ธนาคารซิตีแ้ บงก์
ตารางที่ 1 อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก (ร้ อยละต่ อปี )
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริ่มใช้ ต้ ังแต่ วนั ที่ 15 สิ งหาคม 2561
หน่ วย: ร้ อยละต่ อปี

ประเภทลูกค้ า
ประเภทเงินฝาก
บุคคลธรรมดา
0

1. เงินฝากกระแสรายวัน (Current Accounts)

นิติบุคคล 4

ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล 4
0
N/A

2. เงินฝากออมทรัพย์ (Saving Accounts)
2.1. ออมทรัพย์ แบบธรรมดา บัญชีซิตีว้ นั และออมทรัพย์ เฟล็กซิเบิล้
วงเงิน ตั้งแต่ 0.01 บาทขึ้นไป
2.2. ออมทรัพย์ เซฟวิ่งพลัส
วงเงิน 0 - 2,999,999 บาท
วงเงิน 3,000,000 - 20,000,000
วงเงิน 20,000,001 บาท ขึ้นไป
2.3. ออมทรัพย์ เพิม่ ค่ า
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 ขึ้นไป
2.4. ออมทรัพย์ มันนี่ มาร์ เก็ต เซฟวิ่ง
วงเงิน ตั้งแต่ 0 - 1,999,999 บาท
ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป
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ประเภทลูกค้ า
ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ

ประเภทเงินฝาก
3. เงินฝากประจา (Time deposit)
3.1 เงินฝากประจาแบบธรรมดา (Normal Time deposit)เปิ ดบัญชีข้ ันต่า 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
3.2 เงินฝากประจาแบบธรรมดา ออนไลน์ (Normal Time deposit Online)เปิ ดบัญชีข้ ันต่า 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

4

บุคคลธรรมดา
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บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

N/A

N/A
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ประเภทลูกค้ า
ประเภทเงินฝาก
บุคคลธรรมดา
3.3 เงินฝากประจาแบบรับดอกเบีย้ รายงวด (Periodic Time deposit) เปิ ดบัญชีข้ ันต่า 200,000 บาท
จ่ ายดอกเบีย้ 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
จ่ ายดอกเบีย้ 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
จ่ ายดอกเบีย้ ราย 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

นิติบุคคล

4

ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล 4
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ประเภทลูกค้ า
ประเภทเงินฝาก
บุคคลธรรมดา
ระยะเวลาฝาก 60 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
จ่ ายดอกเบีย้ ราย 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

นิติบุคคล

4

ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล 4
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ประเภทลูกค้ า
ประเภทเงินฝาก
บุคคลธรรมดา
3.4 เงินฝากประจาเฟล็กซิเบิล้ (Flexible Time Deposit Enhancement)
เปิ ดบัญชีข้ ันต่า 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

