
ตังแตวั่นท ี1 พฤศจกิายน 2565 เป็นตน้ไป ซติกีรุ๊ปไดโ้อนธรุกจิธนาคารกลุม่ลกูคา้บคุคลในประเทศไทย ใหก้ับธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) (หมายเลขจด
ทะเบยีน 0107535000176) และ/หรอื บรษัิทในเครอืทเีกยีวขอ้ง (“ธนาคารยโูอบ”ี) 
ธนาคารยโูอบเีป็นผูอ้อกผลติภัณฑใ์นธรุกจิธนาคารกลุม่ลกูคา้บคุคล ภายใตแ้บรนด ์“ซติ”ี โดยมธีนาคารซติแีบงก ์เอน็.เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผูใ้หบ้รกิารที
เกยีวขอ้งกับผลติภัณฑนี์ 
ธนาคารยโูอบ ีไดร้ับอนุญาตจากซติกีรุป๊ ใหใ้ชเ้ครอืงหมายทางการคา้ “Citi / ซติ”ี “Citibank / ซติแีบงก”์ “Citigroup / ซติกีรุ๊ป” ดไีซนโ์คง้สแีดงดา้นบน และ
เครอืงหมายการคา้ใดๆ ทคีลา้ยคลงึกัน และสญัลักษณอ์นืใดทเีกยีวขอ้ง เป็นการชวัคราว 

ผลติภณัฑ:์ 
บญัชเีงนิฝากประจํา แคมเปญเงนิฝากประจํา  

  
ตารางการเปิดเผยขอ้มลูผลติภณัฑเ์งนิฝากประจําแบบธรรมดา (Bundle) <ชอืผูข้ายและออกผลติภณัฑ>์ 
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยขอ้มลูผลติภัณฑฉ์บบันีและควรศกึษารายละเอยีดและ
เงอืนไขโดยละเอยีด กอ่นทที่านจะตัดสนิใจซอืหรอืใชบ้รกิารผลติภัณฑ)์ 

ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) 

  
บญัชเีงนิฝากประจําแบบธรรมดา 
(Bundle) และแคมเปญเงนิฝากประจํา 

  2 พฤษภาคม 2566 
1 ผลติภณัฑน์คีอือะไร   

บัญชเีงนิฝากประจําแบบธรรมดา (Bundle) ใหอั้ตราดอกเบยีพเิศษโดยมกํีาหนดระยะเวลาฝาก 3 เดอืน  6 เดอืน และ 12 เดอืน โดยหาก
ฝากครบตามกําหนดจะไดร้ับเงนิตน้พรอ้มดอกเบยี เงนิฝากนีไมส่ามารถฝากเพมิหรอืทบต่อและไม่สามารถโยกยา้ยถา่ยโอนได ้และเงนิ
ฝากนีไดร้ับความคุม้ครองจากสถาบันคุม้ครองเงนิฝากตามจํานวนทีกําหนดไวใ้นกฎหมาย 

2. ผลติภณัฑน์มีลีกัษณะสาํคญัอะไรบา้ง   
  

แคมเปญเงนิฝากประจํา (Time Deposit Campaign) 
ก. แคมเปญเงนิฝากประจํา สําหรับลกูคา้ทซีอืประกันชวีติ และชําระเบยีประกัน 

ระยะเวลาการฝาก : 6 เดอืน 
วงเงนิฝาก ตังแต ่ 5,000 บาท และฝากไดไ้มเ่กนิ 2 เท่าของเบยีประกันชวีติปีแรก 

อัตราดอกเบยีต่อปี : 
ระยะเวลาการฝาก อัตราดอกเบยี หมายเหต ุ

6 เดอืน 
กรณทีชีําระเบยีประกันขันตํา 100,000 บาทตอ่ปีตอ่กรมธรรม ์

2.50% 
 

- ยอดเงนิฝากขันตํา 5,000 บาท และฝากได ้
ไมเ่กนิ 2 เทา่ของเบยีประกันชวีติปีแรก  

- กรณทีชีําระเบยีประกันขันตํา 500,000 บาท 
ตอ่ปีตอ่กรมธรรม ์มสีทิธฝิากเพมิในบัญชเีงนิ
ฝากประจํา 12 เดอืนดอกเบยี 3.00% ตอ่ปี 
ทังนีไมเ่กนิคา่เบยีประกันชวีติทชีําระปีแรก 

- กรณทีชีําระเบยีประกันขันตํา 3,000,000 
บาท ตอ่ปีตอ่กรมธรรม ์มสีทิธฝิากเพมิใน
บัญชเีงนิฝากประจํา 12 เดอืนดอกเบยี 
3.50% ตอ่ปี ทงันีไมเ่กนิคา่เบยีประกันชวีติ
ทชีําระปีแรก 

