ธนาคารซิตี้แบงก์
ตารางที่ 1 อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก (ร้อยละต่อปี)
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556
หน่วย: ร้อยละต่อปี

ประเภทลูกค้า
ประเภทเงินฝาก
1. เงินฝากกระแสรายวัน (Current Accounts)

ผู้มีถิ่นทีอ่ ยู่นอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล 3
ลูกค้าซิตี้โกลด์ 1 ลูกค้าซิตี้แบงก์กิ้ง 2
0
N/A

บุคคลธรรมดา
ลูกค้าซิตี้โกลด์ 1 ลูกค้าซิตี้แบงก์กิ้ง 2
0

นิติบุคคล 3

0.65

0.25

0.65

N/A

0.65
2.50
1.25

0.55
0.55
0.55

0.65
2.50
1.25

N/A
N/A
N/A

0.40
1.00
1.75
2.00
2.40

0.80
0.90
1.00
1.00
1.00

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

0.65
0.75

N/A

2. เงินฝากออมทรัพย์ (Saving Accounts)
2.1. ออมทรัพย์แบบธรรมดา บัญชีซิตี้วัน และออมทรัพย์เฟล็กซิเบิล้
วงเงิน ตั้งแต่ 0.01 บาทขึ้นไป
2.2. ออมทรัพย์เซฟวิ่งพลัส
วงเงิน 0 - 1,999,999 บาท
วงเงิน 2,000,000 - 20,000,000
วงเงิน 20,000,001 บาท ขึ้นไป
2.3. ออมทรัพย์เพิ่มค่า
วงเงิน ตั้งแต่ 0 - 99,999 บาท
ตั้งแต่ 100,000 - 1,999,999 บาท
ตั้งแต่ 2,000,000 - 9,999,999 บาท
ตั้งแต่ 10,000,000 - 19,999,999 บาท
ตั้งแต่ 20,000,000 - 49,999,999 บาท
2.4. ออมทรัพย์มันนี่ มาร์เก็ต เซฟวิ่ง
วงเงิน ตั้งแต่ 0 - 1,999,999 บาท
ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป
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ประเภทลูกค้า
ผู้มีถิ่นทีอ่ ยู่นอกประเทศ
ประเภทเงินฝาก

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล 3

ลูกค้าซิตี้โกลด์ 1 ลูกค้าซิตี้แบงก์กิ้ง 2
3. เงินฝากประจา (Time deposit)
3.1 เงินฝากประจาแบบธรรมดา (Normal Time deposit)เปิดบัญชีขนั้ ต่า 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 18 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 36 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 48 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 60 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท

นิติบุคคล 3

บุคคลธรรมดา
ลูกค้าซิตี้โกลด์ 1 ลูกค้าซิตี้แบงก์กิ้ง 2

1.90

1.65

N/A

1.95

1.70

1.95

N/A

2.00

1.75

2.00

N/A

2.00

1.75

2.00

N/A

2.10

1.85

2.10

N/A

2.10

1.85

2.10

N/A

2.20

1.95

2.20

N/A

2.30

2.05

2.30

N/A

2.40

2.15

2.40

N/A

1.90

N/A

1.90

N/A

1.95

N/A

1.95

N/A

2.00

N/A

2.00

N/A

2.00

N/A

2.00

N/A

2.10

N/A

2.10

N/A

2.10

N/A

2.10

N/A

2.20

N/A

2.20

N/A

2.30

N/A

2.30

N/A

2.40

N/A

2.40

N/A

3.2 เงินฝากประจาแบบธรรมดา ออนไลน์(Normal Time deposit Online)เปิดบัญชีขนั้ ต่า 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 18 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 36 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 48 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 60 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท
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ประเภทลูกค้า
ประเภทเงินฝาก
3.3 เงินฝากประจาแบบรับดอกเบีย้ รายงวด (Periodic Time deposit) - เปิด
จ่ายดอกเบีย้ รายเดือน
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
จ่ายดอกเบีย้ ราย 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
จ่ายดอกเบีย้ ราย 6 เดือน
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 18 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท

บุคคลธรรมดา
ลูกค้าซิตี้โกลด์ 1 ลูกค้าซิตี้แบงก์กิ้ง 2

นิติบุคคล 3

ผู้มีถิ่นทีอ่ ยู่นอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล 3
ลูกค้าซิตี้โกลด์ 1 ลูกค้าซิตี้แบงก์กิ้ง 2

