
หน่วย: ร้อยละต่อปี

นิตบุิคคล 4 นิตบุิคคล 4

1. เงินฝากกระแสรายวนั (Current Accounts) N/A

2. เงินฝากออมทรัพย์ (Saving Accounts)

     วงเงิน  ตั้งแต่ 0.01 บาทข้ึนไป 0.10 N/A

  2.2. ออมทรัพย์เซฟวิง่พลสั

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

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

     วงเงิน 20,000,001 บาท ข้ึนไป 0.10 N/A

  2.3. ออมทรัพย์เพิ่มค่า

     วงเงิน  ตั้งแต่ 0 - 99,999 บาท 0.10

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

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

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

                   ตั้งแต่ 20,000,000 ข้ึนไป 0.10

  2.4. ออมทรัพย์มนัน่ี มาร์เกต็ เซฟวิง่

     วงเงิน  ตั้งแต่ 0 - 1,999,999 บาท

                   ตั้งแต่ 2,000,000 บาทข้ึนไป 0.10

N/A

N/AN/A

0.10

0.10

N/A0.10 N/A

  2.1. ออมทรัพย์แบบธรรมดา บัญชีซิตีว้นั และออมทรัพย์เฟลก็ซิเบิล้
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3. เงินฝากประจ า (Time deposit)
3.1 เงินฝากประจ าแบบธรรมดา (Normal Time deposit)-

เปิดบัญชีขั้นต า่ 100,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 3 เดือน

     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท N/A

        ระยะเวลาฝาก 6 เดือน

     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท N/A N/A

        ระยะเวลาฝาก 9 เดือน

     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท N/A N/A

        ระยะเวลาฝาก 12 เดือน

     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท N/A N/A

        ระยะเวลาฝาก 18 เดือน

     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท N/A N/A

        ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท N/A N/A
        ระยะเวลาฝาก 36 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท N/A N/A
        ระยะเวลาฝาก 48 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท N/A N/A
        ระยะเวลาฝาก 60 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท N/A N/A

3.2 เงินฝากประจ าแบบธรรมดา ออนไลน์(Normal Time deposit 

Online)- เปิดบัญชีขั้นต า่ 100,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท N/A
        ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท N/A N/A
        ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท N/A N/A
        ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท N/A N/A
        ระยะเวลาฝาก 18 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท N/A N/A
        ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท N/A N/A
        ระยะเวลาฝาก 36 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท N/A N/A
        ระยะเวลาฝาก 48 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท N/A N/A
        ระยะเวลาฝาก 60 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท N/A N/A
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3.3 เงินฝากประจ าแบบรับดอกเบีย้รายงวด (Periodic Time deposit) -

  เปิดบัญชีขั้นต า่ 200,000 บาท

      จ่ายดอกเบีย้รายเดือน

        ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 18 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 36 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 48 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 60 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท

      จ่ายดอกเบีย้ราย 3 เดือน

        ระยะเวลาฝาก 12 เดือน

     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 18 เดือน

     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 36 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 48 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 60 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท

      จ่ายดอกเบีย้ราย 6 เดือน
        ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 18 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 36 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 48 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
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        ระยะเวลาฝาก 60 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท

      จ่ายดอกเบีย้ราย 12 เดือน
        ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 36 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 48 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 60 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท N/A
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3.4 เงินฝากประจ าเฟลก็ซิเบิล้ (Flexible Time Deposit 

Enhancement)     เปิดบัญชีขั้นต า่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 18 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
3.5 เงินฝากประจ าแบบธรรมดาบันเดิล้ (Normal Time Deposit 

Bundle) ***

   เปิดบัญชีขั้นต า่ 100,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
      ก. วงเงินฝาก ตั้งแต่ 200,000 - 5,000,000 บาท ข้ึนไป
               ตั้งแต่  200,000 - 4,999,999 บาท
               ตั้งแต่ 5,000,000 บาท ข้ึนไป
      ข. วงเงินฝาก ตั้งแต่   200,000 -  30,000,000 บาท
               ตั้งแต่  200,000 -  5,000,000 บาท
               ตั้งแต่  200,000 -  10,000,000 บาท
               ตั้งแต่  200,000 - 30,000,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
      ค. วงเงินฝาก ตั้งแต่   200,000 -  30,000,000 บาท
              ตั้งแต่  200,000 -  5,000,000 บาท
               ตั้งแต่  200,000 -  10,000,000 บาท
               ตั้งแต่  200,000 - 30,000,000 บาท
3.6 เงินฝากประจ าแบบธรรมดาแอบ็โซลูท (Normal Time Deposit 

Absolute)**

   เปิดบัญชีขั้นต า่ 100,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 - 5,000,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 - 5,000,000 บาท
3.7 เงินฝากประจ าอลีที (Elite Time Deposit)****

   เปิดบัญชีขั้นต า่ 1,000,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 1,000,000 - 30,000,000 บาท
3.8 เงินฝากประจ า Preferred Time Deposit *****

   เปิดบัญชีขั้นต า่ 1,000,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
     วงเงิน ตั้งแต่ 1,000,000 - 5,000,000 บาท

1.25 N/A

1.50 N/A

N/A
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หมายเหตุ :

เง่ือนไขต่างๆในการจ่ายดอกเบ้ีย

o   เป็นอตัราดอกเบ้ียใชเ้ฉพาะบคุคลธนกิจเทา่นั้น

o   ในกรณีท่ีลูกคา้เปิดบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัหรือออมทรัพยซ่ึ์งเป็นบญัชีเงินฝากเฉพาะท่ีธนาคารฯ ให้บริการเพ่ิมเติมในวนัเสาร์ - อาทิตย์

 และลูกคา้ไดมี้การน าฝากเป็นเงินสดผา่นเคร่ืองรับฝากเงินอตัโนมติั (Cash Deposit Machine) เน่ืองดว้ยธนาคารฯมิไดเ้ปิดบริการหนา้เคาน์เตอร์

(Teller Counter) หรือในกรณีท่ีลูกคา้น าฝากเป็นเช็คนั้น ทางธนาคารฯจะบนัทึกรายการและเร่ิมค านวณดอกเบ้ียให้ในวนัท าการถดัไปตามวนั

และเวลาท าการปกติของธนาคารฯในวนัจนัทร์ - วนัศุกร์ อน่ึงส าหรับในกรณีของเช็ค ให้มีผลตั้งแต่เช็คนั้นสามารถเรียกเกบ็เงินไดค้รบถว้นแลว้เทา่นั้น

o  การจ่ายดอกเบ้ียในกรณีท่ีถอนก่อนก าหนด ส าหรับบญัชีเงินฝากประจ าแบบธรรมดา บญัชีเงินฝากประจ าแบบรับดอกเบ้ียรายงวด  

บญัชีเงินฝากประจ าเฟลก็ซิเบิ้ล จะเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุ

หรือเป็นไปตามผูบ้ริหารอนุมติั

o   ส าหรับเงินฝากประจ าแบบธรรมดา และแบบรับดอกเบ้ียรายงวด หากถอนก่อนครบก าหนดเวลาฝาก ธนาคารฯ จะพิจารณาให้ดอกเบ้ียดงัน้ี 
        o  ระยะเวลาฝาก  ไมถึ่ง 3 เดือน ธนาคารฯ จะยกเวน้การจ่ายดอกเบ้ีย 
        o  ระยะเวลาฝาก  ตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป ธนาคารฯ จะจ่ายดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียออมทรัพย ์ณ วนัท่ีถอนเงิน แต่สูงสุดไมเ่กิน 1% ต่อปี 
            ส าหรับเงินฝากประจ าแบบรับดอกเบ้ียรายงวด ธนาคารฯ จะหักส่วนท่ีเกินจากดอกเบ้ียท่ีพึงจะไดรั้บออกจากเงินตน้ก่อน
        o  ส าหรับบญัชีนิติบคุคล หากถอนก่อนก าหนด ธนาคารฯ จะยกเวน้การจ่ายดอกเบ้ีย
o  การค านวณอตัราดอกเบ้ียส าหรับเงินฝากประจ าจะค านวณแบบไมท่บตน้

o  บญัชีออมทรัพย ์เซฟว่ิงพลสั มีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเดียวกนักบับญัชีเงินฝากออมทรัพยแ์บบธรรมดา ซ่ึงจะมีผลตั้งแต่วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2555 เป็นตน้ไป