- ลกูคา้ตอ้งซอืประกันระหวา่งวันท ี1 เมษายน 
2566 - 30 มถินุายน 2566 และสามารถเปิด
บัญชนีีไดถ้งึวันท ี15 กรกฎาคม 2566 

 
 

ข. แคมเปญเงนิฝากประจํา สําหรับลกูคา้ทซีอืประกันชวีติ และชําระเบยีประกัน 
ระยะเวลาการฝาก : 12 เดอืน 
วงเงนิฝาก ตังแต ่ 5,000 บาท และสงูสดุตามเงอืนไขทธีนาคารกําหนด 

อัตราดอกเบยีต่อปี : 
ระยะเวลาการฝาก อัตราดอกเบยี หมายเหต ุ

12 เดอืน 
กรณทีชีําระเบยีประกันขันตํา 100,000 บาทตอ่ปีตอ่กรมธรรม ์
               

3.00% 
 

- ยอดเงนิฝากขันตํา 5,000 บาท และฝากได ้
ไมเ่กนิ 2 เทา่ของเบยีประกันชวีติปีแรก  

- กรณทีชีําระเบยีประกันขันตํา 500,000 บาท 
ตอ่ปีตอ่กรมธรรม ์มสีทิธฝิากเพมิในบัญชเีงนิ
ฝากประจํา 12 เดอืนดอกเบยี 3.00% ตอ่ปี 
ทังนีไมเ่กนิคา่เบยีประกันชวีติทชีําระปีแรก 

- กรณทีชีําระเบยีประกันขันตํา 3,000,000 
บาท ตอ่ปีตอ่กรมธรรม ์มสีทิธฝิากเพมิใน
บัญชเีงนิฝากประจํา 12 เดอืนดอกเบยี 
3.50% ตอ่ปี ทงันีไมเ่กนิคา่เบยีประกันชวีติ
ทชีําระปีแรก 



- ลกูคา้ตอ้งซอืประกันระหวา่งวันท ี1 เมษายน 
2566 - 30 มถินุายน 2566 และสามารถเปิด
บัญชนีีไดถ้งึวันท ี15 กรกฎาคม 2566 

 

 

ค. แคมเปญเงนิฝากประจํา สําหรับลกูคา้ซติโีกลด ์หรอื ซติไีพรออรติ ีทมีกีารลงทนุในกองทนุรวมทรี่วมรายการ 
ระยะเวลาการฝาก : 3 เดอืน 
วงเงนิฝาก ตังแต ่ 1,000,000 บาท - 25,000,000 บาท     

อัตราดอกเบยีต่อปี : 
 ระยะเวลาการฝาก อัตราดอกเบยี หมายเหต ุ

3 เดอืน  วงเงนิ ตังแต ่1,000,000 บาท - 25,000,000 บาท 
 
               

2.00% 
 

- สําหรับลกูคา้ซติโีกลดแ์ละซติไิพรออรติรีาย
เดมิและลกูคา้ใหม ่

- สําหรับลกูคา้ทลีงทนุในกองทนุรวมทรีว่ม
รายการ และเงนิฝากประจํา 3 เดอืนขันตํา
รวมกัน 2,000,000 บาท (สองลา้นบาทถว้น) 
โดยอัตราสว่นในเงนิฝากประจํา 3 เดอืนตอ้ง
ไมเ่กนิกวา่ 50% ของเงนิรวมลงทนุทงัหมด 

- ลกูคา้สามารถเปิดบัญชนีีไดถ้งึวันท ี30 
มถินุายน 2566 
 

 
 
 

ง. แคมเปญเงนิฝากประจํา สําหรับลกูคา้ซติโีกลด ์หรอื ซติไีพรออรติ ีทมีกีารลงทนุในกองทนุรวมทรี่วมรายการ 
ระยะเวลาการฝาก : 6 เดอืน 
วงเงนิฝาก ตังแต ่ 1,000,000 บาท - 25,000,000 บาท          

อัตราดอกเบยีต่อปี : 
ระยะเวลาการฝาก อัตราดอกเบยี หมายเหต ุ

6 เดอืน    วงเงนิ ตังแต ่1,000,000 บาท - 25,000,000 บาท 
 
               

1.90% 
 

- สําหรับลกูคา้ซติโีกลดแ์ละซติไิพรออรติรีาย
เดมิและลกูคา้ใหม ่

- สําหรับลกูคา้ทลีงทนุในกองทนุรวมทรีว่ม
รายการ และเงนิฝากประจํา 6 เดอืนขนัตํา
รวมกัน 2,000,000 บาท (สองลา้นบาทถว้น) 
โดยอัตราสว่นในเงนิฝากประจํา 6 เดอืนตอ้ง
ไมเ่กนิกวา่ 50% ของเงนิรวมลงทนุทงัหมด 

