ธนาคารซิตแี้ บงก์
ตารางที่ 1 อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก (ร้อยละต่อปี)
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริ่มใช้ตงั้ แต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555
หน่วย: ร้อยละต่อปี

ประเภทลูกค้า
ประเภทเงินฝาก
1. เงินฝากกระแสรายวัน (Current Accounts)

ผู้มีถนิ่ ทีอ่ ยู่นอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล 3
ลูกค้าซิตโี้ กลด์ 1 ลูกค้าซิตแี้ บงก์กิ้ง 2
0
N/A

บุคคลธรรมดา
ลูกค้าซิตโี้ กลด์ 1 ลูกค้าซิตแี้ บงก์กิ้ง 2
0

นิติบุคคล 3

0.65

0.25

0.65

N/A

0.65
2.90
1.25

0.55
0.55
0.55

0.65
3.00
3.00

N/A
N/A
N/A

0.40
1.00
2.25
2.50
2.75

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
0.85
1.00

N/A

2. เงินฝากออมทรัพย์ (Saving Accounts)
2.1. ออมทรัพย์แบบธรรมดา บัญชีซติ วี้ ัน และออมทรัพย์เฟล็กซิเบิล้
วงเงิน ตั้งแต่ 0.01 บาทขึน้ ไป
2.2. ออมทรัพย์เซฟวิ่งพลัส
วงเงิน 0 - 1,999,999 บาท
วงเงิน 2,000,000 - 20,000,000
วงเงิน 20,000,001 บาท ขึน้ ไป
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 - 499,999 บาท
ตั้งแต่ 500,000 - 1,999,999 บาท
ตั้งแต่ 2,000,000 - 9,999,999 บาท
ตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึน้ ไป
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N/A

ธนาคารซิตแี้ บงก์
ตารางที่ 1 อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก (ร้อยละต่อปี)
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริ่มใช้ตงั้ แต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555
หน่วย: ร้อยละต่อปี

ประเภทลูกค้า
ผู้มีถนิ่ ทีอ่ ยู่นอกประเทศ
ประเภทเงินฝาก

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล 3

ลูกค้าซิตโี้ กลด์ 1 ลูกค้าซิตแี้ บงก์กิ้ง 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
ลูกค้าซิตโี้ กลด์ 1 ลูกค้าซิตแี้ บงก์กิ้ง 2

2.20

1.95

2.25

2.00

2.25

N/A

2.30

2.05

2.30

N/A

2.30

2.05

2.30

N/A

2.40

2.15

2.40

N/A

2.40

2.15

2.40

N/A

2.50

2.25

2.50

N/A

2.75

2.50

2.75

N/A

2.90

2.65

2.90

N/A
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N/A

ธนาคารซิตแี้ บงก์
ตารางที่ 1 อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก (ร้อยละต่อปี)
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริ่มใช้ตงั้ แต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555
หน่วย: ร้อยละต่อปี

ประเภทลูกค้า
ผู้มีถนิ่ ทีอ่ ยู่นอกประเทศ

ประเภทเงินฝาก
บุคคลธรรมดา
3.2 เงินฝากประจาแบบรับดอกเบีย้ รายงวด (Periodic Time deposit) 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
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 3

บุคคลธรรมดา

ลูกค้าซิตโี้ กลด์ 1 ลูกค้าซิตแี้ บงก์กิ้ง 2

ลูกค้าซิตโี้ กลด์ 1 ลูกค้าซิตแี้ บงก์กิ้ง 2

1.25

N/A

1.50

N/A

1.75

N/A

1.80

N/A

2.00

N/A

2.50

N/A

2.75

N/A

2.90

N/A

1.75

N/A

1.80

N/A

2.00

N/A

2.50

N/A

2.75

N/A

2.90

N/A

1.75

N/A

1.80

N/A

2.00

N/A

2.50

N/A

2.75

N/A

2.90

N/A
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นิติบุคคล 3

ธนาคารซิตแี้ บงก์
ตารางที่ 1 อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก (ร้อยละต่อปี)
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริ่มใช้ตงั้ แต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555
หน่วย: ร้อยละต่อปี

ประเภทลูกค้า
ประเภทเงินฝาก
จ่ายดอกเบีย้ 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

บุคคลธรรมดา
ลูกค้าซิตโี้ กลด์ 1 ลูกค้าซิตแี้ บงก์กิ้ง 2

นิติบุคคล 3

ผู้มีถนิ่ ทีอ่ ยู่นอกประเทศ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล 3
1
2
ลูกค้าซิตโี้ กลด์ ลูกค้าซิตแี้ บงก์กิ้ง

2.00

N/A

2.50

N/A

2.75

N/A

2.90

N/A

1.00
1.25
2.50

N/A

ระยะเวลาฝาก 60 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
3.3 เงินฝากประจาเพิ่มค่า (Rising Rate Time deposit) ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 500,000 บาทขึน้ ไป
6 เดือนแรก
6 เดือนทีส่ อง
6 เดือนทีส่ าม
6 เดือนทีส่ ี่
อัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงต่อปี 2.19%

4.00
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ธนาคารซิตแี้ บงก์
ตารางที่ 1 อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก (ร้อยละต่อปี)
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริ่มใช้ตงั้ แต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555
หน่วย: ร้อยละต่อปี

ประเภทลูกค้า
ผู้มีถนิ่ ทีอ่ ยู่นอกประเทศ

ประเภทเงินฝาก

3.4 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
ลูกค้าซิตโี้ กลด์ 1 ลูกค้าซิตแี้ บงก์กิ้ง 2