 ทั้งน้ีเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีลูกคา้ไดรั้บทราบในวนัเปิดบญัชีดงักล่าว

o  การเปิดบญัชีเงินฝากประจ าออนไลน์ดว้ยตวัเอง ให้ถือว่าทา่นไดต้รวจสอบและตดัสินใจท่ีจะเปิดบญัชีเงินฝากประจ าน้ี และให้ถือว่าทา่นไดต้กลงยินยอมท่ีจะให้

    ธนาคารฯใชเ้อกสารหลกัฐานและลายเซ็นตจ์ากการเปิดบญัชีกระแสรายวนัหรือบญัชีออมทรัพยท่ี์ไดใ้ห้กบัธนาคารซิต้ีแบงกไ์วแ้ลว้ เพ่ือการอา้งอิงและเป็นหลกัฐานในการ

    เปิดบญัชีเงินฝากประจ าโดยสมบรูณ์
o  การเปิดบญัชีเงินฝากประจ าผา่นระบบซิต้ีแบงกอ์อนไลน์สามารถท าได ้24 ช.ม. อยา่งไรกดี็การท าธุรกรรมในช่วงเวลาหลงั 22.00 น. ของวนัท าการหรือการท าธุรกรรมใน

    วนัหยดุราชการหรือวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ให้ถือว่าการท าธุรกรรมและอตัราดอกเบ้ียของบญัชีเงินฝากประจ านั้นกระท าและอา้งอิงอตัราดอกเบ้ียในวนัท าการถดัไป

o  เง่ือนไขบญัชีเงินฝากประจ าเฟลก็ซิเบิ้ล - Flexible Time Deposit Enhancement มีดงัน้ี   

        o  ในการเปิดบญัชีเงินฝากประจ าเฟลก็ซิเบิ้ล ลูกคา้ตอ้งเปิดบญัชีออมทรัพยพ์ร้อมกนัเพ่ือให้สามารถท ารายการเบิกถอนเงินจากช่องทางอตัโนมติัต่างๆ

        o  การถอนเงินฝากก่อนครบก าหนด ระยะเวลาฝากไมถึ่ง 1 เดือน ธนาคารฯจะยกเวน้การจ่ายดอกเบ้ียเฉพาะส่วนของจ านวนเงินท่ีถอน 

        o  การถอนเงินฝากก่อนครบก าหนด ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป ธนาคารฯจะจ่ายดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียออมทรัพยแ์บบธรรมดาตามท่ีธนาคารฯประกาศ

           ณ วนัท่ีไถ่ถอนส าหรับยอดท่ีถอน โดยยอดเงินท่ีคงเหลือในบญัชี จะยงัคงไดรั้บดอกเบ้ียตามเดิม 

o ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขบญัชีเงินฝากประจ าเฟลก็ซิเบิ้ล ขา้งตน้ เป็นไปตามท่ีแจง้ให้ทราบ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัดงัต่อไปน้ี 

           (ก) ในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2552 ส าหรับลูกคา้ท่ีเปิดบญัชีเงินฝากประจ าเฟลก็ซิเบิ้ล ตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2552 เป็นตน้ไป และ

           (ข) ในวนัท่ี 13 มิถุนายน 2552 ส าหรับลูกคา้ท่ีเปิดบญัชีเงินฝากประจ าเฟลก็ซิเบิ้ล ก่อนวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2552 และมีการครบก าหนดและ

                  ไดต่้ออายเุงินฝากประจ าเฟลก็ซิเบิ้ลดงักล่าว ตั้งแต่วนัท่ี 13 มิถุนายน 2552 เป็นตน้ไป

o  ธนาคารหยดุให้บริการเปิดบญัชีใหมส่ าหรับบญัชีดงัน้ี . 1.บญัชีฝากประจ าเฟลก็ซิเบิ้ล 2. บญัชีเงินฝากประจ าแบบรับดอกเบ้ียรายงวด 3. บญัชีเงินฝากออมทรัพยเ์ฟลก็ซิเบิ้ล 

    4. บญัชีเงินฝากออมทรัพยเ์ซฟว่ิงพลสั 5. บญัชีเงินฝากออมทรัพยเ์พ่ิมคา่ และ 6. บญัชีเงินฝากออมทรัพยม์าร์เกต็เซฟว่ิง

Page 6



หน่วย: ร้อยละต่อปี

ธนาคารซิตีแ้บงก์
ตารางที่ 1 อตัราดอกเบีย้เงินฝาก (ร้อยละต่อปี) 

เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564
เฉพาะสายบุคคลธนกจิ (Consumer Banking Group)

o ข้อก าหนดและเง่ือนไขทั่วไปของโปรโมช่ันบัญชีเงินฝากประจ าธรรมดาแอบ็โซลูท **
 - ส าหรับเงินฝากระยะเวลา 3 เดือน  

 - ส าหรับเงินฝากระยะเวลา 6 เดือน  

 - ส าหรับเงินฝากระยะเวลา 3 เดือน  

    (ก) อตัราดอกเบ้ีย 1.50% ส าหรับลูกคา้ท่ีลงทนุในกองทนุรวมทกุประเภท  และ/หรือ พนัธบตัร และเงินฝากประจ า 3 เดือนขั้นต ่ารวมกนั 400,000 บาท (ส่ีแสนบาทถว้น) โดยอตัราส่วนในเงินฝากประจ า 3 เดือนตอ้งไมเ่กินกว่า 50% ของเงินรวม
ลงทนุทั้งหมด ช่ือบญัชีของกองทนุรวมและ/หรือพนัธบตัร และเงินฝากประจ าจะตอ้งเป็นช่ือเดียวกนั
    (ข) อตัราดอกเบ้ีย 2.00% ส าหรับลูกคา้ท่ีลงทนุในกองทนุรวมประเภท Non-money market  และ/หรือ พนัธบตัร และเงินฝากประจ า 3 เดือนขั้นต ่ารวมกนั 10,000,000 บาท (สิบลา้นบาทถว้น) โดยอตัราส่วนในเงินฝากประจ า 3 เดือนตอ้งไมเ่กินกว่า
 50% ของเงินรวมลงทนุทั้งหมด ช่ือบญัชีของกองทนุรวมและ/หรือพนัธบตัร และเงินฝากประจ าจะตอ้งเป็นช่ือเดียวกนั
    (ค)  การลงทนุในกองทนุรวม ประเภท Money market หรือ Non-money market  และ/หรือ พนัธบตัร จะตอ้งมีการท ารายการในวนัท่ีเปิดบญัชีเงินฝากประจ าแบบธรรมดา ระยะเวลา 3 เดือน
    (ง) โดยหากเป็นกองทนุรวมประเภท Money Market จะตอ้งไมท่  าการขายหน่วยลงทนุจนกว่าเงินฝากประจ าจะครบก าหนด
    (จ)  กองทนุรวม/ผลิตภณัฑต์ราสารหน้ีท่ีมิไดเ้ขา้ร่วมผลิตภณัฑบ์ญัชีเงินฝากประจ าแบบธรรมดา Bundle ระยะเวลา 3 เดือน มีทั้งหมด 2 ประเภทดงัต่อไปน้ี: กองทนุหุ้นระยะยาว (LTF) และ กองทนุรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF)
    (ฉ) ระดบัความเส่ียงการลงทนุจะตอ้งไมต่  ่ากว่าระดบัความเส่ียงของกองทนุและ/หรือ พนัธบตัร ท่ีลงทนุ การลงทนุจะตอ้งไดรั้บค าแนะน าอยา่งเหมาะสมจากเจา้หนา้ท่ีของธนาคาร รายการจากการท าธุรกรรมผา่นระบบอินเทอร์เน็ตจะไมส่ามารถ
นบัรวม
    (ช) การลงทนุมีความเส่ียงผูล้งทนุควรศึกษาขอ้มลูก่อนการตดัสินใจลงทนุ ไมใ่ช่ภาระหน้ีหรือภาระค ้าประกนัของธนาคารซิต้ีแบงก ์ไมใ่ช่เป็นการฝากเงินกบัธนาคาร การลงทนุมีความเส่ียง รวมทั้งมีความเป็นไปไดท่ี้จะสูญเสียเงินลงทนุ ราคาของ
หน่วยลงทนุอาจข้ึนหรือลงได ้ ผลการด าเนินงานในอดีตมิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัผลการด าเนินงานในอนาคต หน่วยลงทนุไมส่ามารถขายให้แก่บคุคลอเมริกนั
    (ซ) หากปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไข อยา่งครบถว้นแลว้ เม่ือครบก าหนดการฝากเงิน 3 เดือนน้ี จะไดรั้บเงินฝากและอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าแบบธรรมดา ระยะเวลา 3 เดือนดงักล่าว ซ่ึงบญัชีเงินฝากประจ าดงักล่าวจะมีการปิดบญัชี
อตัโนมติัทนัทีหลงัจากครบก าหนด

