ธนาคารซิตแ
ี้ บงก์
้ เงินฝาก (ร้อยละต่อปี )
ตารางที่ 1 อ ัตราดอกเบีย
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริม
่ ใช้ตงแต่
ั้
ว ันที่ 10 พฤษภาคม 2564
หน่วย: ร้อยละต่อปี

ประเภทลูกค้า
ประเภทเงินฝาก
บุคคลธรรมดา
1. เงินฝากกระแสรายว ัน (Current Accounts)

นิตบ
ิ ค
ุ คล
0

4

ผูม
้ ถ
ี นที
ิ่ อ
่ ยูน
่ อกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิต ิบุคคล
0
N/A

2. เงินฝากออมทร ัพย์ (Saving Accounts)
ิ วี้ ัน และออมทร ัพย์เฟล็กซิ
2.1. ออมทร ัพย์แบบธรรมดา บ ัญชีซต
เบิล
้
วงเงิน ตัง้ แต่ 0.01 บาทขึน
้ ไป

0.10

0.10

N/A

N/A

วงเงิน 0 - 2,999,999 บาท

0.10

0.10

N/A

N/A

วงเงิน 3,000,000 - 20,000,000

0.10

0.10

N/A

N/A

วงเงิน 20,000,001 บาท ขึน
้ ไป

0.10

0.10

N/A

N/A

0.10

0.10

N/A

ตัง้ แต่ 100,000 - 1,999,999 บาท

0.10

0.10

N/A

ตัง้ แต่ 2,000,000 - 9,999,999 บาท

0.10

0.10

N/A

ตัง้ แต่ 10,000,000 - 19,999,999 บาท

0.10

0.10

N/A

ตัง้ แต่ 20,000,000 ขึน
้ ไป

0.10

0.10

N/A

2.2. ออมทร ัพย์เซฟวิง่ พล ัส

2.3. ออมทร ัพย์เพิม
่ ค่า
วงเงิน ตัง้ แต่ 0 - 99,999 บาท

N/A

2.4. ออมทร ัพย์ม ันนี่ มาร์เก็ต เซฟวิง่
วงเงิน ตัง้ แต่ 0 - 1,999,999 บาท
ตัง้ แต่ 2,000,000 บาทขึน
้ ไป

0.10

N/A

0.10
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4

บุคคลธรรมดา

นิต ิบุคคล

3. เงินฝากประจา (Time deposit)
3.1 เงินฝากประจาแบบธรรมดา (Normal Time deposit)เปิ ดบ ัญชีขนต
ั้ า่ 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 100,000 บาท

0.45

N/A

N/A

0.20

N/A

0.20

N/A

0.20

N/A

0.20

N/A

0.20

N/A

0.20

N/A

0.20

N/A

0.20

N/A

0.20

N/A

0.20

N/A

0.20

N/A

0.20

N/A

0.20

N/A

0.20

N/A

0.20

N/A

0.20

N/A

0.55

N/A

0.20

N/A

N/A

N/A

0.20

N/A

N/A

N/A

0.20

N/A

N/A

N/A

0.20

N/A

N/A

N/A

0.20

N/A

N/A

N/A

0.20

N/A

N/A

N/A

0.20

N/A

N/A

N/A

0.20

N/A

N/A

N/A

ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 18 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 36 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 48 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 60 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 100,000 บาท
3.2 เงินฝากประจาแบบธรรมดา ออนไลน์(Normal Time deposit
Online)- เปิ ดบ ัญชีขนต
ั้ า่ 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 100,000 บาท

N/A

ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 18 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 36 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 48 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 60 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 100,000 บาท
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3.3 เงินฝากประจาแบบร ับดอกเบีย
deposit) - เปิ ดบ ัญชีขนต
ั้ า่ 200,000 บาท
้ รายเดือน
จ่ายดอกเบีย

นิตบ
ิ ค
ุ คล

4

ผูม
้ ถ
ี นที
ิ่ อ
่ ยูน
่ อกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิต ิบุคคล

ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 200,000 บาท

0.55

N/A

0.60

N/A

0.65

N/A

0.70

N/A

0.70

N/A

0.70

N/A

0.85

N/A

0.20

N/A

0.65

N/A

0.70

N/A

0.70

N/A

0.70

N/A

0.85

N/A

0.90

N/A

0.65

N/A

0.70

N/A

0.70

N/A

0.70

N/A

0.85

N/A

ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 200,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 200,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 18 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 200,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 200,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 36 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 200,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 48 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 200,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 60 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 200,000 บาท
้ ราย 3 เดือน
จ่ายดอกเบีย
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 200,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 18 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 200,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 200,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 36 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 200,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 48 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 200,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 60 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 200,000 บาท
้ ราย 6 เดือน
จ่ายดอกเบีย
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 200,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 18 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 200,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 200,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 36 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 200,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 48 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 200,000 บาท
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ระยะเวลาฝาก 60 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 200,000 บาท

0.90

N/A

0.70

N/A

0.70

N/A

0.85

N/A

0.90

N/A

้ ราย 12 เดือน
จ่ายดอกเบีย
ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 200,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 36 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 200,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 48 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 200,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 60 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 200,000 บาท
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3.4 เงินฝากประจาเฟล็กซิเบิล
้ (Flexible Time Deposit
Enhancement) เปิ ดบ ัญชีขนต
ั้ า่ 200,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 200,000 บาท

นิตบ
ิ ค
ุ คล

4

ผูม
้ ถ
ี นที
ิ่ อ
่ ยูน
่ อกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิต ิบุคคล

0.10

N/A

0.10

N/A

0.10

N/A

0.10

N/A

0.10

N/A

0.10

N/A

ตัง้ แต่ 200,000 - 4,999,999 บาท

1.50

N/A

ตัง้ แต่ 5,000,000 บาท ขึน
้ ไป

2.00

N/A

1.10

N/A

ตัง้ แต่ 200,000 - 4,999,999 บาท

1.50

N/A

ตัง้ แต่ 200,000 - 9,999,999 บาท

2.00

N/A

ตัง้ แต่ 200,000 - 30,000,000 บาท

2.00

N/A

1.10

N/A

ตัง้ แต่ 200,000 - 4,999,999 บาท

1.50

N/A

ตัง้ แต่ 200,000 - 9,999,999 บาท

2.00

N/A

ตัง้ แต่ 200,000 - 30,000,000 บาท

2.00

N/A

1.25

N/A

วงเงิน ตัง้ แต่ 100,000 - 5,000,000 บาท
3.7 เงินฝากประจาอีลท
ี (Elite Time Deposit)****
เปิ ดบ ัญชีขนต
ั้ า่ 1,000,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน

1.25

N/A

วงเงิน ตัง้ แต่ 1,000,000 - 30,000,000 บาท
3.8 เงินฝากประจา Preferred Time Deposit *****
เปิ ดบ ัญชีขนต
ั้ า่ 1,000,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน

1.50

N/A

1.20

N/A

ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 200,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 200,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 200,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 18 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 200,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 200,000 บาท
3.5 เงินฝากประจาแบบธรรมดาบ ันเดิล
้ (Normal Time Deposit
Bundle) ***
เปิ ดบ ัญชีขนต
ั้ า่ 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ก. วงเงินฝาก ตัง้ แต่ 200,000 - 5,000,000 บาท ขึน
้ ไป

ข. วงเงินฝาก ตัง้ แต่ 100,000 - 5,000,000 บาท
ค. วงเงินฝาก ตัง้ แต่ 200,000 - 30,000,000 บาท

ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ง. วงเงินฝาก ตัง้ แต่ 100,000 - 5,000,000 บาท
จ. วงเงินฝาก ตัง้ แต่ 200,000 - 30,000,000 บาท

3.6 เงินฝากประจาแบบธรรมดาแอ็ บโซลูท (Normal Time Deposit
Absolute)**
เปิ ดบ ัญชีขนต
ั้ า่ 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
วงเงิน ตัง้ แต่ 100,000 - 5,000,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน

วงเงิน ตัง้ แต่ 1,000,000 - 5,000,000 บาท
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หมายเหตุ :
เงือ
่ นไขต่างๆในการจ่ายดอกเบีย
้
o เป็ นอัตราดอกเบีย
้ ใช ้เฉพาะบุคคลธนกิจเท่านัน
้
o ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าเปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือออมทรัพย์ซงึ่ เป็ นบัญชีเงินฝากเฉพาะทีธ
่ นาคารฯ ให ้บริการเพิม
่ เติมในวันเสาร์ - อาทิตย์
และลูกค ้าได ้มีการนาฝากเป็ นเงินสดผ่านเครือ
่ งรับฝากเงินอัตโนมัต ิ (Cash Deposit Machine) เนือ
่ งด ้วยธนาคารฯมิได ้เปิ ดบริการหน ้าเคาน์เตอร์
(Teller Counter) หรือในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้านาฝากเป็ นเช็คนั น
้ ทางธนาคารฯจะบันทึกรายการและเริม
่ คานวณดอกเบีย
้ ให ้ในวันทาการถัดไปตามวัน
และเวลาทาการปกติของธนาคารฯในวันจันทร์ - วันศุกร์ อนึง่ สาหรับในกรณีของเช็ค ให ้มีผลตัง้ แต่เช็คนั น
้ สามารถเรียกเก็บเงินได ้ครบถ ้วนแล ้วเท่านัน
้
o การจ่ายดอกเบีย
้ ในกรณีทถ
ี่ อนก่อนกาหนด สาหรับบัญชีเงินฝากประจาแบบธรรมดา บัญชีเงินฝากประจาแบบรับดอกเบีย
้ รายงวด
บัญชีเงินฝากประจาเฟล็กซิเบิล
้ จะเป็ นไปตามเงือ
่ นไขทีร่ ะบุ
หรือเป็ นไปตามผู ้บริหารอนุมัต ิ
o สาหรับเงินฝากประจาแบบธรรมดา และแบบรับดอกเบีย
้ รายงวด หากถอนก่อนครบกาหนดเวลาฝาก ธนาคารฯ จะพิจารณาให ้ดอกเบีย
้ ดังนี้
o ระยะเวลาฝาก ไม่ถงึ 3 เดือน ธนาคารฯ จะยกเว ้นการจ่ายดอกเบีย
้
o ระยะเวลาฝาก ตัง้ แต่ 3 เดือนขึน
้ ไป ธนาคารฯ จะจ่ายดอกเบีย
้ ในอัตราดอกเบีย
้ ออมทรัพย์ ณ วันทีถ
่ อนเงิน แต่สงู สุดไม่เกิน 1% ต่อปี
สาหรับเงินฝากประจาแบบรับดอกเบีย
้ รายงวด ธนาคารฯ จะหักส่วนทีเ่ กินจากดอกเบีย
้ ทีพ
่ งึ จะได ้รับออกจากเงินต ้นก่อน
o สาหรับบัญชีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คล หากถอนก่อนกาหนด ธนาคารฯ จะยกเว ้นการจ่ายดอกเบีย
้
o การคานวณอัตราดอกเบีย
้ สาหรับเงินฝากประจาจะคานวณแบบไม่ทบต ้น
o บัญชีออมทรัพย์ เซฟวิง่ พลัส มีข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขเดียวกันกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบธรรมดา ซึง่ จะมีผลตัง้ แต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เป็ นต ้นไป
ทัง้ นีเ้ ป็ นไปตามข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขทีล
่ ก
ู ค ้าได ้รับทราบในวันเปิ ดบัญชีดังกล่าว
o การเปิ ดบัญชีเงินฝากประจาออนไลน์ด ้วยตัวเอง ให ้ถือว่าท่านได ้ตรวจสอบและตัดสินใจทีจ
่ ะเปิ ดบัญชีเงินฝากประจานี้ และให ้ถือว่าท่านได ้ตกลงยินยอมทีจ
่ ะให ้
ธนาคารฯใช ้เอกสารหลักฐานและลายเซ็นต์จากการเปิ ดบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ทไี่ ด ้ให ้กับธนาคารซิตแ
ี้ บงก์ไว ้แล ้ว เพือ
่ การอ ้างอิงและเป็ นหลักฐานในการ
เปิ ดบัญชีเงินฝากประจาโดยสมบูรณ์
o การเปิ ดบัญชีเงินฝากประจาผ่านระบบซิตแ
ี้ บงก์ออนไลน์สามารถทาได ้ 24 ช.ม. อย่างไรก็ดก
ี ารทาธุรกรรมในช่วงเวลาหลัง 22.00 น. ของวันทาการหรือการทาธุรกรรมใน
วันหยุดราชการหรือวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ให ้ถือว่าการทาธุรกรรมและอัตราดอกเบีย
้ ของบัญชีเงินฝากประจานัน
้ กระทาและอ ้างอิงอัตราดอกเบีย
้ ในวันทาการถัดไป
o เงือ
่ นไขบัญชีเงินฝากประจาเฟล็กซิเบิล
้ - Flexible Time Deposit Enhancement มีดังนี้
o ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากประจาเฟล็กซิเบิล
้ ลูกค ้าต ้องเปิ ดบัญชีออมทรัพย์พร ้อมกันเพือ
่ ให ้สามารถทารายการเบิกถอนเงินจากช่องทางอัตโนมัตต
ิ า่ งๆ
o การถอนเงินฝากก่อนครบกาหนด ระยะเวลาฝากไม่ถงึ 1 เดือน ธนาคารฯจะยกเว ้นการจ่ายดอกเบีย
้ เฉพาะส่วนของจานวนเงินทีถ
่ อน
o การถอนเงินฝากก่อนครบกาหนด ระยะเวลาฝากตัง้ แต่ 1 เดือนขึน
้ ไป ธนาคารฯจะจ่ายดอกเบีย
้ ในอัตราดอกเบีย
้ ออมทรัพย์แบบธรรมดาตามทีธ
่ นาคารฯประกาศ
ณ วันทีไ่ ถ่ถอนสาหรับยอดทีถ
่ อน โดยยอดเงินทีค
่ งเหลือในบัญชี จะยังคงได ้รับดอกเบีย
้ ตามเดิม
o ข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขบัญชีเงินฝากประจาเฟล็กซิเบิล
้ ข ้างต ้น เป็ นไปตามทีแ
่ จ ้งให ้ทราบ ซึง่ จะมีผลบังคับใช ้ในวันดังต่อไปนี้
(ก) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 สาหรับลูกค ้าทีเ่ ปิ ดบัญชีเงินฝากประจาเฟล็กซิเบิล
้ ตัง้ แต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2552 เป็ นต ้นไป และ
(ข) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2552 สาหรับลูกค ้าทีเ่ ปิ ดบัญชีเงินฝากประจาเฟล็กซิเบิล
้ ก่อนวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 และมีการครบกาหนดและ
ได ้ต่ออายุเงินฝากประจาเฟล็กซิเบิล
้ ดังกล่าว ตัง้ แต่วันที่ 13 มิถุนายน 2552 เป็ นต ้นไป
o ธนาคารหยุดให ้บริการเปิ ดบัญชีใหม่สาหรับบัญชีดังนี้. 1.บัญชีฝากประจาเฟล็กซิเบิล
้ 2. บัญชีเงินฝากประจาแบบรับดอกเบีย
้ รายงวด 3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เฟล็กซิเบิล
้
4. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เซฟวิง่ พลัส 5. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิม
่ ค่า และ 6. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์มาร์เก็ตเซฟวิง่
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ธนาคารซิตแ
ี้ บงก์
้ เงินฝาก (ร้อยละต่อปี )
ตารางที่ 1 อ ัตราดอกเบีย
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริม
่ ใช้ตงแต่
ั้
ว ันที่ 10 พฤษภาคม 2564
หน่วย: ร้อยละต่อปี
่ บัญชีเงินฝากประจาธรรมดาแอ็บโซลูท **
o ข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขทั่วไปของโปรโมชัน
- สาหรับเงินฝากระยะเวลา 3 เดือน
(ก) สาหรับลูกค ้าซิตโี้ กลด์รายใหม่ของธนาคาร ทีไ่ ม่เคยเปิ ดบัญชีเงินฝาก/เงินลงทุนกันธนาคารมาก่อน
(ข) ลูกค ้าต ้องเปิ ดบัญชีใหม่กับธนาคารใน ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 โดยลูกค ้าสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากประจา Absoluteได ้เพียง บัญชีเดียว
(ค) ลูกค ้าสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากประจานีไ
้ ด ้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
(ง) จานวนเงินเปิ ดบัญชีเงินฝากประจา Absolute ขัน
้ ตา่ 100,000 บาท (หนึง่ แสนบาท) และสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห ้าล ้านบาท) โดยยอดเงินเปิ ดบัญชี ฝากประจา Absolute
ของลูกค ้ารอง (Secondary customer) จะคิดยอดรวมกันกับลูกค ้าหลัก (Primary customer)
(จ) ลูกค ้าไม่สามารถต่ออายุบญ
ั ชีเงินฝากประจาแอ็บโซลูทนีไ
้ ด ้ หากลูกค ้าได ้คงยอดในบัญชีเงินฝากประจาจนครบกาหนดระยะเวลาฝากและไม่ได ้มีการทาผิดข ้อกาหนดและเงือ
่ นไข
ของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจา เมือ
่ บัญชีเงินฝากประจาแอ็บโซลูทนีค
้ รบกาหนด ธนาคารฯจะปิ ดบัญชีเงินฝากประจาโดยทันที และจะโอนเงินฝากประจารวมทัง้ ดอกเบีย
้ ของลูกค ้าเข ้าบัญชี
ออมทรัพย์ของลูกค ้าทีร่ ะบุไว ้โดยอัตโนมัต ิ เงินฝากได ้รับความคุ ้มครองจากพรบ.สถาบันคุ ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ตามจานวนทีก
่ ฎหมายกาหนด
(ฉ) เมือ
่ บัญชีเงินฝากประจาครบกาหนด ธนาคารจะปิ ดบัญชีเงินฝากประจาโดยทันที และจะโอนเงินฝากประจารวมทัง้ ดอกเบีย
้ ของลูกค ้าเข ้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค ้าทีร่ ะบุไว ้โดย
อัตโนมัต ิ ลูกค ้าไม่สามารถต่ออายุบญ
ั ชีเงินฝากประจานีไ
้ ด้
(ช) ในกรณีทถ
ี่ อนเงินก่อนครบกาหนด หรือ ไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกาหนดหรือเงือ
่ นไข ธนาคารฯจะปิ ดบัญชีเงินฝากประจานีโ้ ดยอัตโนมัต ิ โท่านจะไม่ได ้รับดอกเบีย
้