นิติบุคคล 3

บุคคลธรรมดา
ลูกค้าซิตโี้ กลด์ 1 ลูกค้าซิตแี้ บงก์กิ้ง 2

1.10

N/A

2.20

N/A

2.25

N/A

2.30

N/A

1.50

N/A

2.30

N/A

2.40

N/A

ระยะเวลาฝาก 18 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
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นิติบุคคล 3

ธนาคารซิตแี้ บงก์
ตารางที่ 1 อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก (ร้อยละต่อปี)
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริ่มใช้ตงั้ แต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555
หน่วย: ร้อยละต่อปี

หมายเหตุ :
เงือ่ นไขต่างๆในการจ่ายดอกเบี้ย
o เป็นอัตราดอกเบีย้ ใช้เฉพาะบุคคลธนกิจเท่านัน้
o ในกรณีทลี่ กู ค้าเปิดบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือออมทรัพย์ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากเฉพาะทีธ่ นาคารฯ ให้บริการเพิ่มเติมในวันเสาร์ - อาทิตย์
และลูกค้าได้มีการนําฝากเป็นเงินสดผ่านเครือ่ งรับฝากเงินอัตโนมัติ (Cash Deposit Machine) เนือ่ งด้วยธนาคารฯมิได้เปิดบริการหน้าเคาน์เตอร์
(Teller Counter) หรือในกรณีทลี่ กู ค้านําฝากเป็นเช็คนัน้ ทางธนาคารฯจะบันทึกรายการและเริม่ คํานวณดอกเบีย้ ให้ในวันทําการถัดไปตามวัน
และเวลาทําการปกติของธนาคารฯในวันจันทร์ - วันศุกร์ อนึง่ สําหรับในกรณีของเช็ค ให้มีผลตัง้ แต่เช็คนัน้ สามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้วเท่านัน้
o การจ่ายดอกเบีย้ ในกรณีทถี่ อนก่อนกําหนด สําหรับบัญชีเงินฝากประจําแบบธรรมดา บัญชีเงินฝากประจําแบบรับดอกเบีย้ รายงวด
บัญชีเงินฝากประจําแบบเพิ่มค่า บัญชีเงินฝากประจําแบบคล่องตัว (เดิม) บัญชีเงินฝากประจําเฟล็กซิเบิล้ ผลิตภัณฑ์ตวั๋ แลกเงิน จะเป็นไปตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุ
หรือเป็นไปตามผูบ้ ริหารอนุมัติ
o สําหรับเงินฝากประจําแบบธรรมดา แบบรับดอกเบีย้ รายงวดและแบบเพิ่มค่า หากถอนก่อนครบกําหนดเวลาฝาก ธนาคารฯ จะพิจารณาให้ดอกเบีย้ ดังนี้
o ระยะเวลาฝาก ไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารฯ จะยกเว้นการจ่ายดอกเบีย้
o ระยะเวลาฝาก ตัง้ แต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารฯ จะจ่ายดอกเบีย้ ในอัตราดอกเบีย้ ออมทรัพย์ ณ วันทีถ่ อนเงิน แต่สงู สุดไม่เกิน 1% ต่อปี
สําหรับเงินฝากประจําแบบรับดอกเบีย้ รายงวด ธนาคารฯ จะหักส่วนทีเ่ กินจากดอกเบีย้ ทีพ่ ึงจะได้รับออกจากเงินต้นก่อน
o สําหรับบัญชีนิติบคุ คล หากถอนก่อนกําหนด ธนาคารฯ จะยกเว้นการจ่ายดอกเบีย้
o สําหรับเงินฝากประจําเพิ่มค่า ระยะเวลาฝากตัง้ แต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารฯ จะจ่ายดอกเบีย้ โดยหัก 1% ต่อปี จากอัตราดอกเบีย้ ทีก่ ําหนด
ในกรณีทธี่ นาคารฯ ได้จา่ ยดอกเบีย้ ให้ท่านไปแล้วมากกว่าดอกเบีย้ ทีท่ ่านควรจะได้รับ ธนาคารฯ จะหักดอกเบีย้ ส่วนทีจ่ า่ ยเกินนัน้ จากเงินทีท่ ่านถอน
o การคํานวณอัตราดอกเบีย้ สําหรับเงินฝากประจําจะคํานวณแบบไม่ทบต้น
o สําหรับบัญชีเงินบาทของผูม้ ีถิ่นทีอ่ ยู่นอกประเทศ (Non-resident THB Account) ธนาคารฯ งดจ่ายดอกเบีย้ บัญชีออมทรัพย์สกุลเงินบาททุกประเภท
o สําหรับบัญชีเงินบาทของผูม้ ีถิ่นทีอ่ ยู่นอกประเทศ (Non-resident THB Account) ธนาคารฯ จะรับเปิดบัญชีเงินฝากประจําแบบธรรมดาทีม่ ีอายุตงั้ แต่ 6 เดือนขึ้นไปเท่านัน้
o บัญชีออมทรัพย์ เซฟวิ่งพลัส เป็นบัญชีพิเศษทีใ่ ห้ดอกเบีย้ สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ปกติ โดยให้อา้ งถึงข้อกําหนดและเงือ่ นไขเดียวกันกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบธรรมดา
ซึ่งจะมีผลตัง้ แต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป ทัง้ นีเ้ ป็นไปตามข้อกําหนดและเงือ่ นไขทีล่ กู ค้าได้รับทราบในวันเปิดบัญชีดังกล่าว
