
ขอ้กําหนดและเงอืนไขโปรแกรมเพอืนแนะนําเพอืน 

1. รายละเอยีดโปรแกรมเพอืนแนะนําเพอืน 

• กรณีทผีูแ้นะนําเป็นผูก้รอกรายละเอยีดของเพอืนทตีอ้งการแนะนํา รวมถงึชอื นามสกลุ เบอรโ์ทรศัพทเ์พอืให ้
ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ทําการตดิต่อ ผูแ้นะนํารับรองวา่เจา้ของขอ้มลูไดใ้หค้วามยนิยอม
ในการเปิดเผยขอ้มูลดังกลา่วแกธ่นาคาร และเพอืใหธ้นาคารสามารถดําเนนิการตามโปรแกรมนีเรยีบรอ้ยแลว้  

• ผูแ้นะนําทเีขา้ร่วมโปรแกรมเพอืนแนะนําเพอืน จะตอ้งเป็น 
1) ลกูคา้ปัจจุบันของบัตรเครดติซติ/ี บัญชซีติ ีเรดดเีครดติ/ บัญชเีงนิฝากและ/หรอืการลงทนุ ภายใตก้ลุม่

ลกูคา้ซติโีกลด ์ซติ ีไพรออรติ ีหรอืซติแีบงกก์งิ หรอื 
2) ลกูคา้ใหมท่ทํีาการสมัครบัตรเครดติซติ/ี บัญชซีติ ีเรดดเีครดติ และรอการอนุมัต ิหรอื 
3) ผูท้เีคยสมัครบตัรเครดติซติหีรอืบัญชซีติ ีเรดดเีครดติ เป็นระยะเวลานอ้ยกว่า 1 ปี กอ่นวันททํีาการแนะนํา

เพอืน แต่บัตรฯ หรอืบัญชฯี มไิดร้ับการอนุมัต ิ
• ผูถ้กูแนะนําทสีามารถเขา้ร่วมโปรแกรมเพอืนแนะนําเพอืน จะตอ้งเป็น 

1) ผูท้ไีมไ่ดถ้อืบัตรเครดติซติ/ีบญัชซีติ ีเรดดเีครดติประเภทใดๆ อยูใ่นปัจจุบัน (เฉพาะผูส้มัครใหม)่ หรอื 
2) ผูท้ยีกเลกิผลติภณัฑซ์ติ ี(บัตรเครดติซติ/ี บัญชซีติ ีเรดดเีครดติ) ทกุประเภท มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 12 เดอืน 

กอ่นวันทเีขา้ร่วมโปรแกรมนี หรอื 
3) สําหรับการเปิดบญัชซีติโีกลด ์หรอืซติ ีไพรออรติ ีจะตอ้งเป็นผูท้ไีมเ่คยเปิดบัญชเีงนิฝากและ/หรอืการ

ลงทุน ภายใตก้ลุม่ลกูคา้ซติโีกลด ์ซติ ีไพรออรติ ีหรอืซติแีบงกก์งิ กับธนาคารมากอ่น หรอืหากเคย 
จะตอ้งปิดบัญชฯี มาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 12 เดอืน  

• ผูถ้กูแนะนําจากโปรแกรมนีจะไดร้ับการนําเสนอและการแนะนําผลติภัณฑท์างการเงนิของธนาคารตาม
กระบวนการปกต ิกอ่นตัดสนิใจสมัครใชบ้รกิารผลติภัณฑ ์

• ผูถ้กูแนะนําทสีมัครบัตรเครดติซติหีรอืบัญชซีติ ีเรดดเีครดติจากโปรแกรมเพอืนแนะนําเพอืนผา่นชอ่งทาง
ออนไลน ์จะไดร้ับโปรโมชนัการสมัครผลติภัณฑท์างชอ่งทางออนไลน ์สว่นผูถ้กูแนะนําจากชอ่งทางอนื จะ
ไดร้ับโปรโมชันการสมัครผลติภัณฑต์ามโปรโมชันปกต ิโดยมรีายละเอยีดและเงอืนไขตามทธีนาคารกําหนด 