1.25

N/A

1.50

N/A

1.75

N/A

1.80

N/A

2.00

N/A

2.20

N/A

2.30

N/A

2.40

N/A

1.75

N/A

1.80

N/A

2.00

N/A

2.20

N/A

2.30

N/A

2.40

N/A

1.75

N/A

1.80

N/A

2.00

N/A

2.20

N/A

2.30

N/A

2.40

N/A

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
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ประเภทลูกค้า
ประเภทเงินฝาก
จ่ายดอกเบีย้ ราย 12 เดือน

บุคคลธรรมดา
ลูกค้าซิตี้โกลด์ 1 ลูกค้าซิตี้แบงก์กิ้ง 2

นิติบุคคล 3

ผู้มีถิ่นทีอ่ ยู่นอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล 3
ลูกค้าซิตี้โกลด์ 1 ลูกค้าซิตี้แบงก์กิ้ง 2

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
3.4 เงินฝากประจาเพิ่มค่า (Rising Rate Time deposit) ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
6 เดือนแรก
6 เดือนทีส่ อง
6 เดือนทีส่ าม
6 เดือนทีส่ ี่

2.00

N/A

2.20

N/A

2.30

N/A

2.40

N/A

1.00
1.25
2.50
4.00

N/A

อัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงต่อปี 2.19%
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ประเภทลูกค้า
ประเภทเงินฝาก
3.5 เงินฝากประจาเฟล็กซิเบิล้ - Flexible Time Deposit Enhancementระยะเวลาฝาก 2.5 เดือน (10 สัปดาห์)
วงเงิน ตั้งแต่ 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 10 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท

บุคคลธรรมดา
ลูกค้าซิตี้โกลด์ 1 ลูกค้าซิตี้แบงก์กิ้ง 2

นิติบุคคล 3

ผู้มีถิ่นทีอ่ ยู่นอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล 3
ลูกค้าซิตี้โกลด์ 1 ลูกค้าซิตี้แบงก์กิ้ง 2

