับ
บรษัิทฯ ไมย่กเลกิกรมธรรม ์และยังคงสถานะสมาชกิบตัรเครดติซติี ้ตลอดครบก าหนดระยะเวลาของเงนิฝาก 6 เดอืน
   (ฉ) หากลกูคา้ไดค้งยอดในบญัชเีงนิฝากประจ าจนครบก าหนดระยะเวลาฝากและไมไ่ดม้กีารท าผดิขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของผลติภัณฑเ์งนิฝากประจ า ธนาคารซติีแ้บงกจ์ะปิดบญัชเีงนิ
ฝากประจ าเมือ่ครบก าหนดระยะเวลาฝากของบญัชเีงนิฝากประจ าภายใตผ้ลติภัณฑเ์งนิฝากประจ านี้ ลกูคา้จะไดรั้บดอกเบีย้และเงนิตน้เขา้บญัชอีอมทรัพยท์ีร่ะบไุวโ้ดยอัตโนมัติ

  (ช) หากลกูคา้ถอนเงนิกอ่นครบก าหนดอายบุญัชเีงนิฝากประจ าหรอืลกูคา้ไดม้กีารท าผดิขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของผลติภัณฑเ์งนิฝากประจ านี้ ธนาคารซติีแ้บงกจ์ะปิดบญัชเีงนิฝาก
ประจ าทันท ีหากลกูคา้ถอนเงนิกอ่นครบก าหนดอายบุญัชเีงนิฝากประจ าแตน่านกวา่ 3 เดอืน ลกูคา้จะไดรั้บดอกเบีย้เงนิฝากออมทรัพย ์หากลกูคา้ถอนเงนิกอ่นครบก าหนดอายบุญัชเีงนิ
ฝากประจ าแตน่อ้ยกวา่ 3 เดอืน ลกูคา้จะไมไ่ดรั้บดอกเบีย้ส าหรับผลติภัณฑเ์งนิฝากประจ านี้
   (ซ) ธนาคารฯ ใหบ้รกิารและมอบสทิธพิเิศษจากรายการสง่เสรมิการขายใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีช่ าระคา่เบีย้ประกันทีร่ว่มรายการผา่นบตัรเครดติซติีเ้ทา่นัน้
   (ฌ) ธนาคารฯ ไมไ่ดช้ีช้อ่งใหม้กีารท าประกัน หรอืเป็นตัวแทนหรอืเป็นนายหนา้ในการใหป้ระกันภัยแตอ่ยา่งใด โปรดตรวจสอบรายละเอยีดเพิม่เตมิกับบรษัิทฯ กอ่นตัดสนิใจซือ้
ผลติภัณฑป์ระกัน
   (ญ) บรษัิทฯ ในฐานะนายหนา้ประกันภัย เป็นผูน้ าเสนอผลติภัณฑด์า้นประกันภัยทีจั่ดสรรเพือ่รว่มรายการ มไิดม้หีนา้ทีรั่บประกันภัย

   (ข) ลกูคา้สามารถเปิดบญัชเีงนิฝากประจ า 6 เดอืนไดต้ัง้แตว่ันที ่18 มกราคม 2564 ถงึ 31 กรกฎาคม 2564 เทา่นัน้
   (ค) ธนาคารฯ สงวนสทิธิใ์นการมอบสทิธิอ์ัตราดอกเบีย้ฝากประจ าขา้งตน้ใหแ้กล่กูคา้ทีเ่ลอืกช าระเบีย้ประกันแบบรายปีผา่นบตัรเครดติซติีเ้ทา่นัน้
   (ง) ธนาคารฯ สงวนสทิธิใ์นการเปิดบญัชเีงนิฝากประจ าใหแ้กผู่ถ้อืบตัรหลักเทา่นัน้ ยอดช าระเบีย้ประกันของบตัรเสรมิจะถูกนับรวมกับยอดช าระเบีย้ประกันของบตัรหลัก
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หนว่ย: รอ้ยละตอ่ปี

ธนาคารซติ ีแ้บงก ์

ตารางที ่1 อตัราดอกเบีย้เงนิฝาก (รอ้ยละตอ่ปี) 

เร ิม่ใชต้ ัง้แตว่นัที ่8 กมุภาพนัธ ์2564

เฉพาะสายบคุคลธนกจิ (Consumer Banking Group)