นิติบุคคล

4

ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล 4
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3.5 เงินฝากประจาแบบธรรมดาบันเดิล้ (Normal Time Deposit Bundle)
เปิ ดบัญชีข้ ันต่า 200,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 - 9,999,999 บาท
ตั้งแต่ 10,000,000 บาท ขึ้นไป
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หมายเหตุ :
เงื่อนไขต่างๆในการจ่ายดอกเบี ้ย
o เป็ นอัตราดอกเบี ้ยใช้ เฉพาะบุคคลธนกิจเท่านัน้
o ในกรณีทลี่ กู ค้ าเปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรื อออมทรัพย์ซงึ่ เป็ นบัญชีเงินฝากเฉพาะทีธ่ นาคารฯ ให้ บริ การเพิม่ เติมในวันเสาร์ - อาทิตย์
และลูกค้ าได้ มีการนาฝากเป็ นเงินสดผ่านเครื่ องรับฝากเงินอัตโนมัติ (Cash Deposit Machine) เนื่องด้ วยธนาคารฯมิได้ เปิ ดบริ การหน้ าเคาน์เตอร์
(Teller Counter) หรื อในกรณีทลี่ กู ค้ านาฝากเป็ นเช็คนั ้น ทางธนาคารฯจะบันทึกรายการและเริ่ มคานวณดอกเบี ้ยให้ ในวันทาการถัดไปตามวัน
และเวลาทาการปกติของธนาคารฯในวันจันทร์ - วันศุกร์ อนึง่ สาหรับในกรณีของเช็ค ให้ มีผลตังแต่
้ เช็คนันสามารถเรี
้
ยกเก็บเงินได้ ครบถ้ วนแล้ วเท่านัน้
o การจ่ายดอกเบี ้ยในกรณีทถี่ อนก่อนกาหนด สาหรับบัญชีเงินฝากประจาแบบธรรมดา บัญชีเงินฝากประจาแบบรับดอกเบี ้ยรายงวด
บัญชีเงินฝากประจาเฟล็กซิเบิ ้ล จะเป็ นไปตามเงื่อนไขทีร่ ะบุ
หรือเป็ นไปตามผู้บริ หารอนุมตั ิ
o สาหรับเงินฝากประจาแบบธรรมดา และแบบรับดอกเบี ้ยรายงวด หากถอนก่อนครบกาหนดเวลาฝาก ธนาคารฯ จะพิจารณาให้ ดอกเบี ้ยดังนี ้
o ระยะเวลาฝาก ไม่ถงึ 3 เดือน ธนาคารฯ จะยกเว้ นการจ่ายดอกเบี ้ย
o ระยะเวลาฝาก ตั ้งแต่ 3 เดือนขึ ้นไป ธนาคารฯ จะจ่ายดอกเบี ้ยในอัตราดอกเบี ้ยออมทรัพย์ ณ วันทีถ่ อนเงิน แต่สงู สุดไม่เกิน 1% ต่อปี
สาหรับเงินฝากประจาแบบรับดอกเบี ้ยรายงวด ธนาคารฯ จะหักส่วนทีเ่ กินจากดอกเบี ้ยทีพ่ งึ จะได้ รับออกจากเงินต้ นก่อน
o สาหรับบัญชีนิตบิ คุ คล หากถอนก่อนกาหนด ธนาคารฯ จะยกเว้ นการจ่ายดอกเบี ้ย
o การคานวณอัตราดอกเบี ้ยสาหรับเงินฝากประจาจะคานวณแบบไม่ทบต้ น
o สาหรับบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นทีอ่ ยูน่ อกประเทศ (Non-resident THB Account) ธนาคารฯ งดจ่ายดอกเบี ้ยบัญชีออมทรัพย์สกุลเงินบาททุกประเภท
o สาหรับบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นทีอ่ ยูน่ อกประเทศ (Non-resident THB Account) ธนาคารฯ จะรับเปิ ดบัญชีเงินฝากประจาแบบธรรมดาทีม่ ีอายุตั ้งแต่ 6 เดือนขึ ้นไปเท่านั ้น
o บัญชีออมทรัพย์ เซฟวิง่ พลัส มีข้อกาหนดและเงื่อนไขเดียวกันกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบธรรมดา ซึง่ จะมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 23 กรกฎาคม 2555 เป็ นต้ นไป
ทังนี
้ ้เป็ นไปตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขทีล่ กู ค้ าได้ รับทราบในวันเปิ ดบัญชีดงั กล่าว
o การเปิ ดบัญชีเงินฝากประจาออนไลน์ด้วยตัวเอง ให้ ถือว่าท่านได้ ตรวจสอบและตัดสินใจทีจ่ ะเปิ ดบัญชีเงินฝากประจานี ้ และให้ ถือว่าท่านได้ ตกลงยินยอมทีจ่ ะให้
ธนาคารฯใช้ เอกสารหลักฐานและลายเซ็นต์จากการเปิ ดบัญชีกระแสรายวันหรื อบัญชีออมทรัพย์ทไี่ ด้ ให้ กบั ธนาคารซิตี ้แบงก์ไว้ แล้ ว เพือ่ การอ้ างอิงและเป็ นหลักฐานในการ
เปิ ดบัญชีเงินฝากประจาโดยสมบูรณ์
o การเปิ ดบัญชีเงินฝากประจาผ่านระบบซิตี ้แบงก์ออนไลน์สามารถทาได้ 24 ช.ม. อย่างไรก็ดกี ารทาธุรกรรมในช่วงเวลาหลัง 22.00 น. ของวันทาการหรื อการทาธุรกรรมใน
วันหยุดราชการหรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้ ถือว่าการทาธุรกรรมและอัตราดอกเบี ้ยของบัญชีเงินฝากประจานันกระท
้
าและอ้ างอิงอัตราดอกเบี ้ยในวันทาการถัดไป
o เงื่อนไขบัญชีเงินฝากประจาเฟล็กซิเบิ ้ล - Flexible Time Deposit Enhancement มีดงั นี ้
o ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากประจาเฟล็กซิเบิ ้ล ลูกค้ าต้ องเปิ ดบัญชีออมทรัพย์พร้ อมกันเพือ่ ให้ สามารถทารายการเบิกถอนเงินจากช่องทางอัตโนมัตติ า่ งๆ
o การถอนเงินฝากก่อนครบกาหนด ระยะเวลาฝากไม่ถงึ 1 เดือน ธนาคารฯจะยกเว้ นการจ่ายดอกเบี ้ยเฉพาะส่วนของจานวนเงินทีถ่ อน
o การถอนเงินฝากก่อนครบกาหนด ระยะเวลาฝากตังแต่
้ 1 เดือนขึ ้นไป ธนาคารฯจะจ่ายดอกเบี ้ยในอัตราดอกเบี ้ยออมทรัพย์แบบธรรมดาตามทีธ่ นาคารฯประกาศ
ณ วันทีไ่ ถ่ถอนสาหรับยอดทีถ่ อน โดยยอดเงินทีค่ งเหลือในบัญชี จะยังคงได้ รับดอกเบี ้ยตามเดิม
o ข้ อกาหนดและเงื่อนไขบัญชีเงินฝากประจาเฟล็กซิเบิ ้ล ข้ างต้ น เป็ นไปตามทีแ่ จ้ งให้ ทราบ ซึง่ จะมีผลบังคับใช้ ในวันดังต่อไปนี ้
(ก) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 สาหรับลูกค้ าทีเ่ ปิ ดบัญชีเงินฝากประจาเฟล็กซิเบิ ้ล ตังแต่
้ วนั ที่ 13 พฤษภาคม 2552 เป็ นต้ นไป และ
(ข) ในวันที่ 13 มิถนุ ายน 2552 สาหรับลูกค้ าทีเ่ ปิ ดบัญชีเงินฝากประจาเฟล็กซิเบิ ้ล ก่อนวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 และมีการครบกาหนดและ
ได้ ตอ่ อายุเงินฝากประจาเฟล็กซิเบิ ้ลดังกล่าว ตังแต่
้ วนั ที่ 13 มิถนุ ายน 2552 เป็ นต้ นไป
o เงื่อนไขบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นทีอ่ ยูน่ อกประเทศ
o ไม่ได้ รับการคุ้มครองเงินต้ นและดอกเบี ้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตาม พรบ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ซึง่ มีผลบังคับใช้ 11 สิงหาคม 2551
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ธนาคารซิตีแ้ บงก์
ตารางที่ 1 อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก (ร้ อยละต่ อปี )
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริ่มใช้ ต้ ังแต่ วนั ที่ 15 สิ งหาคม 2561
หน่ วย: ร้ อยละต่ อปี

