
  
ผลติภณัฑ:์ เงนิฝากออมทรพัยส์กุลเงนิตราตา่งประเทศ  
  

ตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลติภณัฑเ์งนิฝากออมทรพัย์
สกุลเงนิตราตา่งประเทศ <ชือ่ผูข้ายและออกผลติภณัฑ>์ 
(กรุณาอา่นตารางการเปิดเผยขอ้มลูผลติภัณฑฉ์บบันีแ้ละควร
ศกึษารายละเอยีดและเงือ่นไขโดยละเอยีด กอ่นทีท่า่นจะ
ตดัสนิใจซือ้หรอืใชบ้รกิารผลติภัณฑ)์ 

ธนาคารซติีแ้บงก ์

  เงนิฝากออมทรพัยส์กลุเงนิตราตา่งประเทศ 

  20 มนีาคม 2563 
1 ผลติภณัฑน์ีค้อือะไร   
เงนิฝากออมทรัพยส์กลุเงนิตราตา่งประเทศคอืผลติภัณฑท์างเลอืกสําหรับลกูคา้ทีม่คีวามตอ้งการฝากเงนิเป็นเงนิตรา
สกลุตา่งประเทศ  
2. ผลติภณัฑน์ีม้ลีกัษณะสําคญัอะไรบา้ง   

   - จํานวนเงนิฝากขัน้ตํา่:                                              ไมม่จํีานวนเงนิฝากขัน้ตํา่  
   - สําหรับ ผลติภัณฑน์ีจ้ะนําเสนอตอ่บคุคลผูม้สีญัชาตไิทยทีอ่นุญาตใหเ้ปิดบญัชเีงนิฝากเป็นเงนิตราตา่งประเทศ 
                + บญัชเีงนิฝากเป็นเงนิตราตา่งประเทศ (แหลง่ทีม่าของเงนิ ภายในประเทศ) โดยธนาคารซติีแ้บงกม์ี
ขอ้จํากดัในการถอืครองเงนิตราตา่งประเทศของลกูคา้ โดยอนุญาตใหล้กูคา้มยีอดรวมทกุสกลุและทกุบญัชทีีม่กีบัทกุ
ธนาคารรวมกนัไมเ่กนิ 4.5 ลา้นดอลลารส์หรัฐอเมรกิาหรอืเทยีบเทา่ตามอัตราตลาด  
                + บญัชเีงนิฝากเป็นเงนิตราตา่งประเทศ (แหลง่ทีม่าของเงนิ ภายนอกประเทศ) ไดไ้ม่จํากดัยอดเงนิฝาก 
   - อตัราดอกเบีย้ ตอ่ปี ตามสกลุเงนิทีรั่บฝากดงันี:้ 
   

สกลุเงนิ
ฝาก 

ดอลลา่ร ์
สหรฐัฯ 
(USD) 

ดอลลา่ร ์
ออสเตรเลยี

(AUD) 

ดอลลา่ร ์
ฮอ่งกง
(HKD) 

ยโูร  
(EUR) 

ปอนด์
สเตอรล์งิ 
(GBP) 

ดอลลา่ร ์
สงิคโ์ปร
(SGD) 

เยน  
(JPY) 

สวสิ 
ฟรงัค(์CHF) 

อตัรา
ดอกเบีย้ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

   - จํานวนวนัตอ่ปีทีใ่ชใ้นการคดิดอกเบีย้ ตามสกลุเงนิดงันี ้: 366 วนั 
   - ความถีใ่นการรับดอกเบีย้:                                          2 ครัง้ตอ่ปี สิน้เดอืน มถินุายน และ สิน้เดอืน 
ธันวาคม 
หมายเหต:ุ ทา่นจะถูกหกัภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่า่ย 15% ของจํานวนดอกเบีย้ทีไ่ดรั้บ โดยทา่นมสีทิธเิลอืกทีจ่ะนํา
ดอกเบีย้ทีไ่ดรั้บไปรวมเป็นรายไดป้ระจําปีเพือ่คํานวณภาษีเงนิไดห้รอืไมก็่ได ้