    (ก) ผลติภัณฑบ์ญัชเีงนิบญัชเีงนิฝากประจ านีม้ผีลบงัคับใชต้ัง้แตว่ันที ่14 กมุภาพันธ ์2563 เป็นตน้ไป อัตราดอกเบีย้อาจมกีารเปลีย่นแปลงซึง่เป็นไปตามประกาศดอกเบีย้เงนิฝาก
ธนาคาร
    (ข) หากลกูคา้ไดค้งยอดในบญัชเีงนิฝากประจ าจนครบก าหนดระยะเวลาฝากและไมไ่ดม้กีารท าผดิขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของผลติภัณฑเ์งนิฝากประจ า ธนาคารซติีแ้บงกจ์ะปิดบญัชเีงนิ
ฝากประจ าเมือ่ครบก าหนดระยะเวลาฝากของบญัชเีงนิฝากประจ าภายใตผ้ลติภัณฑเ์งนิฝากประจ านี้ ลกูคา้จะไดรั้บดอกเบีย้และเงนิตน้เขา้บญัชอีอมทรัพยท์ีร่ะบไุวโ้ดยอัตโนมัติ
    (ค) หากลกูคา้ถอนเงนิกอ่นครบก าหนดอายบุญัชเีงนิฝากประจ าหรอืลกูคา้ไดม้กีารท าผดิขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของผลติภัณฑเ์งนิฝากประจ านี้ ธนาคารซติีแ้บงกจ์ะปิดบญัชเีงนิฝาก
ประจ าทันท ีหากลกูคา้ถอนเงนิกอ่นครบก าหนดอายบุญัชเีงนิฝากประจ าแตน่านกวา่ 3 เดอืน ลกูคา้จะไดรั้บดอกเบีย้เงนิฝากออมทรัพย ์หากลกูคา้ถอนเงนิกอ่นครบก าหนดอายบุญัชเีงนิ
ฝากประจ าแตน่อ้ยกวา่ 3 เดอืน ลกูคา้จะไมไ่ดรั้บดอกเบีย้ส าหรับผลติภัณฑเ์งนิฝากประจ านี้
    (ง) ผลติภัณฑเ์งนิบญัชเีงนิฝากประจ านีส้งวนสทิธิใ์หเ้ฉพาะลกูคา้ส าหรับลกูคา้ซติีโ้กลด์ Preferred ทีม่ยีอดรวมเงนิฝากและ/หรอืการลงทนุกับธนาคารฯอยา่งนอ้ย 10,000,000 (สบิ
ลา้นบาทถว้น)

    (จ) ยอดขัน้ต า่ทีส่ามารถเขา้รว่มผลติภัณฑบ์ญัชเีงนิฝากประจ านี ้คอื 1,000,000 (หนึง่ลา้นบาทถว้น) และสงูสดุไมเ่กนิ 5,000,000 (หา้ลา้นบาทถว้น) ตอ่ลกูคา้ ยอดบญัชเีงนิฝาก
ประจ าของลกูคา้ทีเ่ปิดบญัชรีว่มนัน้จะนับเป็นยอดเงนิฝากของลกูคา้บญัชหีลัก

    (ก) ผลติภัณฑบ์ญัชเีงนิบญัชเีงนิฝากประจ าอลีทีนีม้ผีลบงัคับใชต้ัง้แตว่ันที ่23 มกราคม  2563  อัตราดอกเบีย้อาจมกีารเปลีย่นแปลงซึง่เป็นไปตามประกาศดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร
    (ข) หากลกูคา้ไดค้งยอดในบญัชเีงนิฝากประจ าจนครบก าหนดระยะเวลาฝากและไมไ่ดม้กีารท าผดิขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของผลติภัณฑเ์งนิฝากประจ า ธนาคารซติีแ้บงกจ์ะปิดบญัชเีงนิ
ฝากประจ าเมือ่ครบก าหนดระยะเวลาฝากของบญัชเีงนิฝากประจ าภายใตผ้ลติภัณฑเ์งนิฝากประจ านี้ ลกูคา้จะไดรั้บดอกเบีย้และเงนิตน้เขา้บญัชอีอมทรัพยท์ีร่ะบไุวโ้ดยอัตโนมัติ
    (ค) หากลกูคา้ถอนเงนิกอ่นครบก าหนดอายบุญัชเีงนิฝากประจ าหรอืลกูคา้ไดม้กีารท าผดิขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของผลติภัณฑเ์งนิฝากประจ านี้ ธนาคารซติีแ้บงกจ์ะปิดบญัชเีงนิฝาก
ประจ าทันท ีหากลกูคา้ถอนเงนิกอ่นครบก าหนดอายบุญัชเีงนิฝากประจ าแตน่านกวา่ 3 เดอืน ลกูคา้จะไดรั้บดอกเบีย้เงนิฝากออมทรัพย ์หากลกูคา้ถอนเงนิกอ่นครบก าหนดอายบุญัชเีงนิ
ฝากประจ าแตน่อ้ยกวา่ 3 เดอืน ลกูคา้จะไมไ่ดรั้บดอกเบีย้ส าหรับผลติภัณฑเ์งนิฝากประจ านี้
    (ง) ผลติภัณฑเ์งนิบญัชเีงนิฝากประจ าอลีทีนีส้งวนสทิธิใ์หเ้ฉพาะลกูคา้ส าหรับลกูคา้ซติีโ้กลดอ์ลีทีทีม่ยีอดรวมเงนิฝากและ/หรอืการลงทนุกับธนาคารฯอยา่งนอ้ย 50,000,000 (หา้สบิ
ลา้นบาทถว้น)  และตอ้งมยีอดการลงทนุอยา่งนอ้ยจ านวน  10,000,000 (สบิลา้นบาทถว้น)  

    (จ) ยอดขัน้ต า่ทีส่ามารถเขา้รว่มผลติภัณฑบ์ญัชเีงนิฝากประจ าอลีทีนี ้คอื 1,000,000 (หนึง่ลา้นบาทถว้น) และสงูสดุไมเ่กนิ 30,000,000 (สามสบิลา้นบาทถว้น) ตอ่ลกูคา้ ยอดบญัชี

เงนิฝากประจ าของลกูคา้ทีเ่ปิดบญัชรีว่มนัน้จะนับเป็นยอดเงนิฝากของลกูคา้บญัชหีลัก
    (ฉ) บคุคลอเมรกิันไมม่สีามารถเขา้รว่มผลติภัณฑบ์ญัชเีงนิฝากประจ านี้

o ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขท่ัวไปของโปรโมชัน่บญัชเีงนิฝากประจ าอลีที ****

o ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขท่ัวไปของโปรโมชัน่บญัชเีงนิฝากประจ า Preferred Time Deposit *****

o ลกูคา้สามารถเลอืกเปิดบญัช ีAbsolute Time Deposit หรอื Preferred Time Deposit  หรอื Elite Time Deposit ไดเ้พยีงอยา่งใดอยา่งหนึง่เทา่นัน้
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หนว่ย: รอ้ยละตอ่ปี