 (ก) ส าหรับลูกคา้ซิต้ีโกลดร์ายใหมข่องธนาคาร ท่ีไมเ่คยเปิดบญัชีเงินฝาก/เงินลงทนุกนัธนาคารมาก่อน
 (ข) ลูกคา้ตอ้งเปิดบญัชีใหมก่บัธนาคารใน ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2564 โดยลูกคา้สามารถเปิดบญัชีเงินฝากประจ า  Absoluteไดเ้พียง บญัชีเดียว
 (ค) ลูกคา้สามารถเปิดบญัชีเงินฝากประจ าน้ีไดภ้ายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
 (ง) จ านวนเงินเปิดบญัชีเงินฝากประจ า Absolute ขั้นต ่า 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท) และสูงสุดไมเ่กิน 5,000,000 บาท (ห้าลา้นบาท) โดยยอดเงินเปิดบญัชี ฝากประจ า Absolute ของลูกคา้รอง (Secondary customer) จะคิดยอดรวมกนักบัลูกคา้หลกั 
(Primary customer)
 (จ) ลูกคา้ไมส่ามารถต่ออายบุญัชีเงินฝากประจ าแอ็บโซลูทน้ีได ้หากลูกคา้ไดค้งยอดในบญัชีเงินฝากประจ าจนครบก าหนดระยะเวลาฝากและไมไ่ดมี้การท าผิดขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของผลิตภณัฑเ์งินฝากประจ า เม่ือบญัชีเงินฝากประจ าแอ็บโซลูทน้ี
ครบก าหนด ธนาคารฯจะปิดบญัชีเงินฝากประจ าโดยทนัที และจะโอนเงินฝากประจ ารวมทั้งดอกเบ้ียของลูกคา้เขา้บญัชีออมทรัพยข์องลูกคา้ท่ีระบไุวโ้ดยอตัโนมติั เงินฝากไดรั้บความคุม้ครองจากพรบ.สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ตามจ านวน
ท่ีกฎหมายก าหนด
 (ฉ)  เม่ือบญัชีเงินฝากประจ าครบก าหนด ธนาคารจะปิดบญัชีเงินฝากประจ าโดยทนัที และจะโอนเงินฝากประจ ารวมทั้งดอกเบ้ียของลูกคา้เขา้บญัชีออมทรัพยข์องลูกคา้ท่ีระบไุวโ้ดยอตัโนมติั ลูกคา้ไมส่ามารถต่ออายบุญัชีเงินฝากประจ าน้ีได ้
(ช) ในกรณีท่ีถอนเงินก่อนครบก าหนด หรือ ไมป่ฏิบติัตามขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไข ธนาคารฯจะปิดบญัชีเงินฝากประจ าน้ีโดยอตัโนมติั โดยหากทา่นถอนเงินก่อนครบก าหนดโดยมีระยะเวลาฝากเกินกว่า 3 เดือน ทา่นจะไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากออม
ทรัพย ์หรือหากระยะเวลาฝากไมถึ่ง 3 เดือน ทา่นจะไมไ่ดรั้บดอกเบ้ีย

o ข้อก าหนดและเง่ือนไขทั่วไปของโปรโมช่ันบัญชีเงินฝากประจ าธรรมดาบันเดิล้ ***    (ฉ)  เม่ือบญัชีเงินฝากประจ าครบก าหนด ธนาคารจะปิดบญัชีเงินฝากประจ าโดยทนัที และจะโอนเงินฝากประจ ารวมทั้งดอกเบ้ียของลูกคา้เขา้บญัชีออมทรัพยข์องลูกคา้ท่ีะบไุวโ้ดยอตัโนมติั 

 (ก) ส าหรับลูกคา้ซิต้ีโกลดร์ายใหมข่องธนาคาร ท่ีไมเ่คยเปิดบญัชีเงินฝาก/เงินลงทนุกนัธนาคารมาก่อน
 (ข) ลูกคา้ตอ้งเปิดบญัชีใหมก่บัธนาคารใน ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2564 โดยลูกคา้สามารถเปิดบญัชีเงินฝากประจ า  Absoluteไดเ้พียง บญัชีเดียว
 (ค) ลูกคา้สามารถเปิดบญัชีเงินฝากประจ าน้ีไดภ้ายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
 (ง) จ านวนเงินเปิดบญัชีเงินฝากประจ า Absolute ขั้นต ่า 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท) และสูงสุดไมเ่กิน 5,000,000 บาท (ห้าลา้นบาท) โดยยอดเงินเปิดบญัชี ฝากประจ า Absolute ของลูกคา้รอง (Secondary customer) จะคิดยอดรวมกนักบัลูกคา้หลกั 
(Primary customer)
 (จ) ลูกคา้ไมส่ามารถต่ออายบุญัชีเงินฝากประจ าแอ็บโซลูทน้ีได ้หากลูกคา้ไดค้งยอดในบญัชีเงินฝากประจ าจนครบก าหนดระยะเวลาฝากและไมไ่ดมี้การท าผิดขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของผลิตภณัฑเ์งินฝากประจ า เม่ือบญัชีเงินฝากประจ าแอ็บโซลูทน้ี
ครบก าหนด ธนาคารฯจะปิดบญัชีเงินฝากประจ าโดยทนัที และจะโอนเงินฝากประจ ารวมทั้งดอกเบ้ียของลูกคา้เขา้บญัชีออมทรัพยข์องลูกคา้ท่ีระบไุวโ้ดยอตัโนมติั เงินฝากไดรั้บความคุม้ครองจากพรบ.สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ตามจ านวน
ท่ีกฎหมายก าหนด
 (ฉ)  เม่ือบญัชีเงินฝากประจ าครบก าหนด ธนาคารจะปิดบญัชีเงินฝากประจ าโดยทนัที และจะโอนเงินฝากประจ ารวมทั้งดอกเบ้ียของลูกคา้เขา้บญัชีออมทรัพยข์องลูกคา้ท่ีระบไุวโ้ดยอตัโนมติั ลูกคา้ไมส่ามารถต่ออายบุญัชีเงินฝากประจ าน้ีได ้
(ช) ในกรณีท่ีถอนเงินก่อนครบก าหนด หรือ ไมป่ฏิบติัตามขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไข ธนาคารฯจะปิดบญัชีเงินฝากประจ าน้ีโดยอตัโนมติั ทา่นจะไมไ่ดรั้บดอกเบ้ีย

  ก. วงเงินฝาก ตั้งแต่  200,000 -  5,000,000 บาท ขึน้ไป

Page 7



หน่วย: ร้อยละต่อปี

ธนาคารซิตีแ้บงก์
ตารางที่ 1 อตัราดอกเบีย้เงินฝาก (ร้อยละต่อปี) 

เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564
เฉพาะสายบุคคลธนกจิ (Consumer Banking Group)