- สาหรับเงินฝากระยะเวลา 6 เดือน
(ก) สาหรับลูกค ้าซิตโี้ กลด์รายใหม่ของธนาคาร ทีไ่ ม่เคยเปิ ดบัญชีเงินฝาก/เงินลงทุนกันธนาคารมาก่อน
(ข) ลูกค ้าต ้องเปิ ดบัญชีใหม่กับธนาคารใน ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 โดยลูกค ้าสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากประจา Absoluteได ้เพียง บัญชีเดียว
(ค) ลูกค ้าสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากประจานีไ
้ ด ้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
(ง) จานวนเงินเปิ ดบัญชีเงินฝากประจา Absolute ขัน
้ ตา่ 100,000 บาท (หนึง่ แสนบาท) และสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห ้าล ้านบาท) โดยยอดเงินเปิ ดบัญชี ฝากประจา Absolute
ของลูกค ้ารอง (Secondary customer) จะคิดยอดรวมกันกับลูกค ้าหลัก (Primary customer)
(จ) ลูกค ้าไม่สามารถต่ออายุบญ
ั ชีเงินฝากประจาแอ็บโซลูทนีไ
้ ด ้ หากลูกค ้าได ้คงยอดในบัญชีเงินฝากประจาจนครบกาหนดระยะเวลาฝากและไม่ได ้มีการทาผิดข ้อกาหนดและเงือ
่ นไข
ของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจา เมือ
่ บัญชีเงินฝากประจาแอ็บโซลูทนีค
้ รบกาหนด ธนาคารฯจะปิ ดบัญชีเงินฝากประจาโดยทันที และจะโอนเงินฝากประจารวมทัง้ ดอกเบีย
้ ของลูกค ้าเข ้าบัญชี
ออมทรัพย์ของลูกค ้าทีร่ ะบุไว ้โดยอัตโนมัต ิ เงินฝากได ้รับความคุ ้มครองจากพรบ.สถาบันคุ ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ตามจานวนทีก
่ ฎหมายกาหนด
(ฉ) เมือ
่ บัญชีเงินฝากประจาครบกาหนด ธนาคารจะปิ ดบัญชีเงินฝากประจาโดยทันที และจะโอนเงินฝากประจารวมทัง้ ดอกเบีย
้ ของลูกค ้าเข ้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค ้าทีร่ ะบุไว ้โดย
อัตโนมัต ิ ลูกค ้าไม่สามารถต่ออายุบญ
ั ชีเงินฝากประจานีไ
้ ด้
(ช) ในกรณีทถ
ี่ อนเงินก่อนครบกาหนด หรือ ไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกาหนดหรือเงือ
่ นไข ธนาคารฯจะปิ ดบัญชีเงินฝากประจานีโ้ ดยอัตโนมัต ิ โดยหากท่านถอนเงินก่อนครบกาหนดโดยมีระยะเวลา
ฝากเกินกว่า 3 เดือน ท่านจะได ้รับดอกเบีย
้ เงินฝากออมทรัพย์ หรือหากระยะเวลาฝากไม่ถงึ 3 เดือน ท่านจะไม่ได ้รับดอกเบีย
้
่ บัญชีเงินฝากประจาธรรมดาบันเดิล
o ข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขทั่วไปของโปรโมชัน
้ ***
- สาหรับเงินฝากระยะเวลา 3 เดือน
ก. วงเงินฝาก ตัง้ แต่ 200,000 - 5,000,000 บาท ขึน
้ ไป
่ สนบาทถ ้วน) โดยอัตราส่วน
(ก) อัตราดอกเบีย
้ 1.50% สาหรับลูกค ้าทีล
่ งทุนในกองทุนรวมทุกประเภท และ/หรือ พันธบัตร และเงินฝากประจา 3 เดือนขัน
้ ตา่ รวมกัน 400,000 บาท (สีแ
่ บัญชีของกองทุนรวมและ/หรือพันธบัตร และเงินฝากประจาจะต ้องเป็ นชือ
่ เดียวกัน
ในเงินฝากประจา 3 เดือนต ้องไม่เกินกว่า 50% ของเงินรวมลงทุนทัง้ หมด ชือ
(ข) อัตราดอกเบีย
้ 2.00% สาหรับลูกค ้าทีล
่ งทุนในกองทุนรวมประเภท Non-money market และ/หรือ พันธบัตร และเงินฝากประจา 3 เดือนขัน
้ ตา่ รวมกัน 10,000,000 บาท (สิบล ้าน
่ บัญชีของกองทุนรวมและ/หรือพันธบัตร และเงินฝากประจาจะต ้องเป็ นชือ
่ เดียวกัน
บาทถ ้วน) โดยอัตราส่วนในเงินฝากประจา 3 เดือนต ้องไม่เกินกว่า 50% ของเงินรวมลงทุนทัง้ หมด ชือ
(ค) การลงทุนในกองทุนรวม ประเภท Money market หรือ Non-money market และ/หรือ พันธบัตร จะต ้องมีการทารายการในวันทีเ่ ปิ ดบัญชีเงินฝากประจาแบบธรรมดา ระยะเวลา 3
เดือน
(ง) โดยหากเป็ นกองทุนรวมประเภท Money Market จะต ้องไม่ทาการขายหน่วยลงทุนจนกว่าเงินฝากประจาจะครบกาหนด
(จ) กองทุนรวม/ผลิตภัณฑ์ตราสารหนีท
้ ม
ี่ ไิ ด ้เข ้าร่วมผลิตภัณฑ์บญ
ั ชีเงินฝากประจาแบบธรรมดา Bundle ระยะเวลา 3 เดือน มีทัง้ หมด 2 ประเภทดังต่อไปนี้: กองทุนหุ ้นระยะยาว (LTF)
และ กองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ (RMF)
่ งการลงทุนจะต ้องไม่ตา่ กว่าระดับความเสีย
่ งของกองทุนและ/หรือ พันธบัตร ทีล
(ฉ) ระดับความเสีย
่ งทุน การลงทุนจะต ้องได ้รับคาแนะนาอย่างเหมาะสมจากเจ ้าหน ้าทีข
่ องธนาคาร
รายการจากการทาธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ ตจะไม่สามารถนั บรวม
่ งผู ้ลงทุนควรศึกษาข ้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ไม่ใช่ภาระหนีห
(ช) การลงทุนมีความเสีย
้ รือภาระค้าประกันของธนาคารซิตแ
ี้ บงก์ ไม่ใช่เป็ นการฝากเงินกับธนาคาร การลงทุนมีความ
่ ง รวมทัง้ มีความเป็ นไปได ้ทีจ
เสีย
่ ะสูญเสียเงินลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึน
้ หรือลงได ้ ผลการดาเนินงานในอดีตมิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต หน่วยลงทุนไม่
สามารถขายให ้แก่บค
ุ คลอเมริกัน
(ซ) หากปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกาหนดและเงือ
่ นไข อย่างครบถ ้วนแล ้ว เมือ
่ ครบกาหนดการฝากเงิน 3 เดือนนี้ จะได ้รับเงินฝากและอัตราดอกเบีย
้ เงินฝากประจาแบบธรรมดา ระยะเวลา 3 เดือน
ดังกล่าว ซึง่ บัญชีเงินฝากประจาดังกล่าวจะมีการปิ ดบัญชีอัตโนมัตท
ิ ันทีหลังจากครบกาหนด
ข. วงเงินฝาก ตัง้ แต่ 100,000 - 5,000,000 บาท
(ก). อัตราดอกเบีย
้ 1.10% ต่อปี สาหรับลูกค ้าในปั จจุบน
ั ทีเ่ คยเปิ ดบัญชีเงินฝากประจาระหว่างวันที่ 14 กันยายน – 30 ธันวาคม 2563 หรือเคยเปิ ดบัญชีเงินฝากประจาด ้วยอัตราดอกเบีย
้
1.55% ต่อปี มาก่อน โดยลูกค ้าจะต ้องมียอดทารายการในบัญชีออมทรัพย์สกุลเงินตราต่างประเทศอย่างน ้อย 500,000 บาท หรือ เพิม
่ ยอดเงินลงทุนกองทุนรวมทุกประเภทอย่างน ้อย
500,000 บาท โดยลูกค ้าจะสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากประจาด ้วยยอดเงินฝาก 100,000 - 5,000,000 บาท ตัง้ แต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564
(ข). เงินฝากประจานีส
้ าหรับลูกค ้าซิตโี้ กลด์ หรือ ลูกค ้าซิตไี้ พออริตท
ี้ ไี่ ด ้อัพเกรดเป็ นลูกค ้าซิตโี้ กลด์ด ้วยการเพิม
่ ยอดเงินใหม่เข ้ามา
(ค). จานวนเงินฝากทีล
่ ก
ู ค ้าสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากประจาอัตราดอกเบีย
้ 1.10% นีไ
้ ด ้ต ้องเป็ นจานวนเงินเดียวกันกับทีเ่ คยเปิ ดบัญชีเงินฝากประจาด ้วยอัตราดอกเบีย
้ 1.55% ท ้งนี้ หาก
ลูกค ้าต ้องการเปิ ดบัญชีด ้วยจานวนเงินทีม
่ ากกว่าเดิม สามารถทาได ้ด ้วยการนาเงินใหม่เข ้ามาฝากเพิม
่ โดยจานวนเงินฝากสูงสุด 5,000,000 บาท
่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สกุลเงินตราต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมและ/หรือพันธบัตร และเงินฝากประจานีจ
่ เดียวกัน
(ง). ชือ
้ ะต ้องเป็ นชือ
(จ). การลงทุนในกองทุนรวม ประเภท Money market หรือ Non-money market และ/หรือ พันธบัตร จะต ้องมีการทารายการในวันทีเ่ ปิ ดบัญชีเงินฝากประจา 3 เดือนนี้
(ฉ). โดยหากเป็ นกองทุนรวมประเภท Money Market จะต ้องไม่ทาการขายหน่วยลงทุนจนกว่าเงินฝากประจาจะครบกาหนด
่ งการลงทุนจะต ้องไม่ตา่ กว่าระดับความเสีย
่ งของกองทุนและ/หรือ พันธบัตร ทีล
(ช). ระดับความเสีย
่ งทุน การลงทุนจะต ้องได ้รับคาแนะนาอย่างเหมาะสมจากเจ ้าหน ้าทีข
่ องธนาคาร
รายการจากการทาธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ ตจะไม่สามารถนั บรวม
่ งผู ้ลงทุนควรศึกษาข ้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ไม่ใช่ภาระหนีห
(ซ). การลงทุนมีความเสีย
้ รือภาระค้าประกันของธนาคารซิตแ
ี้ บงก์ ไม่ใช่เป็ นการฝากเงินกับธนาคาร การลงทุนมีความ
่ ง รวมทัง้ มีความเป็ นไปได ้ทีจ
เสีย
่ ะสูญเสียเงินลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึน
้ หรือลงได ้ ผลการดาเนินงานในอดีตมิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต หน่วยลงทุนไม่
สามารถขายให ้แก่บค
ุ คลอเมริกัน
(ฌ). หากไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขของเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ จะไม่ได ้รับดอกเบีย
้ ธนาคารซิตแ
ี้ บงก์สามารถปิ ดบัญชีเงินฝากประจาแบบธรรมดา (Bundle)โดยมิ
ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
(ญ). หากปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกาหนดและเงือ
่ นไข อย่างครบถ ้วนแล ้ว เมือ
่ ครบกาหนดการฝากเงิน 3 เดือนนี้ จะได ้รับเงินฝากและอัตราดอกเบีย
้ เงินฝากประจาแบบธรรมดา ระยะเวลา 3 เดือน
ดังกล่าว ซึง่ บัญชีเงินฝากประจาดังกล่าวจะมีการปิ ดบัญชีอัตโนมัตท
ิ ันทีหลังจากครบกาหนด
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ธนาคารซิตแ
ี้ บงก์
้ เงินฝาก (ร้อยละต่อปี )
ตารางที่ 1 อ ัตราดอกเบีย
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริม
่ ใช้ตงแต่
ั้
ว ันที่ 10 พฤษภาคม 2564
หน่วย: ร้อยละต่อปี
ค. วงเงินฝาก ตัง้ แต่ 200,000 - 30,000,000 บาท
(ก) สาหรับลูกค ้าทีใ่ ช ้บัตรเครดิตซิตช
ี้ าระค่าเบีย
้ ประกันของกรมธรรม์ประกันฉบับใหม่ผา่ นซิตค
ี้ อร์ป ลิสซิง่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ (“บริษัทในเครือธนาคารซิตแ
ี้ บงก์” หรือ “บริษัทฯ”)