ธนาคารซติ ีแ้บงก ์

ตารางที ่1 อตัราดอกเบีย้เงนิฝาก (รอ้ยละตอ่ปี) 

เร ิม่ใชต้ ัง้แตว่นัที ่8 กมุภาพนัธ ์2564

เฉพาะสายบคุคลธนกจิ (Consumer Banking Group)

เงือ่นไขอืน่ๆ

ผูม้อี านาจลงนาม .........................................

6. ทางธนาคารฯ อาจมกีารใหข้องสมนาคณุส าหรับลกูคา้ทีเ่ปิดบญัชใีหมร่วมถงึตามเทศกาลหรอืโอกาสครบรอบตามทีธ่นาคารฯเห็นสมควร          และอาจใหข้องก านัลประจ าปีส าหรับ

ลกูคา้ปัจจบุนัทกุรายทีรั่กษายอดรวมของเงนิฝากและเงนิลงทนุกับธนาคารฯตามเงือ่นไขทีก่ าหนด ซึง่ธนาคารฯมกีารประชาสมัพันธแ์ละแจง้ใหล้กูคา้ทราบโดยท่ัวกัน

5. วงเงนิ หมายถงึ ยอดรวมของเงนิฝากทีล่กูคา้และกลุม่เครอืญาตขิองลกูคา้นัน้ทีท่ ารายการภายในวันเดยีวกัน

1. ตัง้แตว่ันที ่3 เมษายน 2560 เป็นตน้ไป ลกูคา้ซติีโ้กลด ์คอืลกูคา้ทีม่ยีอดรวมของเงนิฝากและเงนิลงทนุกับธนาคารฯตัง้แต ่5 ลา้นบาทขึน้ไป ทัง้นีธ้นาคารฯมสีทิธิย์กเลกิสมาชกิภาพ
ของสมาชกิซติีโ้กลดไ์ดใ้นกรณีทีล่กูคา้มยีอดเงนิคงเหลอืต า่กวา่ 5 ลา้นบาทเป็นระยะเวลา 12 เดอืนตดิตอ่กัน ตามเงือ่นไขของธนาคารฯ

4. ลกูคา้นติบิคุคล คอื นติบิคุคลทีเ่ปิดบญัชกีับสายบคุคลธนกจิโดยมยีอดรวมเงนิฝากและเงนิลงทนุกับธนาคารฯตัง้แต ่1 ลา้นบาทขึน้ไป

2. ลกูคา้ซติีไ้พรออรติี ้คอืลกูคา้ทีม่ยีอดรวมของเงนิฝากและเงนิลงทนุกับธนาคารฯตัง้แต ่1 ลา้นบาทขึน้ไป ธนาคารฯมสีทิธิย์กเลกิสมาชกิภาพของสมาชกิซติีไ้พรออรติีไ้ดใ้นกรณีทีล่กูคา้
มยีอดเงนิคงเหลอืต า่กวา่ 1 ลา้นบาทเป็นระยะเวลา 12 เดอืนตดิตอ่กัน ตามเงือ่นไขของธนาคารฯ

ประกาศ ณ วนัที ่8 กมุภาพนัธ ์2564

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญฝ่่ายบคุคลธนกจิ
                            (ดอน จรรยศ์ภุรนิทร)์                             

3. ลกูคา้ซติีแ้บงกก์ ิง้ คอืลกูคา้ทีม่ยีอดรวมของเงนิฝากและเงนิลงทนุกับธนาคารฯต า่กวา่ 1 ลา้นบาท ทัง้นีห้มายรวมถงึพนักงานธนาคารซติีแ้บงกแ์ละพนักงานในกลุม่ธรุกจิในเครอืซติีท้กุ
รายทีม่ยีอดรวมของเงนิฝากและเงนิลงทนุกับธนาคารฯต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

7. ทางธนาคารฯขอสงวนสทิธใินการพจิารณาและเปลีย่นแปลงเงือ่นไขและอัตราดอกเบีย้เงนิฝากตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับภาวะเศรษฐกจิการเงนิในแตล่ะขณะได ้โดย
ธนาคารฯจะประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆไป
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หนว่ย: รอ้ยละตอ่ปี

ก. อตัราดอกเบีย้อา้งองิ

MLR 6.35

MOR N/A

MRR N/A

         4.  อืน่ๆ -อัตราดอกเบีย้ลกูคา้รายยอ่ยชัน้ด ีประเภทเงนิเบกิเกนิบัญชชีัว่คราว (Temporary Overdraft Facility) 7.25

หนว่ย: รอ้ยละตอ่ปี

ข. อตัราดอกเบีย้สงูสดุ

     ข.(1) เงนิใหส้นิเชือ่เพือ่การอปุโภคบรโิภค (Consumer Loan)

        5. อัตราดอกเบีย้สงูสดุกรณีปกติ MLR-0.50% (ปัจจบุันอยูท่ี ่5.85%) N/A

        6. อัตราดอกเบีย้สงูสดุกรณีผดินัดช าระหนี้ - N/A

     ข.(2) เงนิใหส้นิเชือ่เพือ่การประกอบธุรกจิ (Commercial Loan) วงเงนิเบกิเกนิบญัชี ระยะส ัน้   (<= 1 ปี) ระยะยาว (>1ปี)