  ข. วงเงินฝาก ตั้งแต่  200,000 -  30,000,000 บาท

 - ส าหรับเงินฝากระยะเวลา 6 เดือน  

  ค. วงเงินฝาก ตั้งแต่  200,000 -  30,000,000 บาท
   (ก)   ส าหรับลูกคา้ท่ีใชบ้ตัรเครดิตซิต้ีช าระค่าเบ้ียประกนัของกรมธรรมป์ระกนัฉบบัใหมผ่า่นซิต้ีคอร์ป ลิสซ่ิง อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ (“บริษทัในเครือธนาคารซิต้ีแบงก์” หรือ “บริษทัฯ”) ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2564 โดย
          1) รับอตัราดอกเบ้ีย 1.50% ต่อปี ส าหรับลูกคา้ท่ีใชบ้ตัรเครดิตซิต้ีช าระค่าเบ้ียประกนัของกรมธรรมป์ระกนัฉบบัใหมผ่า่นบริษทัฯ เป็นจ านวนเงิน 150,000 บาทข้ึนไป 
              โดยลูกคา้จะสามารถเปิดบญัชีดว้ย  ยอดเงินฝาก 200,000 - 5,000,000 บาท
          2) รับอตัราดอกเบ้ีย 2.00% ต่อปี ส าหรับลูกคา้ท่ีใชบ้ตัรเครดิตซิต้ีช าระค่าเบ้ียประกนัของกรมธรรมป์ระกนัฉบบัใหมผ่า่นบริษทัฯ เป็นจ านวนเงิน 500,000 บาทข้ึนไป 
              โดยลูกคา้จะสามารถเปิดบญัชีเงินฝากประจ า  6 เดือน ดว้ยยอดเงินฝาก 200,000 - 10,000,000 บาท  
          3) รับอตัราดอกเบ้ีย 2.00% ต่อปี ส าหรับลูกคา้ท่ีใชบ้ตัรเครดิตซิต้ีช าระค่าเบ้ียประกนัของกรมธรรมป์ระกนัฉบบัใหมผ่า่นบริษทัฯ เป็นจ านวนเงิน 2,000,000 บาทข้ึนไป 
              โดยลูกคา้จะสามารถเปิดบญัชีเงินฝากประจ า  6 เดือน ดว้ยยอดเงินฝาก 200,000 - 30,000,000 บาท 

   (จ)  ยอดช าระเบ้ียประกนัท่ีร่วมรายการ ตอ้งไดรั้บไดรั้บการอนุมติัและตดัจ่ายผา่นบตัรเครดิตซิต้ีเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี ลูกคา้จะตอ้งเซ็นใบตอบรับการรับมอบกรมธรรมป์ระกนัภยัน าส่งกลบับริษทัฯ ไมย่กเลิกกรมธรรม ์และยงัคงสถานะสมาชิกบตัร
เครดิตซิต้ี ตลอดครบก าหนดระยะเวลาของเงินฝาก 6 เดือน
   (ฉ) หากลูกคา้ไดค้งยอดในบญัชีเงินฝากประจ าจนครบก าหนดระยะเวลาฝากและไมไ่ดมี้การท าผิดขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของผลิตภณัฑเ์งินฝากประจ า ธนาคารซิต้ีแบงกจ์ะปิดบญัชีเงินฝากประจ าเม่ือครบก าหนดระยะเวลาฝากของบญัชีเงินฝาก
ประจ าภายใตผ้ลิตภณัฑเ์งินฝากประจ าน้ี ลูกคา้จะไดรั้บดอกเบ้ียและเงินตน้เขา้บญัชีออมทรัพยท่ี์ระบไุวโ้ดยอตัโนมติั

  (ช) หากลูกคา้ถอนเงินก่อนครบก าหนดอายบุญัชีเงินฝากประจ าหรือลูกคา้ไดมี้การท าผิดขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของผลิตภณัฑเ์งินฝากประจ าน้ี ธนาคารซิต้ีแบงกจ์ะปิดบญัชีเงินฝากประจ าทนัที หากลูกคา้ถอนเงินก่อนครบก าหนดอายบุญัชีเงินฝาก
ประจ าแต่นานกว่า 3 เดือน ลูกคา้จะไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์หากลูกคา้ถอนเงินก่อนครบก าหนดอายบุญัชีเงินฝากประจ าแต่นอ้ยกว่า 3 เดือน ลูกคา้จะไมไ่ดรั้บดอกเบ้ียส าหรับผลิตภณัฑเ์งินฝากประจ าน้ี

   (ซ) ธนาคารฯ ให้บริการและมอบสิทธิพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายให้เฉพาะลูกคา้ท่ีช าระค่าเบ้ียประกนัท่ีร่วมรายการผา่นบตัรเครดิตซิต้ีเทา่นั้น
   (ฌ) ธนาคารฯ ไมไ่ดช้ี้ช่องให้มีการท าประกนั หรือเป็นตวัแทนหรือเป็นนายหนา้ในการให้ประกนัภยัแต่อยา่งใด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติมกบับริษทัฯ ก่อนตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนั
   (ญ) บริษทัฯ ในฐานะนายหนา้ประกนัภยั เป็นผูน้ าเสนอผลิตภณัฑด์า้นประกนัภยัท่ีจดัสรรเพ่ือร่วมรายการ มิไดมี้หนา้ท่ีรับประกนัภยั

   (ข) ลูกคา้สามารถเปิดบญัชีเงินฝากประจ า 6 เดือนไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2564 เทา่นั้น
   (ค) ธนาคารฯ สงวนสิทธ์ิในการมอบสิทธ์ิอตัราดอกเบ้ียฝากประจ าขา้งตน้ให้แก่ลูกคา้ท่ีเลือกช าระเบ้ียประกนัแบบรายปีผา่นบตัรเครดิตซิต้ีเทา่นั้น
   (ง) ธนาคารฯ สงวนสิทธ์ิในการเปิดบญัชีเงินฝากประจ าให้แก่ผูถื้อบตัรหลกัเทา่นั้น ยอดช าระเบ้ียประกนัของบตัรเสริมจะถูกนบัรวมกบัยอดช าระเบ้ียประกนัของบตัรหลกั

   (ซ) ธนาคารฯ ให้บริการและมอบสิทธิพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายให้เฉพาะลูกคา้ท่ีช าระค่าเบ้ียประกนัท่ีร่วมรายการผา่นบตัรเครดิตซิต้ีเทา่นั้น
   (ฌ) ธนาคารฯ ไมไ่ดช้ี้ช่องให้มีการท าประกนั หรือเป็นตวัแทนหรือเป็นนายหนา้ในการให้ประกนัภยัแต่อยา่งใด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติมกบับริษทัฯ ก่อนตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑป์ระกนั
   (ญ) บริษทัฯ ในฐานะนายหนา้ประกนัภยั เป็นผูน้ าเสนอผลิตภณัฑด์า้นประกนัภยัท่ีจดัสรรเพ่ือร่วมรายการ มิไดมี้หนา้ท่ีรับประกนัภยั

   (ก)   ส าหรับลูกคา้ท่ีใชบ้ตัรเครดิตซิต้ีช าระค่าเบ้ียประกนัของกรมธรรมป์ระกนัฉบบัใหมผ่า่นซิต้ีคอร์ป ลิสซ่ิง อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ (“บริษทัในเครือธนาคารซิต้ีแบงก์” หรือ “บริษทัฯ”) ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2564 โดย
          1) รับอตัราดอกเบ้ีย 1.50% ต่อปี ส าหรับลูกคา้ท่ีใชบ้ตัรเครดิตซิต้ีช าระค่าเบ้ียประกนัของกรมธรรมป์ระกนัฉบบัใหมผ่า่นบริษทัฯ เป็นจ านวนเงิน 150,000 บาทข้ึนไป 
              โดยลูกคา้จะสามารถเปิดบญัชีดว้ย  ยอดเงินฝาก 200,000 - 5,000,000 บาท
          2) รับอตัราดอกเบ้ีย 2.00% ต่อปี ส าหรับลูกคา้ท่ีใชบ้ตัรเครดิตซิต้ีช าระค่าเบ้ียประกนัของกรมธรรมป์ระกนัฉบบัใหมผ่า่นบริษทัฯ เป็นจ านวนเงิน 500,000 บาทข้ึนไป 
              โดยลูกคา้จะสามารถเปิดบญัชีเงินฝากประจ า  3 เดือน ดว้ยยอดเงินฝาก 200,000 - 10,000,000 บาท  
          3) รับอตัราดอกเบ้ีย 2.00% ต่อปี ส าหรับลูกคา้ท่ีใชบ้ตัรเครดิตซิต้ีช าระค่าเบ้ียประกนัของกรมธรรมป์ระกนัฉบบัใหมผ่า่นบริษทัฯ เป็นจ านวนเงิน 2,000,000 บาทข้ึนไป 
              โดยลูกคา้จะสามารถเปิดบญัชีเงินฝากประจ า  3 เดือน ดว้ยยอดเงินฝาก 200,000 - 30,000,000 บาท 
   (ข) ลูกคา้สามารถเปิดบญัชีเงินฝากประจ า 3 เดือนไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2564 เทา่นั้น
   (ค) ธนาคารฯ สงวนสิทธ์ิในการมอบสิทธ์ิอตัราดอกเบ้ียฝากประจ าขา้งตน้ให้แก่ลูกคา้ท่ีเลือกช าระเบ้ียประกนัแบบรายปีผา่นบตัรเครดิตซิต้ีเทา่นั้น
   (ง) ธนาคารฯ สงวนสิทธ์ิในการเปิดบญัชีเงินฝากประจ าให้แก่ผูถื้อบตัรหลกัเทา่นั้น ยอดช าระเบ้ียประกนัของบตัรเสริมจะถูกนบัรวมกบัยอดช าระเบ้ียประกนัของบตัรหลกั
   (จ)  ยอดช าระเบ้ียประกนัท่ีร่วมรายการ ตอ้งไดรั้บไดรั้บการอนุมติัและตดัจ่ายผา่นบตัรเครดิตซิต้ีเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี ลูกคา้จะตอ้งเซ็นใบตอบรับการรับมอบกรมธรรมป์ระกนัภยัน าส่งกลบับริษทัฯ ไมย่กเลิกกรมธรรม ์และยงัคงสถานะสมาชิกบตัร
เครดิตซิต้ี ตลอดครบก าหนดระยะเวลาของเงินฝาก 3 เดือน
   (ฉ) หากลูกคา้ไดค้งยอดในบญัชีเงินฝากประจ าจนครบก าหนดระยะเวลาฝากและไมไ่ดมี้การท าผิดขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของผลิตภณัฑเ์งินฝากประจ า ธนาคารซิต้ีแบงกจ์ะปิดบญัชีเงินฝากประจ าเม่ือครบก าหนดระยะเวลาฝากของบญัชีเงินฝาก
ประจ าภายใตผ้ลิตภณัฑเ์งินฝากประจ าน้ี ลูกคา้จะไดรั้บดอกเบ้ียและเงินตน้เขา้บญัชีออมทรัพยท่ี์ระบไุวโ้ดยอตัโนมติั

