ธนาคารซิตแี้ บงก์
ตารางที่ 1 อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก (ร้ อยละต่ อปี )
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริ่มใช้ ต้งั แต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2565
หน่ วย: ร้ อยละต่ อปี
ประเภทลูกค้ า
ประเภทเงินฝาก
บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล
0

1. เงินฝากกระแสรายวัน (Current Accounts)

4

ผู้มีถิ่นทีอ่ ยู่นอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล 4
0

N/A

2. เงินฝากออมทรัพย์ (Saving Accounts)
2.1. ออมทรัพย์แบบธรรมดา บัญชีซิตวี้ นั และออมทรัพย์เฟล็กซิเบิล้
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 ขึ้นไป

0.10

0.10

N/A

N/A

0.10

0.10

N/A

ตั้งแต่ 100,000 - 1,999,999 บาท

0.10

0.10

N/A

ตั้งแต่ 2,000,000 - 9,999,999 บาท

0.10

0.10

N/A

ตั้งแต่ 10,000,000 - 19,999,999 บาท

0.10

0.10

N/A

ตั้งแต่ 20,000,000 ขึ้นไป

0.10

0.10

N/A

วงเงิน ตั้งแต่ 0.01 บาทขึ้นไป
2.2. ออมทรัพย์เซฟวิง่ พลัส

2.3. ออมทรัพย์เพิม่ ค่ า
วงเงิน ตั้งแต่ 0 - 99,999 บาท

N/A

2.4. ออมทรัพย์มันนี่ มาร์ เก็ต เซฟวิง่
วงเงิน ตั้งแต่ 0 - 1,999,999 บาท
ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป
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N/A

0.10
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ประเภทเงินฝาก
3. เงินฝากประจา (Time deposit)
3.1 เงินฝากประจาแบบธรรมดา (Normal Time deposit)เปิ ดบัญชี ข้นั ตา่ 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 ดบัญชีข้นั ตา่ 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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ผู้มีถิ่นทีอ่ ยู่นอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล 4

บุคคลธรรมดา
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0.20

N/A

N/A

N/A

0.20

N/A

N/A

N/A

Page 2

N/A

N/A

ธนาคารซิตแี้ บงก์
ตารางที่ 1 อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก (ร้ อยละต่ อปี )
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริ่มใช้ ต้งั แต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2565
หน่ วย: ร้ อยละต่ อปี
ประเภทลูกค้ า
ประเภทเงินฝาก