        7. อัตราดอกเบีย้สงูสดุกรณีปกติ N/A N/A N/A

        8. อัตราดอกเบีย้สงูสดุกรณีผดินัดช าระหนี้ N/A N/A N/A

    หมายเหตุ

      1/ ไมร่วมถงึเงนิใหส้นิเชือ่ประเภทที ่ธปท.ก าหนดหลกัเกณฑไ์วเ้ฉพาะ

    ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญฝ่่ายบคุคลธนกจิ
                        (ดอน จรรยศ์ภุรนิทร)์                    

     ประกาศ ณ วนัที ่8 กมุภาพนัธ ์2564

                  ผูม้อี านาจลงนาม .....................................................

         2.  อัตราดอกเบีย้ลกูคา้รายใหญช่ัน้ด ีประเภทเงนิเบกิเกนิบัญช ี(Minimum Overdraft Rate)

         3.  อัตราดอกเบีย้ลกูคา้รายยอ่ยชัน้ด ี(Minimum Retail Rate)

วงเงนิเบกิเกนิบญัชโีดยมเีงนิฝากเป็นประกนัสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั

ธนาคารซติ ีแ้บงก ์

ตารางที ่2 อตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชือ่
 1/

เฉพาะสายบคุคลธนกจิ (Consumer Banking Group)

เร ิม่ใชต้ ัง้แตว่นัที ่8 กมุภาพนัธ ์2564

         1.  อัตราดอกเบีย้ลกูคา้รายใหญช่ัน้ด ีประเภทเงนิกูแ้บบมรีะยะเวลา (Minimum Loan Rate)
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ก. คา่บรกิารตา่งๆทีเ่ก ีย่วเนือ่งกบัเงนิฝาก 
3/

1. คา่รักษาบัญชเีงนิฝาก

(คา่ธรรมเนียมในการรักษาบัญชสี าหรับลกูคา้ทีม่ยีอดคงเหลอืต า่กวา่ที่

ก าหนด)

ข. คา่บรกิารตา่งๆทีเ่ก ีย่วเนือ่งกบัเงนิใหส้นิเชือ่

มหีลกัประกนั
ไมม่หีลกัประกนั (สว่นทีไ่มไ่ดอ้ยู่

ภายใตก้ารก ากบั)

1. คา่ใชจ้า่ยทีจ่า่ยใหแ้กห่นว่ยงานราชการ ไดแ้ก่

1) คา่อากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงนิกู ้หรอืสงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท ไมม่บีรกิาร 0.05% ของวงเงนิกู ้หรอืสงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท

2) คา่ธรรมเนียมจดจ านอง
1% ของวงเงนิจดจ านอง หรอืสงูสดุไมเ่กนิ 

200,000 บาท
ไมม่บีรกิาร

1% ของวงเงนิจดจ านอง หรอืสงูสดุไมเ่กนิ 200,000 

บาท

2. คา่ใชจ้า่ยทีจ่า่ยใหแ้กบ่คุคลอืน่หรอืหนว่ยงานภายนอก ไดแ้ก่

 กรณีปกติ

1) คา่ตรวจสอบขอ้มลูเครดติ ไมม่บีรกิาร ไมม่บีรกิาร ไมม่บีรกิาร

2) คา่ส ารวจและประเมนิหลักประกัน 
2/ สงูสดุ 4,000 บาท ไมม่บีรกิาร สงูสดุ 4,000 บาท

3) คา่เบีย้ประกันภัย เป็นไปตามอัตราทีบ่รษัิทประกันก าหนด ไมม่บีรกิาร เป็นไปตามอัตราทีบ่รษัิทประกันก าหนด

4) คา่ใชจ้า่ยในการช าระเงนิผา่นเคาน์เตอรอ์ืน่หรอืชอ่งทางอืน่ ไมม่บีรกิาร ไมม่บีรกิาร

ช าระทีเ่คาน์เตอรข์องธนาคารอืน่จัดเก็บคา่ธรรมเนียมดังนี้

(ในเขตกรงุเทพและปรมิณฑลตอ่รายการ / ในเขตตา่งจังหวัดตอ่รายการ  

ตามอัตราจรงิ ทีธ่นาคารแตล่ะแหง่เรยีกเก็บ)

ธนาคารซติีแ้บงก์ ไมค่ดิคา่บรกิาร ไมค่ดิคา่บรกิาร

บมจ.ธนาคารกรงุเทพ 20 บาท/ 35 บาท 20 บาท/ 35 บาท

บมจ.ธนาคารทหารไทย 20 บาท/ 35 บาท 20 บาท/ 35 บาท

บมจ.ธนาคารกรงุศรอียธุยา  20 บาท/ 35 บาท  20 บาท/ 35 บาท

บมจ.ธนาคารกรงุไทย 25 บาท/ 25 บาท 25 บาท/ 25 บาท

บมจ.ธนาคารกสกิรไทย 25 บาท/ 35 บาท 25 บาท/ 35 บาท

บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย ์ 25 บาท/ 40 บาท 25 บาท/ 40 บาท