1.10

N/A

1.90

N/A

1.95

N/A

2.00

N/A

1.50

N/A

2.00

N/A

2.10

N/A

ระยะเวลาฝาก 18 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
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หมายเหตุ :
เงื่อนไขต่างๆในการจ่ายดอกเบีย้
o เป็นอัตราดอกเบีย้ ใช้เฉพาะบุคคลธนกิจเท่านัน้
o ในกรณีทลี่ ูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือออมทรัพย์ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากเฉพาะทีธ่ นาคารฯ ให้บริการเพิม่ เติมในวันเสาร์ - อาทิตย์
และลูกค้าได้มีการนาฝากเป็นเงินสดผ่านเครือ่ งรับฝากเงินอัตโนมัติ (Cash Deposit Machine) เนือ่ งด้วยธนาคารฯมิได้เปิดบริการหน้าเคาน์เตอร์
(Teller Counter) หรือในกรณีทลี่ ูกค้านาฝากเป็นเช็คนัน้ ทางธนาคารฯจะบันทึกรายการและเริม่ คานวณดอกเบีย้ ให้ในวันทาการถัดไปตามวัน
และเวลาทาการปกติของธนาคารฯในวันจันทร์ - วันศุกร์ อนึง่ สาหรับในกรณีของเช็ค ให้มีผลตั้งแต่เช็คนัน้ สามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้วเท่านัน้
o การจ่ายดอกเบีย้ ในกรณีทถี่ อนก่อนกาหนด สาหรับบัญชีเงินฝากประจาแบบธรรมดา บัญชีเงินฝากประจาแบบรับดอกเบีย้ รายงวด
บัญชีเงินฝากประจาแบบเพิม่ ค่า บัญชีเงินฝากประจาแบบคล่องตัว (เดิม) บัญชีเงินฝากประจาเฟล็กซิเบิล้ ผลิตภัณฑ์ตั๋วแลกเงิน จะเป็นไปตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุ
หรือเป็นไปตามผู้บริหารอนุมัติ
o สาหรับเงินฝากประจาแบบธรรมดา แบบรับดอกเบีย้ รายงวดและแบบเพิม่ ค่า หากถอนก่อนครบกาหนดเวลาฝาก ธนาคารฯ จะพิจารณาให้ดอกเบีย้ ดังนี้
o ระยะเวลาฝาก ไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารฯ จะยกเว้นการจ่ายดอกเบีย้
o ระยะเวลาฝาก ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารฯ จะจ่ายดอกเบีย้ ในอัตราดอกเบีย้ ออมทรัพย์ ณ วันทีถ่ อนเงิน แต่สูงสุดไม่เกิน 1% ต่อปี
สาหรับเงินฝากประจาแบบรับดอกเบีย้ รายงวด ธนาคารฯ จะหักส่วนทีเ่ กินจากดอกเบีย้ ทีพ่ ึงจะได้รบั ออกจากเงินต้นก่อน
o สาหรับบัญชีนิติบุคคล หากถอนก่อนกาหนด ธนาคารฯ จะยกเว้นการจ่ายดอกเบีย้
o สาหรับเงินฝากประจาเพิม่ ค่า ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารฯ จะจ่ายดอกเบีย้ โดยหัก 1% ต่อปี จากอัตราดอกเบีย้ ทีก่ าหนด
ในกรณีทธี่ นาคารฯ ได้จ่ายดอกเบีย้ ให้ท่านไปแล้วมากกว่าดอกเบีย้ ทีท่ ่านควรจะได้รบั ธนาคารฯ จะหักดอกเบีย้ ส่วนทีจ่ ่ายเกินนัน้ จากเงินทีท่ ่านถอน
o การคานวณอัตราดอกเบีย้ สาหรับเงินฝากประจาจะคานวณแบบไม่ทบต้น
o สาหรับบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นทีอ่ ยู่นอกประเทศ (Non-resident THB Account) ธนาคารฯ งดจ่ายดอกเบีย้ บัญชีออมทรัพย์สกุลเงินบาททุกประเภท
o สาหรับบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นทีอ่ ยู่นอกประเทศ (Non-resident THB Account) ธนาคารฯ จะรับเปิดบัญชีเงินฝากประจาแบบธรรมดาทีม่ ีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปเท่านัน้
o บัญชีออมทรัพย์ เซฟวิ่งพลัส เป็นบัญชีพิเศษทีใ่ ห้ดอกเบีย้ สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ปกติ โดยให้อ้างถึงข้อกาหนดและเงือ่ นไขเดียวกันกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบธรรมดา
ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป ทัง้ นีเ้ ป็นไปตามข้อกาหนดและเงือ่ นไขทีล่ ูกค้าได้รบั ทราบในวันเปิดบัญชีดังกล่าว
o การเปิดบัญชีเงินฝากประจาออนไลน์ด้วยตัวเอง ให้ถือว่าท่านได้ตรวจสอบและตัดสินใจทีจ่ ะเปิดบัญชีเงินฝากประจานี้ และให้ถือว่าท่านได้ตกลงยินยอมทีจ่ ะให้
ธนาคารฯใช้เอกสารหลักฐานและลายเซ็นต์จากการเปิดบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ทไี่ ด้ให้กับธนาคารซิตี้แบงก์ไว้แล้ว เพือ่ การอ้างอิงและเป็นหลักฐานในการ
เปิดบัญชีเงินฝากประจาโดยสมบูรณ์