ผู้มีถิ่นทีอ่ ยู่นอกประเทศ
บุคคลธรรมดา

3.3 เงินฝากประจาแบบรับดอกเบีย้ รายงวด (Periodic Time deposit) เปิ ดบัญชีข้นั ตา่ 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
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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
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3.4 เงินฝากประจาเฟล็กซิเบิล้ (Flexible Time Deposit
Enhancement) เปิ ดบัญชีข้นั ตา่ 200,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 9 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 18 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
3.5 เงินฝากประจาแบบธรรมดาบันเดิล้ (Normal Time Deposit
Bundle) ***
เปิ ดบัญชี ข้นั ตา่ 200,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
ก. วงเงินฝาก ตั้งแต่ 200,000 - 5,000,000 บาท ขึ้นไป
ตั้งแต่ 200,000 - 5,000,000 บาท
ตั้งแต่ 5,000,000 บาท ขึ้นไป
ข. วงเงินฝาก ตั้งแต่ 200,000 - 30,000,000 บาท
ตั้งแต่ 200,000 - 2,999,990 บาท
ตั้งแต่ 200,000 - 30,000,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
ค. วงเงินฝาก ตั้งแต่ 200,000 - 30,000,000 บาท
ตั้งแต่ 200,000 - 2,999,990 บาท
ตั้งแต่ 200,000 - 30,000,000 บาท
3.6 เงินฝากประจาแบบธรรมดาแอ็บโซลูท (Normal Time Deposit
Absolute)**
เปิ ดบัญชี ข้นั ตา่ 100,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 3 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 - 5,000,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 - 5,000,000 บาท
3.7 เงินฝากประจาอีลที (Elite Time Deposit)****
เปิ ดบัญชี ข้นั ตา่ 1,000,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 1,000,000 - 30,000,000 บาท
3.8 เงินฝากประจา Preferred Time Deposit *****
เปิ ดบัญชี ข้นั ตา่ 1,000,000 บาท
ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 1,000,000 - 5,000,000 บาท
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หมายเหตุ :
เงื่อนไขต่างๆในการจ่ายดอกเบี้ย
o เป็ นอัตราดอกเบี้ยใช้เฉพาะบุคคลธนกิจเท่านั้น
o ในกรณี ที่ลูกค้าเปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรื อออมทรัพย์ซ่ ึงเป็ นบัญชีเงินฝากเฉพาะที่ธนาคารฯ ให้บริ การเพิ่มเติมในวันเสาร์ - อาทิตย์
และลูกค้าได้มีการนาฝากเป็ นเงินสดผ่านเครื่ องรับฝากเงินอัตโนมัติ (Cash Deposit Machine) เนื่องด้วยธนาคารฯมิได้เปิ ดบริ การหน้าเคาน์เตอร์
(Teller Counter) หรื อในกรณี ที่ลูกค้านาฝากเป็ นเช็คนั้น ทางธนาคารฯจะบันทึกรายการและเริ่ มคานวณดอกเบี้ยให้ในวันทาการถัดไปตามวัน
และเวลาทาการปกติของธนาคารฯในวันจันทร์ - วันศุกร์ อนึ่งสาหรับในกรณี ของเช็ค ให้มีผลตั้งแต่เช็คนั้นสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้วเท่านั้น
o การจ่ายดอกเบี้ยในกรณี ที่ถอนก่อนกาหนด สาหรับบัญชีเงินฝากประจาแบบธรรมดา บัญชี เงินฝากประจาแบบรับดอกเบี้ยรายงวด
บัญชี เงินฝากประจาเฟล็กซิเบิล้ จะเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุ
หรื อเป็ นไปตามผูบ้ ริ หารอนุมตั ิ
o สาหรับเงินฝากประจาแบบธรรมดา และแบบรับดอกเบี้ยรายงวด หากถอนก่อนครบกาหนดเวลาฝาก ธนาคารฯ จะพิจารณาให้ดอกเบี้ยดังนี้
o ระยะเวลาฝาก ไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารฯ จะยกเว้นการจ่ายดอกเบี้ย
o ระยะเวลาฝาก ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารฯ จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ณ วันที่ถอนเงิน แต่สูงสุ ดไม่เกิน 1% ต่อปี
สาหรับเงินฝากประจาแบบรับดอกเบี้ยรายงวด ธนาคารฯ จะหักส่วนที่เกินจากดอกเบี้ยที่พึงจะได้รับออกจากเงินต้นก่อน
o สาหรับบัญชี นิติบุคคล หากถอนก่อนกาหนด ธนาคารฯ จะยกเว้นการจ่ายดอกเบี้ย
o การคานวณอัตราดอกเบี้ยสาหรับเงินฝากประจาจะคานวณแบบไม่ทบต้น
o บัญชี ออมทรัพย์ เซฟวิ่งพลัส มีขอ้ กาหนดและเงื่อนไขเดียวกันกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบธรรมดา ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วนั ที่ 23 กรกฎาคม 2555 เป็ นต้นไป
ทั้งนี้เป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ลูกค้าได้รับทราบในวันเปิ ดบัญชีดงั กล่าว
o การเปิ ดบัญชีเงินฝากประจาออนไลน์ดว้ ยตัวเอง ให้ถือว่าท่านได้ตรวจสอบและตัดสิ นใจที่จะเปิ ดบัญชี เงินฝากประจานี้ และให้ถือว่าท่านได้ตกลงยินยอมที่จะให้
ธนาคารฯใช้เอกสารหลักฐานและลายเซ็นต์จากการเปิ ดบัญชีกระแสรายวันหรื อบัญชี ออมทรัพย์ที่ได้ให้กบั ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ไว้แล้ว เพื่อการอ้างอิงและเป็ นหลักฐานในการ
เปิ ดบัญชี เงินฝากประจาโดยสมบูรณ์
o การเปิ ดบัญชีเงินฝากประจาผ่านระบบซิต้ ีแบงก์ออนไลน์สามารถทาได้ 24 ช.ม. อย่างไรก็ดีการทาธุรกรรมในช่วงเวลาหลัง 22.00 น. ของวันทาการหรื อการทาธุรกรรมใน
วันหยุดราชการหรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้ถือว่าการทาธุรกรรมและอัตราดอกเบี้ยของบัญชี เงินฝากประจานั้นกระทาและอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยในวันทาการถัดไป
o เงื่อนไขบัญชีเงินฝากประจาเฟล็กซิเบิล้ - Flexible Time Deposit Enhancement มีดงั นี้
o ในการเปิ ดบัญชี เงินฝากประจาเฟล็กซิเบิล้ ลูกค้าต้องเปิ ดบัญชีออมทรัพย์พร้อมกันเพื่อให้สามารถทารายการเบิกถอนเงินจากช่องทางอัตโนมัติต่างๆ
o การถอนเงินฝากก่อนครบกาหนด ระยะเวลาฝากไม่ถึง 1 เดือน ธนาคารฯจะยกเว้นการจ่ายดอกเบี้ยเฉพาะส่วนของจานวนเงินที่ถอน
o การถอนเงินฝากก่อนครบกาหนด ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป ธนาคารฯจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์แบบธรรมดาตามที่ธนาคารฯประกาศ
ณ วันที่ไถ่ถอนสาหรับยอดที่ถอน โดยยอดเงินที่คงเหลือในบัญชี จะยังคงได้รับดอกเบี้ยตามเดิ ม
o ข้อกาหนดและเงื่อนไขบัญชีเงินฝากประจาเฟล็กซิ เบิล้ ข้างต้น เป็ นไปตามที่แจ้งให้ทราบ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันดังต่อไปนี้
(ก) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 สาหรับลูกค้าที่เปิ ดบัญชีเงินฝากประจาเฟล็กซิเบิล้ ตั้งแต่วนั ที่ 13 พฤษภาคม 2552 เป็ นต้นไป และ
(ข) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2552 สาหรับลูกค้าที่เปิ ดบัญชีเงินฝากประจาเฟล็กซิ เบิล้ ก่อนวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 และมีการครบกาหนดและ
ได้ต่ออายุเงินฝากประจาเฟล็กซิเบิล้ ดังกล่าว ตั้งแต่วนั ที่ 13 มิถุนายน 2552 เป็ นต้นไป
o ธนาคารหยุดให้บริ การเปิ ดบัญชีใหม่สาหรับบัญชีดงั นี้. 1.บัญชีฝากประจาเฟล็กซิ เบิล้ 2. บัญชี เงินฝากประจาแบบรับดอกเบี้ยรายงวด 3. บัญชี เงินฝากออมทรัพย์เฟล็กซิ เบิล้
4. บัญชี เงินฝากออมทรัพย์เซฟวิ่งพลัส 5. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่า และ 6. บัญชี เงินฝากออมทรัพย์มาร์เก็ตเซฟวิ่ง
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ธนาคารซิตแี้ บงก์
ตารางที่ 1 อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก (ร้ อยละต่ อปี )
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริ่มใช้ ต้งั แต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2565
หน่ วย: ร้ อยละต่ อปี
o ข้ อกาหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปของโปรโมชั่นบัญชีเงินฝากประจาธรรมดาแอ็บโซลูท **
- สาหรับเงินฝากระยะเวลา 3 เดือน
(ก) สาหรับลูกค้าซิต้ ีโกลด์และซิติ้ไพรออริ ต้ ีรายใหม่ของธนาคาร ที่ไม่เคยเปิ ดบัญชี เงินฝาก/เงินลงทุนกันธนาคารมาก่อน และรวมถึงลูกค้าปั จจุบนั ของธนาคารที่เพิ่มยอดเงินฝากเป็ นลูกค้าซิ ต้ ีโกลด์1/ซิต้ ีไพรออริ ต้่ ี2
(ข) ลูกค้าต้องเปิ ดบัญชี ใหม่กบั ธนาคารใน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565 โดยลูกค้าสามารถเปิ ดบัญชี เงินฝากประจา Absoluteได้เพียง บัญชี เดียว
(ค) ลูกค้าสามารถเปิ ดบัญชี เงินฝากประจานี้ ได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
(ง) จานวนเงินเปิ ดบัญชี เงินฝากประจา Absolute ขั้นต่า 100,000 บาท (หนึ่ งแสนบาท) และสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) โดยยอดเงินเปิ ดบัญชี ฝากประจา Absolute ของลูกค้ารอง (Secondary customer) จะคิดยอดรวมกันกับลูกค้าหลัก
(Primary customer)
(จ) ลูกค้าไม่สามารถต่ออายุบญั ชี เงินฝากประจาแอ็บโซลูทนี้ได้ หากลูกค้าได้คงยอดในบัญชี เงินฝากประจาจนครบกาหนดระยะเวลาฝากและไม่ได้มีการทาผิดข้อกาหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจา เมื่อบัญชี เงินฝากประจาแอ็บโซลูท
นี้ ครบกาหนด ธนาคารฯจะปิ ดบัญชี เงินฝากประจาโดยทันที และจะโอนเงินฝากประจารวมทั้งดอกเบี้ยของลูกค้าเข้าบัญชี ออมทรัพย์ของลูกค้าที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติ เงินฝากได้รับความคุม้ ครองจากพรบ.สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ตาม
จานวนที่กฎหมายกาหนด
(ฉ) เมื่อบัญชี เงินฝากประจาครบกาหนด ธนาคารจะปิ ดบัญชี เงินฝากประจาโดยทันที และจะโอนเงินฝากประจารวมทั้งดอกเบี้ยของลูกค้าเข้าบัญชี ออมทรัพย์ของลูกค้าที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติ ลูกค้าไม่สามารถต่ออายุบญั ชี เงินฝากประจานี้ได้
(ช) ในกรณี ที่ถอนเงินก่อนครบกาหนด หรื อ ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดหรื อเงื่อนไข ธนาคารฯจะปิ ดบัญชี เงินฝากประจานี้ โดยอัตโนมัติ ท่านจะไม่ได้รับดอกเบี้ย