• สําหรับผูแ้นะนําและผูถ้กูแนะนําทเีขา้ร่วมโปรแกรมเพอืนแนะนําเพอืนผ่านชอ่งทางออนไลน์ ผูแ้นะนําจะตอ้ง
ทําการแนะนําผา่นทางเว็บไซต ์https://www.citibank.co.th/th/services/refer-a-friend.htm และผูถ้กู
แนะนําจะตอ้งทําการสมัครผลติภัณฑท์เีขา้ร่วม ผา่นเว็บไซต ์
https://www.citibank.co.th/th/referee/index.htm เทา่นัน  

• ขอ้เสนอพเิศษ สําหรับผูถู้กแนะนําจากชอ่งทางออนไลน์ทสีมัครบัตรเครดติซติ/ี บัญชซีติ ีเรดดเีครดติ รับ
เครดติเงนิคนืเพมิอกี 500 บาท เมอืมยีอดใชจ่้ายผา่นบัตรฯ หรอืบัญชฯี อยา่งนอ้ย 1 รายการภายใน 30 วัน 
หลังบัตรฯ หรอืบัญชฯี ไดร้ับการอนุมัต ิ(ในกรณีทผีูถ้กูแนะนํา 1 คน ไดร้ับอนุมัตมิากกวา่ 1 บัตรฯ/บัญชฯี ผูถ้กู
แนะนําจะไดร้ับเครดติเงนิคนืสงูสดุ 500 บาท) 

• ธนาคารจะทําการเครดติเงนิคนืเขา้บัตรเครดติซติ/ีบัญชซีติ ีเรดดเีครดติ ของผูถู้กแนะนําทมีกีารใชจ่้ายตาม
เงอืนไข ภายใน 90 วันหลังสนิสดุระยะเวลาของโปรแกรมนี ในกรณีทผีูถ้กูแนะนําไดร้ับอนุมัตทัิงบัตรเครดติซติ ี
และบัญชซีติ ีเรดดเีครดติ และมยีอดการใชจ่้ายผา่นบัตรฯ และบัญชฯี ทังคู ่ธนาคาร จะมอบเครดติเงนิคนืไป
ยังบัตรเครดติซติ ี    

• ธนาคารจะทําการรวบรวมจํานวนผูถ้กูแนะนําทไีดร้ับการอนุมัตบัิตรเครดติซติ ีบัญชซีติ ีเรดดเีครดติ หรอืทําการ
เปิดบัญชซีติ ีไพรออรติ ีหรอืบัญชซีติโีกลด ์ระหวา่งวันท ี1 พฤษภาคม 2566 – 30 มถินุายน 2566 ต่อผู ้
แนะนํา 1 ท่าน เพอืมอบของรางวัลใหก้ับผูแ้นะนําหลังสนิสดุระยะเวลาของโปรแกรมนี ตามขอ้กําหนดและ
เงอืนไขทกํีาหนดในโปรแกรมนี 

 

2. รางวลัสาํหรบัผูแ้นะนาํ 

ผูแ้นะนําจะไดร้ับรางวัลเมอืแนะนําเพอืนใหส้มัครผลติภัณฑซ์ติแีละผูถ้กูแนะนําไดร้ับการอนุมัต ิหรอืมกีารเปิดบัญชฯี 
ตามประเภทผลติภัณฑต์่างๆ ดังตอ่ไปนี 

 

 



 

 

จํานวนการแนะนําเพอืนสาํเร็จ (ครงั) 
เมอืแนะนําบตัรเครดติซติ ี(ยกเวน้บตัร

เครดติซติ ีซมิพลซิติ)ี และ/หรอืบญัชซีติ ี
เรดดเีครดติ 

รางวลัสาํหรบัผูแ้นะนํา* 

1 1,000 บาท 
2 3,000 บาท 
3 5,000 บาท 
4 7,000 บาท 
5 9,000 บาท 
6 11,000 บาท 
7 13,000 บาท 
8 15,000 บาท 
9 17,000 บาท 
10 19,000 บาท 

 

รางวัลเพมิเตมิสําหรับผูแ้นะนํา** (เมอืแนะนําเพอืนสําเร็จผา่นชอ่งทางออนไลนเ์ท่านัน)   

จํานวนการแนะนําเพอืนสาํเร็จ (ครงั) รางวลัเพมิเตมิ 
3 บัตรกํานัล Starbucks มลูค่า 3,000 บาท จํานวน 1 รางวัล 
4 บัตรกํานัล Starbucks มลูค่า 3,500 บาท จํานวน 1 รางวัล 