3. ผลติภณัฑน์ีม้คีา่บรกิารอะไรบา้ง   
 - คา่ธรรมเนยีมการ ฝาก ดว้ยธนบตัรเงนิตราตา่งประเทศ 
              + สาํหรับลกูคา้ซติีโ้กลด ์                                 0.5% ของจํานวนเงนิฝาก 
              + สาํหรับลกูคา้ซติี ้ไพรออรติี ้                            1% ของจํานวนเงนิฝาก 
              + สาํหรับลกูคา้ซติีแ้บงกก์ิง้                               2% ของจํานวนเงนิฝาก 
 - คา่ธรรมเนยีมการ ถอน และรับเป็นธนบตัรเงนิตราตา่งประเทศภายใตว้ตัถุประสงคเ์พือ่การเดนิทางไปตา่งประเทศ
เทา่นัน้ 
              + สาํหรับลกูคา้ซติีโ้กลด ์                                 0.5% ของจํานวนเงนิฝาก 
              + สาํหรับลกูคา้ซติี ้ไพรออรติี ้                            1% ของจํานวนเงนิถอน 
              + สาํหรับลกูคา้ซติีแ้บงกก์ิง้                               2% ของจํานวนเงนิถอน 
   - คา่ธรรมเนยีม ถอน/ฝากเป็นเงนิสกลุบาท                       0 บาท  
   - คา่ธรรมเนยีมในการรักษาบัญช ีสาหรับบัญชทีีม่ยีอดคงเหลอืตํา่กวา่ทีกํ่าหนด:  
               สําหรับลกูคา้ซติีโ้กลดแ์ละลกูคา้ซติี ้ไพรออรติี ้       0 บาท ตอ่เดอืน/บญัช ี
               สําหรับลกูคา้ทีม่บีัญชซีติีแ้บงกก์ิง้                      0 บาท ตอ่เดอืน/บญัช ี



4. ผลติภณัฑน์ีม้ขีอ้กําหนดและอาจทําใหท้า่นมภีาระหนา้ทีอ่ะไรบา้ง 
   - สทิธิใ์นการหักกลบหนี ้: สถาบนัการเงนิมสีทิธิใ์นการหักเงนิจากบญัชเีงนิฝากของทา่น เพือ่ชาํระหนีค้งคา้งที่
ทา่นมอียูก่ับสถาบนัการเงนิ โดยจะแจง้เป็นหนังสอืใหท้ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัทําการ 
   - ทา่นมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศทีแ่ตกตา่งกนัไปในแตล่ะชว่งเวลา 
   - ทา่นมภีาระทีต่อ้งปฎบิตัติามกฎหมายการควบคมุการแลกเปลีย่นเงนิ เชน่ การแจง้ใหธ้นาคารทราบถงึยอด
เงนิตราตา่งประเทศทีท่า่นฝากไวก้บัธนาคารอืน่ๆ ในประเทศ การจัดทํารายงานธรุกรรม อืน่ๆ ตามทีไ่ดกํ้าหนดไวใ้น
สญัญาผลติภัณฑท์ีร่วมถงึกฎหมายอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ เป็นตน้ 