- สาหรับเงินฝากระยะเวลา 6 เดือน
(ก) สาหรับลูกค้าซิต้ ีโกลด์และซิติ้ไพรออริ ต้ ีรายใหม่ของธนาคาร ที่ไม่เคยเปิ ดบัญชี เงินฝาก/เงินลงทุนกันธนาคารมาก่อน และรวมถึงลูกค้าปั จจุบนั ของธนาคารที่เพิ่มยอดเงินฝากเป็ นลูกค้าซิ ต้ ีโกลด์1/ซิต้ ีไพรออริ ต่้ ี2
(ข) ลูกค้าต้องเปิ ดบัญชี ใหม่กบั ธนาคารใน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565 โดยลูกค้าสามารถเปิ ดบัญชี เงินฝากประจา Absoluteได้เพียง บัญชี เดียว
(ค) ลูกค้าสามารถเปิ ดบัญชี เงินฝากประจานี้ ได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
(ง) จานวนเงินเปิ ดบัญชี เงินฝากประจา Absolute ขั้นต่า 100,000 บาท (หนึ่ งแสนบาท) และสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) โดยยอดเงินเปิ ดบัญชี ฝากประจา Absolute ของลูกค้ารอง (Secondary customer) จะคิดยอดรวมกันกับลูกค้าหลัก
(Primary customer)
(จ) ลูกค้าไม่สามารถต่ออายุบญั ชี เงินฝากประจาแอ็บโซลูทนี้ได้ หากลูกค้าได้คงยอดในบัญชี เงินฝากประจาจนครบกาหนดระยะเวลาฝากและไม่ได้มีการทาผิดข้อกาหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจา เมื่อบัญชี เงินฝากประจาแอ็บโซลูท
นี้ ครบกาหนด ธนาคารฯจะปิ ดบัญชี เงินฝากประจาโดยทันที และจะโอนเงินฝากประจารวมทั้งดอกเบี้ยของลูกค้าเข้าบัญชี ออมทรัพย์ของลูกค้าที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติ เงินฝากได้รับความคุม้ ครองจากพรบ.สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ตาม
จานวนที่กฎหมายกาหนด
(ฉ) เมื่อบัญชี เงินฝากประจาครบกาหนด ธนาคารจะปิ ดบัญชี เงินฝากประจาโดยทันที และจะโอนเงินฝากประจารวมทั้งดอกเบี้ยของลูกค้าเข้าบัญชี ออมทรัพย์ของลูกค้าที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติ ลูกค้าไม่สามารถต่ออายุบญั ชี เงินฝากประจานี้ได้
(ช) ในกรณี ที่ถอนเงินก่อนครบกาหนด หรื อ ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดหรื อเงื่อนไข ธนาคารฯจะปิ ดบัญชี เงินฝากประจานี้ โดยอัตโนมัติ โดยหากท่านถอนเงินก่อนครบกาหนดโดยมีระยะเวลาฝากเกินกว่า 3 เดือน ท่านจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออม
ทรัพย์ หรื อหากระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ท่านจะไม่ได้รับดอกเบี้ย
1/

ลูกค้าซิ ต้ ีโกลด์ คือลูกค้าที่มียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ธนาคารฯมีสิทธิ์ ยกเลิกสมาชิกภาพของสมาชิ กซิต้ ีโกลด์ได้ในกรณี ที่ลูกค้ามียอดเงินคงเหลือต่ากว่า 5 ล้านบาทเป็ นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน
ตามเงื่ อนไขของธนาคารฯ

2/

ลูกค้าซิ ต้ ีไพรออริ ต้ ี คือลูกค้าที่มียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ธนาคารฯมีสิทธิ์ยกเลิกสมาชิกภาพของสมาชิกซิต้ ีไพรออริ ต้ ีได้ในกรณี ที่ลูกค้ามียอดเงินคงเหลือต่ากว่า 1 ล้านบาทเป็ นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน
ตามเงื่ อนไขของธนาคารฯ