ตัง้ แต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 โดย
1) รับอัตราดอกเบีย
้ 1.50% ต่อปี สาหรับลูกค ้าทีใ่ ช ้บัตรเครดิตซิตช
ี้ าระค่าเบีย
้ ประกันของกรมธรรม์ประกันฉบับใหม่ผา่ นบริษัทฯ เป็ นจานวนเงิน 150,000 บาทขึน
้ ไป
โดยลูกค ้าจะสามารถเปิ ดบัญชีด ้วย ยอดเงินฝาก 200,000 - 4,999,999 บาท
2) รับอัตราดอกเบีย
้ 2.00% ต่อปี สาหรับลูกค ้าทีใ่ ช ้บัตรเครดิตซิตช
ี้ าระค่าเบีย
้ ประกันของกรมธรรม์ประกันฉบับใหม่ผา่ นบริษัทฯ เป็ นจานวนเงิน 500,000 บาทขึน
้ ไป
โดยลูกค ้าจะสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากประจา 3 เดือน ด ้วยยอดเงินฝาก 200,000 - 9,999,999 บาท
3) รับอัตราดอกเบีย
้ 2.00% ต่อปี สาหรับลูกค ้าทีใ่ ช ้บัตรเครดิตซิตช
ี้ าระค่าเบีย
้ ประกันของกรมธรรม์ประกันฉบับใหม่ผา่ นบริษัทฯ เป็ นจานวนเงิน 2,000,000 บาทขึน
้ ไป
โดยลูกค ้าจะสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากประจา 3 เดือน ด ้วยยอดเงินฝาก 200,000 - 30,000,000 บาท
(ข) ลูกค ้าสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากประจา 3 เดือนได ้ตัง้ แต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 เท่านั น
้
(ค) ธนาคารฯ สงวนสิทธิใ์ นการมอบสิทธิอ
์ ัตราดอกเบีย
้ ฝากประจาข ้างต ้นให ้แก่ลก
ู ค ้าทีเ่ ลือกชาระเบีย
้ ประกันแบบรายปี ผา่ นบัตรเครดิตซิตเี้ ท่านั น
้
(ง) ธนาคารฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปิ ดบัญชีเงินฝากประจาให ้แก่ผู ้ถือบัตรหลักเท่านั น
้ ยอดชาระเบีย
้ ประกันของบัตรเสริมจะถูกนั บรวมกับยอดชาระเบีย
้ ประกันของบัตรหลัก
(จ) ยอดชาระเบีย
้ ประกันทีร่ ว่ มรายการ ต ้องได ้รับได ้รับการอนุมัตแ
ิ ละตัดจ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตเี้ รียบร ้อยแล ้ว ทัง้ นี้ ลูกค ้าจะต ้องเซ็นใบตอบรับการรับมอบกรมธรรม์ประกันภัยนาส่งกลับ
บริษัทฯ ไม่ยกเลิกกรมธรรม์ และยังคงสถานะสมาชิกบัตรเครดิตซิต ี้ ตลอดครบกาหนดระยะเวลาของเงินฝาก 3 เดือน
(ฉ) หากลูกค ้าได ้คงยอดในบัญชีเงินฝากประจาจนครบกาหนดระยะเวลาฝากและไม่ได ้มีการทาผิดข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจา ธนาคารซิตแ
ี้ บงก์จะปิ ดบัญชีเงิน
ฝากประจาเมือ
่ ครบกาหนดระยะเวลาฝากของบัญชีเงินฝากประจาภายใต ้ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจานี้ ลูกค ้าจะได ้รับดอกเบีย
้ และเงินต ้นเข ้าบัญชีออมทรัพย์ทรี่ ะบุไว ้โดยอัตโนมัต ิ
(ช) หากลูกค ้าถอนเงินก่อนครบกาหนดอายุบญ
ั ชีเงินฝากประจาหรือลูกค ้าได ้มีการทาผิดข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจานี้ ธนาคารซิตแ
ี้ บงก์จะปิ ดบัญชีเงินฝาก
ประจาทันที ลูกค ้าจะไม่ได ้รับดอกเบีย
้ สาหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากประจานี้
(ซ) ธนาคารฯ ให ้บริการและมอบสิทธิพเิ ศษจากรายการส่งเสริมการขายให ้เฉพาะลูกค ้าทีช
่ าระค่าเบีย
้ ประกันทีร่ ว่ มรายการผ่านบัตรเครดิตซิตเี้ ท่านั น
้
้ อ
่ งให ้มีการทาประกัน หรือเป็ นตัวแทนหรือเป็ นนายหน ้าในการให ้ประกันภัยแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิม
้
(ฌ) ธนาคารฯ ไม่ได ้ชีช
่ เติมกับบริษัทฯ ก่อนตัดสินใจซือ
ผลิตภัณฑ์ประกัน
(ญ) บริษัทฯ ในฐานะนายหน ้าประกันภัย เป็ นผู ้นาเสนอผลิตภัณฑ์ด ้านประกันภัยทีจ
่ ัดสรรเพือ
่ ร่วมรายการ มิได ้มีหน ้าทีร่ ับประกันภัย
- สาหรับเงินฝากระยะเวลา 6 เดือน
ง. วงเงินฝาก ตัง้ แต่ 100,000 - 5,000,000 บาท
(ก). อัตราดอกเบีย
้ 1.10% ต่อปี สาหรับลูกค ้าในปั จจุบน
ั ทีเ่ คยเปิ ดบัญชีเงินฝากประจาระหว่างวันที่ 14 กันยายน – 30 ธันวาคม 2563 หรือเคยเปิ ดบัญชีเงินฝากประจาด ้วยอัตราดอกเบีย
้
1.55% ต่อปี มาก่อน โดยลูกค ้าจะต ้องมียอดทารายการในบัญชีออมทรัพย์สกุลเงินตราต่างประเทศอย่างน ้อย 500,000 บาท หรือ เพิม
่ ยอดเงินลงทุนกองทุนรวมทุกประเภทอย่างน ้อย
500,000 บาท โดยลูกค ้าจะสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากประจาด ้วยยอดเงินฝาก 100,000 - 5,000,000 บาท ตัง้ แต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564
(ข). เงินฝากประจานีส
้ าหรับลูกค ้าซิตโี้ กลด์ หรือ ลูกค ้าซิตไี้ พออริตท
ี้ ไี่ ด ้อัพเกรดเป็ นลูกค ้าซิตโี้ กลด์ด ้วยการเพิม
่ ยอดเงินใหม่เข ้ามา
(ค). จานวนเงินฝากทีล
่ ก
ู ค ้าสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากประจาอัตราดอกเบีย
้ 1.10% นีไ
้ ด ้ต ้องเป็ นจานวนเงินเดียวกันกับทีเ่ คยเปิ ดบัญชีเงินฝากประจาด ้วยอัตราดอกเบีย
้ 1.55% ท ้งนี้ หาก
ลูกค ้าต ้องการเปิ ดบัญชีด ้วยจานวนเงินทีม
่ ากกว่าเดิม สามารถทาได ้ด ้วยการนาเงินใหม่เข ้ามาฝากเพิม
่ โดยจานวนเงินฝากสูงสุด 5,000,000 บาท
่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สกุลเงินตราต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมและ/หรือพันธบัตร และเงินฝากประจานีจ
่ เดียวกัน
(ง). ชือ
้ ะต ้องเป็ นชือ
(จ). การลงทุนในกองทุนรวม ประเภท Money market หรือ Non-money market และ/หรือ พันธบัตร จะต ้องมีการทารายการในวันทีเ่ ปิ ดบัญชีเงินฝากประจา 6 เดือนนี้
(ฉ). โดยหากเป็ นกองทุนรวมประเภท Money Market จะต ้องไม่ทาการขายหน่วยลงทุนจนกว่าเงินฝากประจาจะครบกาหนด
่ งการลงทุนจะต ้องไม่ตา่ กว่าระดับความเสีย
่ งของกองทุนและ/หรือ พันธบัตร ทีล
(ช). ระดับความเสีย
่ งทุน การลงทุนจะต ้องได ้รับคาแนะนาอย่างเหมาะสมจากเจ ้าหน ้าทีข
่ องธนาคาร
รายการจากการทาธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ ตจะไม่สามารถนั บรวม
่ งผู ้ลงทุนควรศึกษาข ้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ไม่ใช่ภาระหนีห
(ซ). การลงทุนมีความเสีย
้ รือภาระค้าประกันของธนาคารซิตแ
ี้ บงก์ ไม่ใช่เป็ นการฝากเงินกับธนาคาร การลงทุนมีความ
่ ง รวมทัง้ มีความเป็ นไปได ้ทีจ
เสีย
่ ะสูญเสียเงินลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึน
้ หรือลงได ้ ผลการดาเนินงานในอดีตมิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต หน่วยลงทุนไม่
สามารถขายให ้แก่บค
ุ คลอเมริกัน
(ฌ). หากไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขของเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ จะไม่ได ้รับดอกเบีย
้ ธนาคารซิตแ
ี้ บงก์สามารถปิ ดบัญชีเงินฝากประจาแบบธรรมดา (Bundle)โดยมิ
ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
(ญ). หากปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกาหนดและเงือ
่ นไข อย่างครบถ ้วนแล ้ว เมือ
่ ครบกาหนดการฝากเงิน 6 เดือนนี้ จะได ้รับเงินฝากและอัตราดอกเบีย
้ เงินฝากประจาแบบธรรมดา ระยะเวลา 6 เดือน
ดังกล่าว หากไถ่ถอนก่อนกาหนด 6 เดือน โดยระยะเวลาฝากไม่ถงึ 3 เดือน ไม่ได ้รับดอกเบีย
้ แต่หากฝากเกินกว่า 3 เดือนจะได ้รับดอกเบีย
้ เงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจา
ดังกล่าวจะมีการปิ ดบัญชีอัตโนมัตท
ิ ันทีหลังจากครบกาหนด 6 เดือน
จ. วงเงินฝาก ตัง้ แต่ 200,000 - 30,000,000 บาท
(ก) สาหรับลูกค ้าทีใ่ ช ้บัตรเครดิตซิตช
ี้ าระค่าเบีย
้ ประกันของกรมธรรม์ประกันฉบับใหม่ผา่ นซิตค
ี้ อร์ป ลิสซิง่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ (“บริษัทในเครือธนาคารซิตแ
ี้ บงก์” หรือ “บริษัทฯ”)
ตัง้ แต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 โดย
1) รับอัตราดอกเบีย
้ 1.50% ต่อปี สาหรับลูกค ้าทีใ่ ช ้บัตรเครดิตซิตช
ี้ าระค่าเบีย
้ ประกันของกรมธรรม์ประกันฉบับใหม่ผา่ นบริษัทฯ เป็ นจานวนเงิน 150,000 บาทขึน
้ ไป
โดยลูกค ้าจะสามารถเปิ ดบัญชีด ้วย ยอดเงินฝาก 200,000 - 4,999,999 บาท
2) รับอัตราดอกเบีย
้ 2.00% ต่อปี สาหรับลูกค ้าทีใ่ ช ้บัตรเครดิตซิตช
ี้ าระค่าเบีย
้ ประกันของกรมธรรม์ประกันฉบับใหม่ผา่ นบริษัทฯ เป็ นจานวนเงิน 500,000 บาทขึน
้ ไป
โดยลูกค ้าจะสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากประจา 6 เดือน ด ้วยยอดเงินฝาก 200,000 - 9,999,999 บาท
3) รับอัตราดอกเบีย
้ 2.00% ต่อปี สาหรับลูกค ้าทีใ่ ช ้บัตรเครดิตซิตช
ี้ าระค่าเบีย
้ ประกันของกรมธรรม์ประกันฉบับใหม่ผา่ นบริษัทฯ เป็ นจานวนเงิน 2,000,000 บาทขึน
้ ไป
โดยลูกค ้าจะสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากประจา 6 เดือน ด ้วยยอดเงินฝาก 200,000 - 30,000,000 บาท
(ข) ลูกค ้าสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากประจา 6 เดือนได ้ตัง้ แต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 เท่านั น
้
(ค) ธนาคารฯ สงวนสิทธิใ์ นการมอบสิทธิอ
์ ัตราดอกเบีย
้ ฝากประจาข ้างต ้นให ้แก่ลก
ู ค ้าทีเ่ ลือกชาระเบีย
้ ประกันแบบรายปี ผา่ นบัตรเครดิตซิตเี้ ท่านั น
้
(ง) ธนาคารฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปิ ดบัญชีเงินฝากประจาให ้แก่ผู ้ถือบัตรหลักเท่านั น
้ ยอดชาระเบีย
้ ประกันของบัตรเสริมจะถูกนั บรวมกับยอดชาระเบีย
้ ประกันของบัตรหลัก
(จ) ยอดชาระเบีย
้ ประกันทีร่ ว่ มรายการ ต ้องได ้รับได ้รับการอนุมัตแ