 กรณีผดินัดช าระหนี้

1) คา่ใชจ้า่ยกรณีเชค็คนื (กรณีเชค็ของธนาคารพาณชิยอ์ืน่) ไมม่บีรกิาร

2) คา่ใชจ้า่ยกรณีเงนิในบัญชไีมพ่อจา่ย (กรณีช าระหนีโ้ดยการหกับัญชกีับ

สถาบันการเงนิอืน่)
ไมม่บีรกิาร

3) คา่ตดิตามทวงถามหนี ้
 2/ 100 บาท/รอบบัญชี ไมม่บีรกิาร 100 บาท/รอบบัญชี

3. คา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นตน้ทนุในการด าเนนิงานของธนาคารพาณชิย์

 กรณีปกติ

1) คา่ส ารวจและประเมนิหลักประกัน 
2/ ไมม่บีรกิาร ไมม่บีรกิาร ไมม่บีรกิาร

2) คา่ขอส าเนาใบแจง้ยอดบัญชแีตล่ะงวด (ชดุที ่2 เป็นตน้ไป) ไมม่บีรกิาร ไมม่บีรกิาร ไมม่บีรกิาร

3) คา่ธรรมเนียมด าเนนิการสนิเชือ่ ไมค่ดิคา่บรกิาร ไมม่บีรกิาร ไมค่ดิคา่บรกิาร

 กรณีผดินัดช าระหนี้

1) คา่ตดิตามทวงถามหนี ้ 
2/ ไมม่บีรกิาร

ข. (2) คา่บรกิารตา่งๆของเงนิใหส้นิเชือ่เพือ่การประกอบธุรกจิ 

(Commercial loan)
หมายเหตุ

1. ไมม่ ี ไมม่บีรกิาร

ธนาคารซติ ีแ้บงก ์

ตารางที3่ อตัราคา่บรกิารตา่งๆ เบ ีย้ปรบั ทีเ่ก ีย่วเนือ่งกบัเงนิฝาก เงนิใหส้นิเชือ่
1/

 และคา่บรกิารอืน่ๆ

เฉพาะสายบคุคลธนกจิ (Consumer Banking Group)

เร ิม่ใชต้ ัง้แตว่นัที ่8 กมุภาพนัธ ์2564

อตัราคา่บรกิาร (บาท)

ส าหรับลกูคา้ซติีแ้บงกก์ ิง้ทีม่ยีอดรวมของเงนิฝากและเงนิลงทนุกับ

ธนาคารฯ รวมทกุบัญชเีฉลีย่ต า่กวา่ 200,000 บาท

หมายเหต ุ
4/

ลกูคา้ซติีโ้กลด:์ ไมค่ดิคา่บรกิาร

ลกูคา้ซติีไ้พรออรติี:้ ไมค่ดิคา่บรกิาร

ลกูคา้ซติีแ้บงกก์ ิง้: 300 บาท/ลกูคา้/เดอืน

อตัราคา่บรกิาร (บาท)

สนิเชือ่สว่นบคุคล

สนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั

วงเงนิเบกิเกนิบญัชี

ไมม่บีรกิาร

ข. (1) คา่บรกิารตา่งๆของเงนิใหส้นิเชือ่เพือ่การอปุโภคบรโิภค 

(Consumer loan) ตามทีไ่ดจ้า่ยไปจรงิและพอสมควรแกเ่หตุ
หมายเหตุ
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ตารางที3่ อตัราคา่บรกิารตา่งๆ เบ ีย้ปรบั ทีเ่ก ีย่วเนือ่งกบัเงนิฝาก เงนิใหส้นิเชือ่
1/

 และคา่บรกิารอืน่ๆ

เฉพาะสายบคุคลธนกจิ (Consumer Banking Group)

เร ิม่ใชต้ ัง้แตว่นัที ่8 กมุภาพนัธ ์2564

ค. คา่บรกิารอืน่ๆ

1. คา่สมดุเชค็

2. คา่ซือ้เชค็ของธนาคาร (Manager Cheque)