o ข้ อกาหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปของโปรโมชั่นบัญชีเงินฝากประจาธรรมดาบันเดิล้ ***
- สาหรับเงินฝากระยะเวลา 3 เดือน
ก. วงเงินฝาก ตั้งแต่ 200,000 - 5,000,000 บาท ขึน้ ไป
(ก) อัตราดอกเบี้ย 1.50% สาหรับลูกค้าที่ลงทุนในกองทุนรวมทุกประเภท และ/หรื อ พันธบัตร และเงินฝากประจา 3 เดือนขั้นต่ารวมกัน 400,000 บาท (สี่ แสนบาทถ้วน) โดยอัตราส่วนในเงินฝากประจา 3 เดือนต้องไม่เกินกว่า 50% ของเงินรวม
ลงทุนทั้งหมด ชื่ อบัญชี ของกองทุนรวมและ/หรื อพันธบัตร และเงินฝากประจาจะต้องเป็ นชื่ อเดียวกัน
(ข) อัตราดอกเบี้ย 2.00% สาหรับลูกค้าที่ลงทุนในกองทุนรวมประเภท Non-money market และ/หรื อ พันธบัตร และเงินฝากประจา 3 เดือนขั้นต่ารวมกัน 10,000,000 บาท (สิ บล้านบาทถ้วน) โดยอัตราส่วนในเงินฝากประจา 3 เดือนต้องไม่เกิน
กว่า 50% ของเงินรวมลงทุนทั้งหมด ชื่ อบัญชี ของกองทุนรวมและ/หรื อพันธบัตร และเงินฝากประจาจะต้องเป็ นชื่ อเดียวกัน
(ค) การลงทุนในกองทุนรวม ประเภท Money market หรื อ Non-money market และ/หรื อ พันธบัตร จะต้องมีการทารายการในวันที่เปิ ดบัญชี เงินฝากประจาแบบธรรมดา ระยะเวลา 3 เดือน
(ง) โดยหากเป็ นกองทุนรวมประเภท Money Market จะต้องไม่ทาการขายหน่วยลงทุนจนกว่าเงินฝากประจาจะครบกาหนด
(จ) กองทุนรวม/ผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ที่มิได้เข้าร่ วมผลิตภัณฑ์บญั ชี เงินฝากประจาแบบธรรมดา Bundle ระยะเวลา 3 เดือน มีท้ งั หมด 2 ประเภทดังต่อไปนี้ : กองทุนหุน้ ระยะยาว (LTF) และ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ (RMF)
(ฉ) ระดับความเสี่ ยงการลงทุนจะต้องไม่ต่ากว่าระดับความเสี่ ยงของกองทุนและ/หรื อ พันธบัตร ที่ลงทุน การลงทุนจะต้องได้รับคาแนะนาอย่างเหมาะสมจากเจ้าหน้าที่ของธนาคาร รายการจากการทาธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจะไม่สามารถ
นับรวม
(ช) การลงทุนมีความเสี่ ยงผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจลงทุน ไม่ใช่ ภาระหนี้ หรื อภาระค้าประกันของธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ ไม่ใช่ เป็ นการฝากเงินกับธนาคาร การลงทุนมีความเสี่ ยง รวมทั้งมีความเป็ นไปได้ที่จะสู ญเสี ยเงินลงทุน ราคา
ของหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรื อลงได้ ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็ นสิ่ งยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต หน่วยลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริ กนั
(ซ) หากปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไข อย่างครบถ้วนแล้ว เมื่อครบกาหนดการฝากเงิน 3 เดือนนี้ จะได้รับเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาแบบธรรมดา ระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ซึ่งบัญชี เงินฝากประจาดังกล่าวจะมีการปิ ดบัญชี
อัตโนมัติทนั ทีหลังจากครบกาหนด
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ธนาคารซิตแี้ บงก์
ตารางที่ 1 อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก (ร้ อยละต่ อปี )
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริ่มใช้ ต้งั แต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2565
หน่ วย: ร้ อยละต่ อปี
ข. วงเงินฝาก ตั้งแต่ 200,000 - 30,000,000 บาท
(ก) สาหรับลูกค้าที่ใช้บตั รเครดิตซิต้ ีชาระค่าเบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันฉบับใหม่ผ่านซิต้ ีคอร์ป ลิสซิ่ ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ (“บริ ษทั ในเครื อธนาคารซิต้ ีแบงก์” หรื อ “บริ ษทั ฯ”) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565 โดย
1) รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี สาหรับลูกค้าที่ใช้บตั รเครดิตซิต้ ีชาระค่าเบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันฉบับใหม่ผ่านบริ ษทั ฯ เป็ นจานวนเงิน 100,000 - 299,999 บาท
โดยลูกค้าจะสามารถเปิ ดบัญชี ดว้ ยเงินฝากประจา 3 เดือน ยอดเงินฝาก 200,000 บาทขึ้นไปถึงสิ บเท่าของจานวนเงินกรมธรรม์ โดยยอดเงินฝากสู งสุ ดไม่เกิน 2,999,990 บาท
2) รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี สาหรับลูกค้าที่ใช้บตั รเครดิตซิต้ ีชาระค่าเบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันฉบับใหม่ผ่านบริ ษทั ฯ เป็ นจานวนเงิน 300,000 บาทขึ้นไป
โดยลูกค้าจะสามารถเปิ ดบัญชี เงินฝากประจา 3 เดือน ด้วยยอดเงินฝาก 200,000 บาทขึ้นไปถึงสิ บห้าเท่าของจานวนเงินกรมธรรม์ โดยยอดเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 30,000,000 บาท
(ข) ลูกค้าสามารถเปิ ดบัญชี เงินฝากประจา 3 เดือนได้ต้งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565 เท่านั้น
(ค) ธนาคารฯ สงวนสิ ทธิ์ในการมอบสิ ทธิ์อัตราดอกเบี้ยฝากประจาข้างต้นให้แก่ลูกค้าที่เลือกชาระเบี้ยประกันแบบรายปี ผ่านบัตรเครดิตซิ ต้ ีเท่านั้น
(ง) ธนาคารฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปิ ดบัญชี เงินฝากประจาให้แก่ผถู ้ ือบัตรหลักเท่านั้น ยอดชาระเบี้ยประกันของบัตรเสริ มจะถูกนับรวมกับยอดชาระเบี้ยประกันของบัตรหลัก
(จ) ยอดชาระเบี้ยประกันที่ร่วมรายการ ต้องได้รับได้รับการอนุมตั ิและตัดจ่ายผ่านบัตรเครดิตซิต้ ีเรี ยบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องเซ็นใบตอบรับการรับมอบกรมธรรม์ประกันภัยนาส่ งกลับบริ ษทั ฯ ไม่ยกเลิกกรมธรรม์ และยังคงสถานะสมาชิ กบัตร
เครดิตซิต้ ี ตลอดครบกาหนดระยะเวลาของเงินฝาก 3 เดือน
(ฉ) หากลูกค้าได้คงยอดในบัญชี เงินฝากประจาจนครบกาหนดระยะเวลาฝากและไม่ได้มีการทาผิดข้อกาหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจา ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์จะปิ ดบัญชี เงินฝากประจาเมื่อครบกาหนดระยะเวลาฝากของบัญชี เงินฝาก
ประจาภายใต้ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจานี้ ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นเข้าบัญชี ออมทรัพย์ที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติ
(ช) หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกาหนดอายุบญั ชี เงินฝากประจาหรื อลูกค้าได้มีการทาผิดข้อกาหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจานี้ ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์จะปิ ดบัญชี เงินฝากประจาทันที ลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยสาหรับผลิตภัณฑ์เงินฝาก
(ซ) ธนาคารฯ ให้บริ การและมอบสิ ทธิพิเศษจากรายการส่งเสริ มการขายให้เฉพาะลูกค้าที่ชาระค่าเบี้ยประกันที่ร่วมรายการผ่านบัตรเครดิตซิ ต้ ีเท่านั้น
(ฌ) ธนาคารฯ ไม่ได้ช้ ี ช่องให้มีการทาประกัน หรื อเป็ นตัวแทนหรื อเป็ นนายหน้าในการให้ประกันภัยแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับบริ ษทั ฯ ก่อนตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกัน
(ญ) บริ ษทั ฯ ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็ นผูน้ าเสนอผลิตภัณฑ์ดา้ นประกันภัยที่จดั สรรเพื่อร่ วมรายการ มิได้มีหน้าที่รับประกันภัย