ิ ละตัดจ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตเี้ รียบร ้อยแล ้ว ทัง้ นี้ ลูกค ้าจะต ้องเซ็นใบตอบรับการรับมอบกรมธรรม์ประกันภัยนาส่งกลับ
บริษัทฯ ไม่ยกเลิกกรมธรรม์ และยังคงสถานะสมาชิกบัตรเครดิตซิต ี้ ตลอดครบกาหนดระยะเวลาของเงินฝาก 6 เดือน
(ฉ) หากลูกค ้าได ้คงยอดในบัญชีเงินฝากประจาจนครบกาหนดระยะเวลาฝากและไม่ได ้มีการทาผิดข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจา ธนาคารซิตแ
ี้ บงก์จะปิ ดบัญชีเงิน
ฝากประจาเมือ
่ ครบกาหนดระยะเวลาฝากของบัญชีเงินฝากประจาภายใต ้ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจานี้ ลูกค ้าจะได ้รับดอกเบีย
้ และเงินต ้นเข ้าบัญชีออมทรัพย์ทรี่ ะบุไว ้โดยอัตโนมัต ิ
(ช) หากลูกค ้าถอนเงินก่อนครบกาหนดอายุบญ
ั ชีเงินฝากประจาหรือลูกค ้าได ้มีการทาผิดข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจานี้ ธนาคารซิตแ
ี้ บงก์จะปิ ดบัญชีเงินฝาก
ประจาทันที หากลูกค ้าถอนเงินก่อนครบกาหนดอายุบญ
ั ชีเงินฝากประจาแต่นานกว่า 3 เดือน ลูกค ้าจะได ้รับดอกเบีย
้ เงินฝากออมทรัพย์ หากลูกค ้าถอนเงินก่อนครบกาหนดอายุบญ
ั ชีเงิน
ฝากประจาแต่น ้อยกว่า 3 เดือน ลูกค ้าจะไม่ได ้รับดอกเบีย
้ สาหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากประจานี้
(ซ) ธนาคารฯ ให ้บริการและมอบสิทธิพเิ ศษจากรายการส่งเสริมการขายให ้เฉพาะลูกค ้าทีช
่ าระค่าเบีย
้ ประกันทีร่ ว่ มรายการผ่านบัตรเครดิตซิตเี้ ท่านั น
้
้ อ
่ งให ้มีการทาประกัน หรือเป็ นตัวแทนหรือเป็ นนายหน ้าในการให ้ประกันภัยแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิม
้
(ฌ) ธนาคารฯ ไม่ได ้ชีช
่ เติมกับบริษัทฯ ก่อนตัดสินใจซือ
ผลิตภัณฑ์ประกัน
(ญ) บริษัทฯ ในฐานะนายหน ้าประกันภัย เป็ นผู ้นาเสนอผลิตภัณฑ์ด ้านประกันภัยทีจ
่ ัดสรรเพือ
่ ร่วมรายการ มิได ้มีหน ้าทีร่ ับประกันภัย
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ธนาคารซิตแ
ี้ บงก์
้ เงินฝาก (ร้อยละต่อปี )
ตารางที่ 1 อ ัตราดอกเบีย
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริม
่ ใช้ตงแต่
ั้
ว ันที่ 10 พฤษภาคม 2564
หน่วย: ร้อยละต่อปี
่ บัญชีเงินฝากประจาอีลท
o ข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขทั่วไปของโปรโมชัน
ี ****
(ก) ผลิตภัณฑ์บญ
ั ชีเงินบัญชีเงินฝากประจาอีลท
ี นีม
้ ผ
ี ลบังคับใช ้ตัง้ แต่วันที่ 23 มกราคม 2563 อัตราดอกเบีย
้ อาจมีการเปลีย
่ นแปลงซึง่ เป็ นไปตามประกาศดอกเบีย
้ เงินฝากธนาคาร
(ข) หากลูกค ้าได ้คงยอดในบัญชีเงินฝากประจาจนครบกาหนดระยะเวลาฝากและไม่ได ้มีการทาผิดข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจา ธนาคารซิตแ
ี้ บงก์จะปิ ดบัญชีเงิน
ฝากประจาเมือ
่ ครบกาหนดระยะเวลาฝากของบัญชีเงินฝากประจาภายใต ้ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจานี้ ลูกค ้าจะได ้รับดอกเบีย
้ และเงินต ้นเข ้าบัญชีออมทรัพย์ทรี่ ะบุไว ้โดยอัตโนมัต ิ
(ค) หากลูกค ้าถอนเงินก่อนครบกาหนดอายุบญ
ั ชีเงินฝากประจาหรือลูกค ้าได ้มีการทาผิดข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจานี้ ธนาคารซิตแ
ี้ บงก์จะปิ ดบัญชีเงินฝาก
ประจาทันที หากลูกค ้าถอนเงินก่อนครบกาหนดอายุบญ
ั ชีเงินฝากประจาแต่นานกว่า 3 เดือน ลูกค ้าจะได ้รับดอกเบีย
้ เงินฝากออมทรัพย์ หากลูกค ้าถอนเงินก่อนครบกาหนดอายุบญ
ั ชีเงิน
ฝากประจาแต่น ้อยกว่า 3 เดือน ลูกค ้าจะไม่ได ้รับดอกเบีย
้ สาหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากประจานี้
(ง) ผลิตภัณฑ์เงินบัญชีเงินฝากประจาอีลท
ี นีส
้ งวนสิทธิใ์ ห ้เฉพาะลูกค ้าสาหรับลูกค ้าซิตโี้ กลด์อล
ี ท
ี ทีม
่ ย
ี อดรวมเงินฝากและ/หรือการลงทุนกับธนาคารฯอย่างน ้อย 50,000,000 (ห ้าสิบ
ล ้านบาทถ ้วน) และต ้องมียอดการลงทุนอย่างน ้อยจานวน 10,000,000 (สิบล ้านบาทถ ้วน)
(จ) ยอดขัน
้ ตา่ ทีส
่ ามารถเข ้าร่วมผลิตภัณฑ์บญ
ั ชีเงินฝากประจาอีลท
ี นี้ คือ 1,000,000 (หนึง่ ล ้านบาทถ ้วน) และสูงสุดไม่เกิน 30,000,000 (สามสิบล ้านบาทถ ้วน) ต่อลูกค ้า ยอดบัญชี
เงินฝากประจาของลูกค ้าทีเ่ ปิ ดบัญชีรว่ มนัน
้ จะนั บเป็ นยอดเงินฝากของลูกค ้าบัญชีหลัก
(ฉ) บุคคลอเมริกันไม่มส
ี ามารถเข ้าร่วมผลิตภัณฑ์บญ
ั ชีเงินฝากประจานี้
่ บัญชีเงินฝากประจา Preferred Time Deposit *****
o ข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขทั่วไปของโปรโมชัน
(ก) ผลิตภัณฑ์บญ
ั ชีเงินบัญชีเงินฝากประจานีม
้ ผ
ี ลบังคับใช ้ตัง้ แต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็ นต ้นไป อัตราดอกเบีย
้ อาจมีการเปลีย
่ นแปลงซึง่ เป็ นไปตามประกาศดอกเบีย
้ เงินฝาก
ธนาคาร
(ข) หากลูกค ้าได ้คงยอดในบัญชีเงินฝากประจาจนครบกาหนดระยะเวลาฝากและไม่ได ้มีการทาผิดข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจา ธนาคารซิตแ
ี้ บงก์จะปิ ดบัญชีเงิน
ฝากประจาเมือ
่ ครบกาหนดระยะเวลาฝากของบัญชีเงินฝากประจาภายใต ้ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจานี้ ลูกค ้าจะได ้รับดอกเบีย
้ และเงินต ้นเข ้าบัญชีออมทรัพย์ทรี่ ะบุไว ้โดยอัตโนมัต ิ
(ค) หากลูกค ้าถอนเงินก่อนครบกาหนดอายุบญ
ั ชีเงินฝากประจาหรือลูกค ้าได ้มีการทาผิดข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจานี้ ธนาคารซิตแ
ี้ บงก์จะปิ ดบัญชีเงินฝาก
ประจาทันที หากลูกค ้าถอนเงินก่อนครบกาหนดอายุบญ
ั ชีเงินฝากประจาแต่นานกว่า 3 เดือน ลูกค ้าจะได ้รับดอกเบีย
้ เงินฝากออมทรัพย์ หากลูกค ้าถอนเงินก่อนครบกาหนดอายุบญ
ั ชีเงิน
ฝากประจาแต่น ้อยกว่า 3 เดือน ลูกค ้าจะไม่ได ้รับดอกเบีย
้ สาหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากประจานี้
(ง) ผลิตภัณฑ์เงินบัญชีเงินฝากประจานีส
้ งวนสิทธิใ์ ห ้เฉพาะลูกค ้าสาหรับลูกค ้าซิตโี้ กลด์ Preferred ทีม
่ ย
ี อดรวมเงินฝากและ/หรือการลงทุนกับธนาคารฯอย่างน ้อย 10,000,000 (สิบ
ล ้านบาทถ ้วน)
(จ) ยอดขัน
้ ตา่ ทีส
่ ามารถเข ้าร่วมผลิตภัณฑ์บญ
ั ชีเงินฝากประจานี้ คือ 1,000,000 (หนึง่ ล ้านบาทถ ้วน) และสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 (ห ้าล ้านบาทถ ้วน) ต่อลูกค ้า ยอดบัญชีเงินฝาก
ประจาของลูกค ้าทีเ่ ปิ ดบัญชีรว่ มนัน
้ จะนั บเป็ นยอดเงินฝากของลูกค ้าบัญชีหลัก
o ลูกค ้าสามารถเลือกเปิ ดบัญชี Absolute Time Deposit หรือ Preferred Time Deposit หรือ Elite Time Deposit ได ้เพียงอย่างใดอย่างหนึง่ เท่านั น
้
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ธนาคารซิตแ
ี้ บงก์
้ เงินฝาก (ร้อยละต่อปี )
ตารางที่ 1 อ ัตราดอกเบีย
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริม
่ ใช้ตงแต่
ั้
ว ันที่ 10 พฤษภาคม 2564
หน่วย: ร้อยละต่อปี
เงือ
่ นไขอืน
่ ๆ
ิ ธิย
1. ตัง้ แต่วันที่ 3 เมษายน 2560 เป็ นต ้นไป ลูกค ้าซิตโี้ กลด์ คือลูกค ้าทีม
่ ย
ี อดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตัง้ แต่ 5 ล ้านบาทขึน
้ ไป ทัง้ นีธ
้ นาคารฯมีสท
์ กเลิกสมาชิกภาพ
ของสมาชิกซิตโี้ กลด์ได ้ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้ามียอดเงินคงเหลือตา่ กว่า 5 ล ้านบาทเป็ นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน ตามเงือ
่ นไขของธนาคารฯ
ิ ธิย
2. ลูกค ้าซิตไี้ พรออริต ี้ คือลูกค ้าทีม
่ ย
ี อดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตัง้ แต่ 1 ล ้านบาทขึน
้ ไป ธนาคารฯมีสท
์ กเลิกสมาชิกภาพของสมาชิกซิตไี้ พรออริตไี้ ด ้ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้า
มียอดเงินคงเหลือตา่ กว่า 1 ล ้านบาทเป็ นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน ตามเงือ
่ นไขของธนาคารฯ
3. ลูกค ้าซิตแ
ี้ บงก์กงิ้ คือลูกค ้าทีม
่ ย
ี อดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตา่ กว่า 1 ล ้านบาท ทัง้ นีห
้ มายรวมถึงพนักงานธนาคารซิตแ
ี้ บงก์และพนั กงานในกลุม
่ ธุรกิจในเครือซิตท
ี้ ก
ุ
รายทีม
่ ย
ี อดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตา่ กว่า 1 ล ้านบาท
4. ลูกค ้านิตบ
ิ ค
ุ คล คือ นิตบ
ิ ค
ุ คลทีเ่ ปิ ดบัญชีกับสายบุคคลธนกิจโดยมียอดรวมเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตัง้ แต่ 1 ล ้านบาทขึน
้ ไป
5. วงเงิน หมายถึง ยอดรวมของเงินฝากทีล
่ ก
ู ค ้าและกลุม
่ เครือญาติของลูกค ้านัน
้ ทีท
่ ารายการภายในวันเดียวกัน
6. ทางธนาคารฯ อาจมีการให ้ของสมนาคุณสาหรับลูกค ้าทีเ่ ปิ ดบัญชีใหม่รวมถึงตามเทศกาลหรือโอกาสครบรอบตามทีธ
่ นาคารฯเห็นสมควร
และอาจให ้ของกานัลประจาปี สาหรับ
ลูกค ้าปั จจุบน
ั ทุกรายทีร่ ักษายอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตามเงือ
่ นไขทีก
่ าหนด ซึง่ ธนาคารฯมีการประชาสัมพันธ์และแจ ้งให ้ลูกค ้าทราบโดยทั่วกัน
7. ทางธนาคารฯขอสงวนสิทธิในการพิจารณาและเปลีย
่ นแปลงเงือ
่ นไขและอัตราดอกเบีย
้ เงินฝากตามความเหมาะสม เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได ้ โดย
ธนาคารฯจะประกาศให ้ทราบเป็ นคราวๆไป