5 ครังขนึไป หฟัูง Apple AirPods รุ่นท ี2 มูลคา่ 5,290 บาท จํานวน 1 รางวัล 
** สําหรับการแนะนําบัตรเครดติซติเีท่านัน (ยกเวน้บตัรเครดติซติ ีซมิพลซิติ)ี กรณีทผีูแ้นะนําเป็นลกูคา้ปัจจุบันหรอืผูท้ี
เคยสมัครผลติภัณฑเ์ทา่นัน (ตามคณุสมบัตขิองผูแ้นะนําทรีะบไุวใ้นขอ้ 1)  

 

จํานวนการแนะนําเพอืนสาํเร็จ (ครงั) 
เมอืแนะนําบญัชซีติ ีไพรออรติ ี

รางวลัสาํหรบัผูแ้นะนํา* 

1 1,000 บาท 
2 3,000 บาท 
3 5,000 บาท 
4 7,000 บาท 
5 9,000 บาท 
6 11,000 บาท 
7 13,000 บาท 
8 15,000 บาท 
9 17,000 บาท 
10 19,000 บาท 

 

 

 

 

 



 

จํานวนการแนะนําเพอืนสาํเร็จ (ครงั) 
เมอืแนะนําบญัชซีติโีกลด ์

รางวลัสาํหรบัผูแ้นะนํา* 

1 2,000 บาท 
2 4,000 บาท 
3 6,000 บาท 
4 8,000 บาท 
5 10,000 บาท 
6 12,000 บาท 
7 14,000 บาท 
8 16,000 บาท 
9 18,000 บาท 
10 20,000 บาท 

 

*หมายเหต:ุ  

- ประเภทบัตรฯ และ/หรอื บัญชฯี ทผีูถู้กแนะนําสมัครซงึผูแ้นะนํามสีทิธไิดร้ับรางวัลตามเงอืนไขของโปรแกรมมี
ดังน ีบัตรเครดติซติ ี(ยกเวน้บัตรเครดติซติ ีซมิพลซิติ)ี บัญชซีติ ีเรดดเีครดติ บัญชซีติ ีไพรออรติ ีและบัญชซีติี
โกลด ์

- จํานวนการแนะนําเพอืนสําเร็จ 1 ครัง หมายถงึการแนะนําเพอืน 1 ท่าน สําหรับ (1) การสมัครบัตรเครดติซติ ี
(ยกเวน้บัตรเครดติซติ ีซมิพลซิติ)ี และ/หรอืบัญชซีติ ีเรดดเีครดติ และไดร้ับการอนุมัตอิย่างใดอย่างหนงึ หรอื 
(2) การเปิดบัญชซีติ ีไพรออรติ ีหรอืบัญชซีติโีกลด ์อย่างใดอยา่งหนงึ 

- ในกรณีทผีูถ้กูแนะนําสมัครบัตรเครดติซติ ี(ยกเวน้บัตรเครดติซติ ีซมิพลซิติ)ี และ/หรอืบัญชซีติ ีเรดดเีครดติ 
และไดร้ับการอนุมัต ิมากกวา่ 1 บัตรฯ และ/หรอืบัญช ีเรดดเีครดติ จํานวนการแนะนําเพอืนสําเร็จจะนับเป็น 1 
ครัง 

- จํานวนการแนะนําเพอืนสําเร็จของผลติภัณฑ ์จะไมนั่บรวมกันระหวา่งการแนะนําเพอืนสําหรับการสมัครบตัร
เครดติซติ ี(ยกเวน้บัตรเครดติซติ ีซมิพลซิติ)ี และ/หรอืบัญชซีติ ีเรดดเีครดติ และการแนะนําเพอืนสําหรับการ
เปิดบัญชซีติ ีไพรออรติหีรอืบัญชซีติโีกลด ์โดยจะนับแยกเป็นจํานวนการแนะนําเพอืนสําเร็จ 1 ครงั สําหรับการ
สมัครบัตรเครดติซติ ี(ยกเวน้บัตรเครดติซติ ีซมิพลซิติ)ี และ/หรอืบัญชซีติ ีเรดดเีครดติ และจํานวนการแนะนํา
เพอืนสําเร็จ 1 ครัง สําหรับการเปิดบัญชซีติ ีไพรออรติ ีหรอืบัญชซีติโีกลด ์ซงึผูแ้นะนํามสีทิธไิดร้ับรางวัลตาม
เงอืนไขของโปรแกรมตามแตล่ะผลติภัณฑต์ามตารางขา้งตน้ 