เงื่อนไขอื่นๆ
1. ตั ้งแต่วนั ที่ 3 เมษายน 2560 เป็ นต้ นไป ลูกค้ าซิตี ้โกลด์ คือลูกค้ าทีม่ ียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตังแต่
้ 5 ล้ านบาทขึ ้นไป ทังนี
้ ้ธนาคารฯมีสทิ ธิ์ยกเลิกสมาชิก
ภาพของสมาชิกซิตี ้โกลด์ได้ ในกรณีทลี่ กู ค้ ามียอดเงินคงเหลือต่ากว่า 5 ล้ านบาทเป็ นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน ตามเงื่อนไขของธนาคารฯ
2. ลูกค้ าซิตี ้ไพรออริ ตี ้ คือลูกค้ าทีม่ ียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตังแต่
้ 1 ล้ านบาทขึ ้นไป ธนาคารฯมีสทิ ธิ์ยกเลิกสมาชิกภาพของสมาชิกซิตี ้ไพรออริ ตี ้ได้ ในกรณีที่
ลูกค้ ามียอดเงินคงเหลือต่ากว่า 1 ล้ านบาทเป็ นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน ตามเงื่อนไขของธนาคารฯ
3. ลูกค้ าซิตี ้แบงก์กิ ้ง คือลูกค้ าทีม่ ียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯต่ากว่า 1 ล้ านบาท ทังนี
้ ้หมายรวมถึงพนักงานธนาคารซิตี ้แบงก์และพนักงานในกลุม่ ธุรกิจในเครื อ
ซิตี ้ทุกรายทีม่ ียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯต่ากว่า 1 ล้ านบาท
4. ลูกค้ านิตบิ คุ คล คือ นิตบิ คุ คลทีเ่ ปิ ดบัญชีกบั สายบุคคลธนกิจโดยมียอดรวมเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตังแต่
้ 1 ล้ านบาทขึ ้นไป
5. ลูกค้ าซิตี ้แบงก์ทกุ รายมีสทิ ธิ์ทจี่ ะได้ รับอัตราดอกเบี ้ยตามประกาศฯฉบับนี ้ และจะได้ รับสิทธิบวกเพิม่ อีกไม่เกิน 0.75% ต่อปี ขึ ้นอยูก่ บั ยอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนในแต่ละ
ระดับตามหลักเกณฑ์ทธี่ นาคารฯกาหนดและผู้บริ หารอนุมตั ิ ทังนี
้ ้ ดอกเบี ้ยพิเศษดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีการต่ออายุเงินฝากแบบอัตโนมัติ และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทกุ ประเภท