o เงือ่ นไขบัญชีเงินฝากประจําแบบคล่องตัว (เดิม) - Flexsible Time Deposit (Original) มีดังนี้
o สามารถเบิกถอนเงินได้บางส่วนหลังจากวันทีเ่ ปิดบัญชีไปแล้ว 1 เดือน โดยยอดเงินทีค่ งเหลือในบัญชี จะยังคงได้รับดอกเบีย้ ตามเดิม เมือ่ ถึงวันครบกําหนด
o สําหรับยอดเงินทีถ่ อนก่อนกําหนดเป็นจํานวนไม่เกิน 50% ของยอดเงินฝากทัง้ หมด และส่วนทีเ่ กิน 50% ของยอดเงินฝากทัง้ หมด
จะได้รับดอกเบีย้ ออมทรัพย์ของธนาคารซิตแี้ บงก์ ณ วันทีถ่ อน
o เงือ่ นไขบัญชีเงินฝากประจําเฟล็กซิเบิล้ - Flexible Time Deposit Enhancement มีดังนี้
o ในการเปิดบัญชีเงินฝากประจําเฟล็กซิเบิล้ ลูกค้าต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์พร้อมกันเพื่อให้สามารถทํารายการเบิกถอนเงินจากช่องทางอัตโนมัติต่างๆ
o การถอนเงินฝากก่อนครบกําหนด ระยะเวลาฝากไม่ถึง 1 เดือน ธนาคารฯจะยกเว้นการจ่ายดอกเบีย้ เฉพาะส่วนของจํานวนเงินทีถ่ อน
o การถอนเงินฝากก่อนครบกําหนด ระยะเวลาฝากตัง้ แต่ 1 เดือนขึ้นไป ธนาคารฯจะจ่ายดอกเบีย้ ในอัตราดอกเบีย้ ออมทรัพย์แบบธรรมดาตามทีธ่ นาคารฯประกาศ
ณ วันทีไ่ ถ่ถอนสําหรับยอดทีถ่ อน โดยยอดเงินทีค่ งเหลือในบัญชี จะยังคงได้รับดอกเบีย้ ตามเดิม
o ข้อกาหนดและเงือ่ นไขบัญชีเงินฝากประจาเฟล็กซิเบิ้ล ข้างต้น เป็นไปตามที่แจ้งให้ทราบ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันดังต่อไปนี้
(ก) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 สาหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากประจาเฟล็กซิเบิ้ล ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป และ
(ข) ในวันที่ 13 มิถนุ ายน 2552 สาหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากประจาเฟล็กซิเบิ้ล ก่อนวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 และมีการครบกาหนดและ
ได้ต่ออายุเงินฝากประจาเฟล็กซิเบิ้ลดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 13 มิถนุ ายน 2552 เป็นต้นไป
o เงือ่ นไขบัญชีเงินบาทของผูม้ ีถิ่นทีอ่ ยู่นอกประเทศ
o ไม่ได้รับการคุม้ ครองเงินต้นและดอกเบีย้ จากสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก ตาม พรบ. สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 11 สิงหาคม 2551
o เงือ่ นไขผลิตภัณฑ์ตวั๋ แลกเงิน (Bill of Exchange)
o ผูถ้ ือตัว๋ แลกเงินมีฐานะเป็นเจ้าหนีข้ องธนาคารพาณิชย์
o เงินต้นและดอกเบีย้ ของตัว๋ แลกเงินไม่ได้รับการคุม้ ครองจากสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก ตาม พรบ. สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 11 สิงหาคม 2551
o ผูถ้ ือตัว๋ ควรศึกษาข้อมูลเพื่อเข้าใจถึงความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้อง ตามเอกสารชี้แจงความเสีย่ งของธุรกรรมตัว๋ แลกเงินทีธ่ นาคารฯ ได้มอบให้พร้อมกับตัว๋ แลกเงิน
o เงือ่ นไขการจ่ายดอกเบีย้ สําหรับตัว๋ แลกเงินทีไ่ ถ่ถอนก่อนกําหนดวันครบกําหนดหน้าตัว๋ แลกเงิน
o ตัว๋ แลกเงินทีผ่ ถู้ ือถือตัว๋ นัน้ มาไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารฯ จะยกเว้นการจ่ายดอกเบีย้
o ตัว๋ แลกเงินทีผ่ ถู้ ือถือตัว๋ นัน้ มาตัง้ แต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารฯ จะจ่ายดอกเบีย้ ในอัตราดอกเบีย้ ออมทรัพย์ ณ วันทีถ่ อนเงิน แต่สงู สุดไม่เกิน 1% ต่อปี
หรือเป็นไปตามทีผ่ บู้ ริหารอนุมัติ
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ธนาคารซิตแี้ บงก์
ตารางที่ 1 อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก (ร้อยละต่อปี)
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริ่มใช้ตงั้ แต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555
หน่วย: ร้อยละต่อปี