o การเปิดบัญชีเงินฝากประจาผ่านระบบซิตี้แบงก์ออนไลน์สามารถทาได้ 24 ช.ม. อย่างไรก็ดีการทาธุรกรรมในช่วงเวลาหลัง 22.00 น. ของวันทาการหรือการทาธุรกรรมใน
วันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้ถือว่าการทาธุรกรรมและอัตราดอกเบีย้ ของบัญชีเงินฝากประจานัน้ กระทาและอ้างอิงอัตราดอกเบีย้ ในวันทาการถัดไป
o เงือ่ นไขบัญชีเงินฝากประจาแบบคล่องตัว (เดิม) - Flexsible Time Deposit (Original) มีดังนี้
o สามารถเบิกถอนเงินได้บางส่วนหลังจากวันทีเ่ ปิดบัญชีไปแล้ว 1 เดือน โดยยอดเงินทีค่ งเหลือในบัญชี จะยังคงได้รบั ดอกเบีย้ ตามเดิม เมื่อถึงวันครบกาหนด
o สาหรับยอดเงินทีถ่ อนก่อนกาหนดเป็นจานวนไม่เกิน 50% ของยอดเงินฝากทัง้ หมด และส่วนทีเ่ กิน 50% ของยอดเงินฝากทัง้ หมด
จะได้รบั ดอกเบีย้ ออมทรัพย์ของธนาคารซิตี้แบงก์ ณ วันทีถ่ อน
o เงือ่ นไขบัญชีเงินฝากประจาเฟล็กซิเบิล้ - Flexible Time Deposit Enhancement มีดังนี้
o ในการเปิดบัญชีเงินฝากประจาเฟล็กซิเบิล้ ลูกค้าต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์พร้อมกันเพือ่ ให้สามารถทารายการเบิกถอนเงินจากช่องทางอัตโนมัติต่างๆ
o การถอนเงินฝากก่อนครบกาหนด ระยะเวลาฝากไม่ถึง 1 เดือน ธนาคารฯจะยกเว้นการจ่ายดอกเบีย้ เฉพาะส่วนของจานวนเงินทีถ่ อน
o การถอนเงินฝากก่อนครบกาหนด ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป ธนาคารฯจะจ่ายดอกเบีย้ ในอัตราดอกเบีย้ ออมทรัพย์แบบธรรมดาตามทีธ่ นาคารฯประกาศ
ณ วันทีไ่ ถ่ถอนสาหรับยอดทีถ่ อน โดยยอดเงินทีค่ งเหลือในบัญชี จะยังคงได้รบั ดอกเบีย้ ตามเดิม
o ข้อกาหนดและเงือ่ นไขบัญชีเงินฝากประจาเฟล็กซิเบิล้ ข้างต้น เป็นไปตามทีแ่ จ้งให้ทราบ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันดังต่อไปนี้
(ก) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 สาหรับลูกค้าทีเ่ ปิดบัญชีเงินฝากประจาเฟล็กซิเบิล้ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป และ
(ข) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2552 สาหรับลูกค้าทีเ่ ปิดบัญชีเงินฝากประจาเฟล็กซิเบิล้ ก่อนวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 และมีการครบกาหนดและ
ได้ต่ออายุเงินฝากประจาเฟล็กซิเบิล้ ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป
o เงือ่ นไขบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นทีอ่ ยู่นอกประเทศ
o ไม่ได้รบั การคุ้มครองเงินต้นและดอกเบีย้ จากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตาม พรบ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 11 สิงหาคม 2551
o เงือ่ นไขผลิตภัณฑ์ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
o ผู้ถือตั๋วแลกเงินมีฐานะเป็นเจ้าหนีข้ องธนาคารพาณิชย์
o เงินต้นและดอกเบีย้ ของตั๋วแลกเงินไม่ได้รบั การคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตาม พรบ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 11 สิงหาคม 2551
o ผู้ถือตั๋วควรศึกษาข้อมูลเพือ่ เข้าใจถึงความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวข้อง ตามเอกสารชี้แจงความเสี่ยงของธุรกรรมตั๋วแลกเงินทีธ่ นาคารฯ ได้มอบให้พร้อมกับตั๋วแลกเงิน
o เงือ่ นไขการจ่ายดอกเบีย้ สาหรับตั๋วแลกเงินทีไ่ ถ่ถอนก่อนกาหนดวันครบกาหนดหน้าตั๋วแลกเงิน
o ตั๋วแลกเงินทีผ่ ู้ถือถือตั๋วนัน้ มาไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารฯ จะยกเว้นการจ่ายดอกเบีย้
o ตั๋วแลกเงินทีผ่ ู้ถือถือตั๋วนัน้ มาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารฯ จะจ่ายดอกเบีย้ ในอัตราดอกเบีย้ ออมทรัพย์ ณ วันทีถ่ อนเงิน แต่สูงสุดไม่เกิน 1% ต่อปี
หรือเป็นไปตามทีผ่ ู้บริหารอนุมัติ
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ธนาคารซิตี้แบงก์
ตารางที่ 1 อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก (ร้อยละต่อปี)
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556
หน่วย: ร้อยละต่อปี