- ลกูคา้สามารถเปิดบัญชนีีไดถ้งึวันท ี30 
มถินุายน 2566 
 

 

 
 

จ. แคมเปญเงนิฝากประจํา 6 เดอืน 
ระยะเวลาการฝาก : 6 เดอืน 
วงเงนิฝาก ตังแต ่ 5,000,000 บาท          

อัตราดอกเบยีต่อปี : 
ระยะเวลาการฝาก อัตราดอกเบยี หมายเหต ุ

6 เดอืน    วงเงนิ ตังแต ่5,000,000 
 
               

1.15% 
 

- ลกูคา้สามารถเปิดบัญชนีีไดถ้งึวันท ี30 
มถินุายน 2566 

 

 
 



 
ฉ. แคมเปญเงนิฝากประจําพเิศษ สําหรับลกูคา้ซติโีกลดร์ายใหม ่

อัตราดอกเบยีต่อปี : 
 

o แคมเปญท ี1: เงนิฝากประจํา 6 เดอืน 
ระยะเวลาการฝาก อัตราดอกเบยี หมายเหต ุ

6 เดอืน     ยอดเงนิฝาก 100,000 บาท 
               แตไ่มเ่กนิ 1,000,000 บาท 
 
               

1.77% 
 

- ลกูคา้สามารถเปิดบัญชนีีไดถ้งึวันท ี2 
พฤษภาคม 2566 -31 กรกฎาคม 2566 

 
o แคมเปญท ี2: เงนิฝากประจําบันเดลิ 6 เดอืน ยอดเงนิฝากและเงนิลงทนุรวมกัน ตังแต ่2 ลา้นบาท และไมเ่กนิ 10 

ลา้นบาทโดยจะตอ้งจัดสรรยอดเงนิทนํีามาเขา้ร่วมแคมเปญเป็น 2 สว่น ดว้ยเงนิฝาก 90% และเงนิลงทนุ 10%         
ระยะเวลาการฝาก อัตราดอกเบยี หมายเหต ุ

6 เดอืน     ยอดเงนิฝาก 1,900,000 บาท 
               แตไ่มเ่กนิ 9,000,000 บาท 
 
               

1.80% 
 

- ยอดเงนิฝากและเงนิลงทนุรวมกัน ตังแต ่2 
ลา้นบาท และไมเ่กนิ 10 ลา้นบาท 

- ผลติภัณฑก์ารลงทนุทรี่วมรายการไดแ้ก ่
ผลติภัณฑต์ราสารหนี และกองทนุรวมแตไ่ม่
รวมถงึกองทนุ SSF หรอื RMF 

- ลกูคา้สามารถเปิดบัญชนีีไดถ้งึวันท ีวันท ี2 
พฤษภาคม 2566 -31 กรกฎาคม 2566 

 
 

 
- จํานวนวันต่อปีทใีชใ้นการคดิดอกเบยี :               365 วัน 
- ความถใีนการรับดอกเบยี :                               ณ วันทคีรบกําหนด โดยจะไดร้ับเงนิตน้พรอ้มดอกเบยีเขา้บญัช ี
                                                                   เงนิฝากออมทรัพยโ์ดยอัตโนมัติ 

1/ลกูคา้ซติโีกลด ์คอืลกูคา้ทมียีอดรวมของเงนิฝากและเงนิลงทนุกับธนาคารฯตังแต ่5 ลา้นบาทขนึไป ทังนธีนาคารฯมสีทิธยิกเลกิสมาชกิภาพของ
สมาชกิซติโีกลดไ์ดใ้นกรณีทลีกูคา้มยีอดเงนิคงเหลอืตํากวา่ 5 ลา้นบาทเป็นระยะเวลา 12 เดอืนตดิตอ่กัน ตามเงอืนไขของธนาคารฯ 
 
2/ลกูคา้ซติไีพรออรติ ีคอืลกูคา้ทมียีอดรวมของเงนิฝากและเงนิลงทนุกับธนาคารฯตังแต ่1 ลา้นบาทขนึไป ธนาคารฯมสีทิธยิกเลกิสมาชกิภาพของ
สมาชกิซติไีพรออรติไีดใ้นกรณีทลีกูคา้มยีอดเงนิคงเหลอืตํากวา่ 1 ลา้นบาทเป็นระยะเวลา 12 เดอืนตดิตอ่กันตามเงอืนไขของธนาคารฯ 
  

หมายเหต:ุ ท่านจะถูกหักภาษีเงนิได ้ณ ทจี่าย 15% ของจํานวนดอกเบยีทไีดร้ับ โดยท่านมสีทิธเิลอืกทจีะนําดอกเบยีทไีดร้ับไปรวมเป็น
รายไดป้ระจําปีเพอืคํานวณภาษีเงนิไดห้รอืไม่ก็ได ้
  