เงือ่ นไขอื่นๆ
1. ลูกค้าซิตโี้ กลด์ คือลูกค้าทีม่ ียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตัง้ แต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ทัง้ นีธ้ นาคารฯมีสทิ ธิ์ยกเลิกสมาชิกภาพของสมาชิกซิตโี้ กลด์ได้ในกรณีที่
ลูกค้ามียอดเงินคงเหลือต่ํากว่า 2 ล้านบาทเป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน ตามเงือ่ นไขของธนาคารฯ
2. ลูกค้าซิตแี้ บงก์กิ้ง คือลูกค้าทีม่ ียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตัง้ แต่ 1 แสนบาทขึ้นไป ทัง้ นีห้ มายรวมถึงพนักงานธนาคารซิตแี้ บงก์และพนักงานในกลุม่ ธุรกิจ
ในเครือซิตที้ ุกรายทีม่ ียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯไม่ถึง 1 แสนบาท
3. ลูกค้านิติบคุ คล คือ นิติบคุ คลทีเ่ ปิดบัญชีกับสายบุคคลธนกิจโดยมียอดรวมเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตัง้ แต่ 1 แสนบาทขึ้นไป
4. ลูกค้าซิตแี้ บงก์ทุกรายมีสทิ ธิ์ทจี่ ะได้รับอัตราดอกเบีย้ ตามประกาศฯฉบับนี้ และจะได้รับสิทธิบวกเพิ่มอีกไม่เกิน 0.75% ต่อปี ขึ้นอยู่กับยอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนในแต่
ละระดับตามหลักเกณฑ์ทธี่ นาคารฯกําหนดและผูบ้ ริหารอนุมัติ ทัง้ นี้ ดอกเบีย้ พิเศษดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีการต่ออายุเงินฝากแบบอัตโนมัติ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภท
5. ธนาคารฯสามารถให้อตั ราดอกเบีย้ เพิ่มอีก0.25%ต่อปีจากอัตราดอกเบีย้ ในตารางให้กับพนักงานธนาคารซิตแี้ บงก์และพนักงานในกลุม่ ธุรกิจในเครือซิตที้ ุกราย ยกเว้นเฉพาะ
กรณีการต่ออายุเงินฝากแบบอัตโนมัติ ทัง้ นีด้ อกเบีย้ พิเศษดังกล่าวไม่รวมถึงบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภท และเงินฝากประจําเพิ่มค่า
6. วงเงิน หมายถึง ยอดรวมของเงินฝากทีล่ กู ค้าและกลุม่ เครือญาติของลูกค้านัน้ ทีท่ ํารายการภายในวันเดียวกัน
7. ทางธนาคารฯ สามารถให้อตั ราดอกเบีย้ แบบลูกค้าซิตโี้ กลด์สําหรับลูกค้าซิตแี้ บงก์กิ้งทีม่ าฝากเงินเพิ่มจนยอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนถึง 2 ล้านบาทขึ้นไปตามเงือ่ นไข
ของลูกค้าซิตโี้ กลด์
8. ทางธนาคารฯ อาจมีการให้ของสมนาคุณสําหรับลูกค้าทีเ่ ปิดบัญชีใหม่รวมถึงตามเทศกาลหรือโอกาสครบรอบตามทีธ่ นาคารฯเห็นสมควร
และอาจให้ของกํานัล
9. ทางธนาคารฯขอสงวนสิทธิในการพิจารณาและเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขและอัตราดอกเบีย้ เงินฝากตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะ
ผู้มอี านาจลงนาม .........................................
(วีระอนงค์ จิระนคร ภูต่ ระกูล )
ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ายบุคคลธนกิจ
ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2555
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ธนาคารซิตแี้ บงก์
อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก-โปรแกรม Exclusive Bundle
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริ่มใช้ตงั้ แต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555 - 31 มกราคม 2556
เพียงลงทุนในกองทุนรวมเปิดที่เข้าร่วมรายการโปรโมชัน่ และบัญชีเงินฝากประจาแบบธรรมดา ระยะเวลา 3 เดือน ตัง้ แต่
วันที่ 7 ธันวาคม 2555 - 31 มกราคม 2556 ได้รับอัตราดอกเบีย้ พิเศษของบัญชีเงินฝากประจาแบบธรมดา ระยะเวลา 3 เดือน
อัตราดอกเบี้ยสาหรับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่แสดงอยูด่ ้านล่าง:
มูลค่าการลงทุนทั้งหมด (เงินฝากประจาแบบธรรมดา
ระยะเวลา 3 เดือน และกองทุนรวม):บาท
กองทุนรวม ประเภท 1***
มูลค่าการลงทุนทั้งหมด 200,000 หรือมากกว่า