3. คา่อายัดเชค็

4. คา่อายัดดรา๊ฟท์

5. คา่ปรับเนือ่งจากเชค็หรอืดรา๊ฟทค์นื

6. คา่เชค็สง่เรยีกเก็บจากตา่งประเทศ

7. คา่รับซือ้เชค็

8. การแลกเชค็ Gosi

9. การแลกเชค็เดนิทาง

  เชค็ซติีค้อรป์ ทีถ่อืโดยลกูคา้ซติีแ้บงก์

  เชค็ซติีค้อรป์ ทีถ่อืโดยลกูคา้ท่ัวไป

- กรณีไมม่กีารแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ

10. การแลกเชค็ตา่งประเทศส าหรับลกูคา้ซติีโ้กลด์

11. คา่ส าเนาเชค็ทีจ่า่ยแลว้

12. คา่หนังสอืรับรองการฝากเงนิ

13. คา่ธรรมเนียมบัตรเดบติ/เอทเีอ็ม

14. ถอนเงนิสดผา่น ตู ้ATM

15. การโอนเงนิผา่นตู ้ATM 

16. คา่ธรรมเนียมในการโอนเงนิระหวา่งบัญชี

17. การโอนเงนิผา่นระบบบาทเน็ท

18. การโอนเงนิผา่นเคาน์เตอร ์ORFT

ลกูคา้ซติีโ้กลด:์             ไมม่คีา่ธรรมเนียมแรกเขา้ 

                                     คดิคา่ธรรมเนียมรายปี 300 บาทตอ่บัตร*

                                     คดิคา่ธรรมเนียมออกบัตรใหม ่200 บาทตอ่บัตร* 

ลกูคา้ซติีไ้พรออรติี:้      ไมม่คีา่ธรรมเนียมแรกเขา้ 

                                     คดิคา่ธรรมเนียมรายปี 300 บาทตอ่บัตร*

                                     คดิคา่ธรรมเนียมอกบัตรใหม ่200 บาทตอ่บัตร*

ลกูคา้ซติีแ้บงกก์ ิง้:         ไมม่คีา่ธรรมเนียมแรกเขา้ 

                                     คดิคา่ธรรมเนียมรายปี 300 บาทตอ่บัตร*

                                     คดิคา่ธรรมเนียมออกบัตรใหม ่200 บาทตอ่บัตร*

*ไดรั้บการยกเวน้คา่ธรรมเนียมไปจนถงึวันที ่31 ธันวาคม 2563

ลกูคา้ซติีโ้กลด:์              ไมค่ดิคา่บรกิาร

ลกูคา้ซติีไ้พรออรติี:้        ไมค่ดิคา่บรกิาร

ลกูคา้ซติีแ้บงกก์ ิง้:           ไมค่ดิคา่บรกิาร

ลกูคา้ท่ัวไป*:                 220 บาท/ รายการ

*คดิคา่ธรรมเนียมเฉพาะบัตรเอทเีอ็มธนาคารตา่งประเทศอืน่

นอกเหนือจากธนาคารซติีแ้บงก์

50 บาท/รายการ ส าหรับการโอนตัง้แต ่1-10,000 บาท

60 บาท/รายการ ส าหรับการโอนตัง้แต ่10,001-20,000 บาท

70 บาท/รายการ ส าหรับการโอนตัง้แต ่20,001-30,000 บาท

80 บาท/รายการ ส าหรับการโอนตัง้แต ่30,001-40,000 บาท

90 บาท/รายการ ส าหรับการโอนตัง้แต ่40,001-50,000 บาท

100 บาท/รายการ ส าหรับการโอนตัง้แต ่50,001-65,000 บาท

110 บาท/รายการ ส าหรับการโอนตัง้แต ่65,001-80,000 บาท

120 บาท/รายการ ส าหรับการโอนตัง้แต ่80,001-100,000 บาท

150 บาท

25 บาท/รายการ ส าหรับการโอนตัง้แต ่1-10,000 บาท

35 บาท/รายการ ส าหรับการโอนตัง้แต ่10,001-50,000 บาท

คา่ธรรมเนียมเพิม่เตมิ US$ 5 หรอืมากกวา่ จากธนาคารปลายทาง ส าหรับ

ทกุกลุม่ลกูคา้

ลกูคา้ซติีโ้กลด:์ ไมค่ดิคา่บรกิาร

ลกูคา้ซติีไ้พรออรติี:้ ไมค่ดิคา่บรกิาร

ลกูคา้ซติีแ้บงกก์ ิง้: 200 บาทตอ่ฉบับ

ลกูคา้ท่ัวไป: 200 บาทตอ่ฉบับ

ลกูคา้ซติีโ้กลด ์0.5% ขัน้ต า่ 100 บาทแตไ่มเ่กนิ 2,500 บาท

ลกูคา้ซติีไ้พรออรติี ้1% ขัน้ต า่ 200 บาทแตไ่มเ่กนิ 5,000 บาท

ลกูคา้ซติีแ้บงกก์ ิง้ 1% ขัน้ต า่ 200 บาทแตไ่มเ่กนิ 5,000 บาท

ลกูคา้ท่ัวไป 2% ขัน้ต า่ 1,000 บาทแตไ่มเ่กนิ 5,000 บาท

คา่อากรแสตมป์ 3 บาทตอ่เชค็

กรณีสมดุเชค็หาย คดิคา่ธรรมเนียมสงูสดุไมเ่กนิ 1,000 บาทตอ่เลม่

ลกูคา้ซติีโ้กลด:์ ไมค่ดิคา่บรกิาร

ลกูคา้ซติีไ้พรออรติี:้ 200 บาทตอ่ฉบับ

ลกูคา้ซติีแ้บงกก์ ิง้: 200 บาทตอ่ฉบับ

ส าหรับลกูคา้ท่ัวไป  จะบรกิารเฉพาะกรณีซือ้ดว้ยเชค็ของลกูคา้เทา่นัน้