เงื่อนไขอื่นๆ
1. ลูกค้าซิตี้โกลด์ คือลูกค้าทีม่ ียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ทัง้ นีธ้ นาคารฯมีสิทธิ์ยกเลิกสมาชิกภาพของสมาชิกซิตี้โกลด์ได้ในกรณีทลี่ ูกค้ามี
ยอดเงินคงเหลือต่ากว่า 2 ล้านบาทเป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน ตามเงือ่ นไขของธนาคารฯ
2. ลูกค้าซิตี้แบงก์กิ้ง คือลูกค้าทีม่ ียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป ทัง้ นีห้ มายรวมถึงพนักงานธนาคารซิตี้แบงก์และพนักงานในกลุ่มธุรกิจใน
เครือซิตี้ทุกรายทีม่ ียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯไม่ถึง 1 แสนบาท
3. ลูกค้านิติบุคคล คือ นิติบุคคลทีเ่ ปิดบัญชีกับสายบุคคลธนกิจโดยมียอดรวมเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป
4. ลูกค้าซิตี้แบงก์ทุกรายมีสิทธิ์ทจี่ ะได้รบั อัตราดอกเบีย้ ตามประกาศฯฉบับนี้ และจะได้รบั สิทธิบวกเพิม่ อีกไม่เกิน 0.75% ต่อปี ขึ้นอยู่กับยอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนในแต่ละ
ระดับตามหลักเกณฑ์ทธี่ นาคารฯกาหนดและผู้บริหารอนุมัติ ทัง้ นี้ ดอกเบีย้ พิเศษดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีการต่ออายุเงินฝากแบบอัตโนมัติ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภท และเงิน
ฝากประจาเพิม่ ค่า
5. ธนาคารฯสามารถให้อัตราดอกเบีย้ เพิม่ อีก0.25%ต่อปีจากอัตราดอกเบีย้ ในตารางให้กับพนักงานธนาคารซิตี้แบงก์และพนักงานในกลุ่มธุรกิจในเครือซิตี้ทุกราย ยกเว้นเฉพาะกรณี
การต่ออายุเงินฝากแบบอัตโนมัติ ทัง้ นีด้ อกเบีย้ พิเศษดังกล่าวไม่รวมถึงบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภท และเงินฝากประจาเพิม่ ค่า
6. วงเงิน หมายถึง ยอดรวมของเงินฝากทีล่ ูกค้าและกลุ่มเครือญาติของลูกค้านัน้ ทีท่ ารายการภายในวันเดียวกัน
7. ทางธนาคารฯ สามารถให้อัตราดอกเบีย้ แบบลูกค้าซิตี้โกลด์สาหรับลูกค้าซิตี้แบงก์กิ้งทีม่ าฝากเงินเพิม่ จนยอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนถึง 2 ล้านบาทขึ้นไปตามเงือ่ นไขของ
ลูกค้าซิตี้โกลด์
8. ทางธนาคารฯ อาจมีการให้ของสมนาคุณสาหรับลูกค้าทีเ่ ปิดบัญชีใหม่รวมถึงตามเทศกาลหรือโอกาสครบรอบตามทีธ่ นาคารฯเห็นสมควร
และอาจให้ของกานัลประจาปี
สาหรับลูกค้าปัจจุบันทุกรายทีร่ กั ษายอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตามเงือ่ นไขทีก่ าหนด ซึ่งธนาคารฯมีการประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยทัว่ กัน
9. ทางธนาคารฯขอสงวนสิทธิในการพิจารณาและเปลี่ยนแปลงเงือ่ นไขและอัตราดอกเบีย้ เงินฝากตามความเหมาะสม เพือ่ ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได้
โดยธนาคารฯจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป
ผู้มีอานาจลงนาม .........................................
(วีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล)
ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ายบุคคลธนกิจ
ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2556
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ธนาคารซิตี้แบงก์
ตารางที่ 2 อัตราดอกเบีย้ เงินให้สินเชื่อ 1/
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556
หน่วย: ร้อยละต่อปี
1.
2.
3.
4.