หน่วย: ร้อยละต่อปี
เงินฝากประจาแบบธรรมดา ระยะเวลา 3 เดือน
R*+ 0.40%

2.60%**

มูลค่าการลงทุนทั้งหมด 200,000 - 1,999,999

R*+ 0.90%

3.10%**

มูลค่าการลงทุนทั้งหมด 2,000,000 - 7,999,999

R*+ 1.20%

3.40%**

กองทุนรวม ประเภท 2***

มูลค่าการลงทุนทั้งหมด 8 ล้าน หรือมากกว่า

R*+ 1.50%
3.70%**
*อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจาแบบธรรมดา ระยะเวลา 3 เดือน ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ฝากเงิน
**รายละเอียดและเงื่อนไขธนาคารฯ เป็นไปตามประกาศดอกเบี้ยเงินฝาก ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555 ทั้งนีอ้ ัตราดอกเบี้ยอาจเปลีย่ นแปลง ณ วันที่ฝากเงิน
***ประเภทของกองทุนรวมมี 2 ประเภท รายละเอียดเกีย่ วกับรายชือ่ กองทุนรวมที่เข้าร่วมรายการโปรโมชัน่ อยูท่ ี่ข้อ 6
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลบัญชีของท่าน หรือโทรสอบถาม 02-788-3335
ข้อกาหนดและเงือ่ นไข ในการได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเงินฝากประจาประเภท 3 เดือน ดังต่อไปนี้
1. มูลค่าเงินลงทุน
1.1. เมือ่ ท่านได้แจ้งและยืนยันถึงจานวนเงินลงทุนและสัดส่วนเงินลงทุนแล้ว จะไม่สามารถเปลีย่ นแปลงแก้ไขจานวนเงินลงทุนและสัดส่วนเงินลงทุนดังกล่าวภายใต้โปรแกรมนีไ้ ด้
1.2. เงินลงทุนขัน้ ต่าของกองทุนรวมรวมกับบัญชีเงินฝากประจาแบบธรรมดา ระยะเวลา 3 เดือนทั้งหมด คือ 200,000 บาท (สองแสนบาท) ชือ่ บัญชีของกองทุนรวมและเงินฝากประจาจะต้องเป็นชือ่ เดียวกันของท่าน
1.3. เงินลงทุนที่เข้าร่วมโปรแกรมนีส้ ามารถเป็นเงินก้อนใหม่ทั้งหมด หรือเงินจากในบัญชีเงินฝาก/ตัว๋ แลกเงิน/บัญชีการลงทุนที่มีอยูก่ ับทางธนาคารฯ ทั้งนีห้ ากเป็นเงินจากในบัญชีเงินฝาก/ตัว๋ แลกเงิน/บัญชีการลงทุน
จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
1.3.1. การไถ่ถอนตัว๋ แลกเงินก่อนครบกาหนดไม่สามารถนามาเข้าร่วมในโปรแกรมนี้
1.3.2. การปิดบัญชีเงินฝากประจาก่อนครบกาหนดไม่สามารถนามาเข้าร่วมในโปรแกรมนี้
1.3.3. การโอนหน่วยลงทุนเพื่อเข้าบัญชีของธนาคารซิตแี้ บงก์จากตัวแทนจาหน่ายอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารซิตแี้ บงก์ ไม่สามารถนามาเข้าร่วมในโปรแกรมนี้
1.4. ระดับความเสีย่ งการลงทุนจะต้องไม่ต่ากว่าระดับความเสีย่ งของกองทุนที่ลงทุน เพื่อมิให้เป็นการผิดเงื่อนไขสาคัญของโปรแกรม Exclusive Bundle นี้
2. ประเภทและสัดส่วนการลงทุน
2.1. การลงทุนประเภทเงินฝากประจาแบบธรรมดา ระยะเวลา 3 เดือน จะต้องเป็นจานวนเท่ากับร้อยละ 50 หรือน้อยกว่า ของเงินลงทุน มาฝากกับธนาคารซิตแี้ บงก์
โดยการเปิดบัญชีเงินฝากประจาแบบธรรมดา ระยะเวลา 3 เดือนเท่านัน้
2.2. การลงทุนในกองทุนรวม (หากมากกว่า 1 กองทุนรวม จะต้องเป็นกองทุนรวมในรายชือ่ เดียวกัน (ประเภท 1 หรือ ประเภท 2)) ภายใต้โปรแกรม Exclusive Bundle จะต้องเป็นจานวนเงินลงทุน
ขัน้ ต่าร้อยละ 50 ของเงินลงทุน ในวันที่เปิดบัญชีเงินฝากประจาแบบธรรมดา ระยะเวลา 3 เดือน
2.3. สัดส่วนและมูลค่าการลงทุน (บัญชีเงินฝากประจาแบบธรรมดา ระยะเวลา 3 เดือน และกองทุนรวม)
มูลค่ากองทุนรวมและบัญชีเงินฝากประจา
แบบธรรมดา: บาท
กองทุนรวม ประเภท 1

เงินฝากประจาแบบธรรมดา ระยะเวลา 3 เดือน

มูลค่าการลงทุนทั้งหมด 200,000 หรือมากกว่า

100,000 หรือมากกว่า

มูลค่าการลงทุน: บาท
Mutual Fund
100,000 หรือมากกว่า
(ขัน้ ต่าร้อยละ 50 ของเงินลงทุน)
Mutual Fund

กองทุนรวม ประเภท 2

เงินฝากประจาแบบธรรมดา ระยะเวลา 3 เดือน

มูลค่าการลงทุนทั้งหมด 200,000- 1,999,999

100,000- 999,999.99

100,000- 999,999.99 บาท
(ขัน้ ต่าร้อยละ 50 ของเงินลงทุน)

มูลค่าการลงทุนทั้งหมด 2,000,000 - 7,999,999

1,000,000 - 3,999,999.99

1,000,000 - 3,999,999.99
(ขัน้ ต่าร้อยละ 50 ของเงินลงทุน)

มูลค่าการลงทุนทั้งหมด 8 ล้าน หรือมากกว่า

4,000,000 หรือมากกว่า

4,000,000 บาท หรือมากกว่า
(ขัน้ ต่าร้อยละ 50 ของเงินลงทุน)

3. หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น รวมถึง
3.1. ยอดเงินลงทุนในกองทุนรวมและบัญชีเงินฝากประจาแบบธรรมดาที่ได้ระบุ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในเรือ่ งของสัดส่วนการลงทุนและประเภทของกองทุนรวม ตามที่กาหนดในข้อ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, และ, 2.3; หรือ
3.2. ได้ถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากประจาแบบธรรมดา ระยะเวลา 3 เดือนก่อนครบกาหนดระยะเวลา ก็ตามให้ถือว่าทาผิดเงื่อนไขและข้อตกลง ซึง่ ตกลงและรับทราบว่า
จะไม่ได้รับดอกเบีย้ อัตราพิเศษและดอกเบีย้ ใด ๆ สาหรับเงินฝาก ธนาคารซิตแี้ บงก์สามารถปิดบัญชีเงินฝากประจาแบบธรรมดาภายใต้โปรแกรม Exclusive Bundle โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บุคคลอเมริกันไม่มีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรมนี้ เนือ่ งด้วยข้อจากัดตามคาเตือนในข้อ 7
5. หากได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขข้างต้น อย่างครบถ้วนแล้ว เมือ่ ครบกาหนดการฝากเงิน 3 เดือนภายใต้โปรแกรมนี้ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาแบบธรรมดา
ระยะเวลา 3 เดือนในอัตราดอกเบี้ยพิเศษดังกล่าว ซึง่ หากเงินฝากที่เข้าร่วมโปรแกรมนีค้ รบกาหนดการฝาก 3 เดือน ท่านจะต้องปิดบัญชีเงินฝากประจาแบบธรรมดาภายใต้โปรแกรมนี้ ในทันที

ธนาคารซิตแี้ บงก์
อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก-โปรแกรม Exclusive Bundle
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริ่มใช้ตงั้ แต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555 - 31 มกราคม 2556
6. กองทุนรวมที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้ ได้แสดงไว้ด้ามล่าง ซึง่ จะมีทั้งหมด 2 ประเภทกองทุนรวม

Risk Level 1
Aberdeen Cash Creation Fund
Aberdeen Smart Income RMF
Krungsri Cash Management Fund
ING Thai Cash Management
ING Thai Treasury Fund
Krung Thai SA-Som Sub Fund (KTSS)
Krung Thai Saving Fund
MFC Money Management Fund
Risk Level 2

กองทุนรวม ประเภท 1
Risk Level 3
Krungsri Star Multiple Fund
Krungsri Star Plus Fund
Krungsri Government Bond RMF
ING Thai Government Bond RMF
MFC Fixed Income Fund
Risk Level 4

Aberdeen Long Term Equity Fund
Aberdeen Smart Capital - RMF
Aberdeen Asia Pacific Equity RMF
Aberdeen Income Creation Fund
Krungsri Dividend Stock LTF
ING Thai Fixed Income
Krungsri Dividend Stock LTF 70/30
ING Thai Saving RMF
Krungsri Gold Fund
ING Thai Capital Protection RMF 1
Krungsri Gold Retirement Mutual Fund
ING Thai Capital Protection RMF 2
Krungsri Taweesap RMF
ING Thai Capital Protection RMF 3
ING Thai Equity RMF
ING Thai Capital Protection RMF 4
ING Thai Good Corporate Governance LTF
ING Thai Capital Protection RMF 5
ING Thai Big Cap Dividend LTF
Risk Level 3
K Equity LTF Fund
Krungsri Star Income Fund
MFC International Gold Fund
Include any new funds which IPO during the program period
กองทุนรวม ประเภท 2
Risk Level 2
Risk Level 4
KRUNGSRI Total Return Bond Fund
KTAM World Bond Fund
Risk Level 3

Aberdeen Asia Pacific Equity Fund (FIF)
Aberdeen Global Emerging Growth Fund (FIF)
Aberdeen China Gateway Fund
Aberdeen European Growth Fund (FIF)
Aberdeen India Growth Fund
Aberdeen World Opportunities Fund (FIF)
Krungsri Star Equity Fund
Aberdeen American Growth Fund
Krungsri Star Equity Dividend Fund
Aberdeen Emerging Opportunity Bond (FIF)
Krungsri Asian Value & Momentum Fund
ING Thai Asian Debt Regional Bond- Dividend Fund Krungsri Latin America Equity Fund
ING Thai Euro High Dividend (FIF)
Krungsri Dividend Stock Fund
ING Thai Lifecycle 2015 Fund
ING Thai Equity
ING Thai Lifecycle 2020 Fund
ING Thai Equity - Dividend
ING Thai Lifecycle 2025 Fund
ING Thai All Asia Equity (FIF)
ING Thai Mixed 15/85- Dividend Fund
ING Thai BRIC 40 Fund
K Global Allocation Fund
ING Thai Greater China Fund
K USA Equity Fund
ING Harvest
KTAM World Energy Fund
ING Thai Balanced
KTAM World Finance Fund
K Global Emerging Market Opportunity Fund
KTAM World Metals and Mining Fund
KTAM World Agriculture Fund
KTAM World Gold and Precious Equity Fund
KTAM World Property Fund
Risk Level 4
KTAM Investment Legends Fund
Aberdeen Growth Fund
Manulife Strength Emerging Eastern Europe
Aberdeen Siam Leaders Fund
Manulife Strength China Value Fund
Aberdeen Small Cap Fund
Manulife Strength Asian Small Cap Equity FIF
Include any new funds which IPO during the program period
7. คาเตือน: การลงทุนมีความเสีย่ งผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ไม่ใช่ภาระหนีห้ รือภาระค้าประกันของธนาคารซิตแิ้ บงก์ ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคาร
การลงทุนมีความเสีย่ งรวมทั้งมีความเป็นได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึน้ หรือลงได้ ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิง่ ยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต หน่วยลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน
8. ผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรมนีจ้ ะไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจากโปรแกรมเงินฝากและการลงทุนอื่นๆ
9. เมือ่ เงินฝากประจาแบบธรรมดาตามโปรแกรมนีค้ รบกาหนด 3 เดือน หรือท่านทาผิดข้อกาหนดและเงื่อนไข ผู้เข้าร่วมโปรแกรมตกลงและยินยอมให้ธนาคารถอนเงินฝากประจาแบบธรรมดารวมทั้งดอกเบี้ย(ถ้ามี) เข้าบัญชีที่ระบุไว้
หมายเหตุ:
การลงทุนในกองทุนรวมประเภท Tax Benefit Funds นัน้ ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดเกีย่ วกับภาษีสาหรับการลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ (RMF) ก่อนการตัดสินใจลงทุน
คาเตือน: การลงทุนมีความเสีย่ งผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ไม่ใช่ภาระหนีห้ รือภาระค้าประกันของธนาคารซิตแี้ บงก์ ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคาร การลงทุนมีความเสีย่ ง
รวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึน้ หรือลงได้ ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิง่ ยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต หน่วยลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน
รายละเอียดและเงื่อนไขธนาคารฯ เป็นไปตามประกาศดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ฝากเงิน ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555 ทั้งนีอ้ ัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลีย่ นแปลง ณ วันที่ฝากเงิน
เงินฝากได้รับความคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ในจานวนที่กฎหมายกาหนด