6. วงเงิน หมายถึง ยอดรวมของเงินฝากทีล่ กู ค้ าและกลุม่ เครื อญาติของลูกค้ านันที
้ ท่ ารายการภายในวันเดียวกัน
7. ทางธนาคารฯ อาจมีการให้ ของสมนาคุณสาหรับลูกค้ าทีเ่ ปิ ดบัญชีใหม่รวมถึงตามเทศกาลหรื อโอกาสครบรอบตามทีธ่ นาคารฯเห็นสมควร
และอาจให้ ของกานัลประจาปี
สาหรับลูกค้ าปั จจุบนั ทุกรายทีร่ ักษายอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตามเงื่อนไขทีก่ าหนด ซึง่ ธนาคารฯมีการประชาสัมพันธ์และแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบโดยทัว่ กัน
8. ทางธนาคารฯขอสงวนสิทธิในการพิจารณาและเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขและอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากตามความเหมาะสม เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได้
โดยธนาคารฯจะประกาศให้ ทราบเป็ นคราวๆไป
ผู้มอี านาจลงนาม .........................................
(ดอน จรรย์ศุภรินทร์ )
ผู้อานวยการบริหารอาวุโสฝ่ ายบุคคลธนกิจ
ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561
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ธนาคารซิตแี้ บงก์
ตารางที่ 2 อัตราดอกเบีย้ เงินให้ สินเชื่อ 1/
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริ่มใช้ ต้ งั แต่ วนั ที่ 15 สิ งหาคม 2561
หน่ วย: ร้ อยละต่ อปี
1.
2.
3.
4.

ก. อัตราดอกเบีย้ อ้ างอิง
อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ช้ นั ดี ประเภทเงินกูแ้ บบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate)
MLR
อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ช้ นั ดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate)
MOR
อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate)
MRR
อื่นๆ -อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชีชวั่ คราว (Temporary Overdraft Facility)

7.00
N/A
N/A
7.25
หน่ วย: ร้ อยละต่ อปี

ข. อัตราดอกเบีย้ สู งสุ ด
สิ นเชื่อส่ วนบุคคล

ข.(1) เงินให้ สินเชื่ อเพือ่ การอุปโภคบริโภค (Consumer Loan)

มีหลักประกัน
5. อัตราดอกเบี้ยสู งสุ ดกรณี ปกติ
6. อัตราดอกเบี้ยสู งสุ ดกรณี ผิดนัดชาระหนี้
ข.(2) เงินให้ สินเชื่ อเพือ่ การประกอบธุรกิจ (Commercial Loan)
7. อัตราดอกเบี้ยสู งสุ ดกรณี ปกติ
8. อัตราดอกเบี้ยสู งสุ ดกรณี ผิดนัดชาระหนี้

MLR-0.50% 2/ (ปั จจุบนั
อยูท่ ี่ 6.50%)

/

ไม่ มีหลักประกัน
ไม่มีบริ การ

วงเงินเบิกเกินบัญชี โดยมีเงินฝากเป็ นประกัน

สิ นเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
MLR-0.50% 2/ (ปั จจุบนั
อยูท่ ี่ 6.50%)/

15.004/

ไม่มีบริ การ

15.004/

วงเงินเบิกเกินบัญชี

ระยะสั้ น (<= 1 ปี )3/

ระยะยาว (>1ปี )3/

ไม่มีบริ การ
ไม่มีบริ การ

20.99
20.99

20.99
20.99

5.50
N/A

หมายเหตุ
1/ ไม่รวมถึงเงินให้สินเชื่ อประเภทที่ ธปท.กาหนดหลักเกณฑ์ไว้เฉพาะ
2/ สาหรับสิ นเชื่ อที่อยูอ่ าศัยที่ได้รับอนุมตั ิก่อน ปี พ.ศ. 2554 ให้ใช้อตั ราดอกเบี้ยสูงสุ ดกรณี ปกติที่ 20.32%
3/ ปั จจุบนั ไม่มีให้บริ การ
4/ สาหรับสิ นเชื่ อที่อยูอ่ าศัยที่ได้รับอนุมตั ิก่อน ปี พ.ศ. 2554 ให้ใช้อตั ราดอกเบี้ยสูงสุ ดกรณี ผิดนัดชาระหนี้ที่ 45.63%

ผู้มีอานาจลงนาม .........................................
(ดอน จรรย์ศุภรินทร์ )
ผู้อานวยการบริหารอาวุโสฝ่ ายบุคคลธนกิจ
ประกาศ ณ วันที่ 15 สิ งหาคม 2561

ธนาคารซิตแี้ บงก์
1/

ตารางที่3 อัตราค่าบริการต่ างๆ เบีย้ ปรับ ที่เกีย่ วเนื่องกับเงินฝาก เงินให้ สินเชื่อ และค่าบริการอืน่ ๆ
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริ่มใช้ ต้งั แต่ วนั ที่ 15 สิ งหาคม 2561
ก. ค่าบริการต่ างๆที่เกีย่ วเนื่องกับเงินฝาก