 

3. เงอืนไขการรบัของรางวลัสําหรบัผูแ้นะนาํ  

 เมอืเพอืนของทา่นสมัครผลติภัณฑซ์ติแีละไดร้ับการอนุมัตติามประเภทบัตรฯ/บัญชฯี ตามทรีะบขุา้งตน้ 
o กรณีทแีนะนําเพอืนสมัครบัตรเครดติซติทีรี่วมรายการ หรอืบัญชซีติ ีเรดดเีครดติและไดร้ับการอนุมัต ิ

ธนาคารจะทําการเครดติเงนิคนืเขา้บัญชบีัตรเครดติซติ ีหรอืบัญชซีติ ีเรดดเีครดติของผูแ้นะนํา 
ภายใน 90 วันทําการ หลังสนิสดุระยะเวลาของโปรแกรมนี 

o กรณีทแีนะนําเพอืนสมัครบัญชซีติ ีไพรออรติ ีหรอืบัญชซีติโีกลดแ์ละมยีอดบัญชเีงนิฝาก และ/หรอื
การลงทนุกับธนาคารตามเงอืนไข ธนาคารจะทําการเครดติเงนิคนืเขา้บัญชอีอมทรัพยซ์ติ ีของผู ้
แนะนํา ทเีปิดไวกั้บธนาคารภายใน 90 วัน โดยนับจากเดอืนทผีูถ้กูแนะนําเปิดบัญชซีติ ีไพรออรติ ี
หรอืบัญชซีติโีกลด ์ในกรณีทผีูแ้นะนําไมม่บีัญชอีอมทรัพยซ์ติทีเีปิดกับธนาคาร ธนาคารจะทําการ
เครดติเงนิคนืไปยังบัญชบัีตรเครดติซติทีมียีอดใชจ่้ายสงูสดุ หรอืบัญชซีติ ีเรดดเีครดติ ทังน ีตามดลุย
พนิจิของธนาคาร  

o ผูแ้นะนําไม่จําเป็นตอ้งมยีอดใชจ่้ายผา่นบัตรเครดติซติหีรอืบัญชซีติ ีเรดดเีครดติในการรับเครดติเงนิ
คนืสําหรับโปรแกรมเพอืนแนะนําเพอืน 



o รางวัลเพมิเตมิสําหรับผูแ้นะนําเพอืนสมัครบัตรเครดติซติทีรี่วมรายการผา่นชอ่งทางออนไลนเ์ทา่นัน  
 

- สําหรับผูแ้นะนํา ธนาคารขอสงวนสทิธใินการมอบบัตรกํานัล Starbucks มูลคา่ 3,000 บาท 
จํานวน 1 รางวัล เมอืผูแ้นะนําแนะนําเพอืนสมัครบัตรเครดติซติทีรี่วมรายการและผูถ้กูแนะนํา
ไดร้ับการอนุมัตจํิานวน 3 ท่านเทา่นัน  

- สําหรับผูแ้นะนํา ธนาคารขอสงวนสทิธใินการมอบบัตรกํานัล Starbucks มูลคา่ 3,500 บาท 
จํานวน 1 รางวัล เมอืผูแ้นะนําแนะนําเพอืนสมัครบัตรเครดติซติทีรี่วมรายการและผูถ้กูแนะนํา
ไดร้ับการอนุมัตจํิานวน 4 ท่านเทา่นัน  

- สําหรับผูแ้นะนํา ธนาคารขอสงวนสทิธใินการมอบหฟัูง Apple AirPods รุ่นท ี2 มลูคา่ 5,290 
บาท จํานวน 1 รางวัล เมอืผูแ้นะนําแนะนําเพอืนสมัครบัตรเครดติซติทีรี่วมรายการและผูถ้กู
แนะนําไดร้ับการอนุมัตจํิานวน 5 ท่านขนึไป  

- ธนาคารจะทําการจัดสง่บัตรกํานัล Starbucks หรอืหฟัูง Apple AirPods รุ่นท ี2 ใหแ้กลู่กคา้
ทมีสีทิธติามทอียู่ทลีูกคา้ใหไ้วกั้บธนาคารภายใน 120 วัน หลังสนิสดุระยะเวลาของ
โปรแกรมนี  