ผูม
้ อ
ี านาจลงนาม .........................................
(ดอน จรรย์ศภ
ุ รินทร์)
่ ยกรรมการผูจ
ผูช
้ ว
้ ัดการใหญ่ฝ่ายบุคคลธนกิจ
ประกาศ ณ ว ันที่ 10 พฤษภาคม 2564
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ธนาคารซิตแ
ี้ บงก์
ิ เชือ
่ 1/
้ เงินให้สน
ตารางที่ 2 อ ัตราดอกเบีย
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริม
่ ใช้ตงแต่
ั้
ว ันที่ 10 พฤษภาคม 2564
หน่วย: ร้อยละต่อปี
้ อ้างอิง
ก. อ ัตราดอกเบีย
ั ้ ดี ประเภทเงินกู ้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate)
1. อัตราดอกเบีย
้ ลูกค ้ารายใหญ่ชน

MLR

ั ้ ดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate)
2. อัตราดอกเบีย
้ ลูกค ้ารายใหญ่ชน

MOR

้ ดี (Minimum Retail Rate)
3. อัตราดอกเบีย
้ ลูกค ้ารายย่อยชัน

MRR

้ ดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชีชวั่ คราว (Temporary Overdraft Facility)
4. อืน
่ ๆ -อัตราดอกเบีย
้ ลูกค ้ารายย่อยชัน

6.35
N/A
N/A
7.25
หน่วย: ร้อยละต่อปี

้ สูงสุด
ข. อ ัตราดอกเบีย
ิ เชือ
่ เพือ
ข.(1) เงินให้สน
่ การอุปโภคบริโภค (Consumer Loan)

่ ทีอ
สินเชือ
่ ยูอ
่ าศ ัย

วงเงินเบิกเกินบ ัญชีโดยมีเงินฝากเป็นประก ัน

่ บุคคลแบบไม่มห
สินเชือ
ี ล ักประก ันภายใต้
ิ ี้ เรดดีเ้ ครดิต)
กาก ับ (บ ัญชีซต

MLR-0.50% (ปั จจุบันอยูท
่ ี่ 5.85%)

N/A

25%

-

N/A

25%

วงเงินเบิกเกินบ ัญชี

ั้ (<= 1 ปี )
ระยะสน

ระยะยาว (>1ปี )

7. อัตราดอกเบีย
้ สูงสุดกรณีปกติ

N/A

N/A

N/A

8. อัตราดอกเบีย
้ สูงสุดกรณีผด
ิ นั ดชาระหนี้

N/A

N/A

N/A

5. อัตราดอกเบีย
้ สูงสุดกรณีปกติ
6. อัตราดอกเบีย
้ สูงสุดกรณีผด
ิ นั ดชาระหนี้
ิ เชือ
่ เพือ
ข.(2) เงินให้สน
่ การประกอบธุรกิจ (Commercial Loan)

หมายเหตุ
่ ประเภทที่ ธปท.กาหนดหลักเกณฑ์ไว ้เฉพาะ
1/ ไม่รวมถึงเงินให ้สินเชือ

ผูม
้ อ
ี านาจลงนาม .....................................................
(ดอน จรรย์ศภ
ุ รินทร์)
่ ยกรรมการผูจ
ผูช
้ ว
้ ัดการใหญ่ฝ่ายบุคคลธนกิจ
ประกาศ ณ ว ันที่ 10 พฤษภาคม 2564
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้ี
ธนาคารซิตแบงก์
ิ เชือ
่ 1/ และค่าบริการอืน
้ ปร ับ ทีเ่ กีย
ตารางที3่ อ ัตราค่าบริการต่างๆ เบีย
่ วเนือ
่ งก ับเงินฝาก เงินให้สน
่ ๆ
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริม
่ ใช้ตงแต่
ั้
ว ันที่ 10 พฤษภาคม 2564
ก. ค่าบริการต่างๆทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ งก ับเงินฝาก

อ ัตราค่าบริการ (บาท)

3/

1. ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก
(ค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีสาหรับลูกค ้าทีม
่ ย
ี อดคงเหลือตา่ กว่าที่
กาหนด)

ลูกค ้าซิตโี้ กลด์: ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ลูกค ้าซิตไี้ พรออริต:ี้ ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ลูกค ้าซิตแ
ี้ บงก์กงิ้ : 300 บาท/ลูกค ้า/เดือน

สาหรับลูกค ้าซิตแ
ี้ บงก์กงิ้ ทีม
่ ย
ี อดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับ
ธนาคารฯ รวมทุกบัญชีเฉลีย
่ ตา่ กว่า 200,000 บาท
อ ัตราค่าบริการ (บาท)