ก. อัตราดอกเบีย้ อ้างอิง
MLR
MOR
MRR

อัตราดอกเบีย้ ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate)
อัตราดอกเบีย้ ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate)
อัตราดอกเบีย้ ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate)
อื่นๆ

7.25
N/A
N/A
หน่วย: ร้อยละต่อปี

ข. อัตราดอกเบีย้ สูงสุด
สินเชื่อส่วนบุคคล

ข.(1) เงินให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Loan)

มีหลักประกัน
5. อัตราดอกเบีย้ สูงสุดกรณีปกติ
6. อัตราดอกเบีย้ สูงสุดกรณีผิดนัดชาระหนี้
ข.(2) เงินให้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ (Commercial Loan)
7. อัตราดอกเบีย้ สูงสุดกรณีปกติ
8. อัตราดอกเบีย้ สูงสุดกรณีผิดนัดชาระหนี้

MLR-0.50% 2/ (ปัจจุบัน
อยูท่ ี่ 6.75%)/

ไม่มีหลักประกัน
ไม่มีบริการ

สินเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย

วงเงินเบิกเกินบัญชีโดยมีเงินฝากเป็นประกัน

MLR-0.50% 2/ (ปัจจุบัน
อยูท่ ี่ 6.75%)/

15.004/

ไม่มีบริการ

15.004/

วงเงินเบิกเกินบัญชี

ระยะสั้น (<= 1 ปี)3/

ระยะยาว (>1ปี)3/

ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ

20.99
20.99

20.99
20.99

5.75
N/A

หมายเหตุ
1/ ไม่รวมถึงเงินให้สินเชื่อประเภทที่ ธปท.กาหนดหลักเกณฑ์ไว้เฉพาะ
2/ สาหรับสินเชื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยทีไ่ ด้รับอนุมัติก่อน ปี พ.ศ. 2554 ให้ใช้อัตราดอกเบีย้ สูงสุดกรณีปกติที่ 20.32%
3/ ปัจจุบันไม่มีให้บริการ
4/ สาหรับสินเชื่อทีอ่ ยูอ่ าศัยทีไ่ ด้รับอนุมัติก่อน ปี พ.ศ. 2554 ให้ใช้อัตราดอกเบีย้ สูงสุดกรณีผิดนัดชาระหนีท้ ี่ 45.63%

ผู้มีอานาจลงนาม .........................................
(วีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล )
ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ายบุคคลธนกิจ
ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2556

ธนาคารซิตแี้ บงก์
ตารางที3่ อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชือ่ 1/ และค่าบริการอื่นๆ
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริ่มใช้ตงั้ แต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556
ก. ค่าบริการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก 3/

อัตราค่าบริการ (บาท)

หมายเหตุ 4/

1. ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก

ไม่คิดค่าบริการ

สาหรับลูกค้าซิตโี้ กลด์ที่มียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่ากว่า 2,000,000 บาท และสาหรับลูกค้าซิตแี้ บงก์
กิง้ ที่มียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่ากว่า 100,000 บาท
อัตราค่าบริการ (บาท)

ข. ค่าบริการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชือ่
ข. (1) ค่าบริการต่างๆของเงินให้สินเชือ่ เพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer loan)
ตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ

สินเชือ่ ส่วนบุคคล
มีหลักประกัน

ไม่มีหลักประกัน (ส่วนที่ไม่ได้อยู่
ภายใต้การกากับ)

สินเชือ่ ที่อยู่อาศัย

1) ค่าอากรแสตมป์

0.05% ของวงเงินกู้ หรือสูงสุดไม่
เกิน 10,000 บาท

ไม่มีบริการ

0.05% ของวงเงินกู้ หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

2) ค่าธรรมเนียมจดจานอง

1% ของวงเงินจดจานอง หรือสูงสุด
ไม่เกิน 200,000 บาท

ไม่มีบริการ

1% ของวงเงินจดจานอง หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ

ไม่มีบริการ
สูงสุด 4,000 บาท

ไม่มีบริการ

เป็นไปตามอัตราที่บริษัทประกันกาหนด

หมายเหตุ

1. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ได้แก่

2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่
กรณีปกติ
1) ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต
2) ค่าสารวจและประเมินหลักประกัน 2/
3) ค่าเบี้ยประกันภัย
4) ค่าใช้จ่ายในการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์อื่นหรือช่องทางอื่น
ชาระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารอื่นจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังนี้

ไม่มีบริการ
สูงสุด 4,000 บาท
เป็นไปตามอัตราที่บริษัทประกัน
กาหนด
ไม่มีบริการ

ไม่มีบริการ

(ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลต่อรายการ / ในเขตต่างจังหวัดต่อรายการ ตามอัตราจริง ที่
ธนาคารแต่ละแห่งเรียกเก็บ)