3. ผลติภณัฑน์มีคีา่บรกิารอะไรบา้ง   

ไมม่ ี

  
4. ผลติภณัฑน์มีขีอ้กําหนดและอาจทําใหท้า่นมภีาระหนา้ทอีะไรบา้ง 

 
แคมเปญเงนิฝากประจํา (Time Deposit Campaign) 
ก. และ ข. แคมเปญเงนิฝากประจํา สําหรับลูกคา้ทซีอืประกันชวีติ และชําระเบยีประกัน 

ระยะเวลาการฝาก : 6 เดอืน และ 12 เดอืน 
วงเงนิฝาก ตังแต ่ 5,000 บาท ถงึสงูสดุตามเงอืนไขทธีนาคารกําหนด  
 ลูกคา้ตอ้งซอืประกันชวีติและชําระเบยีประกันขันตํา 100,000 บาทต่อปีต่อกรมธรรม ์(ระยะเวลาการจ่ายเบยีประกันขนึอยู่

กับประเภทของผลติภัณฑป์ระกัน) ระหว่างวันท ี1 เมษายน 2566 - 30 มถินุายน 2566 
 กรมธรรมต์อ้งไดร้ับการอนุมัตไิมเ่กนิวันท ี7 กรกฎาคม 2566 (กรมธรรมต์อ้งไดร้ับการอนุมัตกิอ่นการเปิดบัญชเีงนิฝาก)   
 ลกูคา้ตอ้งเปิดบัญชเีงนิฝากประจําพเิศษยอดเงนิฝากขันตํา 5,000 บาทประเภทจ่ายดอกเบยีเมอืครบกําหนด ตังแตวั่นท ี1 

เมษายน 2566 ถงึ 15 กรกฎาคม 2566 
     o กรณีทชีําระเบยีประกันขันตํา 100,000 บาทต่อปีต่อกรมธรรม ์ฝากไดไ้ม่เกนิ 2 เท่าของเบยีประกันชวีติปีแรก โดย

สามารถเลอืกฝากประจํา 6 เดอืน ดอกเบยี 2.50% หรอื 12 เดอืนดอกเบยี 3.00% ตอ่ปี 
และลกูคา้มสีทิธฝิากเพมิในกรณีดังต่อไปนี 

                    o กรณีทชีําระเบยีประกันขันตํา 500,000 บาท ตอ่ปีตอ่กรมธรรม ์มสีทิธฝิากเพมิในบัญชเีงนิฝากประจํา 12 
เดอืนดอกเบยี 3.00% ตอ่ปี ทังนไีมเ่กนิคา่เบยีประกันชวีติทชีําระปีแรก 



                    o กรณีทชีําระเบยีประกันขันตํา 3,000,000 บาท ต่อปีต่อกรมธรรม ์มสีทิธฝิากเพมิในบัญชเีงนิฝากประจํา 
12 เดอืนดอกเบยี 3.50% ต่อปี ทังนีไม่เกนิค่าเบยีประกันชวีติทชีําระปีแรกเปิดบัญชเีงนิฝากไดเ้ฉพาะ
บคุคลธรรมดาเทา่นัน จํากัด 1 บัญชตีอ่ 1 กรมธรรม ์ 

 เปิดบัญชเีงนิฝากไดเ้ฉพาะบุคคลธรรมดาเทา่นัน จํากัด 1 บัญชตีอ่ 1 กรมธรรม ์
 บัญชเีงนิฝากตอ้งเปิดในนามของ ผูเ้อาประกัน หรอืผูช้ําระเบยีประกัน เท่านัน      
 กรณีลกูคา้ยกเลกิกรมธรรม ์กอ่นบัญชเีงนิฝากประจําครบกําหนดระยะเวลาฝาก ลูกคา้จะไดร้ับดอกเบยีเงนิฝากประจําใน

อัตราดอกเบยีปกตทิปีระกาศ ณ ขณะนัน 
           

 
ค. และ ง. แคมเปญเงนิฝากประจํา สําหรับลูกคา้ซติโีกลด ์หรอื ซติไีพรออรติ ีทมีกีารลงทนุในกองทนุรวมทรี่วมรายการ 

ระยะเวลาการฝาก : 3 เดอืน และ 6 เดอืน 
วงเงนิฝาก ตังแต ่ 1,000,000 บาท - 25,000,000 บาท  