ิ เชือ
่
ข. ค่าบริการต่างๆทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ งก ับเงินให้สน
ิ เชือ
่ เพือ
ข. (1) ค่าบริการต่างๆของเงินให้สน
่ การอุปโภคบริโภค
(Consumer loan) ตามทีไ่ ด้จา
่ ยไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ

หมายเหตุ 4/

่ ส่วนบุคคล
สินเชือ
มีหล ักประก ัน

ไม่มห
ี ล ักประก ัน (ส่วนทีไ่ ม่ได้อยู่
ภายใต้การกาก ับ)

่ ทีอ
สินเชือ
่ ยูอ
่ าศ ัย

0.05% ของวงเงินกู ้ หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

ไม่มบ
ี ริการ

0.05% ของวงเงินกู ้ หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

1% ของวงเงินจดจานอง หรือสูงสุดไม่เกิน
200,000 บาท

ไม่มบ
ี ริการ

1% ของวงเงินจดจานอง หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000
บาท

หมายเหตุ

1. ค่าใช้จา
่ ยทีจ
่ า
่ ยให้แก่หน่วยงานราชการ ได้แก่
1) ค่าอากรแสตมป์
2) ค่าธรรมเนียมจดจานอง
2. ค่าใช้จา
่ ยทีจ
่ า
่ ยให้แก่บค
ุ คลอืน
่ หรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่
กรณีปกติ
1) ค่าตรวจสอบข ้อมูลเครดิต
2) ค่าสารวจและประเมินหลักประกัน 2/
3) ค่าเบีย
้ ประกันภัย
4) ค่าใช ้จ่ายในการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์อน
ื่ หรือช่องทางอืน
่
ชาระทีเ่ คาน์เตอร์ของธนาคารอืน
่ จัดเก็บค่าธรรมเนียมดังนี้
(ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลต่อรายการ / ในเขตต่างจังหวัดต่อรายการ
ตามอัตราจริง ทีธ
่ นาคารแต่ละแห่งเรียกเก็บ)
ธนาคารซิตแ
ี้ บงก์

ไม่มบ
ี ริการ

ไม่มบ
ี ริการ

ไม่มบ
ี ริการ

สูงสุด 4,000 บาท

ไม่มบ
ี ริการ

สูงสุด 4,000 บาท

เป็ นไปตามอัตราทีบ
่ ริษัทประกันกาหนด

ไม่มบ
ี ริการ

เป็ นไปตามอัตราทีบ
่ ริษัทประกันกาหนด

ไม่มบ
ี ริการ

ไม่มบ
ี ริการ

ไม่คด
ิ ค่าบริการ

ไม่คด
ิ ค่าบริการ

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

20 บาท/ 35 บาท

20 บาท/ 35 บาท

บมจ.ธนาคารทหารไทย

20 บาท/ 35 บาท

20 บาท/ 35 บาท

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

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.ธนาคารไทยพาณิชย์

25 บาท/ 40 บาท

25 บาท/ 40 บาท

กรณีผด
ิ นั ดชาระหนี้
1) ค่าใช ้จ่ายกรณีเช็คคืน (กรณีเช็คของธนาคารพาณิชย์อน
ื่ )

ไม่มบ
ี ริการ

2) ค่าใช ้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย (กรณีชาระหนีโ้ ดยการหักบัญชีกับ
สถาบันการเงินอืน
่ )
3) ค่าติดตามทวงถามหนี้
3. ค่าใช้จา
่ ยทีเ่ ป็นต้นทุนในการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์
2/

ไม่มบ
ี ริการ
100 บาท/รอบบัญชี

ไม่มบ
ี ริการ

100 บาท/รอบบัญชี

ไม่มบ
ี ริการ

ไม่มบ
ี ริการ

ไม่มบ
ี ริการ

ไม่มบ
ี ริการ

ไม่มบ
ี ริการ

ไม่มบ
ี ริการ

ไม่คด
ิ ค่าบริการ

ไม่มบ
ี ริการ

ไม่คด
ิ ค่าบริการ

กรณีปกติ
1) ค่าสารวจและประเมินหลักประกัน 2/
2) ค่าขอสาเนาใบแจ ้งยอดบัญชีแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็ นต ้นไป)
่
3) ค่าธรรมเนียมดาเนินการสินเชือ
กรณีผด
ิ นั ดชาระหนี้
1) ค่าติดตามทวงถามหนี้

ไม่มบ
ี ริการ

2/

ิ เชือ
่ เพือ
ข. (2) ค่าบริการต่างๆของเงินให้สน
่ การประกอบธุรกิจ
(Commercial loan)

วงเงินเบิกเกินบ ัญชี
ไม่มบ
ี ริการ

1. ไม่ม ี
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หมายเหตุ
ไม่มบ
ี ริการ

้ี
ธนาคารซิตแบงก์
ิ เชือ
่ 1/ และค่าบริการอืน
้ ปร ับ ทีเ่ กีย
ตารางที3่ อ ัตราค่าบริการต่างๆ เบีย
่ วเนือ
่ งก ับเงินฝาก เงินให้สน
่ ๆ
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริม
่ ใช้ตงแต่
ั้
ว ันที่ 10 พฤษภาคม 2564
ค. ค่าบริการอืน
่ ๆ

หมายเหตุ

อ ัตราค่าบริการ (บาท)5/
1 เล่มมี 30 ฉบับ ราคาเล่มละ 450 บาท (15 บาทต่อฉบับ)

1. ค่าสมุดเช็ค

้ เช็คของธนาคาร (Manager Cheque)
2. ค่าซือ

ลูกค ้าซิตโี้ กลด์: ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ลูกค ้าซิตไี้ พรออริต:ี้ 25 บาทต่อฉบับ
ลูกค ้าซิตแ
ี้ บงก์กงิ้ : 25 บาทต่อฉบับ
ลูกค ้าทั่วไป: 100 บาทต่อฉบับ

ื้ ด ้วยเช็คของลูกค ้าเท่านั น
สาหรับลูกค ้าทั่วไป จะบริการเฉพาะกรณีซอ
้

3. ค่าอายัดเช็ค

ลูกค ้าซิตโี้ กลด์: ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ลูกค ้าซิตไี้ พรออริต:ี้ ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ลูกค ้าซิตแ
ี้ บงก์กงิ้ : 200 บาทต่อฉบับ

กรณีสมุดเช็คหาย คิดค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเล่ม

4. ค่าอายัดดร๊าฟท์

ลูกค ้าซิตโี้ กลด์: ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ลูกค ้าซิตไี้ พรออริต:ี้ ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ลูกค ้าซิตแ
ี้ บงก์กงิ้ : 200 บาทต่อฉบับ
ลูกค ้าทั่วไป: 200 บาทต่อฉบับ

ค่าธรรมเนียมเพิม
่ เติม US$ 5 หรือมากกว่า จากธนาคารปลายทาง สาหรับ
ทุกกลุม
่ ลูกค ้า

0.0625% ของยอด ขัน
้ ตา่ เทียบเท่า 200 บาท

5. ค่าปรับเนือ
่ งจากเช็คหรือดร๊าฟท์คน
ื

6. ค่าเช็คส่งเรียกเก็บจากต่างประเทศ

ลูกค ้าซิตโี้ กลด์ 0.5% ขัน
้ ตา่ 100 บาทแต่ไม่เกิน 2,500 บาท
ลูกค ้าซิตไี้ พรออริต ี้ 1% ขัน
้ ตา่ 200 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาท
ลูกค ้าซิตแ
ี้ บงก์กงิ้ 1% ขัน
้ ตา่ 200 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาท
ลูกค ้าทั่วไป 2% ขัน
้ ตา่ 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาท

้ เช็ค
7. ค่ารับซือ

ลูกค ้าซิตโี้ กลด์ 0.5% ขัน
้ ตา่ 100 บาทแต่ไม่เกิน 2,500 บาท
ลูกค ้าซิตไี้ พรออริต ี้ 1% ขัน
้ ตา่ 200 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาท
ลูกค ้าซิตแ
ี้ บงก์กงิ้ 1% ขัน
้ ตา่ 200 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาท
ลูกค ้าทั่วไป 2% ขัน
้ ตา่ 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาท

8. การแลกเช็ค Gosi

ลูกค ้าซิตโี้ กลด์: ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ลูกค ้าซิตไี้ พรออริต:ี้ ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ลูกค ้าซิตแ
ี้ บงก์กงิ้ : ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ลูกค ้าทั่วไป: US$20.00 สาหรับยอดมากกว่า US$50.00
1% สาหรับยอดน ้อยกว่าหรือเทีย
่ บเท่า US$50.00

อาจมีคา่ ธรรมเนียมเพิม
่ เติมสาหรับดร๊าฟท์

ค่าอากรแสตมป์ 3 บาทต่อเช็ค
หากเป็ นเช็คทีอ
่ อกโดยธนาคารอืน
่ จากต่างประเทศ ลูกค ้าต ้องมีบัญชีกับ
ธนาคารซิตแ
ี้ บงก์ สาขาในประเทศไทย
หากเป็ นเช็คทีอ
่ อกโดยธนาคารซิตแ
ี้ บงก์จากต่างประเทศ ลูกค ้าไม่ต ้องมี
บัญชีกับธนาคารซิตแ
ี้ บงก์ สาขาในประเทศไทย

ค่าอากรแสตมป์ 3 บาทต่อเช็ค

9. การแลกเช็คเดินทาง
เช็คซิตค
ี้ อร์ป ทีถ
่ อ
ื โดยลูกค ้าซิตแ
ี้ บงก์
เช็คซิตค
ี้ อร์ป ทีถ
่ อ
ื โดยลูกค ้าทั่วไป

- กรณีไม่มก
ี ารแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ

ไม่คด
ิ ค่าบริการ

ยอดสูงสุดไม่เกิน US$ 10,000

ไม่คด
ิ ค่าบริการ

ยอดสูงสุดไม่เกิน US$ 3,000

ลูกค ้าซิตโี้ กลด์: 0.125% ค่าธรรมเนียมขัน
้ ตา่ 150 บาท
ลูกค ้าซิตไี้ พรออริต:ี้ 0.125% ค่าธรรมเนียมขัน
้ ตา่ 150 บาท
ลูกค ้าซิตแ
ี้ บงก์กงิ้ : 0.25% ค่าธรรมเนียมขัน
้ ตา่ 300 บาท
ลูกค ้าทั่วไป: 0.25% ค่าธรรมเนียมขัน
้ ตา่ 300 บาท