  (ช) หากลูกคา้ถอนเงินก่อนครบก าหนดอายบุญัชีเงินฝากประจ าหรือลูกคา้ไดมี้การท าผิดขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของผลิตภณัฑเ์งินฝากประจ าน้ี ธนาคารซิต้ีแบงกจ์ะปิดบญัชีเงินฝากประจ าทนัที ลูกคา้จะไมไ่ดรั้บดอกเบ้ียส าหรับผลิตภณัฑเ์งินฝาก

Page 8



หน่วย: ร้อยละต่อปี

ธนาคารซิตีแ้บงก์
ตารางที่ 1 อตัราดอกเบีย้เงินฝาก (ร้อยละต่อปี) 

เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564
เฉพาะสายบุคคลธนกจิ (Consumer Banking Group)

o ข้อก าหนดและเง่ือนไขทั่วไปของโปรโมช่ันบัญชีเงินฝากประจ า Preferred Time Deposit *****

o ลูกคา้สามารถเลือกเปิดบญัชี Absolute Time Deposit หรือ Preferred Time Deposit  หรือ Elite Time Deposit ไดเ้พียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงเทา่นั้น

    (ก) ผลิตภณัฑบ์ญัชีเงินบญัชีเงินฝากประจ าน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2563 เป็นตน้ไป อตัราดอกเบ้ียอาจมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงเป็นไปตามประกาศดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร
    (ข) หากลูกคา้ไดค้งยอดในบญัชีเงินฝากประจ าจนครบก าหนดระยะเวลาฝากและไมไ่ดมี้การท าผิดขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของผลิตภณัฑเ์งินฝากประจ า ธนาคารซิต้ีแบงกจ์ะปิดบญัชีเงินฝากประจ าเม่ือครบก าหนดระยะเวลาฝากของบญัชีเงินฝาก
ประจ าภายใตผ้ลิตภณัฑเ์งินฝากประจ าน้ี ลูกคา้จะไดรั้บดอกเบ้ียและเงินตน้เขา้บญัชีออมทรัพยท่ี์ระบไุวโ้ดยอตัโนมติั
    (ค) หากลูกคา้ถอนเงินก่อนครบก าหนดอายบุญัชีเงินฝากประจ าหรือลูกคา้ไดมี้การท าผิดขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของผลิตภณัฑเ์งินฝากประจ าน้ี ธนาคารซิต้ีแบงกจ์ะปิดบญัชีเงินฝากประจ าทนัที หากลูกคา้ถอนเงินก่อนครบก าหนดอายบุญัชีเงินฝาก
ประจ าแต่นานกว่า 3 เดือน ลูกคา้จะไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์หากลูกคา้ถอนเงินก่อนครบก าหนดอายบุญัชีเงินฝากประจ าแต่นอ้ยกว่า 3 เดือน ลูกคา้จะไมไ่ดรั้บดอกเบ้ียส าหรับผลิตภณัฑเ์งินฝากประจ าน้ี
    (ง) ผลิตภณัฑเ์งินบญัชีเงินฝากประจ าน้ีสงวนสิทธ์ิให้เฉพาะลูกคา้ส าหรับลูกคา้ซิต้ีโกลด ์Preferred ท่ีมียอดรวมเงินฝากและ/หรือการลงทนุกบัธนาคารฯอยา่งนอ้ย 10,000,000 (สิบลา้นบาทถว้น)
    (จ) ยอดขั้นต ่าท่ีสามารถเขา้ร่วมผลิตภณัฑบ์ญัชีเงินฝากประจ าน้ี คือ 1,000,000 (หน่ึงลา้นบาทถว้น) และสูงสุดไมเ่กิน 5,000,000 (ห้าลา้นบาทถว้น) ต่อลูกคา้ ยอดบญัชีเงินฝากประจ าของลูกคา้ท่ีเปิดบญัชีร่วมนั้นจะนบัเป็นยอดเงินฝากของลูกคา้
บญัชีหลกั

    (ก) ผลิตภณัฑบ์ญัชีเงินบญัชีเงินฝากประจ าอีลีทน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 23 มกราคม  2563  อตัราดอกเบ้ียอาจมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงเป็นไปตามประกาศดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร
    (ข) หากลูกคา้ไดค้งยอดในบญัชีเงินฝากประจ าจนครบก าหนดระยะเวลาฝากและไมไ่ดมี้การท าผิดขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของผลิตภณัฑเ์งินฝากประจ า ธนาคารซิต้ีแบงกจ์ะปิดบญัชีเงินฝากประจ าเม่ือครบก าหนดระยะเวลาฝากของบญัชีเงินฝาก
ประจ าภายใตผ้ลิตภณัฑเ์งินฝากประจ าน้ี ลูกคา้จะไดรั้บดอกเบ้ียและเงินตน้เขา้บญัชีออมทรัพยท่ี์ระบไุวโ้ดยอตัโนมติั
    (ค) หากลูกคา้ถอนเงินก่อนครบก าหนดอายบุญัชีเงินฝากประจ าหรือลูกคา้ไดมี้การท าผิดขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของผลิตภณัฑเ์งินฝากประจ าน้ี ธนาคารซิต้ีแบงกจ์ะปิดบญัชีเงินฝากประจ าทนัที หากลูกคา้ถอนเงินก่อนครบก าหนดอายบุญัชีเงินฝาก
ประจ าแต่นานกว่า 3 เดือน ลูกคา้จะไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์หากลูกคา้ถอนเงินก่อนครบก าหนดอายบุญัชีเงินฝากประจ าแต่นอ้ยกว่า 3 เดือน ลูกคา้จะไมไ่ดรั้บดอกเบ้ียส าหรับผลิตภณัฑเ์งินฝากประจ าน้ี
    (ง) ผลิตภณัฑเ์งินบญัชีเงินฝากประจ าอีลีทน้ีสงวนสิทธ์ิให้เฉพาะลูกคา้ส าหรับลูกคา้ซิต้ีโกลดอี์ลีทท่ีมียอดรวมเงินฝากและ/หรือการลงทนุกบัธนาคารฯอยา่งนอ้ย 50,000,000 (ห้าสิบลา้นบาทถว้น)  และตอ้งมียอดการลงทนุอยา่งนอ้ยจ านวน  
10,000,000 (สิบลา้นบาทถว้น)  
    (จ) ยอดขั้นต ่าท่ีสามารถเขา้ร่วมผลิตภณัฑบ์ญัชีเงินฝากประจ าอีลีทน้ี คือ 1,000,000 (หน่ึงลา้นบาทถว้น) และสูงสุดไมเ่กิน 30,000,000 (สามสิบลา้นบาทถว้น) ต่อลูกคา้ ยอดบญัชีเงินฝากประจ าของลูกคา้ท่ีเปิดบญัชีร่วมนั้นจะนบัเป็นยอดเงินฝาก
ของลูกคา้บญัชีหลกั
    (ฉ) บคุคลอเมริกนัไมมี่สามารถเขา้ร่วมผลิตภณัฑบ์ญัชีเงินฝากประจ าน้ี

o ข้อก าหนดและเง่ือนไขทั่วไปของโปรโมช่ันบัญชีเงินฝากประจ าอลีที ****
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หน่วย: ร้อยละต่อปี

ธนาคารซิตีแ้บงก์
ตารางที่ 1 อตัราดอกเบีย้เงินฝาก (ร้อยละต่อปี) 

เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564
เฉพาะสายบุคคลธนกจิ (Consumer Banking Group)

เง่ือนไขอ่ืนๆ

ผู้มอี านาจลงนาม .........................................