 รับอัตราดอกเบยีเงนิฝากประจํา 2% ต่อปี ระยะเวลา 3 เดอืน หรอือัตราดอกเบยีเงนิฝากประจํา 1.9% ต่อปี ระยะเวลา 6 
เดอืน สําหรับลกูคา้ปัจจุบันและลกูคา้ใหม ่Citigold/ Citi Priority ตามเงอืนไขท ีธนาคารกําหนด (“ลกูคา้”) โดยจะรับอัตรา
ดอกเบีย ดังกล่าวเมือลงทุนในกองทุนรวมทีมีการคิดค่าธรรมเนียม Front end fee (ไม่รวมกองทุนประ เภท 
SSF/RMF/Money Market) และฝากเงนิเขา้บัญชีเงนิฝากประจํา ตังแต่วันที  1 เมษายน 2566 - 30 มถิุนายน 2566 
(“ระยะเวลาสง่เสรมิการขาย”) โดยจํานวนเงนิลงทุนและจํานวนเงนิฝากประจํา 3 เดอืนหรอื 6 เดอืน ตอ้งลงทุนจํานวนเงนิที
เทา่กัน และชอืบัญชขีองกองทุนรวม และชอืบัญชเีงนิฝากประจําตอ้งเป็นชอืเดยีวกัน  (ตัวอยา่ง เมอืลกูคา้ลงทุนในกองทุน
รวม ลูกคา้จะไดร้ับอัตราดอกเบยีเงนิฝากประจํา 2% ต่อปี ระยะเวลา 3 เดอืน หรอือัตราดอกเบยี 1.9% ต่อปี ระยะเวลา 6 
เดอืน เมอืลกูคา้ฝากเงนิจํานวนเทยีบเท่ากับการลงทนุ 1,000,000 บาท)  

 ลกูคา้สามารถฝากเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากประจํา โดยเปิดบัญชเีงนิฝากใหม่กับธนาคาร หรอืจะฝากเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากเดมิที
ลกูคา้มอียูกั่บธนาคารก็ได ้

 การทํารายการฝากเงนิ สําหรับเงนิฝากประจําดว้ยอัตราดอกเบยีพเิศษนีตอ้งทําภายในระยะเวลาสง่เสรมิการขายและภายใน 
7 วันนับจากวันททํีารายการกองทนุรวมทมีกีารคดิค่าธรรมเนียม โดยแนบสําเนาทํารายการซอืไวกั้บสลปิทํารายการฝากเงนิ 

 การลงทุนในกองทุนรวมทีมีการคิดค่าธรรมเนียม Front end fee (ไม่รวมกองทุนประเภท SSF/RMF/Money Market) 
จะตอ้งทํารายการในวันทเีปิดบัญชกีองทนุหรอืนําเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากประจําในรายการสง่เสรมิการขายนี 

 ผูล้งทุนควรทําความเขา้ใจลักษณะสนิคา้ เงอืนไขผลตอบแทน และความเสยีงกอ่นตัดสนิใจลงทุน กรุณาศกึษาหนังสอืชี
ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ (Fund Fact Sheet) สําหรับแต่ละกองทุนไดจ้ากเว็บไซตข์อง บลจ. UOBAM, KTAM, KSAM, 
K-ASSET, ABRDN และ SCBAM และควรขอคําแนะนําเพมิเตมิจากผูแ้นะนําการลงทนุกอ่นทําการลงทนุ 

 กรณีลกูคา้เขา้ร่วมรายการสง่เสรมิการตลาดนีและรายการสง่เสรมิการตลาดรายการอนืๆ ในหว้งเวลาเดยีวกัน ตอ้งไดร้ับของ
สมนาคณุรวมทังหมดไมเ่กนิ 0.2% ของมลูคา่การลงทนุของผูซ้อืแตล่ะราย 

 อัตราดอกเบยีทเีพมิขนึจะเป็นมูลค่าไม่เกนิ 0.2% ของยอดเงนิฝากและเงนิลงทุนรวมทังหมด ทังนี ชอืบัญชขีองกองทุน
รวมและชอืบัญชเีงนิฝากประจําตอ้งเป็นชอืเดยีวกัน  

 รายการสง่เสรมิการขายนีไม่สามารถนําไปนับรวมกับโปรโมชันอนืๆ ได ้และไม่สามารถแลกรับเป็นเงนิสดหรอืโอนใหผู้อ้นื
ได ้

 หากยอดเงนิฝากในแต่ละครังเกนิจํานวนทีกําหนดไวต้ามตารางขา้งตน้ ยอดเงนิฝากทังจํานวนทีฝากพรอ้มกันในครัง
ดังกลา่วจะไมไ่ดร้ับดอกเบยีในอัตราพเิศษ 

 เมอืถงึวันครบกําหนดและลกูคา้ไมม่าตดิต่อ ระบบจะฝากต่อโดยคํานวณเป็นดอกเบยีทบตน้        
             1) กรณีถอนเงนิกอ่นครบกําหนด และ ระยะเวลาฝากนอ้ยกว่าตามรายการทีกําหนด จะไมม่กีารจ่ายดอกเบยี  
             2) กรณีถอนเงนิก่อนครบกําหนด และ ระยะเวลาฝากมากกว่าหรอืเท่ากับรายการทีกําหนด จะไดร้ับอัตราดอกเบยีออม