- สาหรับเงินฝากระยะเวลา 6 เดือน
ค. วงเงินฝาก ตั้งแต่ 200,000 - 30,000,000 บาท
(ก) สาหรับลูกค้าที่ใช้บตั รเครดิตซิต้ ีชาระค่าเบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันฉบับใหม่ผ่านซิต้ ีคอร์ป ลิสซิ่ ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ (“บริ ษทั ในเครื อธนาคารซิต้ ีแบงก์” หรื อ “บริ ษทั ฯ”) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565 โดย
1) รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี สาหรับลูกค้าที่ใช้บตั รเครดิตซิต้ ีชาระค่าเบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันฉบับใหม่ผ่านบริ ษทั ฯ เป็ นจานวนเงิน 100,000 - 299,999 บาท
โดยลูกค้าจะสามารถเปิ ดบัญชี เงินฝากประจา 6 เดือน ด้วยยอดเงินฝาก 200,000 บาทขึ้นไปถึงสิ บเท่าของจานวนเงินกรมธรรม์ โดยยอดเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 2,999,990 บาท
2) รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี สาหรับลูกค้าที่ใช้บตั รเครดิตซิต้ ีชาระค่าเบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันฉบับใหม่ผ่านบริ ษทั ฯ เป็ นจานวนเงิน 300,000 บาทขึ้นไป
โดยลูกค้าจะสามารถเปิ ดบัญชี เงินฝากประจา 6 เดือน ด้วยยอดเงินฝาก 200,000 บาทขึ้นไปถึงสิ บห้าเท่าของจานวนเงินกรมธรรม์ โดยยอดเงินฝากสู งสุ ดไม่เกิน 30,000,000 บาท
(ข) ลูกค้าสามารถเปิ ดบัญชี เงินฝากประจา 6 เดือนได้ต้งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565 เท่านั้น
(ค) ธนาคารฯ สงวนสิ ทธิ์ในการมอบสิ ทธิ์อัตราดอกเบี้ยฝากประจาข้างต้นให้แก่ลูกค้าที่เลือกชาระเบี้ยประกันแบบรายปี ผ่านบัตรเครดิตซิ ต้ ีเท่านั้น
(ง) ธนาคารฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปิ ดบัญชี เงินฝากประจาให้แก่ผถู ้ ือบัตรหลักเท่านั้น ยอดชาระเบี้ยประกันของบัตรเสริ มจะถูกนับรวมกับยอดชาระเบี้ยประกันของบัตรหลัก
(จ) ยอดชาระเบี้ยประกันที่ร่วมรายการ ต้องได้รับได้รับการอนุมตั ิและตัดจ่ายผ่านบัตรเครดิตซิต้ ีเรี ยบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องเซ็นใบตอบรับการรับมอบกรมธรรม์ประกันภัยนาส่ งกลับบริ ษทั ฯ ไม่ยกเลิกกรมธรรม์ และยังคงสถานะสมาชิ กบัตร
เครดิตซิต้ ี ตลอดครบกาหนดระยะเวลาของเงินฝาก 6 เดือน
(ฉ) หากลูกค้าได้คงยอดในบัญชี เงินฝากประจาจนครบกาหนดระยะเวลาฝากและไม่ได้มีการทาผิดข้อกาหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจา ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์จะปิ ดบัญชี เงินฝากประจาเมื่อครบกาหนดระยะเวลาฝากของบัญชี เงินฝาก
ประจาภายใต้ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจานี้ ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นเข้าบัญชี ออมทรัพย์ที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติ
(ช) หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกาหนดอายุบญั ชี เงินฝากประจาหรื อลูกค้าได้มีการทาผิดข้อกาหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจานี้ ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์จะปิ ดบัญชี เงินฝากประจาทันที หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกาหนดอายุบญั ชี เงินฝาก
ประจาแต่นานกว่า 3 เดือน ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกาหนดอายุบญั ชี เงินฝากประจาแต่นอ้ ยกว่า 3 เดือน ลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยสาหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากประจานี้
(ซ) ธนาคารฯ ให้บริ การและมอบสิ ทธิพิเศษจากรายการส่งเสริ มการขายให้เฉพาะลูกค้าที่ชาระค่าเบี้ยประกันที่ร่วมรายการผ่านบัตรเครดิตซิ ต้ ีเท่านั้น
(ฌ) ธนาคารฯ ไม่ได้ช้ ี ช่องให้มีการทาประกัน หรื อเป็ นตัวแทนหรื อเป็ นนายหน้าในการให้ประกันภัยแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับบริ ษทั ฯ ก่อนตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกัน
(ญ) บริ ษทั ฯ ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็ นผูน้ าเสนอผลิตภัณฑ์ดา้ นประกันภัยที่จดั สรรเพื่อร่ วมรายการ มิได้มีหน้าที่รับประกันภัย
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ธนาคารซิตแี้ บงก์
ตารางที่ 1 อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก (ร้ อยละต่ อปี )
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริ่มใช้ ต้งั แต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2565
หน่ วย: ร้ อยละต่ อปี
o ข้ อกาหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปของโปรโมชั่นบัญชีเงินฝากประจาอีลที ****
(ก) ผลิตภัณฑ์บญั ชี เงินบัญชี เงินฝากประจาอีลีทนี้ มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 23 มกราคม 2563 อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่ งเป็ นไปตามประกาศดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
(ข) หากลูกค้าได้คงยอดในบัญชี เงินฝากประจาจนครบกาหนดระยะเวลาฝากและไม่ได้มีการทาผิดข้อกาหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจา ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์จะปิ ดบัญชี เงินฝากประจาเมื่อครบกาหนดระยะเวลาฝากของบัญชี เงินฝาก
ประจาภายใต้ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจานี้ ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นเข้าบัญชี ออมทรัพย์ที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติ
(ค) หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกาหนดอายุบญั ชี เงินฝากประจาหรื อลูกค้าได้มีการทาผิดข้อกาหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจานี้ ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์จะปิ ดบัญชี เงินฝากประจาทันที หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกาหนดอายุบญั ชี เงิน
ฝากประจาแต่นานกว่า 3 เดือน ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกาหนดอายุบญั ชี เงินฝากประจาแต่นอ้ ยกว่า 3 เดือน ลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยสาหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากประจานี้
(ง) ผลิตภัณฑ์เงินบัญชี เงินฝากประจาอีลีทนี้ สงวนสิ ทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าสาหรับลูกค้าซิ ต้ ีโกลด์อีลีทที่มียอดรวมเงินฝากและ/หรื อการลงทุนกับธนาคารฯอย่างน้อย 50,000,000 (ห้าสิ บล้านบาทถ้วน) และต้องมียอดการลงทุนอย่างน้อยจานวน
10,000,000 (สิ บล้านบาทถ้วน)
(จ) ยอดขั้นต่าที่สามารถเข้าร่ วมผลิตภัณฑ์บญั ชี เงินฝากประจาอีลีทนี้ คือ 1,000,000 (หนึ่ งล้านบาทถ้วน) และสู งสุ ดไม่เกิน 30,000,000 (สามสิ บล้านบาทถ้วน) ต่อลูกค้า ยอดบัญชี เงินฝากประจาของลูกค้าที่เปิ ดบัญชี ร่วมนั้นจะนับเป็ นยอดเงินฝาก
ของลูกค้าบัญชี หลัก
(ฉ) บุคคลอเมริ กนั ไม่มีสามารถเข้าร่ วมผลิตภัณฑ์บญั ชี เงินฝากประจานี้

o ข้ อกาหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปของโปรโมชั่นบัญชีเงินฝากประจา Preferred Time Deposit *****
(ก) ผลิตภัณฑ์บญั ชี เงินบัญชี เงินฝากประจานี้มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็ นต้นไป อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่ งเป็ นไปตามประกาศดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
(ข) หากลูกค้าได้คงยอดในบัญชี เงินฝากประจาจนครบกาหนดระยะเวลาฝากและไม่ได้มีการทาผิดข้อกาหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจา ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์จะปิ ดบัญชี เงินฝากประจาเมื่อครบกาหนดระยะเวลาฝากของบัญชี เงินฝาก
ประจาภายใต้ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจานี้ ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นเข้าบัญชี ออมทรัพย์ที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติ
(ค) หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกาหนดอายุบญั ชี เงินฝากประจาหรื อลูกค้าได้มีการทาผิดข้อกาหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจานี้ ธนาคารซิ ต้ ีแบงก์จะปิ ดบัญชี เงินฝากประจาทันที หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกาหนดอายุบญั ชี เงิน
ฝากประจาแต่นานกว่า 3 เดือน ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกาหนดอายุบญั ชี เงินฝากประจาแต่นอ้ ยกว่า 3 เดือน ลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยสาหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากประจานี้
(ง) ผลิตภัณฑ์เงินบัญชี เงินฝากประจานี้ สงวนสิ ทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าสาหรับลูกค้าซิ ต้ ีโกลด์ Preferred ที่มียอดรวมเงินฝากและ/หรื อการลงทุนกับธนาคารฯอย่างน้อย 10,000,000 (สิ บล้านบาทถ้วน)
(จ) ยอดขั้นต่าที่สามารถเข้าร่ วมผลิตภัณฑ์บญั ชี เงินฝากประจานี้ คือ 1,000,000 (หนึ่ งล้านบาทถ้วน) และสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 (ห้าล้านบาทถ้วน) ต่อลูกค้า ยอดบัญชี เงินฝากประจาของลูกค้าที่เปิ ดบัญชี ร่วมนั้นจะนับเป็ นยอดเงินฝากของลูกค้า
บัญชี หลัก