ประกาศ ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบุคคลธนกจิ

                            (ดอน จรรย์ศุภรินทร์)                             

3. ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง คือลูกคา้ท่ีมียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทนุกบัธนาคารฯต ่ากว่า 1 ลา้นบาท ทั้งน้ีหมายรวมถึงพนกังานธนาคารซิต้ีแบงกแ์ละพนกังานในกลุ่มธุรกิจในเครือซิต้ีทกุรายท่ีมี
ยอดรวมของเงินฝากและเงินลงทนุกบัธนาคารฯต ่ากว่า 1 ลา้นบาท

7. ทางธนาคารฯขอสงวนสิทธิในการพิจารณาและเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและอตัราดอกเบ้ียเงินฝากตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได ้โดยธนาคารฯ
จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป

6. ทางธนาคารฯ อาจมีการให้ของสมนาคุณส าหรับลูกคา้ท่ีเปิดบญัชีใหมร่วมถึงตามเทศกาลหรือโอกาสครบรอบตามท่ีธนาคารฯเห็นสมควร          และอาจให้ของก านลัประจ าปีส าหรับลูกคา้
ปัจจุบนัทกุรายท่ีรักษายอดรวมของเงินฝากและเงินลงทนุกบัธนาคารฯตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ซ่ึงธนาคารฯมีการประชาสมัพนัธ์และแจง้ให้ลูกคา้ทราบโดยทัว่กนั

5. วงเงิน หมายถึง ยอดรวมของเงินฝากท่ีลูกคา้และกลุ่มเครือญาติของลูกคา้นั้นท่ีท  ารายการภายในวนัเดียวกนั

1. ตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2560 เป็นตน้ไป ลูกคา้ซิต้ีโกลด ์คือลูกคา้ท่ีมียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทนุกบัธนาคารฯตั้งแต่ 5 ลา้นบาทข้ึนไป ทั้งน้ีธนาคารฯมีสิทธ์ิยกเลิกสมาชิกภาพของสมาชิก
ซิต้ีโกลดไ์ดใ้นกรณีท่ีลูกคา้มียอดเงินคงเหลือต ่ากว่า 5 ลา้นบาทเป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกนั ตามเง่ือนไขของธนาคารฯ

4. ลูกคา้นิติบคุคล คือ นิติบคุคลท่ีเปิดบญัชีกบัสายบคุคลธนกิจโดยมียอดรวมเงินฝากและเงินลงทนุกบัธนาคารฯตั้งแต่ 1 ลา้นบาทข้ึนไป

2. ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี คือลูกคา้ท่ีมียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทนุกบัธนาคารฯตั้งแต่ 1 ลา้นบาทข้ึนไป ธนาคารฯมีสิทธ์ิยกเลิกสมาชิกภาพของสมาชิกซิต้ีไพรออริต้ีไดใ้นกรณีท่ีลูกคา้มียอดเงิน
คงเหลือต ่ากว่า 1 ลา้นบาทเป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกนั ตามเง่ือนไขของธนาคารฯ
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หน่วย: ร้อยละต่อปี

ก. อตัราดอกเบีย้อ้างองิ

MLR 6.35

MOR N/A

MRR N/A

         4.  อ่ืนๆ -อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบญัชีชัว่คราว (Temporary Overdraft Facility) 7.25

หน่วย: ร้อยละต่อปี

ข. อตัราดอกเบีย้สูงสุด

     ข.(1) เงนิให้สินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบริโภค (Consumer Loan)

        5. อตัราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีปกติ MLR-0.50% (ปัจจุบนัอยูท่ี่ 5.85%) N/A 25%

        6. อตัราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผิดนดัช าระหน้ี - N/A 25%

     ข.(2) เงนิให้สินเช่ือเพ่ือการประกอบธุรกจิ (Commercial Loan) วงเงนิเบิกเกนิบัญชี ระยะส้ัน   (<= 1 ปี) ระยะยาว (>1ปี)

        7. อตัราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีปกติ N/A N/A N/A

        8. อตัราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผิดนดัช าระหน้ี N/A N/A N/A

    หมายเหตุ

      1/ ไม่รวมถึงเงินให้สินเช่ือประเภทท่ี ธปท.ก าหนดหลกัเกณฑไ์วเ้ฉพาะ

    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบุคคลธนกจิ
                        (ดอน จรรย์ศุภรินทร์)                    

     ประกาศ ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564

                  ผู้มีอ านาจลงนาม .....................................................

         2.  อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบญัชี (Minimum Overdraft Rate)

         3.  อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี (Minimum Retail Rate)

วงเงนิเบิกเกนิบัญชีโดยมีเงนิฝากเป็นประกนั
สินเช่ือบุคคลแบบไม่มีหลกัประกนั

ภายใต้ก ากบั (บัญชีซิตี ้เรดดีเ้ครดติ)
สินเช่ือที่อยู่อาศัย

ธนาคารซิตีแ้บงก์

ตารางที่ 2 อตัราดอกเบีย้เงนิให้สินเช่ือ 1/

เฉพาะสายบุคคลธนกจิ (Consumer Banking Group)

เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564

         1.  อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate)
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ก. ค่าบริการต่างๆที่เกีย่วเน่ืองกบัเงนิฝาก 3/

1. ค่ารักษาบญัชีเงินฝาก
(ค่าธรรมเนียมในการรักษาบญัชีส าหรับลูกคา้ท่ีมียอดคงเหลือต ่ากว่าท่ีก  าหนด)

ข. ค่าบริการต่างๆที่เกีย่วเน่ืองกบัเงนิให้สินเช่ือ

มีหลกัประกนั
ไม่มีหลกัประกนั (ส่วนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การ

ก ากบั)

1. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ได้แก่

1) ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู ้หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ไม่มีบริการ 0.05% ของวงเงินกู ้หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

2) ค่าธรรมเนียมจดจ านอง 1% ของวงเงินจดจ านอง หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ไม่มีบริการ
1% ของวงเงินจดจ านอง หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 

บาท

2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่
 กรณีปกติ
1) ค่าตรวจสอบขอ้มูลเครดิต ไม่มีบริการ ไม่มีบริการ ไม่มีบริการ

2) ค่าส ารวจและประเมินหลกัประกนั 2/ สูงสุด 4,000 บาท ไม่มีบริการ สูงสุด 4,000 บาท

3) ค่าเบ้ียประกนัภยั เป็นไปตามอตัราท่ีบริษทัประกนัก าหนด ไม่มีบริการ เป็นไปตามอตัราท่ีบริษทัประกนัก าหนด