ทรัพย ์ณ ขณะนันพรอ้มหักภาษี ณ ทจี่าย 
 หากครบกําหนดระยะเวลาฝากเงนิแลว้และลูกคา้ไม่ไดม้าถอนคนื หรอืแจง้ความประสงคใ์นการเปลียนแปลงประเภทเงนิ

ฝาก ใหถ้อืว่าลูกคา้ตกลงฝากเงนิต่อตามระยะเวลาเดมิ และตามประเภทเงนิฝากประจํานัน โดยลูกคา้จะไดร้ับดอกเบยีใน
อัตราทธีนาคารประกาศ ณ ขณะทธีนาคารดําเนนิการรับฝากตอ่น 

  หลักเกณฑแ์ละเงอืนไขอนืของบัญชเีงนิฝากประจํา รวมถงึหลักเกณฑก์ารจ่ายดอกเบยี กรณีฝากเงนิไม่ครบตามกําหนด
ระยะเวลาฝากเงนิ ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนด และเงอืนไขบัญชเีงนิฝากประจํา 

 เงนิฝากนีไดร้ับความคุม้ครองจากสถาบนัคุม้ครองเงนิฝากตามจํานวนทีกําหนดไวใ้นกฎหมาย 
 

จ. แคมเปญเงนิฝากประจํา สําหรับลกูคา้ทนํีาเงนิมาฝากตังแตวั่นท ี1 เมษายน 2566 - 30 มถินุายน 2566 
ระยะเวลาการฝาก : 6 เดอืน 
วงเงนิฝาก ตังแต ่ 5,000,000 บาท  
 อัตราดอกเบยีพเิศษนีสําหรับลกูคา้ประเภทบคุคลธรรมดา 



 จ่ายดอกเมอืครบกําหนดระยะเวลาฝาก 
 ในกรณีการถอน/ปิดบัญชทีีมีระยะเวลาในการฝากนอ้ยกว่า 3 เดอืน จะไม่ไดร้ับดอกเบยี และหากระยะเวลาฝากตังแต่ 3 

เดอืนขนึไป แตไ่มถ่งึวันครบกําหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบยีตามอัตราดอกเบยีออมทรัพยท์ปีระกาศ ณ ขณะนันแทน (พรอ้ม
ทังหักภาษี ณ ทจี่าย)  

 เมอืครบกําหนดระยะเวลาฝากและลูกคา้ไม่ไดแ้จง้ความประสงคใ์นการเปลยีนแปลงประเภทเงนิฝาก ธนาคารจะรับทําการ
ฝากตอ่ตามระยะเวลาเดมิ และตามประเภทเงนิฝากประจําทัวไป โดยจะไดร้ับดอกเบยีในอัตราตามทปีระกาศขณะนัน 

 หลักเกณฑแ์ละเงอืนไขอนืของบัญชเีงนิฝากประจํา รวมถงึหลักเกณฑก์ารจ่ายดอกเบยี กรณีฝากเงนิไม่ครบตามกําหนด
ระยะเวลาฝากเงนิ ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนด และเงอืนไขบัญชเีงนิฝากประจํา   

 เงนิฝากนีไดร้ับความคุม้ครองจากสถาบนัคุม้ครองเงนิฝากตามจํานวนทีกําหนดไวใ้นกฎหมาย 
 

ฉ. แคมเปญเงนิฝากประจําพเิศษ สําหรับลกูคา้ซติโีกลดร์ายใหม ่ระหว่างวันท ี2  พฤษภาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566 
ระยะเวลาการฝาก : 6 เดอืน 

 
แคมเปญท ี1: ยอดเงนิฝากตังแต ่1 แสนบาท และไมเ่กนิ 1 ลา้นบาท รับดอกเบยีเงนิฝากประจํา 6 เดอืน 
สงูสดุ 1.77% ตอ่ปี 
 
แคมเปญท ี2: ยอดเงนิฝากและเงนิลงทุนรวมกัน ตังแต่ 2 ลา้นบาท และไม่เกนิ 10 ลา้นบาท รับดอกเบยีเงนิฝาก
ประจํา  6 เดอืน 1.80% ต่อปี โดยจะตอ้งจัดสรรยอดเงนิทนํีามาเขา้ร่วมแคมเปญเป็น 2 สัดสว่น ดว้ยเงนิฝากท ี90% 
และเงนิลงทุนท ี10% 