ธนาคารซิตี้แบงก์
ตารางที่ 2 อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ 1/
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริม่ ใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555
หน่วย: ร้อยละต่อปี
1.
2.
3.
4.

ก. อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
MLR
MOR
MRR

อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate)
อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate)
อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate)
อื่นๆ

7.25
N/A
N/A
หน่วย: ร้อยละต่อปี

ข.(1) เงินให้สินเชื่อเพือ่ การอุปโภคบริโภค (Consumer Loan)

ข. อัตราดอกเบี้ยสูงสุด
สินเชื่อส่วนบุคคล
ไม่มีหลักประกัน

5. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติ

ไม่มีบริการ

ไม่มีบริการ

6. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชาระหนี้

ไม่มีบริการ

ไม่มีบริการ

15.004/

วงเงินเบิกเกินบัญชี

ระยะสั้น (<= 1 ปี)3/

ระยะยาว (>1ปี)3/

7. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติ

ไม่มีบริการ

20.99

20.99

8. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชาระหนี้

ไม่มีบริการ

20.99

20.99

ข.(2) เงินให้สินเชื่อเพือ่ การประกอบธุรกิจ (Commercial Loan)

วงเงินเบิกเกินบัญชีโดยมีเงินฝากเป็นประกัน

สินเชื่อที่อยูอ่ าศัย

มีหลักประกัน

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

5.75
N/A

หมายเหตุ
1/ ไม่รวมถึงเงินให้สินเชื่อประเภทที่ ธปท.กาหนดหลักเกณฑ์ไว้เฉพาะ
2/ สาหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุมัติก่อน ปี พ.ศ. 2554 ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติที่ 20.32%
3/ ปัจจุบันไม่มีให้บริการ
4/ สาหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุมัติก่อน ปี พ.ศ. 2554 ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชาระหนี้ที่ 45.63%

ผู้มีอานาจลงนาม .........................................
(วีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล )
ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ายบุคคลธนกิจ
ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2555

ธนาคารซิตแี้ บงก์
ตารางที3่ อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกีย่ วเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ1/ และค่าบริการอืน่ ๆ
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริม่ ใช้ตงั้ แต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555
ก. ค่าบริการต่างๆที่เกีย่ วเนื่องกับเงินฝาก 3/

อัตราค่าบริการ (บาท)

หมายเหตุ 4/

1. ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก

500 บาทต่อเดือนสาหรับลูกค้าซิตโี้ กลด์และ 100 บาทต่อเดือนสาหรับ
ลูกค้าซิตแี้ บงก์กงิ้ (โดยหักจากบัญชีลูกค้าทุก 3 เดือน)

สาหรับลูกค้าซิตโี้ กลด์ที่มียอดเงินคงเหลือเฉลีย่ ต่ากว่า 2,000,000 บาท และสาหรับลูกค้าซิตแี้ บงก์กงิ้
ที่มียอดเงินคงเหลือเฉลีย่ ต่ากว่า 100,000 บาท
อัตราค่าบริการ (บาท)

ข. ค่าบริการต่างๆที่เกีย่ วเนื่องกับเงินให้สินเชื่อ
ข. (1) ค่าบริการต่างๆของเงินให้สินเชื่อเพือ่ การอุปโภคบริโภค (Consumer loan)
ตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ

สินเชื่อส่วนบุคคล
มีหลักประกัน

ไม่มีหลักประกัน (ส่วนที่ไม่ได้อยู่
ภายใต้การกากับ)

สินเชื่อที่อยู่อาศัย

1) ค่าอากรแสตมป์

ไม่มีบริการ

ไม่มีบริการ

0..05% ของวงเงินกู้ หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

2) ค่าธรรมเนียมจดจานอง

ไม่มีบริการ

ไม่มีบริการ

1% ของวงเงินจดจานอง หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ

ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ

ไม่มีบริการ
สูงสุด 4,000 บาท
เป็นไปตามอัตราที่บริษัทประกันกาหนด

หมายเหตุ

1. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ได้แก่

2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอืน่ หรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่
กรณีปกติ
1) ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต
2) ค่าสารวจและประเมินหลักประกัน 2/
3) ค่าเบี้ยประกันภัย
4) ค่าใช้จ่ายในการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์อื่นหรือช่องทางอื่น
ชาระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารอื่นจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังนี้
(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)

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

ไม่มีบริการ

ไม่มีบริการ

3) ค่าติดตามทวงถามหนี้
3. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์
กรณีปกติ