o ลูกค้าสามารถเลือกเปิ ดบัญชี Absolute Time Deposit หรื อ Preferred Time Deposit หรื อ Elite Time Deposit ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
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ธนาคารซิตแี้ บงก์
ตารางที่ 1 อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก (ร้ อยละต่ อปี )
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริ่มใช้ ต้งั แต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2565
หน่ วย: ร้ อยละต่ อปี
เงื่อนไขอื่นๆ
1. ตั้งแต่วนั ที่ 3 เมษายน 2560 เป็ นต้นไป ลูกค้าซิต้ ีโกลด์ คือลูกค้าที่มียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ธนาคารฯมีสิทธิ์ ยกเลิกสมาชิกภาพของสมาชิกซิต้ ี
โกลด์ได้ในกรณี ที่ลูกค้ามียอดเงินคงเหลือต่ากว่า 5 ล้านบาทเป็ นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน ตามเงื่อนไขของธนาคารฯ
2. ลูกค้าซิต้ ีไพรออริ ต้ ี คือลูกค้าที่มียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ธนาคารฯมีสิทธิ์ยกเลิกสมาชิ กภาพของสมาชิ กซิ ต้ ีไพรออริ ต้ ีได้ในกรณี ที่ลูกค้ามียอดเงิน
คงเหลือต่ากว่า 1 ล้านบาทเป็ นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน ตามเงื่อนไขของธนาคารฯ
3. ลูกค้าซิต้ ีแบงก์กิ้ง คือลูกค้าที่มียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯต่ากว่า 1 ล้านบาท ทั้งนี้หมายรวมถึงพนักงานธนาคารซิต้ ีแบงก์และพนักงานในกลุ่มธุรกิจในเครื อซิต้ ีทุกรายที่มียอด
รวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯต่ากว่า 1 ล้านบาท
4. ลูกค้านิ ติบุคคล คือ นิติบุคคลที่เปิ ดบัญชีกบั สายบุคคลธนกิจโดยมียอดรวมเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
5. วงเงิน หมายถึง ยอดรวมของเงินฝากที่ลูกค้าและกลุ่มเครื อญาติของลูกค้านั้นที่ทารายการภายในวันเดี ยวกัน
6. ทางธนาคารฯ อาจมีการให้ของสมนาคุณสาหรับลูกค้าที่เปิ ดบัญชีใหม่รวมถึงตามเทศกาลหรื อโอกาสครบรอบตามที่ธนาคารฯเห็นสมควร
และอาจให้ของกานัลประจาปี สาหรับลูกค้า
ปัจจุบนั ทุกรายที่รักษายอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตามเงื่อนไขที่กาหนด ซึ่งธนาคารฯมีการประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยทัว่ กัน
7. ทางธนาคารฯขอสงวนสิ ทธิในการพิจารณาและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได้ โดยธนาคารฯจะ
ประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆไป

ผู้มีอานาจลงนาม .........................................
(ดอน จรรย์ศุภรินทร์ )
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบุคคลธนกิจ
ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
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ธนาคารซิตแี้ บงก์
ตารางที่ 2 อัตราดอกเบีย้ เงินให้ สินเชื่ อ

1/

เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริ่มใช้ ต้ งั แต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2565
หน่ วย: ร้ อยละต่ อปี
ก. อัตราดอกเบีย้ อ้ างอิง
1. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ช้ นั ดี ประเภทเงินกูแ้ บบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate)

MLR

6.35

2. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ช้ นั ดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate)

MOR

N/A

3. อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate)

MRR

N/A

4. อื่นๆ -อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชีชวั่ คราว (Temporary Overdraft Facility)

7.25
หน่ วย: ร้ อยละต่ อปี
ข. อัตราดอกเบีย้ สู งสุ ด

ข.(1) เงินให้ สินเชื่ อเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Loan)

สินเชื่ อที่อยู่อาศัย

วงเงินเบิกเกินบัญชีโดยมีเงินฝากเป็ นประกัน

สินเชื่ อบุคคลแบบไม่ มีหลักประกัน
ภายใต้ กากับ (บัญชีซิตี้ เรดดีเ้ ครดิต)

MLR-0.50% (ปั จจุบนั อยูท่ ี่ 5.85%)

N/A

25%

-

N/A

25%

วงเงินเบิกเกินบัญชี

ระยะสั้ น (<= 1 ปี )

ระยะยาว (>1ปี )

7. อัตราดอกเบี้ยสู งสุ ดกรณี ปกติ

N/A

N/A

N/A

8. อัตราดอกเบี้ยสู งสุ ดกรณี ผิดนัดชาระหนี้

N/A

N/A

N/A

5. อัตราดอกเบี้ยสู งสุ ดกรณี ปกติ
6. อัตราดอกเบี้ยสู งสุ ดกรณี ผิดนัดชาระหนี้
ข.(2) เงินให้ สินเชื่ อเพื่อการประกอบธุรกิจ (Commercial Loan)

หมายเหตุ
1/ ไม่รวมถึงเงินให้สินเชื่ อประเภทที่ ธปท.กาหนดหลักเกณฑ์ไว้เฉพาะ

ผู้มีอานาจลงนาม .....................................................
(ดอน จรรย์ ศุภรินทร์ )
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบุคคลธนกิจ
ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565

Page 11

ธนาคารซิตีแ้ บงก์
1/

ตารางที3่ อัตราค่ าบริการต่ างๆ เบีย้ ปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้ สินเชื่ อ และค่าบริการอื่นๆ
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริ่มใช้ ต้ังแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2565
ก. ค่าบริการต่ างๆที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก

อัตราค่ าบริการ (บาท)

3/

1. ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก
(ค่าธรรมเนี ยมในการรักษาบัญชีสาหรับลูกค้าที่มียอดคงเหลือต่ากว่าที่กาหนด)

หมายเหตุ

ลูกค้าซิ ต้ ีโกลด์: ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิ ต้ ีไพรออริ ต้:ี ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิ ต้ ีแบงก์กิ้ง: 300 บาท/ลูกค้า/เดือน

สาหรับลูกค้าซิต้ ีแบงก์กิ้งที่มียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯ รวมทุก
บัญชีเฉลี่ยต่ากว่า 200,000 บาท
อัตราค่ าบริการ (บาท)

ข. ค่าบริการต่ างๆที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้ สินเชื่ อ
ข. (1) ค่ าบริการต่ างๆของเงินให้ สินเชื่ อเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer loan)
ตามที่ได้ จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ

4/

สินเชื่ อส่ วนบุคคล
มีหลักประกัน

ไม่ มีหลักประกัน (ส่ วนที่ไม่ ได้ อยู่ภายใต้ การ
กากับ)

สินเชื่ อที่อยู่อาศัย

0.05% ของวงเงินกู้ หรื อสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

ไม่มีบริ การ

0.05% ของวงเงินกู้ หรื อสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

1% ของวงเงินจดจานอง หรื อสูงสุ ดไม่เกิน 200,000 บาท

ไม่มีบริ การ

1% ของวงเงินจดจานอง หรื อสูงสุ ดไม่เกิน 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. ค่ าใช้ จ่ายที่จ่ายให้ แก่หน่ วยงานราชการ ได้ แก่
1) ค่าอากรแสตมป์
2) ค่าธรรมเนียมจดจานอง
2. ค่ าใช้ จ่ายที่จ่ายให้ แก่บุคคลอื่นหรื อหน่ วยงานภายนอก ได้ แก่
กรณี ปกติ
1) ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต
2) ค่าสารวจและประเมินหลักประกัน 2/
3) ค่าเบี้ยประกันภัย
4) ค่าใช้จ่ายในการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ อื่นหรื อช่องทางอื่น
ชาระที่ เคาน์เตอร์ของธนาคารอื่ นจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังนี้
(ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑลต่อรายการ / ในเขตต่างจังหวัดต่อรายการ ตาม
อัตราจริ ง ที่ ธนาคารแต่ละแห่งเรี ยกเก็บ)
ธนาคารซิต้ ีแบงก์
บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ
บมจ.ธนาคารทหารไทย
บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
บมจ.ธนาคารกรุ งไทย
บมจ.ธนาคารกสิ กรไทย
บมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์
กรณี ผิดนัดชาระหนี้
1) ค่าใช้จ่ายกรณี เช็คคืน (กรณี เช็คของธนาคารพาณิ ชย์อื่น)
2) ค่าใช้จ่ายกรณี เงินในบัญชีไม่พอจ่าย (กรณี ชาระหนี้ โดยการหักบัญชีกบั
สถาบันการเงินอื่น)