3/

1. ค่ารักษาบัญชี เงินฝาก
(ค่าธรรมเนี ยมในการรักษาบัญชี สาหรับลูกค้าที่มียอดคงเหลือต่ากว่าที่กาหนด)

อัตราค่าบริการ (บาท)
ลูกค้าซิต้ โี กลด์: ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิต้ ไี พรออริ ต้ :ี ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิต้ แี บงก์กิ้ง: 300 บาท/ลูกค้า/เดือน

4/

สาหรับลูกค้าซิต้ แี บงก์กิ้งที่มียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯ
รวมทุกบัญชี เฉลี่ยต่ากว่า 200,000 บาท
อัตราค่าบริการ (บาท)

ข. ค่าบริการต่ างๆที่เกีย่ วเนื่องกับเงินให้ สินเชื่อ
ข. (1) ค่ าบริการต่ างๆของเงินให้ สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer loan)
ตามที่ได้ จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ

หมายเหตุ

สิ นเชื่อส่ วนบุคคล
มีหลักประกัน

ไม่ มีหลักประกัน (ส่ วนที่ไม่ ได้ อยู่
ภายใต้ การกากับ)

สิ นเชื่อที่อยู่อาศัย

0.05% ของวงเงินกู้ หรื อสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

ไม่มีบริ การ

0.05% ของวงเงินกู้ หรื อสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

1% ของวงเงินจดจานอง หรื อสูงสุดไม่เกิน
200,000 บาท

ไม่มีบริ การ

1% ของวงเงินจดจานอง หรื อสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

ไม่มีบริ การ
สูงสุด 4,000 บาท

ไม่มีบริ การ
ไม่มีบริ การ

ไม่มีบริ การ
สูงสุด 4,000 บาท

เป็ นไปตามอัตราที่บริ ษทั ประกันกาหนด

ไม่มีบริ การ

เป็ นไปตามอัตราที่บริ ษทั ประกันกาหนด

ไม่มีบริ การ

ไม่มีบริ การ

หมายเหตุ

1. ค่าใช้ จ่ายที่จ่ายให้ แก่หน่ วยงานราชการ ได้ แก่
1) ค่าอากรแสตมป์
2) ค่าธรรมเนียมจดจานอง
2. ค่าใช้ จ่ายที่จ่ายให้ แก่บุคคลอืน่ หรือหน่ วยงานภายนอก ได้ แก่
กรณีปกติ
1) ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต
2) ค่าสารวจและประเมินหลักประกัน

2/

3) ค่าเบี้ยประกันภัย
4) ค่าใช้จ่ายในการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์อื่นหรื อช่องทางอื่น
ชาระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารอื่นจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังนี้
(ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลต่อรายการ / ในเขตต่างจังหวัดต่อรายการ ตามอัตราจริ ง ที่
ธนาคารแต่ละแห่งเรี ยกเก็บ)

ธนาคารซิ ต้ แี บงก์
บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ
บมจ.ธนาคารทหารไทย
บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
บมจ.ธนาคารกรุ งไทย
บมจ.ธนาคารกสิ กรไทย
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
กรณีผิดนัดชาระหนี้
1) ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (กรณีเช็คของธนาคารพาณิชย์อื่น)
2) ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชี ไม่พอจ่าย (กรณีชาระหนี้โดยการหักบัญชี กบั สถาบัน
การเงินอื่น)
2/

ไม่คิดค่าบริ การ
20 บาท/ 35 บาท
20 บาท/ 35 บาท
20 บาท/ 35 บาท
25 บาท/ 25 บาท
25 บาท/ 35 บาท
25 บาท/ 40 บาท

ไม่คิดค่าบริ การ
20 บาท/ 35 บาท
20 บาท/ 35 บาท
20 บาท/ 35 บาท
25 บาท/ 25 บาท
25 บาท/ 35 บาท
25 บาท/ 40 บาท
ไม่มีบริ การ
ไม่มีบริ การ

3) ค่าติดตามทวงถามหนี้
3. ค่าใช้ จ่ายที่เป็ นต้ นทุนในการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์
กรณีปกติ

100 บาท/รอบบัญชี

ไม่มีบริ การ

100 บาท/รอบบัญชี

1) ค่าสารวจและประเมินหลักประกัน 2/
2) ค่าขอสาเนาใบแจ้งยอดบัญชี แต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็ นต้นไป)
3) ค่าธรรมเนียมดาเนินการสิ นเชื่อ
กรณีผิดนัดชาระหนี้