ไม่มีบริการ

ไม่มีบริการ

สูงสุด 225 บาท/รอบ

1) ค่าสารวจและประเมินหลักประกัน 2/
2) ค่าขอสาเนาใบแจ้งยอดบัญชีแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป)
3) ค่าธรรมเนียมดาเนินการสินเชื่อ
กรณีผิดนัดชาระหนี้

ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ

ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ

ไม่มีบริการ
ไม่มีบริการ
ไม่คิดค่าบริการ

1) ค่าติดตามทวงถามหนี้ 2/
ข. (2) ค่าบริการต่างๆของเงินให้สินเชื่อเพือ่ การประกอบธุรกิจ (Commercial loan)

ไม่มีบริการ

ไม่มีบริการ

2/

1. ไม่มี

วงเงินเบิกเกินบัญชี
ไม่มีบริการ

หมายเหตุ
ไม่มีบริการ

ธนาคารซิตแี้ บงก์
ตารางที3่ อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกีย่ วเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ1/ และค่าบริการอืน่ ๆ
เฉพาะสายบุคคลธนกิจ (Consumer Banking Group)
เริม่ ใช้ตงั้ แต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555
อัตราค่าบริการ (บาท)5/

หมายเหตุ

6 บาทต่อฉบับ สาหรับทั้งลูกค้าซิตโี้ กลด์และลูกค้าซิตแี้ บงก์

1 เล่มมี 30 ฉบับ ราคาเล่มละ 180 บาท

ค. ค่าบริการอืน่ ๆ
1. ค่าสมุดเช็ค

25 บาทสาหรับลูกค้าซิตแี้ บงก์/ 100 บาทสาหรับลูกค้าทั่วไป

2. ค่าซื้อเช็คของธนาคาร (Manager Cheque)
3. ค่าปรับเนื่องจากเช็คหรือดร๊าฟท์คืน

ขัน้ ต่า 200 บาท หรือ 0.0625% ของยอดเงินที่เกิน 320,000 บาทสาหรับทั้ง
ลูกค้าซิตโี้ 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 บาทต่อใบหรือครัง้ สาหรับลูกค้าซิตแี้ บงก์

กรณีสมุดเช็คหาย คิดค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อเล่ม

200 บาทต่อใบหรือครัง้ สาหรับลูกค้าซิตแี้ บงก์และลูกค้าทั่วไป

คิดเพิ่ม US$ 15 สาหรับทุกกรณี

7. ค่าอายัดเช็ค
8. ค่าอายัดดร๊าฟท์

25 บาทต่อการดาเนินการต่อครัง้ สาหรับลูกค้าซิตแี้ บงก์

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

เทียบเท่า 500 บาทต่อครัง้ สาหรับทั้งลูกค้าซิตโี้ กลด์และลูกค้าซิตแี้ บงก์
1,900 บาทต่อปีสาหรับทั้งลูกค้าซิตโี้ กลด์และลูกค้าซิตแี้ บงก์
3,300 บาทต่อปีสาหรับทั้งลูกค้าซิตโี้ กลด์และลูกค้าซิตแี้ บงก์
4,900 บาทต่อปีสาหรับทั้งลูกค้าซิตโี้ กลด์และลูกค้าซิตแี้ บงก์
6,900 บาทต่อปีสาหรับทั้งลูกค้าซิตโี้ กลด์และลูกค้าซิตแี้ บงก์
(เริม่ ใช้ตงั้ 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. ค่าธรรมเนียมรายปีบตั รเอ ที เอ็ม

ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
อัตราค่าปรับ (ร้อยละ)

ง. เบี้ยปรับที่เกีย่ วเนื่องกับเงินให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย (Housing loan)
1.การชาระเงินกูค้ ืนโดยมีแหล่งที่มาเป็นเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินอืน่

หมายเหตุ

ร้อยละ 3 ของจำนวนยอดเงินกูค้ งค้ำง

เฉพาะการไถ่ถอนที่ไม่เกิน 3
ปีนับจากวันทาสัญญา

หมายเหตุ: 1/ ไม่รวมถึงเงินให้สินเชื่อประเภทที่ ธปท.กาหนดหลักเกณฑ์ไว้เฉพาะ
2/ ค่าใช้จ่ายประเภทเดียวกันในข้อ 2 และ 3 ธนาคารพาณิชย์จะเรียกเก็บจากลูกค้าซ้าซ้อนไม่ได้
3/ ค่าธรรมเนียมแตกต่างตามประเภทของลูกค้าและใช้เฉพาะบุคคลธนกิจเท่านั้น
4/ ยอดเงินคงเหลือเฉลีย่ ขัน้ ต่าคานวณจากยอดรวมทุกบัญชีของลูกค้าที่มีกับธนาคารซิตแี้ บงก์ ได้แก่ บัญชีกระแสรายวัน , บัญชีออมทรัพย์,
บัญชีเงินฝากประจา , ตัว๋ แลกเงิน และกองทุนรวม
5/ รายละเอียดกลุม่ ลูกค้า
- ลูกค้าซิตโี้ กลด์ คือลูกค้าที่มียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตัง้ แต่ 2 ล้านบาทขึน้ ไป
- ลูกค้าซิตแี้ บงก์ คือลูกค้าที่มียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกับธนาคารฯตัง้ แต่ 1 แสนบาทขึน้ ไป
- ลูกค้าทั่วไป คือลูกค้าที่มิได้มีบญ
ั ชีกับธนาคารฯ
ผู้มีอานาจลงนาม ............................................................................
(วีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล )
ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ายบุคคลธนกิจ
ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2555