ลกูคา้ซติีโ้กลด:์ ไมค่ดิคา่บรกิาร

ลกูคา้ซติีไ้พรออรติี:้ 25 บาทตอ่ฉบับ

ลกูคา้ซติีแ้บงกก์ ิง้: 25 บาทตอ่ฉบับ

ลกูคา้ท่ัวไป: 100 บาทตอ่ฉบับ

ลกูคา้ซติีโ้กลด ์0.5% ขัน้ต า่ 100 บาทแตไ่มเ่กนิ 2,500 บาท

ลกูคา้ซติีไ้พรออรติี ้1% ขัน้ต า่ 200 บาทแตไ่มเ่กนิ 5,000 บาท

ลกูคา้ซติีแ้บงกก์ ิง้ 1% ขัน้ต า่ 200 บาทแตไ่มเ่กนิ 5,000 บาท

ลกูคา้ท่ัวไป 2% ขัน้ต า่ 1,000 บาทแตไ่มเ่กนิ 5,000 บาท

ลกูคา้ซติีโ้กลด:์ ไมค่ดิคา่บรกิาร

ลกูคา้ซติีไ้พรออรติี:้ ไมค่ดิคา่บรกิาร

ลกูคา้ซติีแ้บงกก์ ิง้: 200 บาทตอ่ฉบับ

อาจมคีา่ธรรมเนียมเพิม่เตมิส าหรับดรา๊ฟท์

ลกูคา้ซติีโ้กลด:์ ไมค่ดิคา่บรกิาร

ลกูคา้ซติีไ้พรออรติี:้ ไมค่ดิคา่บรกิาร

ลกูคา้ซติีแ้บงกก์ ิง้: ไมค่ดิคา่บรกิาร

ลกูคา้ท่ัวไป: US$20.00 ส าหรับยอดมากกวา่ US$50.00 

                    1%  ส าหรับยอดนอ้ยกวา่หรอืเทีย่บเทา่ US$50.00

ไมค่ดิคา่บรกิาร

ไมค่ดิคา่บรกิาร ยอดสงูสดุไมเ่กนิ US$ 3,000

คดิเพิม่ 100 บาท โดยธนาคารปลายทาง

คดิเพิม่อกี 10 บาท ตอ่รายการโอน 10,000 บาท ถา้โอนไปตา่งจังหวัด

และปรมิณฑล

(สงูสดุ 850 บาท)

ใชอ้ัตราแลกเปลีย่นประจ าวัน

ลกูคา้ซติีโ้กลด:์ ไมค่ดิคา่บรกิาร

ลกูคา้ซติีไ้พรออรติี:้ ไมค่ดิคา่บรกิาร

ลกูคา้ซติีแ้บงกก์ ิง้: เทยีบเทา่ 100 บาทตอ่ฉบับ

1 เลม่ม ี30 ฉบับ ราคาเลม่ละ 450 บาท (15 บาทตอ่ฉบับ)

อตัราคา่บรกิาร (บาท)
5/ หมายเหตุ

0.0625% ของยอด ขัน้ต า่เทยีบเทา่ 200 บาท

ไมค่ดิคา่บรกิาร ยอดสงูสดุไมเ่กนิ US$ 10,000

ลกูคา้ซติีโ้กลด:์ 0.125% คา่ธรรมเนียมขัน้ต า่ 150 บาท

ลกูคา้ซติีไ้พรออรติี:้ 0.125% คา่ธรรมเนียมขัน้ต า่ 150 บาท

ลกูคา้ซติีแ้บงกก์ ิง้: 0.25% คา่ธรรมเนียมขัน้ต า่ 300 บาท

ลกูคา้ท่ัวไป: 0.25% คา่ธรรมเนียมขัน้ต า่ 300 บาท

คดิเพิม่จากคา่ธรรมเนียมปกติ

US$25.00

คา่อากรแสตมป์ 3 บาทตอ่เชค็

หากเป็นเชค็ทีอ่อกโดยธนาคารอืน่จากตา่งประเทศ  ลกูคา้ตอ้งมบีัญชกีับ

ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขาในประเทศไทย

หากเป็นเชค็ทีอ่อกโดยธนาคารซติีแ้บงกจ์ากตา่งประเทศ ลกูคา้ไมต่อ้งมี

บัญชกีับธนาคารซติีแ้บงก ์สาขาในประเทศไทย
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ธนาคารซติ ีแ้บงก ์

ตารางที3่ อตัราคา่บรกิารตา่งๆ เบ ีย้ปรบั ทีเ่ก ีย่วเนือ่งกบัเงนิฝาก เงนิใหส้นิเชือ่
1/

 และคา่บรกิารอืน่ๆ

เฉพาะสายบคุคลธนกจิ (Consumer Banking Group)

เร ิม่ใชต้ ัง้แตว่นัที ่8 กมุภาพนัธ ์2564

19. การโอนเงนิผา่นระบบพรอ้มเพย์

20. การช าระเงนิผา่นระบบพรอ้มเพย์

21. ค าสัง่ถาวร (Standing Instruction)

22. คา่ขอใบแจง้ยอดบัญชรีวมทีเ่คาน์เตอร์

23. คา่ธรรมเนียมในการรักษาบัญช ีส าหรับบัญชทีีไ่มเ่คลือ่นไหว

24. คา่ Courier

25. คา่เชา่ตูน้ริภัย

ขนาดเล็ก = 4*10*23.5 

ขนาดกลาง = 8*10*23.5

ขนาดใหญ ่= 8*16*23.5

ขนาดใหญท่ีส่ดุ = 16*16*23.5

26. บรกิารเงนิสดฉุกเฉนิส าหรับลกูคา้ซติีแ้บงกส์าขาตา่งประเทศ

ลกูคา้ซติีโ้กลด:์ ไมค่า่คดิบรกิาร          

ลกูคา้ซติีไ้พรออรติี:้ ไมค่า่คดิบรกิาร    

ลกูคา้ซติีแ้บงกก์ ิง้: ไมค่า่คดิบรกิาร

ลกูคา้ซติีโ้กลด:์ ไมค่ดิคา่บรกิาร 

ลกูคา้ซติีไ้พรออรติี:้ ไมค่ดิคา่บรกิาร 

ลกูคา้ซติีแ้บงกก์ ิง้: ไมค่า่คดิบรกิาร

คา่ประกันกญุแจ 2,500 บาทตอ่ตู ้

ส าหรับลกูคา้ใหม ่การใชบ้รกิารตูน้ริภัยสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะลกูคา้ซติีโ้กลด์

เทา่นัน้

 