4) ค่าใชจ่้ายในการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์อ่ืนหรือช่องทางอ่ืน ไม่มีบริการ ไม่มีบริการ
ช าระท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารอ่ืนจดัเก็บค่าธรรมเนียมดงัน้ี
(ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลต่อรายการ / ในเขตต่างจงัหวดัต่อรายการ  ตาม
อตัราจริง ท่ีธนาคารแต่ละแห่งเรียกเก็บ)
ธนาคารซิต้ีแบงก์ ไม่คิดค่าบริการ ไม่คิดค่าบริการ
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 20 บาท/ 35 บาท 20 บาท/ 35 บาท
บมจ.ธนาคารทหารไทย 20 บาท/ 35 บาท 20 บาท/ 35 บาท
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  20 บาท/ 35 บาท  20 บาท/ 35 บาท
บมจ.ธนาคารกรุงไทย 25 บาท/ 25 บาท 25 บาท/ 25 บาท
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 25 บาท/ 35 บาท 25 บาท/ 35 บาท
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์ 25 บาท/ 40 บาท 25 บาท/ 40 บาท
 กรณีผิดนดัช าระหน้ี
1) ค่าใชจ่้ายกรณีเช็คคืน (กรณีเช็คของธนาคารพาณิชยอ่ื์น) ไม่มีบริการ
2) ค่าใชจ่้ายกรณีเงินในบญัชีไม่พอจ่าย (กรณีช าระหน้ีโดยการหักบญัชีกบั
สถาบนัการเงินอ่ืน)

ไม่มีบริการ

3) ค่าติดตามทวงถามหน้ี  2/ 100 บาท/รอบบญัชี ไม่มีบริการ 100 บาท/รอบบญัชี

3. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการด าเนินงานของธนาคารพาณชิย์
 กรณีปกติ

1) ค่าส ารวจและประเมินหลกัประกนั 2/ ไม่มีบริการ ไม่มีบริการ ไม่มีบริการ
2) ค่าขอส าเนาใบแจง้ยอดบญัชีแต่ละงวด (ชุดท่ี 2 เป็นตน้ไป) ไม่มีบริการ ไม่มีบริการ ไม่มีบริการ
3) ค่าธรรมเนียมด าเนินการสินเช่ือ ไม่คิดค่าบริการ ไม่มีบริการ ไม่คิดค่าบริการ
 กรณีผิดนดัช าระหน้ี

1) ค่าติดตามทวงถามหน้ี  2/ ไม่มีบริการ

ข. (2) ค่าบริการต่างๆของเงนิให้สินเช่ือเพ่ือการประกอบธุรกจิ (Commercial 

loan)
หมายเหตุ

1. ไม่มี ไม่มีบริการ

ธนาคารซิตีแ้บงก์

ตารางที่3 อตัราค่าบริการต่างๆ เบีย้ปรับ ที่เกีย่วเน่ืองกบัเงนิฝาก เงนิให้สินเช่ือ1/ และค่าบริการอ่ืนๆ

เฉพาะสายบุคคลธนกจิ (Consumer Banking Group)

เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564

อตัราค่าบริการ (บาท)

ส าหรับลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์งท่ีมียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกบัธนาคารฯ รวมทุก
บญัชีเฉล่ียต ่ากว่า 200,000 บาท

หมายเหตุ 4/

ลูกคา้ซิต้ีโกลด:์ ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี: ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง: 300 บาท/ลูกคา้/เดือน

อตัราค่าบริการ (บาท)

สินเช่ือส่วนบุคคล

สินเช่ือที่อยู่อาศัย

วงเงนิเบิกเกนิบัญชี

ไม่มีบริการ

ข. (1) ค่าบริการต่างๆของเงนิให้สินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบริโภค (Consumer loan)

 ตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ
หมายเหตุ
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ธนาคารซิตีแ้บงก์

ตารางที่3 อตัราค่าบริการต่างๆ เบีย้ปรับ ที่เกีย่วเน่ืองกบัเงนิฝาก เงนิให้สินเช่ือ1/ และค่าบริการอ่ืนๆ

เฉพาะสายบุคคลธนกจิ (Consumer Banking Group)

เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564

ค. ค่าบริการอ่ืนๆ

1. ค่าสมุดเช็ค

2. ค่าซ้ือเช็คของธนาคาร (Manager Cheque)

3. ค่าอายดัเช็ค

4. ค่าอายดัดร๊าฟท์

5. ค่าปรับเน่ืองจากเช็คหรือดร๊าฟทคื์น

6. ค่าเช็คส่งเรียกเก็บจากต่างประเทศ

7. ค่ารับซ้ือเช็ค

8. การแลกเช็ค Gosi

9. การแลกเช็คเดินทาง

  เช็คซิต้ีคอร์ป ท่ีถือโดยลูกคา้ซิต้ีแบงก์

  เช็คซิต้ีคอร์ป ท่ีถือโดยลูกคา้ทัว่ไป

- กรณีไม่มีการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

10. การแลกเช็คต่างประเทศส าหรับลูกคา้ซิต้ีโกลด์

11. ค่าส าเนาเช็คท่ีจ่ายแลว้

12. ค่าหนงัสือรับรองการฝากเงิน

13. ค่าธรรมเนียมบตัรเดบิต/เอทีเอ็ม

14. ถอนเงินสดผ่าน ตู ้ATM

15. การโอนเงินผ่านตู ้ATM 

16. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินระหว่างบญัชี

17. การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ท

ลูกคา้ซิต้ีโกลด:์             ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
                                     คิดค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาทต่อบตัร*
                                     คิดค่าธรรมเนียมออกบตัรใหม่ 200 บาทต่อบตัร* 
ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี:      ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
                                     คิดค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาทต่อบตัร*
                                     คิดค่าธรรมเนียมอกบตัรใหม่ 200 บาทต่อบตัร*
ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง:         ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
                                     คิดค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาทต่อบตัร*
                                     คิดค่าธรรมเนียมออกบตัรใหม่ 200 บาทต่อบตัร*

*ไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมไปจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

ลูกคา้ซิต้ีโกลด:์              ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี:        ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง:           ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ทัว่ไป*:                 220 บาท/ รายการ

*คิดค่าธรรมเนียมเฉพาะบตัรเอทีเอ็มธนาคารต่างประเทศอ่ืนนอกเหนือจากธนาคารซิต้ี
แบงก์

150 บาท

25 บาท/รายการ ส าหรับการโอนตั้งแต่ 1-10,000 บาท
35 บาท/รายการ ส าหรับการโอนตั้งแต่ 10,001-50,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม US$ 5 หรือมากกว่า จากธนาคารปลายทาง ส าหรับทุกกลุ่มลูกคา้

ลูกคา้ซิต้ีโกลด:์ ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี: ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง: 200 บาทต่อฉบบั
ลูกคา้ทัว่ไป: 200 บาทต่อฉบบั

ลูกคา้ซิต้ีโกลด ์0.5% ขั้นต ่า 100 บาทแต่ไม่เกิน 2,500 บาท
ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี 1% ขั้นต ่า 200 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาท
ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง 1% ขั้นต ่า 200 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาท
ลูกคา้ทัว่ไป 2% ขั้นต ่า 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาท

ค่าอากรแสตมป์ 3 บาทต่อเช็ค

กรณีสมุดเช็คหาย คิดค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเล่ม

ลูกคา้ซิต้ีโกลด:์ ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี: 200 บาทต่อฉบบั
ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง: 200 บาทต่อฉบบั

ส าหรับลูกคา้ทัว่ไป  จะบริการเฉพาะกรณีซ้ือดว้ยเช็คของลูกคา้เท่านั้น

ลูกคา้ซิต้ีโกลด:์ ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี: 25 บาทต่อฉบบั
ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง: 25 บาทต่อฉบบั
ลูกคา้ทัว่ไป: 100 บาทต่อฉบบั

ลูกคา้ซิต้ีโกลด ์0.5% ขั้นต ่า 100 บาทแต่ไม่เกิน 2,500 บาท
ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี 1% ขั้นต ่า 200 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาท
ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง 1% ขั้นต ่า 200 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาท
ลูกคา้ทัว่ไป 2% ขั้นต ่า 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาท

ลูกคา้ซิต้ีโกลด:์ ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี: ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง: 200 บาทต่อฉบบั

อาจมีค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมส าหรับดร๊าฟท์

ลูกคา้ซิต้ีโกลด:์ ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี: ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง: ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ทัว่ไป: US$20.00 ส าหรับยอดมากกว่า US$50.00 
                    1%  ส าหรับยอดนอ้ยกว่าหรือเท่ียบเท่า US$50.00

ไม่คิดค่าบริการ

ไม่คิดค่าบริการ ยอดสูงสุดไม่เกิน US$ 3,000

คิดเพ่ิม 100 บาท โดยธนาคารปลายทาง
คิดเพ่ิมอีก 10 บาท ต่อรายการโอน 10,000 บาท ถา้โอนไปต่างจงัหวดัและปริมณฑล

(สูงสุด 850 บาท)

ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนประจ าวนั

ลูกคา้ซิต้ีโกลด:์ ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี: ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง: เทียบเท่า 100 บาทต่อฉบบั

1 เล่มมี 30 ฉบบั ราคาเล่มละ 450 บาท (15 บาทต่อฉบบั)

อตัราค่าบริการ (บาท)5/ หมายเหตุ

0.0625% ของยอด ขั้นต ่าเทียบเท่า 200 บาท

ไม่คิดค่าบริการ ยอดสูงสุดไม่เกิน US$ 10,000

ลูกคา้ซิต้ีโกลด:์ 0.125% ค่าธรรมเนียมขั้นต ่า 150 บาท
ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี: 0.125% ค่าธรรมเนียมขั้นต ่า 150 บาท
ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง: 0.25% ค่าธรรมเนียมขั้นต ่า 300 บาท
ลูกคา้ทัว่ไป: 0.25% ค่าธรรมเนียมขั้นต ่า 300 บาท

คิดเพ่ิมจากค่าธรรมเนียมปกติ

US$25.00

ค่าอากรแสตมป์ 3 บาทต่อเช็ค
หากเป็นเช็คท่ีออกโดยธนาคารอ่ืนจากต่างประเทศ  ลูกคา้ตอ้งมีบญัชีกบัธนาคารซิต้ี
แบงก ์สาขาในประเทศไทย
หากเป็นเช็คท่ีออกโดยธนาคารซิต้ีแบงกจ์ากต่างประเทศ ลูกคา้ไม่ตอ้งมีบญัชีกบั
ธนาคารซิต้ีแบงก ์สาขาในประเทศไทย
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ธนาคารซิตีแ้บงก์

ตารางที่3 อตัราค่าบริการต่างๆ เบีย้ปรับ ที่เกีย่วเน่ืองกบัเงนิฝาก เงนิให้สินเช่ือ1/ และค่าบริการอ่ืนๆ

เฉพาะสายบุคคลธนกจิ (Consumer Banking Group)

เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564

18. การโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ ORFT

19. การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์

20. การช าระเงินผ่านระบบพร้อมเพย์

21. ค าสัง่ถาวร (Standing Instruction)

22. ค่าขอใบแจง้ยอดบญัชีรวมท่ีเคาน์เตอร์

23. ค่าธรรมเนียมในการรักษาบญัชี ส าหรับบญัชีท่ีไม่เคล่ือนไหว

24. ค่า Courier

25. ค่าเช่าตูนิ้รภยั
ขนาดเล็ก = 4*10*23.5 
ขนาดกลาง = 8*10*23.5
ขนาดใหญ่ = 8*16*23.5
ขนาดใหญ่ท่ีสุด = 16*16*23.5

26. บริการเงินสดฉุกเฉินส าหรับลูกคา้ซิต้ีแบงกส์าขาต่างประเทศ

50 บาท/รายการ ส าหรับการโอนตั้งแต่ 1-10,000 บาท
60 บาท/รายการ ส าหรับการโอนตั้งแต่ 10,001-20,000 บาท
70 บาท/รายการ ส าหรับการโอนตั้งแต่ 20,001-30,000 บาท
80 บาท/รายการ ส าหรับการโอนตั้งแต่ 30,001-40,000 บาท
90 บาท/รายการ ส าหรับการโอนตั้งแต่ 40,001-50,000 บาท
100 บาท/รายการ ส าหรับการโอนตั้งแต่ 50,001-65,000 บาท
110 บาท/รายการ ส าหรับการโอนตั้งแต่ 65,001-80,000 บาท

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

ลูกคา้ซิต้ีโกลด:์ ไม่ค่าคิดบริการ          
ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี: ไม่ค่าคิดบริการ    
ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง: ไม่ค่าคิดบริการ

ลูกคา้ซิต้ีโกลด:์ ไม่คิดค่าบริการ 
ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี: ไม่คิดค่าบริการ 
ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง: ไม่ค่าคิดบริการ

ค่าประกนักุญแจ 2,500 บาทต่อตู้
ส าหรับลูกคา้ใหม่ การใชบ้ริการตูนิ้รภยัสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะลูกคา้ซิต้ีโกลดเ์ท่านั้น

 
1,900 บาทต่อปี
3,300 บาทต่อปี
4,900 บาทต่อปี
6,900 บาทต่อปี
(เร่ิมใชต้ั้งแต่วนัท่ี 3 มกราคม 2556)

ลูกคา้ซิต้ีโกลด:์ ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี: ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง: US$ 25.00
ลูกคา้ Citigold Private and US Barneys: ไม่คิดค่าบริการ

หักจากยอดเงินท่ีจ่ายให้กบัลูกคา้

ลูกคา้ซิต้ีโกลด:์ ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี: ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง: 100 บาทต่อเดือน

สามารถขอยอ้นหลงัไดไ้ม่เกิน 6 เดือน กรณีขอใบแจง้สรุปยอดบญัชีนอ้ยกว่า 1 เดือน 
คิดค่าธรรมเนียมเท่ากบั 1 เดือน

เทียบเท่า 500 บาทต่อคร้ังหรือเทียบเท่า

ลูกคา้ซิต้ีโกลด:์ ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี: ไม่คิดค่าบริการ
ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง: 25 บาทต่อการด าเนินการต่อคร้ัง

ไม่คิดค่าบริการ
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ธนาคารซิตีแ้บงก์

ตารางที่3 อตัราค่าบริการต่างๆ เบีย้ปรับ ที่เกีย่วเน่ืองกบัเงนิฝาก เงนิให้สินเช่ือ1/ และค่าบริการอ่ืนๆ

เฉพาะสายบุคคลธนกจิ (Consumer Banking Group)

เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564

ง. เบีย้ปรับที่เกีย่วเน่ืองกบัเงนิให้สินเช่ือที่อยู่อาศัย (Housing loan) หมายเหตุ

1.การช าระเงนิกู้คืนโดยมีแหล่งที่มาเป็นเงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิอ่ืน

                    บญัชีเงินฝากประจ า กองทุนรวม และตราสารหน้ี (ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2561ค่าธรรมเนียมในการรักษาบญัชีส าหรับยอดคงเหลือต ่ากว่าท่ีก  าหนด เรียกเก็บในวนัท าการแรกของเดือนถดัไป)

        ผู้มีอ านาจลงนาม ........................................................................

                   (ดอน จรรย์ศุภรินทร์)                    

                 - ลูกคา้ซิต้ีโกลด ์คือลูกคา้ท่ีมียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกบัธนาคารฯตั้งแต่ 5 ลา้นบาทข้ึนไป 
                 - ลูกคา้ซิต้ีไพรออริต้ี คือลูกคา้ท่ีมียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกบัธนาคารฯตั้งแต่ 1 ลา้นบาทข้ึนไป 

                  3/ ค่าธรรมเนียมแตกต่างตามประเภทของลูกคา้และใชเ้ฉพาะบุคคลธนกิจเท่านั้น

                 - ลูกคา้ทัว่ไป คือลูกคา้ท่ีมิไดมี้บญัชีกบัธนาคารฯ

                  2/ ค่าใชจ่้ายประเภทเดียวกนัในขอ้ 2 และ 3 ธนาคารพาณิชยจ์ะเรียกเก็บจากลูกคา้ซ ้าซอ้นไม่ได ้และในกรณีท่ีหลกัประกนัตั้งอยูต่่างจงัหวดัค่าใชจ่้ายสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท

ไม่คิดค่าบริการ

                  4/ ยอดเงินคงเหลือเฉล่ียขั้นต ่าค  านวณจากยอดรวมทุกบญัชีของลูกคา้ท่ีมีกบัธนาคารซิต้ีแบงก ์ไดแ้ก่ บญัชีกระแสรายวนั,  บญัชีออมทรัพย,์ 

ประกาศ ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564

                 5/ รายละเอียดกลุ่มลูกคา้

                 - ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง คือลูกคา้ท่ีมียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกบัธนาคารฯต ่ากว่า 1 ลา้นบาท

อตัราค่าปรับ (ร้อยละ)

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบุคคลธนกจิ

หมายเหตุ: 1/ ไม่รวมถึงเงินให้สินเช่ือประเภทท่ี ธปท.ก าหนดหลกัเกณฑไ์วเ้ฉพาะ 

กรณีเก็บค่าธรรมเนียมเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ จะใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเก็บค่าธรรมเนียม
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