ไม่มีบริ การ
ไม่มีบริ การ
ไม่คิดค่าบริ การ

ไม่มีบริ การ
ไม่มีบริ การ
ไม่มีบริ การ

ไม่มีบริ การ
ไม่มีบริ การ
ไม่คิดค่าบริ การ

1) ค่าติดตามทวงถามหนี้

2/

ข. (2) ค่ าบริการต่ างๆของเงินให้ สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ (Commercial loan)
1. ไม่ มี

ไม่มีบริ การ
วงเงินเบิกเกินบัญชี
ไม่ มีบริการ

หมายเหตุ
ไม่ มีบริการ

ธนาคารซิตแี้ บงก์
1/

ตารางที่3 อัตราค่าบริการต่ างๆ เบีย้ ปรับ ที่เกีย่ วเนื่องกับเงินฝาก เงินให้ สินเชื่อ และค่าบริการอืน่ ๆ
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริ่มใช้ ต้งั แต่ วนั ที่ 15 สิ งหาคม 2561
ค. ค่าบริ การอืน่ ๆ

อัตราค่าบริการ (บาท)

5/

หมายเหตุ

1 เล่มมี 30 ฉบับ ราคาเล่มละ 450 บาท (15 บาทต่อฉบับ)

1. ค่าสมุดเช็ค

2. ค่าซื้ อเช็คของธนาคาร (Manager Cheque)

ลูกค้าซิต้ โี กลด์: ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิต้ ไี พรออริ ต้ :ี 25 บาทต่อฉบับ
ลูกค้าซิต้ แี บงก์กิ้ง: 25 บาทต่อฉบับ
ลูกค้าทัว่ ไป: 100 บาทต่อฉบับ

สาหรับลูกค้าทัว่ ไป จะบริ การเฉพาะกรณี ซ้ื อด้วยเช็คของลูกค้าเท่านั้น

3. ค่าอายัดเช็ค

ลูกค้าซิต้ โี กลด์: ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิต้ ไี พรออริ ต้ :ี ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิต้ แี บงก์กิ้ง: 200 บาทต่อฉบับ

กรณีสมุดเช็คหาย คิดค่าธรรมเนี ยมสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเล่ม

4. ค่าอายัดดร๊ าฟท์

ลูกค้าซิต้ โี กลด์: ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิต้ ไี พรออริ ต้ :ี ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิต้ แี บงก์กิ้ง: 200 บาทต่อฉบับ
ลูกค้าทัว่ ไป: 200 บาทต่อฉบับ

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม US$ 5 หรื อมากกว่า จากธนาคารปลายทาง สาหรับทุก
กลุ่มลูกค้า

0.0625% ของยอด ขั้นต่าเทียบเท่า 200 บาท

5. ค่าปรับเนื่ องจากเช็คหรื อดร๊ าฟท์คืน

6. ค่าเช็คส่งเรี ยกเก็บจากต่างประเทศ

ลูกค้าซิต้ โี กลด์ 0.5% ขั้นต่า 100 บาทแต่ไม่เกิน 2,500 บาท
ลูกค้าซิต้ ไี พรออริ ต้ ี 1% ขั้นต่า 200 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาท
ลูกค้าซิต้ แี บงก์กิง้ 1% ขั้นต่า 200 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาท
ลูกค้าทัว่ ไป 2% ขั้นต่า 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาท

7. ค่ารับซื้ อเช็ค

ลูกค้าซิต้ โี กลด์ 0.5% ขั้นต่า 100 บาทแต่ไม่เกิน 2,500 บาท
ลูกค้าซิต้ ไี พรออริ ต้ ี 1% ขั้นต่า 200 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาท
ลูกค้าซิต้ แี บงก์กิ้ง 1% ขั้นต่า 200 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาท
ลูกค้าทัว่ ไป 2% ขั้นต่า 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาท

8. การแลกเช็ค Gosi

ลูกค้าซิต้ โี กลด์: ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิต้ ไี พรออริ ต้ :ี ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิต้ แี บงก์กิ้ง: ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าทัว่ ไป: US$20.00 สาหรับยอดมากกว่า US$50.00
1% สาหรับยอดน้อยกว่าหรื อเที่ยบเท่า US$50.00

อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสาหรับดร๊ าฟท์
ค่าอากรแสตมป์ 3 บาทต่อเช็ค
หากเป็ นเช็คที่ออกโดยธนาคารอื่นจากต่างประเทศ ลูกค้าต้องมีบญั ชี กบั
ธนาคารซิต้ แี บงก์ สาขาในประเทศไทย
หากเป็ นเช็คที่ออกโดยธนาคารซิต้ แี บงก์จากต่างประเทศ ลูกค้าไม่ตอ้ งมีบญั ชี
กับธนาคารซิต้ แี บงก์ สาขาในประเทศไทย
ค่าอากรแสตมป์ 3 บาทต่อเช็ค