10. การแลกเช็คต่างประเทศสาหรับลูกค ้าซิตโี้ กลด์

US$25.00

11. ค่าสาเนาเช็คทีจ
่ า่ ยแล ้ว

ลูกค ้าซิตโี้ กลด์: ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ลูกค ้าซิตไี้ พรออริต:ี้ ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ลูกค ้าซิตแ
ี้ บงก์กงิ้ : เทียบเท่า 100 บาทต่อฉบับ

12. ค่าหนั งสือรับรองการฝากเงิน

ลูกค ้าซิตโี้ กลด์: ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ลูกค ้าซิตไี้ พรออริต:ี้ 200 บาทต่อฉบับ
ลูกค ้าซิตแ
ี้ บงก์กงิ้ : 200 บาทต่อฉบับ

ลูกค ้าซิตโี้ กลด์:
ลูกค ้าซิตไี้ พรออริต:ี้
13. ค่าธรรมเนียมบัตรเดบิต/เอทีเอ็ม
ลูกค ้าซิตแ
ี้ บงก์กงิ้ :

14. ถอนเงินสดผ่าน ตู ้ ATM

15. การโอนเงินผ่านตู ้ ATM
16. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินระหว่างบัญชี

17. การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ ท

18. การโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ ORFT

ลูกค ้าซิตโี้ กลด์:
ลูกค ้าซิตไี้ พรออริต:ี้
ลูกค ้าซิตแ
ี้ บงก์กงิ้ :
ลูกค ้าทั่วไป*:

ไม่มค
ี า่ ธรรมเนียมแรกเข ้า
คิดค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาทต่อบัตร*
คิดค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ 200 บาทต่อบัตร*
ไม่มค
ี า่ ธรรมเนียมแรกเข ้า
คิดค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาทต่อบัตร*
คิดค่าธรรมเนียมอกบัตรใหม่ 200 บาทต่อบัตร*
ไม่มค
ี า่ ธรรมเนียมแรกเข ้า
คิดค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาทต่อบัตร*
คิดค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ 200 บาทต่อบัตร*

ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ไม่คด
ิ ค่าบริการ
220 บาท/ รายการ

คิดเพิม
่ จากค่าธรรมเนียมปกติ

ใช ้อัตราแลกเปลีย
่ นประจาวัน

*ได ้รับการยกเว ้นค่าธรรมเนียมไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

*คิดค่าธรรมเนียมเฉพาะบัตรเอทีเอ็มธนาคารต่างประเทศอืน
่
นอกเหนือจากธนาคารซิตแ
ี้ บงก์

25 บาท/รายการ สาหรับการโอนตัง้ แต่ 1-10,000 บาท
35 บาท/รายการ สาหรับการโอนตัง้ แต่ 10,001-50,000 บาท
ไม่คด
ิ ค่าบริการ

150 บาท

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

Page 13

คิดเพิม
่ 100 บาท โดยธนาคารปลายทาง
คิดเพิม
่ อีก 10 บาท ต่อรายการโอน 10,000 บาท ถ ้าโอนไปต่างจังหวัด
และปริมณฑล
(สูงสุด 850 บาท)

้ี
ธนาคารซิตแบงก์
ิ เชือ
่ 1/ และค่าบริการอืน
้ ปร ับ ทีเ่ กีย
ตารางที3่ อ ัตราค่าบริการต่างๆ เบีย
่ วเนือ
่ งก ับเงินฝาก เงินให้สน
่ ๆ
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริม
่ ใช้ตงแต่
ั้
ว ันที่ 10 พฤษภาคม 2564

19. การโอนเงินผ่านระบบพร ้อมเพย์

ลูกค ้าซิตโี้ กลด์: ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ลูกค ้าซิตไี้ พรออริต:ี้ ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ลูกค ้าซิตแ
ี้ บงก์กงิ้ : ไม่คา่ คิดบริการ

20. การชาระเงินผ่านระบบพร ้อมเพย์

ลูกค ้าซิตโี้ กลด์: ไม่คา่ คิดบริการ
ลูกค ้าซิตไี้ พรออริต:ี้ ไม่คา่ คิดบริการ
ลูกค ้าซิตแ
ี้ บงก์กงิ้ : ไม่คา่ คิดบริการ

21. คาสัง่ ถาวร (Standing Instruction)

ลูกค ้าซิตโี้ กลด์: ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ลูกค ้าซิตไี้ พรออริต:ี้ ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ลูกค ้าซิตแ
ี้ บงก์กงิ้ : 25 บาทต่อการดาเนินการต่อครัง้

22. ค่าขอใบแจ ้งยอดบัญชีรวมทีเ่ คาน์เตอร์

ลูกค ้าซิตโี้ กลด์: ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ลูกค ้าซิตไี้ พรออริต:ี้ ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ลูกค ้าซิตแ
ี้ บงก์กงิ้ : 100 บาทต่อเดือน
ไม่คด
ิ ค่าบริการ

23. ค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชี สาหรับบัญชีทไี่ ม่เคลือ
่ นไหว
24. ค่า Courier
25. ค่าเช่าตู ้นิรภัย
ขนาดเล็ก = 4*10*23.5
ขนาดกลาง = 8*10*23.5
ขนาดใหญ่ = 8*16*23.5
ขนาดใหญ่ทส
ี่ ด
ุ = 16*16*23.5

26. บริการเงินสดฉุกเฉินสาหรับลูกค ้าซิตแ
ี้ บงก์สาขาต่างประเทศ

สามารถขอย ้อนหลังได ้ไม่เกิน 6 เดือน กรณีขอใบแจ ้งสรุปยอดบัญชีน ้อย
กว่า 1 เดือน คิดค่าธรรมเนียมเท่ากับ 1 เดือน

เทียบเท่า 500 บาทต่อครัง้ หรือเทียบเท่า
1,900 บาทต่อปี
3,300 บาทต่อปี
4,900 บาทต่อปี
6,900 บาทต่อปี
(เริม
่ ใช ้ตัง้ แต่วันที่ 3 มกราคม 2556)

ค่าประกันกุญแจ 2,500 บาทต่อตู ้
สาหรับลูกค ้าใหม่ การใช ้บริการตู ้นิรภัยสามารถใช ้ได ้เฉพาะลูกค ้าซิตโี้ กลด์
เท่านัน
้

ลูกค ้าซิตโี้ กลด์: ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ลูกค ้าซิตไี้ พรออริต:ี้ ไม่คด
ิ ค่าบริการ
ลูกค ้าซิตแ
ี้ บงก์กงิ้ : US$ 25.00
ลูกค ้า Citigold Private and US Barneys: ไม่คด
ิ ค่าบริการ
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หักจากยอดเงินทีจ
่ า่ ยให ้กับลูกค ้า

้ี
ธนาคารซิตแบงก์
ิ เชือ
่ 1/ และค่าบริการอืน
้ ปร ับ ทีเ่ กีย
ตารางที3่ อ ัตราค่าบริการต่างๆ เบีย
่ วเนือ
่ งก ับเงินฝาก เงินให้สน
่ ๆ
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริม
่ ใช้ตงแต่
ั้
ว ันที่ 10 พฤษภาคม 2564
อ ัตราค่าปร ับ (ร้อยละ)

ิ เชือ
่ ทีอ
้ ปร ับทีเ่ กีย
ง. เบีย
่ วเนือ
่ งก ับเงินให้สน
่ ยูอ
่ าศ ัย (Housing loan)

หมายเหตุ

ไม่คด
ิ ค่าบริการ

1.การชาระเงินกูค
้ น
ื โดยมีแหล่งทีม
่ าเป็นเงินกูย
้ ม
ื จากสถาบ ันการเงินอืน
่

่ ประเภทที่ ธปท.กาหนดหลักเกณฑ์ไว ้เฉพาะ
หมายเหตุ: 1/ ไม่รวมถึงเงินให ้สินเชือ
2/ ค่าใช ้จ่ายประเภทเดียวกันในข ้อ 2 และ 3 ธนาคารพาณิชย์จะเรียกเก็บจากลูกค ้าซา้ ซ ้อนไม่ได ้ และในกรณีทห
ี่ ลักประกันตัง้ อยูต
่ า่ งจังหวัดค่าใช ้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท
3/ ค่าธรรมเนียมแตกต่างตามประเภทของลูกค ้าและใช ้เฉพาะบุคคลธนกิจเท่านั น
้
4/ ยอดเงินคงเหลือเฉลีย
่ ขัน
้ ตา่ คานวณจากยอดรวมทุกบัญชีของลูกค ้าทีม
่ ก
ี ับธนาคารซิตแ
ี้ บงก์ ได ้แก่ บัญชีกระแสรายวัน, บัญชีออมทรัพย์,
บัญชีเงินฝากประจา กองทุนรวม และตราสารหนี้ (ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561ค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีสาหรับยอดคงเหลือตา่ กว่าทีก
่ าหนด เรียกเก็บในวันทาการแรกของเดือนถัดไป)
5/ รายละเอียดกลุม
่ ลูกค ้า
- ลูกค ้าซิตโี้ กลด์ คือลูกค ้าทีม
่ ย
ี อดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตัง้ แต่ 5 ล ้านบาทขึน
้ ไป
- ลูกค ้าซิตไี้ พรออริต ี้ คือลูกค ้าทีม
่ ย
ี อดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตัง้ แต่ 1 ล ้านบาทขึน
้ ไป
- ลูกค ้าซิตแ
ี้ บงก์กงิ้ คือลูกค ้าทีม
่ ย
ี อดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตา่ กว่า 1 ล ้านบาท
- ลูกค ้าทั่วไป คือลูกค ้าทีม
่ ไิ ด ้มีบัญชีกับธนาคารฯ
กรณีเก็บค่าธรรมเนียมเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ จะใช ้อัตราแลกเปลีย
่ น ณ วันทีเ่ ก็บค่าธรรมเนียม
ผูม
้ อ
ี านาจลงนาม ........................................................................
(ดอน จรรย์ศภ
ุ รินทร์)
่ ยกรรมการผูจ
ผูช
้ ว
้ ัดการใหญ่ฝ่ายบุคคลธนกิจ
ประกาศ ณ ว ันที่ 10 พฤษภาคม 2564
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