- หฟัูง Apple AirPods รุ่นท ี2 มูลคา่ 5,290 บาท (ราคาขาย เดอืนกันยายน 2565) จัด
จําหน่ายโดย บรษัิท อาร ์ท ีบ ีเทคโนโลย ีจํากัด ซงึธนาคารไมม่สีว่นเกยีวขอ้งหรอื
รับผดิชอบเกยีวกับคณุภาพของสนิคา้ดังกลา่ว หากพบว่าสนิคา้มปัีญหา ชํารุด หรอืเสยีหาย 
กรุณาตดิตอ่ บรษัิท อาร ์ท ีบ ีเทคโนโลย ีจํากัด โดยตรง ผา่นทางโทรศัพท ์0-2287-1599 

- ของรางวัลไม่สามารถแลกหรอืเปลยีนแปลงเป็นเงนิสด หรอืโอนใหผู้อ้นืได ้
- ธนาคารขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรโมชนัหรอืของรางวัล โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ และในกรณีทขีองรางวัลหมด ธนาคารขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงของกํานัล
อนืในราคาทใีกลเ้คยีงหรอืเทยีบเทา่ 

 ธนาคารขอสงวนสทิธใินการมอบเครดติเงนิคนืเขา้บัญชขีองผูแ้นะนําทยีังคงสมาชกิภาพและมปีระวัตกิารชําระ
เงนิทดีกัีบธนาคารเทา่นัน 

 สําหรับผูแ้นะนําทเีคยสมัครบัตรเครดติซติหีรอืบัญชซีติ ีเรดดเีครดติ เป็นระยะเวลานอ้ยกว่า 1 ปี กอ่นวันททํีา
การแนะนําเพอืน หรอืในกรณีทผีูแ้นะนําไม่สามารถรับเครดติเงนิคนืได ้ธนาคารขอสงวนสทิธจิัดสง่บัตรกํานัล
มลูคา่เทยีบเท่ากับมลูค่าเครดติเงนิคนืใหท้า่นทางโปรษณีย ์

 สําหรับผูแ้นะนําทไีมเ่คยสมัครบัตรเครดติซติหีรอืบัญชซีติ ีเรดดเีครดติ เป็นระยะเวลานอ้ยกวา่ 1 ปี กอ่นวันที
ทําการแนะนําเพอืน จะไมส่ามารถเขา้ร่วมโปรแกรมเพอืนแนะนําเพอืน 

 ธนาคารขอสงวนสทิธใินการเขา้ร่วมโปรแกรมสําหรับผูถู้กแนะนํา ทีไมไ่ดถ้อืบัตรเครดติซติ/ีบัญชซีติ ีเรดดี
เครดติประเภทใดๆ อยูใ่นปัจจุบัน (เฉพาะผูส้มัครใหม)่ หรอืเป็นผูท้ียกเลกิบัตร/บัญช ีมาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 12 
เดอืน กอ่นวันทเีขา้ร่วมโปรแกรมนี 

 ธนาคารขอสงวนสทิธนัิบจํานวนผูท้เีปิดบัญชซีติ ีไพรออรติ ีหรอืบัญชซีติโีกลด ์หรอื สมัครบัตรเครดติซติ ีหรอื
บัญชซีติ ีเรดดเีครดติ ทอีอกโดยธนาคารในประเทศไทยเทา่นัน โดยผูถู้กแนะนําทสีมัครบัตรเครดติซติ ีซมิพลิ
ซติจีะไม่สามารถเขา้ร่วมโปรแกรมนีได ้

 พนักงานธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) และบรษัิทในเครอืไม่สามารถเขา้ร่วมโปรแกรมเพอืนแนะนําเพอืนได ้
(ทังในฐานะผูแ้นะนําและผูถ้กูแนะนํา)  

 ธนาคารมสีทิธทิจีะทําการตรวจสอบไปยังเพอืนทที่านแนะนํา และขอสงวนสทิธยิกเลกิการมอบของรางวัลตาม
โปรแกรมนีหากธนาคารไดร้ับแจง้วา่ไมรู่จ้ักกับผูแ้นะนําหรอืไม่ยนิยอมใหผู้แ้นะนํานําขอ้มูลมาเปิดเผยกับ
ธนาคารเพอืวัตถปุระสงคข์องโปรแกรมนี 