9. การแลกเช็คเดินทาง
เช็คซิต้ คี อร์ ป ที่ถือโดยลูกค้าซิต้ แี บงก์

ไม่คิดค่าบริ การ

ยอดสูงสุดไม่เกิน US$ 10,000

เช็คซิต้ คี อร์ ป ที่ถือโดยลูกค้าทัว่ ไป

ไม่คิดค่าบริ การ

ยอดสูงสุดไม่เกิน US$ 3,000

- กรณีไม่มีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ลูกค้าซิต้ โี กลด์: 0.125% ค่าธรรมเนียมขั้นต่า 150 บาท
ลูกค้าซิต้ ไี พรออริ ต้ :ี 0.125% ค่าธรรมเนียมขั้นต่า 150 บาท
ลูกค้าซิต้ แี บงก์กิ้ง: 0.25% ค่าธรรมเนียมขั้นต่า 300 บาท
ลูกค้าทัว่ ไป: 0.25% ค่าธรรมเนียมขั้นต่า 300 บาท
US$25.00

10. การแลกเช็คต่างประเทศสาหรับลูกค้าซิต้ โี กลด์
11. ค่าสาเนาเช็คที่จ่ายแล้ว

ลูกค้าซิต้ โี กลด์: ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิต้ ไี พรออริ ต้ :ี ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิต้ แี บงก์กิ้ง: เทียบเท่า 100 บาทต่อฉบับ

12. ค่าหนังสื อรับรองการฝากเงิน

ลูกค้าซิต้ โี กลด์: ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิต้ ไี พรออริ ต้ :ี 200 บาทต่อฉบับ
ลูกค้าซิต้ แี บงก์กิ้ง: 200 บาทต่อฉบับ
ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ไม่มีค่าธรรมเนี ยมรายปี
คิดค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ 200 บาทต่อบัตร*
ลูกค้าซิต้ ไี พรออริ ต้ :ี ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ไม่มีค่าธรรมค่าธรรมรายปี
คิดค่าธรรมเนียมอกบัตรใหม่ 200 บาทต่อบัตร*
ลูกค้าซิต้ แี บงก์กิง้ : ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ไม่มีค่าธรรมเนี ยมรายปี
คิดค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ 200 บาทต่อบัตร*

คิดเพิ่มจากค่าธรรมเนียมปกติ

ใช้อตั ราแลกเปลี่ยนประจาวัน

ลูกค้าซิต้ โี กลด์:

13. ค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็ม

*ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ธนาคารซิตแี้ บงก์
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14. ค่าธรรมเนียมบัตรเดบิต

ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า
คิดค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาทต่อบัตร*
คิดค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ 200 บาทต่อบัตร*
ลูกค้าซิต้ ไี พรออริ ต้ :ี ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า
คิดค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาทต่อบัตร*
คิดค่าธรรมเนียมอกบัตรใหม่ 200 บาทต่อบัตร*
ลูกค้าซิต้ แี บงก์กิ้ง: ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า
คิดค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาทต่อบัตร*
คิดค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ 200 บาทต่อบัตร*

15. ถอนเงินสดผ่าน ตู้ ATM

ลูกค้าซิต้ โี กลด์:
ลูกค้าซิต้ ไี พรออริ ต้ :ี
ลูกค้าซิต้ แี บงก์กิ้ง:
ลูกค้าทัว่ ไป*:

ลูกค้าซิต้ โี กลด์:

16. การโอนเงินผ่านตู้ ATM

ไม่คิดค่าบริ การ
ไม่คิดค่าบริ การ
ไม่คิดค่าบริ การ
220 บาท/ รายการ

ไม่คิดค่าบริ การ

18. การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ท

150 บาท

19. การโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ ORFT

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

20. การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์

ลูกค้าซิต้ โี กลด์: ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิต้ ไี พรออริ ต้ :ี ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิต้ แี บงก์กิ้ง: ไม่ค่าคิดบริ การ

21. การชาระเงินผ่านระบบพร้อมเพย์

ลูกค้าซิต้ โี กลด์: ไม่ค่าคิดบริ การ
ลูกค้าซิต้ ไี พรออริ ต้ :ี ไม่ค่าคิดบริ การ
ลูกค้าซิต้ แี บงก์กิ้ง: ไม่ค่าคิดบริ การ

22. คาสัง่ ถาวร (Standing Instruction)

ลูกค้าซิต้ โี กลด์: ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิต้ ไี พรออริ ต้ :ี ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิต้ แี บงก์กิ้ง: 25 บาทต่อการดาเนินการต่อครั้ง

23. ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชี รวมที่เคาน์เตอร์

ลูกค้าซิต้ โี กลด์: ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิต้ ไี พรออริ ต้ :ี ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิต้ แี บงก์กิ้ง: 100 บาทต่อเดือน