1,900 บาทตอ่ปี

3,300 บาทตอ่ปี

4,900 บาทตอ่ปี

6,900 บาทตอ่ปี

(เริม่ใชต้ัง้แตว่ันที ่3 มกราคม 2556)

ลกูคา้ซติีโ้กลด:์ ไมค่ดิคา่บรกิาร

ลกูคา้ซติีไ้พรออรติี:้ ไมค่ดิคา่บรกิาร

ลกูคา้ซติีแ้บงกก์ ิง้: US$ 25.00

ลกูคา้ Citigold Private and US Barneys: ไมค่ดิคา่บรกิาร

หกัจากยอดเงนิทีจ่า่ยใหก้ับลกูคา้

ลกูคา้ซติีโ้กลด:์ ไมค่ดิคา่บรกิาร

ลกูคา้ซติีไ้พรออรติี:้ ไมค่ดิคา่บรกิาร

ลกูคา้ซติีแ้บงกก์ ิง้: 100 บาทตอ่เดอืน

สามารถขอยอ้นหลังไดไ้มเ่กนิ 6 เดอืน กรณีขอใบแจง้สรปุยอดบัญชนีอ้ย

กวา่ 1 เดอืน คดิคา่ธรรมเนียมเทา่กับ 1 เดอืน

เทยีบเทา่ 500 บาทตอ่ครัง้หรอืเทยีบเทา่

ลกูคา้ซติีโ้กลด:์ ไมค่ดิคา่บรกิาร

ลกูคา้ซติีไ้พรออรติี:้ ไมค่ดิคา่บรกิาร

ลกูคา้ซติีแ้บงกก์ ิง้: 25 บาทตอ่การด าเนนิการตอ่ครัง้

ไมค่ดิคา่บรกิาร
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ธนาคารซติ ีแ้บงก ์

ตารางที3่ อตัราคา่บรกิารตา่งๆ เบ ีย้ปรบั ทีเ่ก ีย่วเนือ่งกบัเงนิฝาก เงนิใหส้นิเชือ่
1/

 และคา่บรกิารอืน่ๆ

เฉพาะสายบคุคลธนกจิ (Consumer Banking Group)

เร ิม่ใชต้ ัง้แตว่นัที ่8 กมุภาพนัธ ์2564

ง. เบ ีย้ปรบัทีเ่ก ีย่วเนือ่งกบัเงนิใหส้นิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั (Housing loan) หมายเหตุ

1.การช าระเงนิกูค้นืโดยมแีหลง่ทีม่าเป็นเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิอืน่

                    บัญชเีงนิฝากประจ า กองทนุรวม และตราสารหนี ้(ตัง้แตเ่ดอืนกมุภาพันธ ์2561คา่ธรรมเนียมในการรักษาบัญชสี าหรับยอดคงเหลอืต า่กวา่ทีก่ าหนด เรยีกเก็บในวันท าการแรกของเดอืนถัดไป)

        ผูม้อี านาจลงนาม ........................................................................
                   (ดอน จรรยศ์ภุรนิทร)์                    

                 - ลกูคา้ซติีโ้กลด ์คอืลกูคา้ทีม่ยีอดรวมของเงนิฝากและเงนิลงทนุกับธนาคารฯตัง้แต ่5 ลา้นบาทขึน้ไป 
                 - ลกูคา้ซติีไ้พรออรติี ้คอืลกูคา้ทีม่ยีอดรวมของเงนิฝากและเงนิลงทนุกับธนาคารฯตัง้แต ่1 ลา้นบาทขึน้ไป 

                  3/ คา่ธรรมเนียมแตกตา่งตามประเภทของลกูคา้และใชเ้ฉพาะบคุคลธนกจิเทา่นัน้

                 - ลกูคา้ท่ัวไป คอืลกูคา้ทีม่ไิดม้บีัญชกีับธนาคารฯ

                  2/ คา่ใชจ้า่ยประเภทเดยีวกันในขอ้ 2 และ 3 ธนาคารพาณชิยจ์ะเรยีกเก็บจากลกูคา้ซ า้ซอ้นไมไ่ด ้และในกรณีทีห่ลักประกันตัง้อยูต่า่งจังหวัดคา่ใชจ้า่ยสงูสดุไมเ่กนิ 7,500 บาท

ไมค่ดิคา่บรกิาร

                  4/ ยอดเงนิคงเหลอืเฉลีย่ขัน้ต า่ค านวณจากยอดรวมทกุบัญชขีองลกูคา้ทีม่กีับธนาคารซติีแ้บงก ์ไดแ้ก ่บัญชกีระแสรายวัน,  บัญชอีอมทรัพย,์ 

ประกาศ ณ วนัที ่8 กมุภาพนัธ ์2564

                 5/ รายละเอยีดกลุม่ลกูคา้

                 - ลกูคา้ซติีแ้บงกก์ ิง้ คอืลกูคา้ทีม่ยีอดรวมของเงนิฝากและเงนิลงทนุกับธนาคารฯต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

อตัราคา่ปรบั (รอ้ยละ)

 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญฝ่่ายบคุคลธนกจิ

หมายเหต:ุ 1/ ไมร่วมถงึเงนิใหส้นิเชือ่ประเภทที ่ธปท.ก าหนดหลักเกณฑไ์วเ้ฉพาะ 

กรณีเก็บคา่ธรรมเนียมเป็นสกลุเงนิตราตา่งประเทศ จะใชอ้ัตราแลกเปลีย่น ณ วันทีเ่ก็บคา่ธรรมเนียม
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