ธนาคารซิตแี้ บงก์
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
บมจ.ธนาคารทหารไทย
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
กรณีผิดนัดชาระหนี้
1) ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (กรณีเช็คของธนาคารพาณิชย์อื่น)
2) ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย (กรณีชาระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบัน
การเงินอื่น)
2/
3) ค่าติดตามทวงถามหนี้
3. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์
กรณีปกติ
1) ค่าสารวจและประเมินหลักประกัน 2/
2) ค่าขอสาเนาใบแจ้งยอดบัญชีแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป)
3) ค่าธรรมเนียมดาเนินการสินเชื่อ
กรณีผิดนัดชาระหนี้
1) ค่าติดตามทวงถามหนี้ 2/
ข. (2) ค่าบริการต่างๆของเงินให้สินเชือ่ เพื่อการประกอบธุรกิจ (Commercial loan)
1. ไม่มี

ไม่คิดค่าบริการ
20 บาท/ 35 บาท
20 บาท/ 35 บาท
20 บาท/ 35 บาท
25 บาท/ 25 บาท
25 บาท/ 35 บาท
25 บาท/ 40 บาท

ไม่คิดค่าบริการ
20 บาท/ 35 บาท
20 บาท/ 35 บาท
20 บาท/ 35 บาท
25 บาท/ 25 บาท
25 บาท/ 35 บาท
25 บาท/ 40 บาท
ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ

สูงสุด 225 บาท/รอบ

ไม่มีบริการ

สูงสุด 225 บาท/รอบ

ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ
ไม่คิดค่าบริการ

ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ

ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ
ไม่คิดค่าบริการ

ไม่มีบริการ
วงเงินเบิกเกินบัญชี
ไม่มีบริการ

หมายเหตุ
ไม่มีบริการ

ธนาคารซิตแี้ บงก์
ตารางที3่ อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชือ่ 1/ และค่าบริการอื่นๆ
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริ่มใช้ตงั้ แต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556
อัตราค่าบริการ (บาท)5/

หมายเหตุ

1. ค่าสมุดเช็ค

6 บาทต่อฉบับ สาหรับทั้งลูกค้าซิตโี้ กลด์และลูกค้าซิตแี้ บงก์

1 เล่มมี 30 ฉบับ ราคาเล่มละ 180 บาท

2. ค่าซื้อเช็คของธนาคาร (Manager Cheque)

25 บาทสาหรับลูกค้าซิตแี้ บงก์/ 100 บาทสาหรับลูกค้าทั่วไป

ค. ค่าบริการอื่นๆ

3. ค่าปรับเนื่องจากเช็คหรือดร๊าฟท์คืน

ขัน้ ต่า 200 บาท หรือ 0.0625% ของยอดเงินที่เกิน 320,000 บาทสาหรับ
ทั้งลูกค้าซิตโี้ กลด์และลูกค้าซิตแี้ บงก์

อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสาหรับดร๊าฟท์

เทียบเท่า 100 บาทต่อฉบับสาหรับลูกค้าซิตแี้ บงก์

คิดเพิ่ม US$10 กรณีเป็นสกุลยูโร

4. ค่าสาเนาเช็คที่จ่ายแล้ว
5. ค่าหนังสือรับรองการฝากเงิน

200 บาทต่อฉบับสาหรับลูกค้าซิตแี้ บงก์

6. ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีรวมที่เคาน์เตอร์

100 บาทต่อเดือนสาหรับลูกค้าซิตแี้ บงก์

สามารถขอย้อนหลังได้ไม่เกิน 6 เดือน

200 บาทต่อใบหรือครั้งสาหรับลูกค้าซิตแี้ บงก์

กรณีสมุดเช็คหาย คิดค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อเล่ม

200 บาทต่อใบหรือครั้งสาหรับลูกค้าซิตแี้ บงก์และลูกค้าทั่วไป

คิดเพิ่ม US$ 15 สาหรับทุกกรณี

7. ค่าอายัดเช็ค
8. ค่าอายัดดร๊าฟท์

25 บาทต่อการดาเนินการต่อครั้งสาหรับลูกค้าซิตแี้ บงก์

9. คาสั่งถาวร (Standing Instruction)
10. ค่า Courier
11. ค่าเช่าตูน้ ริ ภัย
ขนาดเล็ก = 4*10*23.5
ขนาดกลาง = 8*10*23.5
ขนาดใหญ่ = 8*16*23.5
ขนาดใหญ่ที่สุด = 16*16*23.5