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 2/
3. ค่ าใช้ จ่ายที่เป็ นต้ นทุนในการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์
กรณี ปกติ

100 บาท/รอบบัญชี

ไม่มีบริ การ

100 บาท/รอบบัญชี

1) ค่าสารวจและประเมินหลักประกัน 2/
2) ค่าขอสาเนาใบแจ้งยอดบัญชีแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็ นต้นไป)
3) ค่าธรรมเนียมดาเนินการสิ นเชื่อ
กรณี ผิดนัดชาระหนี้

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 สินเชื่ อเพื่อการประกอบธุรกิจ (Commercial
loan)

ไม่มีบริ การ
วงเงินเบิกเกินบัญชี
ไม่ มีบริการ

1. ไม่ มี
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หมายเหตุ
ไม่ มีบริ การ

ธนาคารซิตีแ้ บงก์
1/

ตารางที3่ อัตราค่ าบริการต่ างๆ เบีย้ ปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้ สินเชื่ อ และค่าบริการอื่นๆ
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริ่มใช้ ต้ังแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2565
ค. ค่าบริการอื่นๆ

อัตราค่ าบริการ (บาท)

5/

หมายเหตุ

1 เล่มมี 30 ฉบับ ราคาเล่มละ 450 บาท (15 บาทต่อฉบับ)

1. ค่าสมุดเช็ค

2. ค่าซื้ อเช็คของธนาคาร (Manager Cheque)

ลูกค้าซิ ต้ ีโกลด์: ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิ ต้ ีไพรออริ ต้:ี 25 บาทต่อฉบับ
ลูกค้าซิ ต้ ีแบงก์กิ้ง: 25 บาทต่อฉบับ
ลูกค้าทัว่ ไป: 100 บาทต่อฉบับ

สาหรับลูกค้าทัว่ ไป จะบริ การเฉพาะกรณี ซ้ื อด้วยเช็คของลูกค้าเท่านั้น

3. ค่าอายัดเช็ค

ลูกค้าซิ ต้ ีโกลด์: ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิ ต้ ีไพรออริ ต้:ี ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิ ต้ ีแบงก์กิ้ง: 200 บาทต่อฉบับ

กรณี สมุดเช็คหาย คิดค่าธรรมเนี ยมสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเล่ม

4. ค่าอายัดดร๊ าฟท์

ลูกค้าซิ ต้ ีโกลด์: ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิ ต้ ีไพรออริ ต้:ี ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิ ต้ ีแบงก์กิ้ง: 200 บาทต่อฉบับ
ลูกค้าทัว่ ไป: 200 บาทต่อฉบับ

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม US$ 5 หรื อมากกว่า จากธนาคารปลายทาง สาหรับทุกกลุ่มลูกค้า

0.0625% ของยอด ขั้นต่าเทียบเท่า 200 บาท

5. ค่าปรับเนื่ องจากเช็คหรื อดร๊ าฟท์คืน

6. ค่าเช็คส่ งเรี ยกเก็บจากต่างประเทศ

ลูกค้าซิ ต้ ีโกลด์ 0.5% ขั้นต่า 100 บาทแต่ไม่เกิน 2,500 บาท
ลูกค้าซิ ต้ ีไพรออริ ต้ ี 1% ขั้นต่า 200 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาท
ลูกค้าซิ ต้ ีแบงก์กิ้ง 1% ขั้นต่า 200 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาท
ลูกค้าทัว่ ไป 2% ขั้นต่า 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาท

7. ค่ารับซื้ อเช็ค

ลูกค้าซิ ต้ ีโกลด์ 0.5% ขั้นต่า 100 บาทแต่ไม่เกิน 2,500 บาท
ลูกค้าซิ ต้ ีไพรออริ ต้ ี 1% ขั้นต่า 200 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาท
ลูกค้าซิ ต้ ีแบงก์กิ้ง 1% ขั้นต่า 200 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาท
ลูกค้าทัว่ ไป 2% ขั้นต่า 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาท

8. การแลกเช็ค Gosi

ลูกค้าซิ ต้ ีโกลด์: ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิ ต้ ีไพรออริ ต้:ี ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิ ต้ ีแบงก์กิ้ง: 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 ชีกบั ธนาคารซิต้ ี
แบงก์ สาขาในประเทศไทย
หากเป็ นเช็คที่ออกโดยธนาคารซิต้ ีแบงก์จากต่างประเทศ ลูกค้าไม่ตอ้ งมีบญั ชีกบั
ธนาคารซิต้ ีแบงก์ สาขาในประเทศไทย

ค่าอากรแสตมป์ 3 บาทต่อเช็ค

9. การแลกเช็คเดินทาง
เช็คซิต้ ีคอร์ป ที่ถือโดยลูกค้าซิต้ ีแบงก์
เช็คซิต้ ีคอร์ป ที่ถือโดยลูกค้าทัว่ ไป

- กรณี ไม่มีการแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ

11. ค่าสาเนาเช็คที่จ่ายแล้ว

12. ค่าหนังสื อรับรองการฝากเงิน

ลูกค้าซิ ต้ ีโกลด์: ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิ ต้ ีไพรออริ ต้:ี 200 บาทต่อฉบับ
ลูกค้าซิ ต้ ีแบงก์กิ้ง: 200 บาทต่อฉบับ
ลูกค้าซิ ต้ ีโกลด์:

ลูกค้าซิ ต้ ีไพรออริ ต้:ี
13. ค่าธรรมเนียมบัตรเดบิต/เอทีเอ็ม
ลูกค้าซิ ต้ ีแบงก์กิ้ง:

16. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินระหว่างบัญชี

17. การโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ท

ไม่คิดค่าบริ การ

ยอดสูงสุดไม่เกิน US$ 3,000

US$25.00
ลูกค้าซิ ต้ ีโกลด์: ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิ ต้ ีไพรออริ ต้:ี ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิ ต้ ีแบงก์กิ้ง: เทียบเท่า 100 บาทต่อฉบับ

15. การโอนเงินผ่านตู้ ATM

ยอดสูงสุดไม่เกิน US$ 10,000

ลูกค้าซิ ต้ ีโกลด์: 0.125% ค่าธรรมเนียมขั้นต่า 150 บาท
ลูกค้าซิ ต้ ีไพรออริ ต้:ี 0.125% ค่าธรรมเนียมขั้นต่า 150 บาท
ลูกค้าซิ ต้ ีแบงก์กิ้ง: 0.25% ค่าธรรมเนียมขั้นต่า 300 บาท
ลูกค้าทัว่ ไป: 0.25% ค่าธรรมเนียมขั้นต่า 300 บาท

10. การแลกเช็คต่างประเทศสาหรับลูกค้าซิ ต้ ีโกลด์

14. ถอนเงินสดผ่าน ตู้ ATM

ไม่คิดค่าบริ การ

ลูกค้าซิ ต้ ีโกลด์:
ลูกค้าซิ ต้ ีไพรออริ ต้:ี
ลูกค้าซิ ต้ ีแบงก์กิ้ง:
ลูกค้าทัว่ ไป*:

ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า
คิดค่าธรรมเนี ยมรายปี 300 บาทต่อบัตร*
คิดค่าธรรมเนี ยมออกบัตรใหม่200 บาทต่อบัตร*
ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า
คิดค่าธรรมเนี ยมรายปี 300 บาทต่อบัตร*
คิดค่าธรรมเนี ยมอกบัตรใหม่200 บาทต่อบัตร*
ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า
คิดค่าธรรมเนี ยมรายปี 300 บาทต่อบัตร*
คิดค่าธรรมเนี ยมออกบัตรใหม่200 บาทต่อบัตร*
ไม่คิดค่าบริ การ
ไม่คิดค่าบริ การ
ไม่คิดค่าบริ การ
220 บาท/ รายการ
25 บาท/รายการ สาหรับการโอนตั้งแต่ 1-10,000 บาท
35 บาท/รายการ สาหรับการโอนตั้งแต่ 10,001-50,000 บาท

คิดเพิ่มจากค่าธรรมเนียมปกติ

ใช้อตั ราแลกเปลี่ยนประจาวัน

*ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

*คิดค่าธรรมเนียมเฉพาะบัตรเอทีเอ็มธนาคารต่างประเทศอื่นนอกเหนือจากธนาคารซิ ต้ ี
แบงก์

ไม่คิดค่าบริ การ

150 บาท
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คิดเพิ่ม 100 บาท โดยธนาคารปลายทาง
คิดเพิ่มอีก 10 บาท ต่อรายการโอน 10,000 บาท ถ้าโอนไปต่างจังหวัดและปริ มณฑล
(สูงสุด 850 บาท)

ธนาคารซิตีแ้ บงก์
1/

ตารางที3่ อัตราค่ าบริการต่ างๆ เบีย้ ปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้ สินเชื่ อ และค่าบริการอื่นๆ
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริ่มใช้ ต้ังแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2565

18. 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

19. การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์

ลูกค้าซิ ต้ ีโกลด์: ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิ ต้ ีไพรออริ ต้:ี ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิ ต้ ีแบงก์กิ้ง: ไม่ค่าคิดบริ การ

20. การชาระเงินผ่านระบบพร้อมเพย์

ลูกค้าซิ ต้ ีโกลด์: ไม่ค่าคิดบริ การ
ลูกค้าซิ ต้ ีไพรออริ ต้:ี ไม่ค่าคิดบริ การ
ลูกค้าซิ ต้ ีแบงก์กิ้ง: ไม่ค่าคิดบริ การ

21. คาสั่งถาวร (Standing Instruction)

ลูกค้าซิ ต้ ีโกลด์: ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิ ต้ ีไพรออริ ต้:ี ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิ ต้ ีแบงก์กิ้ง: 25 บาทต่อการดาเนินการต่อครั้ง

22. ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีรวมที่เคาน์เตอร์

ลูกค้าซิ ต้ ีโกลด์: ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิ ต้ ีไพรออริ ต้:ี ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิ ต้ ีแบงก์กิ้ง: 100 บาทต่อเดือน

23. ค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชี สาหรับบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว
24. ค่า Courier
25. ค่าเช่าตูน้ ิรภัย
ขนาดเล็ก = 4*10*23.5
ขนาดกลาง = 8*10*23.5
ขนาดใหญ่ = 8*16*23.5
ขนาดใหญ่ที่สุด = 16*16*23.5

26. บริ การเงินสดฉุ กเฉิ นสาหรับลูกค้าซิ ต้ ีแบงก์สาขาต่างประเทศ

สามารถขอย้อนหลังได้ไม่เกิน 6 เดือน กรณี ขอใบแจ้งสรุ ปยอดบัญชีนอ้ ยกว่า 1 เดือน
คิดค่าธรรมเนียมเท่ากับ 1 เดือน
ไม่คิดค่าบริ การ

เทียบเท่า 500 บาทต่อครั้งหรื อเทียบเท่า
1,900 บาทต่อปี
3,300 บาทต่อปี
4,900 บาทต่อปี
6,900 บาทต่อปี
(เริ่ มใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 3 มกราคม 2556)
ลูกค้าซิ ต้ ีโกลด์: ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิ ต้ ีไพรออริ ต้:ี ไม่คิดค่าบริ การ
ลูกค้าซิ ต้ ีแบงก์กิ้ง: US$ 25.00
ลูกค้า Citigold Private and US Barneys: ไม่คิดค่าบริ การ
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ค่าประกันกุญแจ 2,500 บาทต่อตู้
สาหรับลูกค้าใหม่ การใช้บริ การตูน้ ิรภัยสามารถใช้ได้เฉพาะลูกค้าซิต้ ีโกลด์เท่านั้น

หักจากยอดเงินที่จ่ายให้กบั ลูกค้า

ธนาคารซิตีแ้ บงก์
1/

ตารางที3่ อัตราค่ าบริการต่ างๆ เบีย้ ปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้ สินเชื่ อ และค่าบริการอื่นๆ
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริ่มใช้ ต้ังแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2565
อัตราค่ าปรับ (ร้ อยละ)

ง. เบีย้ ปรับที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้ สินเชื่ อที่อยู่อาศัย (Housing loan)

หมายเหตุ

ไม่คิดค่าบริ การ

1.การชาระเงินกู้คืนโดยมีแหล่ งที่มาเป็ นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น

หมายเหตุ: 1/ ไม่รวมถึงเงินให้สินเชื่อประเภทที่ ธปท.กาหนดหลักเกณฑ์ไว้เฉพาะ
2/ ค่าใช้จ่ายประเภทเดียวกันในข้อ 2 และ 3 ธนาคารพาณิ ชย์จะเรี ยกเก็บจากลูกค้าซ้ าซ้อนไม่ได้ และในกรณี ที่หลักประกันตั้งอยูต่ ่างจังหวัดค่าใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท
3/ ค่าธรรมเนียมแตกต่างตามประเภทของลูกค้าและใช้เฉพาะบุคคลธนกิจเท่านั้น
4/ ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่าคานวณจากยอดรวมทุกบัญชีของลูกค้าที่มีกบั ธนาคารซิต้ ีแบงก์ ได้แก่ บัญชีกระแสรายวัน, บัญชีออมทรัพย์,
บัญชีเงินฝากประจา กองทุนรวม และตราสารหนี้ (ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561ค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีสาหรับยอดคงเหลือต่ากว่าที่กาหนด เรี ยกเก็บในวันทาการแรกของเดือนถัดไป)
5/ รายละเอียดกลุ่มลูกค้า
- ลูกค้าซิ ต้ ีโกลด์ คือลูกค้าที่ มียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
- ลูกค้าซิ ต้ ีไพรออริ ต้ ี คือลูกค้าที่มียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
- ลูกค้าซิ ต้ ีแบงก์กิ้ง คือลูกค้าที่มียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯต่ากว่า 1 ล้านบาท
- ลูกค้าทัว่ ไป คือลูกค้าที่ มิได้มีบญั ชีกบั ธนาคารฯ
กรณี เก็บค่าธรรมเนียมเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ จะใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เก็บค่าธรรมเนียม
ผู้มีอานาจลงนาม ........................................................................
(ดอน จรรย์ ศุภรินทร์ )
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบุคคลธนกิจ
ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
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