 ธนาคารสงวนสทิธใินการตัดสนิการเลอืกใหร้างวัลผูแ้นะนําททํีาการแนะนําเพอืนกอ่น ในกรณีทผีูถู้กแนะนําคน
เดยีวกันไดร้ับการแนะนําจากหลายทา่น 

 ธนาคารสงวนสทิธไิมเ่ปิดเผยผลการอนุมัต ิเนืองจากเป็นขอ้มูลสว่นบคุคลของผูไ้ดร้ับการอนุมัต ิแตธ่นาคาร 
จะแจง้ใหท้ราบถงึจํานวนทังหมดของผูท้ที่านแนะนําทเีปิดบัญชซีติ ีไพรออรติ ีบัญชซีติโีกลด ์และ/หรอืสมัคร
บัตรเครดติซติหีรอืบัญชซีติ ีเรดดเีครดติทไีดร้ับการอนุมัตจิากธนาคาร 

 มลูคา่ของของรางวัลทไีดร้ับจากการเขา้ร่วมรายการเพอืนแนะนําเพอืน รวมถงึ บัตรกํานัล เครดติเงนิคนื และ
สนิคา้/ของกํานัล ถอืเป็นเงนิไดพ้งึประเมนิทตีอ้งเสยีภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา ธนาคารมหีนา้ทยีนืแบบแสดง
รายการภาษีเงนิไดห้ัก ณ ทจี่ายโดยเปิดเผยมลูค่าของรางวัลตอ่กรมสรรพากรตามกฎหมาย ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม
มหีนา้ทแีจง้แหลง่ทมีาและมลูคา่ของรางวัลทไีดร้ับ พรอ้มกับยนืแบบแสดงรายการชําระภาษีเงนิไดบ้คุคล



ธรรมดาจากการเขา้ร่วมกจิกรรมนีดว้ยตนเอง และสามารถขอใบยนืยันมลูค่าของรางวัลไดจ้ากธนาคารเพอืใช ้
ในการยนืแบบแสดงรายการภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา 

 ธนาคารสงวนสทิธใินการพจิารณาตัดสนิขอ้โตแ้ยง้หรอืขอ้พพิาทใดๆ ทเีกยีวขอ้งกับรายการสง่เสรมิการขายนี
แตเ่พยีงผูเ้ดยีว และคําตัดสนิของธนาคารถอืเป็นทสีดุ 

 ธนาคารสงวนสทิธใินการยกเลกิรายการสง่เสรมิการขายนี รวมทังเปลยีนแปลง แกไ้ขกําหนดและเงอืนไขของ
รายการสง่เสรมิการขายครังนตีามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 ธนาคารขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ของรางวัลจากรายการสง่เสรมิการขายนีกับทงัผูแ้นะนําและผูถู้กแนะนํา ใน
กรณีทผีูถ้กูแนะนํามทีอียูอ่าศัยอยูใ่นสหภาพยโุรป (EU) หรอืในเขตเศรษฐกจิยโุรป (EEA) 

 ผูถ้กูแนะนําในโปรแกรมนีไมม่สีทิธไิดร้ับรางวัลจากการแนะนําสําหรับโปรแกรมเพอืนแนะนําเพอืนไมว่่าจะเป็น
ทางตรงหรอืทางออ้มก็ตาม 

 

4. ขอ้กําหนดและเงอืนไขเพมิเตมิสําหรบัการแนะนําเพอืนใหเ้ปิดบญัชซีติ ีไพรออรติ ีหรอื 
บญัชซีติโีกลด ์

 บัญชซีติ ีไพรออรติ ีหมายถงึ บัญชทีลีกูคา้ทมียีอดบัญชเีงนิฝากและ/หรอืการลงทุนกับธนาคาร รวมมลูคา่
ตังแต ่1 ลา้นบาทขนึไป แตไ่ม่เกนิ 5 ลา้นบาท 

 บัญชซีติโีกลด ์หมายถงึ บัญชทีลีูกคา้มยีอดบัญชเีงนิฝากและ/หรอืการลงทนุรวมกับธนาคาร มลูคา่ตังแต ่5 
ลา้นบาทขนึไป 