 
 ผลติภัณฑก์ารลงทนุทรี่วมรายการไดแ้ก ่ผลติภัณฑต์ราสารหนี และกองทนุรวมแต่ไมร่วมถงึกองทนุ SSF หรอื RMF 
 ลูกคา้จะตอ้งฝากเงนิและลงทุนตามเงอืนไขภายในระเวลาของแคมเปญระหว่างวันที 2 พฤษภาคม 2566 -31 กรกฎาคม 

2566   
 ลกูคา้ 1 ทา่นสามารถเขา้ร่วมโปรแกรมนีไดเ้พยีงครงัเดยีวเทา่นัน 
 ยอดเงนิทนํีามาลงทนุตามเงอืนไขของขอ้เสนอท ี2 นจีะไมส่ามารถเขา้ร่วมแคมเปญการลงทนุอนืได ้
 การลงทุนมคีวามเสยีง ผูล้งทุนควรทําความเขา้ใจลักษณะสนิคา้ นโยบายกองทุน เงอืนไขผลตอบแทน ความเสยีง และผล

การดําเนนิงานของกองทนุกอ่นตัดสนิใจลงทุน 
 กรณีลกูคา้เขา้ร่วมรายการสง่เสรมิการตลาดนีและรายการสง่เสรมิการตลาดรายการอนืๆ ในหว้งเวลาเดยีวกัน ตอ้งไดร้ับของ

สมนาคณุรวมทังหมดไมเ่กนิ 0.2% ของมลูคา่การลงทนุของลกูคา้แตล่ะราย 
 เงนิฝากนีไดร้ับความคุม้ครองจากสถาบนัคุม้ครองเงนิฝากตามจํานวนทีกําหนดไวใ้นกฎหมาย 

 
 

 
   1/ลูกคา้ซติโีกลด ์คอืลูกคา้ทมีียอดรวมของเงนิฝากและเงนิลงทุนกับธนาคารฯตังแต่ 5 ลา้นบาทขนึไป ทังนีธนาคารฯมีสทิธยิกเลิก
สมาชกิภาพของสมาชกิซติโีกลดไ์ดใ้นกรณีทลีกูคา้มยีอดเงนิคงเหลอืตํากวา่ 5 ลา้นบาทเป็นระยะเวลา 12 เดอืนตดิตอ่กัน 
 
   2/ลูกคา้ซติไีพรออรติ ีคอืลูกคา้ทีมียอดรวมของเงนิฝากและเงนิลงทุนกับธนาคารฯตังแต่ 1 ลา้นบาทขนึไป ธนาคารฯมีสทิธยิกเลิก
สมาชกิภาพของสมาชกิซติีไพรออรติีไดใ้นกรณีทีลูกคา้มียอดเงนิคงเหลือตํากว่า 1 ลา้นบาทเป็นระยะเวลา 12 เดือนตดิต่อกันตาม
เงอืนไขของธนาคารฯ 
 
 
 
 
 



หมายเหต ุ
- การเปิดบัญชเีงนิฝากประจําจะตอ้งเปิดคูกั่บบัญชอีอมทรัพย ์
- ท่านตอ้งฝากเงนิตามระยะเวลาทกํีาหนด จงึจะไดร้ับดอกเบยีตามอัตราทรีะบไุวใ้นขอ้ 2 มฉิะนัน ทา่นจะไดร้ับดอกเบยีตามอัตราทรีะบุไว ้

ในขอ้ 5 

- สทิธใินการหักกลบหนี: สถาบันการเงนิมสีทิธใินการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของท่านเพอืชําระหนีคงคา้งทที่านมอียู่กับสถาบันการเงนิ 
โดยจะแจง้เป็นหนังสอืใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันทําการ  

5. อะไรจะเกดิขนึหากทา่นถอนเงนิกอ่นครบกําหนด 

   - หากทา่นถอนเงนิกอ่นครบกําหนดอายุ:   

           + ระยะเวลาฝาก ไมถ่งึ 3 เดอืน ไมไ่ดร้ับดอกเบยี 
           + ระยะเวลาฝาก เกนิกว่า 3 เดอืนจะไดร้ับดอกเบยีเงนิฝากออมทรัพย ์
  
   - หากทา่นถอนเงนิบางสว่นกอ่นครบกําหนด:         