เทียบเท่า 500 บาทต่อครั้งสาหรับทั้งลูกค้าซิตโี้ กลด์และลูกค้าซิตแี้ บงก์
1,900 บาทต่อปีสาหรับทั้งลูกค้าซิตโี้ กลด์และลูกค้าซิตแี้ บงก์
3,300 บาทต่อปีสาหรับทั้งลูกค้าซิตโี้ กลด์และลูกค้าซิตแี้ บงก์
4,900 บาทต่อปีสาหรับทั้งลูกค้าซิตโี้ กลด์และลูกค้าซิตแี้ บงก์
6,900 บาทต่อปีสาหรับทั้งลูกค้าซิตโี้ กลด์และลูกค้าซิตแี้ บงก์
(เริ่มใช้ตงั้ แต่วันที่ 3 มกราคม 2556)

ค่าประกันกุญแจ 2,500 บาทต่อตู้

12. ค่าเช็คส่งเรียกเก็บ

0.5% ขัน้ ต่า 100 บาทแต่ไม่เกิน 2,500 บาท สาหรับลูกค้าซิตโี้ กลด์/
1% ขัน้ ต่า 200 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาทสาหรับลูกค้าซิตแี้ บงก์/
2% ขัน้ ต่า 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาทสาหรับลูกค้าทั่วไป

ค่าอากรแสตมป์ 3 บาทต่อเช็ค

13. ค่ารับซื้อเช็ค

0.5% ขัน้ ต่า 100 แต่ไม่เกิน 2,500 บาท สาหรับลูกค้าซิตโี้ กลด์/
1% ขัน้ ต่า 200 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาทสาหรับลูกค้าซิตแี้ บงก์/
2% ขัน้ ต่า 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาทสาหรับลูกค้าทั่วไป

ค่าอากรแสตมป์ 3 บาทต่อเช็ค

14. ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเอ ที เอ็ม
ง. เบี้ยปรับที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชือ่ ที่อยู่อาศัย (Housing loan)
1.การชาระเงินกู้คืนโดยมีแหล่งที่มาเป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น

ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
อัตราค่าปรับ (ร้อยละ)

หมายเหตุ

ร้อยละ 3 ของจำนวนยอดเงินกูค้ งค้ำง

เฉพาะการไถ่ถอนที่ไม่เกิน 3
ปีนบั จากวันทาสัญญา

หมายเหตุ: 1/ ไม่รวมถึงเงินให้สินเชื่อประเภทที่ ธปท.กาหนดหลักเกณฑ์ไว้เฉพาะ
2/ ค่าใช้จ่ายประเภทเดียวกันในข้อ 2 และ 3 ธนาคารพาณิชย์จะเรียกเก็บจากลูกค้าซ้าซ้อนไม่ได้ และในกรณีที่หลักประกันตัง้ อยู่ต่างจังหวัดค่าใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท
3/ ค่าธรรมเนียมแตกต่างตามประเภทของลูกค้าและใช้เฉพาะบุคคลธนกิจเท่านั้น
4/ ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขัน้ ต่าคานวณจากยอดรวมทุกบัญชีของลูกค้าที่มีกับธนาคารซิตแี้ บงก์ ได้แก่ บัญชีกระแสรายวัน, บัญชีออมทรัพย์,
บัญชีเงินฝากประจา, ตัว๋ แลกเงิน และกองทุนรวม
5/ รายละเอียดกลุ่มลูกค้า
- ลูกค้าซิตโี้ กลด์ คือลูกค้าที่มียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตัง้ แต่ 2 ล้านบาทขึน้ ไป
- ลูกค้าซิตแี้ บงก์ คือลูกค้าที่มียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตัง้ แต่ 1 แสนบาทขึน้ ไป
- ลูกค้าทั่วไป คือลูกค้าที่มิได้มีบัญชีกับธนาคารฯ
ผู้มีอานาจลงนาม ............................................................................
(วีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล )
ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ายบุคคลธนกิจ
ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2556