 การแนะนําลูกคา้ซติ ีไพรออรติ/ีซติโีกลดใ์หมส่ําเร็จ หมายถงึ การทผีูถ้กูแนะนําเปิดบัญช ีและมยีอดทรัพยส์นิ
ดังตอ่ไปนี  

o บัญชซีติ ีไพรออรติ ี : ตังแต ่1 ลา้นบาทขนึไป แต่ไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท 
o บัญชซีติโีกลด ์  : ตังแต ่5 ลา้นบาทขนึไป 

โดยจะตอ้งเป็นการเปิดบัญชดีว้ยเงนิใหม ่ภายในระยะเวลาของโปรแกรมนี โดยผูถู้กแนะนําตอ้งคงจํานวนเงนิฝาก
และ/หรอืเงนิลงทนุสําหรับการเป็นสถานะซติ ีไพรออรติ/ีซติโีกลดไ์วอ้ยา่งนอ้ย 2 เดอืนปฏทินิรวมเดอืนทเีปิดบัญช ี

• ผูถ้กูแนะนําตอ้งเป็นลูกคา้ใหม ่ซงึไมเ่คยเปิดบัญชเีงนิฝากและ/หรอืการลงทนุ ภายใตก้ลุม่ลูกคา้ซติโีกลด ์ซติ ี
ไพรออรติ ีหรอืซติแีบงกก์งิ กับธนาคารมากอ่น 

• การเปิดบัญชเีงนิฝากและ/หรอืการเปิดบัญชกีารลงทนุกับธนาคารดว้ยเงนิใหม ่หมายถงึ ทมีาของเงนิทนํีามา
ลงทุนตอ้งเป็นเงนิทมีาจากนอกธนาคาร การลงทนุทเีป็นเงนิทโียกยา้ยจากบัญชใีนธนาคารไมถ่อืว่าเป็นเงนิ
ใหม ่

• ธนาคารสงวนสทิธใินการมอบรางวัลจากการแนะนําใหเ้ฉพาะบัญชอีอมทรัพยซ์ติ ีทเีปิดกับธนาคารในประเทศ
ไทย หรอืสมาชกิบัตรเครดติซติ ีในประเทศไทยเท่านัน ผูแ้นะนําจะไดร้ับรางวัลการแนะนําภายใน 90 วันหลัง
สนิสดุระยะเวลาของโปรแกรมนี โดยผูไ้ดร้ับการแนะนํายังคงตอ้งรักษาสถานะบัญชซีติ ีไพรออรติ/ีซติโีกลดอ์ยู่
ในขณะนัน 

• บคุคลอเมรกัินไมส่ามารถเขา้ร่วมรายการสง่เสรมิการขายสําหรับการแนะนําเพอืนใหเ้ปิดบัญชซีติ ีไพรออรติ ี
หรอืบัญชซีติโีกลดน์ีได ้

• ลกูคา้ทเีปิดบัญชซีติ ีไพรออรติ/ีซติโีกลดใ์หมจ่ะไดร้ับโปรโมชันการสมัครตามปกตขิองโปรแกรม และไม่
สามารถเขา้ร่วมหรอืรับโปรโมชันสําหรับการเปิดบัญชขีองโปรแกรมอนืได ้  
 

ตังแตวั่นท ี1 พฤศจกิายน 2565 เป็นตน้ไป ซติกีรุ๊ปไดโ้อนธรุกจิธนาคารกลุม่ลูกคา้บคุคลในประเทศไทย ใหกั้บธนาคาร
ยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบยีน 0107535000176) และ/หรอื บรษัิทในเครอืทเีกยีวขอ้ง (“ธนาคารยโูอ
บ”ี) 

ธนาคารยโูอบเีป็นผูอ้อกผลติภัณฑใ์นธรุกจิธนาคารกลุม่ลูกคา้บคุคล ภายใตแ้บรนด ์“ซติ”ี โดยมธีนาคารซติแีบงก ์เอ็น.
เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผูใ้หบ้รกิารทเีกยีวขอ้งกับผลติภัณฑนี์ 



ธนาคารยโูอบ ีไดร้ับอนุญาตจากซติกีรุ๊ป ใหใ้ชเ้ครอืงหมายทางการคา้ “Citi / ซติ”ี “Citibank / ซติแีบงก”์ “Citigroup / 
ซติกีรุ๊ป” ดไีซนโ์คง้สแีดงดา้นบน และเครอืงหมายการคา้ใดๆ ทคีลา้ยคลงึกัน และสญัลักษณ์อนืใดทเีกยีวขอ้ง เป็นการ
ชวัคราว 