           + ไมอ่นุญาตใหถ้อนบางสว่น   

6. ผลติภณัฑน์มีคีวามเสยีงทสีําคญัอะไรบา้ง 

- ท่านควรตระหนักวา่ในกรณีทสีถาบนัการเงนิถกูปิดกจิการ เงนิฝากของทา่นจะไดร้ับความคุม้ครองจากสถาบันคุม้ครองเงนิฝากตาม
จํานวนเงนิฝากทังหมดรวมดอกเบยีนับรวมกันทกุบัญชทีที่านมอียูกั่บสถาบันการเงนิแหง่นี 1 ลา้นบาท ตังแต ่11 ส.ค. 2564 ทังนีกําลัง
อยูใ่นระหวา่งการแกไ้ขกฎหมายทเีกยีวขอ้ง ความคุม้ครองไม่ครอบคลมุถงึบัญชเีงนิบาทของผูม้ถีนิทอียูน่อกประเทศ และบัญชเีงนิฝาก
เงนิตราตา่งประเทศ 
- สําหรับเงนิฝากสว่นทเีกนิกวา่ความคุม้ครอง ทา่นอาจจะไดร้ับคนืไมเ่ต็มจํานวนโดยตอ้งเฉลยีตามสดัสว่นหลังจากทมีกีาร ชําระบัญชี
ทรัพยส์นิของสถาบันการเงนิ 

 

7. ทา่นควรทําอยา่งไร หากรายละเอยีดในการตดิตอ่ของทา่นเปลยีนแปลง 

ท่านควรแจง้สถาบันการเงนิทันท ีเพอืใหก้ารสอืสารขอ้มลูกับทา่นเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผา่นชอ่งทางต่อไปนี 

+ แจง้ไดท้ ีwww.citibank.co.th โดยแจง้ความจํานงผ่านชอ่งทางทกํีาหนดไวใ้นเว๊บไซต ์, ตดิตอ่ ซติโีฟนแบงกก์งิ หมายเลข 
1588  

+ ตดิต่อทสีาขาของเราท ีอนิเตอรเ์ชนจ ์21 เลขท ี399 อาคารอนิเตอรเ์ชนจ ์21 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ โทร 0-2232-2484 

+ ตดิต่อทสีาขาของเราท ีเดอะครสิตัล เลขท ี213, 215 ศนูยก์ารคา้เดอะครสิตัล Phase 3 อาคาร I หอ้งเลขท ี301 ถนน
ประดษิฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 โทร 0-2078-7444 

+ ตดิต่อทสีาขาของเราท ีเซ็นทรัลเวลิด ์2 ชนั 4 โซน Beacon เลขท ี999/9 เซ็นทรัลเวลิด ์ถนนพระราม1 แขวงปทมุวัน เขต
ปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 0-2079-8500 

8. ทา่นสามารถหารายละเอยีดเพมิเตมิเกยีวกบัผลติภณัฑน์หีรอืตดิตอ่กบัสถาบนัการเงนิไดอ้ยา่งไร 

หากทา่นมขีอ้สงสยัหรอืแจง้ขอ้รอ้งเรยีน ท่านสามารถเขา้ไปดูรายละเอยีดเพมิเตมิไดผ้า่นชอ่งทางต่อไปนี 

+ แจง้ไดท้ ีwww.citibank.co.th โดยแจง้ความจํานงผ่านชอ่งทางทกํีาหนดไวใ้นเว็บไซต ์, ตดิตอ่ ซติโีฟนแบงกก์งิ หมายเลข 
1588  

+ ตดิต่อทสีาขาของเราท ีอนิเตอรเ์ชนจ ์21 เลขท ี399 อาคารอนิเตอรเ์ชนจ ์21 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ โทร 0-2232-2484 

+ ตดิต่อทสีาขาของเราท ีเดอะครสิตัล เลขท ี213, 215 ศนูยก์ารคา้เดอะครสิตัล Phase 3 อาคาร I หอ้งเลขท ี301 ถนน
ประดษิฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 โทร 0-2078-7444 

+ ตดิต่อทสีาขาของเราท ีเซ็นทรัลเวลิด ์2 ชนั 4 โซน Beacon เลขท ี999/9 เซ็นทรัลเวลิด ์ถนนพระราม1 แขวงปทมุวัน เขต
ปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 0-2079-8500  

9. ทางเลอืกอนืในกลุม่ผลติภณัฑเ์งนิฝาก 

บัญชเีงนิฝากประจําแบบธรรมดา    

คําเตอืน :  เงนิฝากนไีดร้ับความคุม้ครองจากสถาบันคุม้ครองเงนิฝากตามจํานวนทกํีาหนดไวใ้นกฎหมาย โดยในปัจจุบันคอืสงูสดุ ไมเ่กนิ 
1 ลา้นบาทตังแต ่11 ส.ค. 2564 ทังนีกําลังอยูใ่นระหวา่งการแกไ้ขกฎหมายทเีกยีวขอ้ง 

ขอ้มลูในเอกสารฉบบัน ีมผีลใชบ้งัคบัไดจ้นกวา่จะมกีารเปลยีนแปลง เชน่ อตัราดอกเบยี หรอืเงอืนไขตา่งๆ เป็นตน้ 

ขอ้มลูเพมิเตมิ :ไมม่ ี
 