คิดเพิ่ม 100 บาท โดยธนาคารปลายทาง
คิดเพิ่มอีก 10 บาท ต่อรายการโอน 10,000 บาท ถ้าโอนไปต่างจังหวัดและ
ปริ มณฑล
(สูงสุด 850 บาท)

สามารถขอย้อนหลังได้ไม่เกิน 6 เดือน กรณีขอใบแจ้งสรุ ปยอดบัญชี นอ้ ยกว่า 1
เดือน คิดค่าธรรมเนียมเท่ากับ 1 เดือน

ไม่คิดค่าบริ การ

24. ค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชี สาหรับบัญชี ที่ไม่เคลื่อนไหว

26. ค่าเช่าตูน้ ิรภัย
ขนาดเล็ก = 4*10*23.5
ขนาดกลาง = 8*10*23.5
ขนาดใหญ่ = 8*16*23.5
ขนาดใหญ่ที่สุด = 16*16*23.5

*คิดค่าธรรมเนียมเฉพาะบัตรเอทีเอ็มธนาคารต่างประเทศอื่นนอกเหนือจาก
ธนาคารซิต้ แี บงก์

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

17. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินระหว่างบัญชี

25. ค่า Courier

*ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เทียบเท่า 500 บาทต่อครั้งหรื อเทียบเท่า
1,900 บาทต่อปี
3,300 บาทต่อปี
4,900 บาทต่อปี
6,900 บาทต่อปี
(เริ่ มใช้ต้งั แต่วนั ที่ 3 มกราคม 2556)

ค่าประกันกุญแจ 2,500 บาทต่อตู้
สาหรับลูกค้าใหม่ การใช้บริ การตูน้ ิรภัยสามารถใช้ได้เฉพาะลูกค้าซิ ต้ โี กลด์
เท่านั้น

ธนาคารซิตแี้ บงก์
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27. บริ การเงินสดฉุกเฉิ นสาหรับลูกค้าซิต้ แี บงก์สาขาต่างประเทศ

ลูกค้าซิต้ โี กลด์: ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิต้ ไี พรออริ ต้ :ี ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิต้ แี บงก์กิ้ง: US$ 25.00
ลูกค้า Citigold Private and US Barneys: ไม่คิดค่าบริ การ

ง. เบีย้ ปรับที่เกีย่ วเนื่องกับเงินให้ สินเชื่อที่อยู่อาศัย (Housing loan)
1.การชาระเงินกู้คนื โดยมีแหล่งที่มาเป็ นเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงินอืน่

หักจากยอดเงินที่จ่ายให้กบั ลูกค้า

อัตราค่าปรับ (ร้ อยละ)

หมายเหตุ

ไม่คิดค่าบริ การ

หมายเหตุ: 1/ ไม่รวมถึงเงินให้สินเชื่อประเภทที่ ธปท.กาหนดหลักเกณฑ์ไว้เฉพาะ
2/ ค่าใช้จ่ายประเภทเดียวกันในข้อ 2 และ 3 ธนาคารพาณิชย์จะเรี ยกเก็บจากลูกค้าซ้ าซ้อนไม่ได้ และในกรณีที่หลักประกันตั้งอยูต่ ่างจังหวัดค่าใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท
3/ ค่าธรรมเนี ยมแตกต่างตามประเภทของลูกค้าและใช้เฉพาะบุคคลธนกิจเท่านั้น
4/ ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่าคานวณจากยอดรวมทุกบัญชี ของลูกค้าที่มีกบั ธนาคารซิต้ แี บงก์ ได้แก่ บัญชี กระแสรายวัน, บัญชี ออมทรัพย์,
บัญชี เงินฝากประจา กองทุนรวม และตราสารหนี้ (ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561ค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชี สาหรับยอดคงเหลือต่ากว่าที่กาหนด เรี ยกเก็บในวันทาการแรกของเดือนถัดไป)
5/ รายละเอียดกลุ่มลูกค้า
- ลูกค้าซิต้ โี กลด์ คือลูกค้าที่มียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
- ลูกค้าซิต้ ไี พรออริ ต้ ี คือลูกค้าที่มียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
- ลูกค้าซิต้ แี บงก์กิ้ง คือลูกค้าที่มียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯต่ากว่า 1 ล้านบาท
- ลูกค้าทัว่ ไป คือลูกค้าที่มิได้มีบญั ชี กบั ธนาคารฯ
กรณีเก็บค่าธรรมเนียมเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ จะใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เก็บค่าธรรมเนียม
ผู้มีอานาจลงนาม ........................................................................
(ดอน จรรย์ศุภรินทร์ )
ผู้อานวยการบริหารอาวุโสฝ่ ายบุคคลธนกิจ
ประกาศ ณ วันที่ 15 สิ งหาคม 2561