5. อะไรจะเกดิขึน้หากทา่นถอนเงนิกอ่นครบกําหนด 
เงนิฝากออมทรัพยเ์ป็นเงนิฝากประเภทจ่ายคนืเมือ่ทวงถามหรอืเบกิถอน ไมม่เีงือ่นไขเกีย่วกับการครบกําหนดของบัญช ี
6. ทา่นมทีางเลอืกอะไรบา้งเมือ่เงนิฝากจํานวนนีค้รบกําหนด 
เงนิฝากออมทรัพยเ์ป็นเงนิฝากประเภทจ่ายคนืเมือ่ทวงถามหรอืเบกิถอน ไมม่เีงือ่นไขเกีย่วกับการครบกําหนดของบัญช ี
7. ผลติภณัฑน์ีม้คีวามเสีย่งทีสํ่าคญัอะไรบา้ง 
   - ทา่นควรตระหนักวา่ในกรณีทีส่ถาบนัการเงนิถกูปิดกจิการ เงนิฝากบญัชเีงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศของทา่นจะ
ไมไ่ดรั้บความคุม้ครองจากสถาบนัคุม้ครองเงนิฝากตามจํานวนเงนิฝากทัง้หมดรวมดอกเบีย้เมือ่นับรวมกนัทกุบญัชทีี่
ทา่นมอียูก่ับสถาบนัการเงนิแห่งนี ้และทา่นอาจจะไดรั้บคนืไม่เต็มจํานวนโดยตอ้งเฉลีย่ตามสดัสว่นหลงัจากทีม่กีาร
ชาํระบัญชทีรัพยส์นิของสถาบันการเงนิ 
   - ทา่นมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศทีอ่าจทําใหเ้งนิตน้ของทา่น เมือ่เทยีบกับสกลุเงนิบาท
อาจลดลงหรอืเพิม่ขึน้ไดใ้นบางชว่งเวลา 
   - ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายของทางการทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายควบคมุการแลกเปลีย่นเงนิ 
8. ทา่นควรทําอยา่งไร หากรายละเอยีดในการตดิตอ่ของทา่นเปลีย่นแปลง 
   - ทา่นควรแจง้สถาบนัการเงนิทนัท ีเพือ่ใหก้ารสือ่สารขอ้มูลกบัทา่นเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ผ่านชอ่งทางตอ่ไปนี ้
                 + แจง้ไดท้ี ่www.citibank.co.th โดยแจง้ความจํานงผ่านชอ่งทางทีกํ่าหนดไวใ้นเว็บไซต ์, ตดิตอ่ ซติี้
โฟนแบงกก์ิง้ หมายเลข 1588  
                 + ตดิตอ่ที ่ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขากรุงเทพมหานคร (อโศก)  เลขที ่399 อาคารอนิเตอรเ์ชนจ ์21 
ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร 02-232-2484 
                + ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขาเดอะครสิตลั เลขที ่213, 215 ศนูยก์ารคา้เดอะครสิตัล Phase 3 อาคารI 
หอ้งเลขที ่301 ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-078-7444 
                 + ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขาเซ็นทรัลเวลิด ์ชัน้ 4 โซน Beacon เลขที ่999/9 เซ็นทรัลเวลิด ์ถนนพระราม
1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 02-079-8500 
9. ทา่นสามารถหารายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑน์ีห้รอืตดิตอ่กบัสถาบนัการเงนิไดอ้ยา่งไร 
   - หากทา่นมขีอ้สงสยัหรอืแจง้ขอ้รอ้งเรยีน ทา่นสามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดผ้่านชอ่งทางตอ่ไปนี ้
                 + แจง้ไดท้ี ่www.citibank.co.th โดยแจง้ความจํานงผ่านชอ่งทางทีกํ่าหนดไวใ้นเว็บไซต ์, ตดิตอ่ ซติี้
โฟนแบงกก์ิง้ หมายเลข 1588  
                 + ตดิตอ่ที ่ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขากรุงเทพมหานคร (อโศก)  เลขที ่399 อาคารอนิเตอรเ์ชนจ ์21 
ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร 02-232-2484 
                 + ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขาเดอะครสิตลั เลขที ่213, 215 ศนูยก์ารคา้เดอะครสิตลั Phase 3 อาคารI 
หอ้งเลขที ่301 ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-078-7444 
                 + ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขาเซ็นทรัลเวลิด ์ชัน้ 4 โซน Beacon เลขที ่999/9 เซ็นทรัลเวลิด ์ถนนพระราม
1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 02-079-8500 
10. ทางเลอืกอืน่ในกลุม่ผลติภณัฑเ์งนิฝาก 
  - บญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์เงนิตราตา่งประเทศเทา่นัน้ 

คําเตอืน :  เงนิฝากนีไ้มไ่ดร้บัความคุม้ครองจากสถาบนัคุม้ครองเงนิฝากตามจํานวนทีกํ่าหนดไวใ้น
กฎหมาย 
ขอ้มูลในเอกสารฉบบันี ้มผีลใชบ้งัคบัไดจ้นกวา่จะมกีารเปลีย่นแปลง เชน่ อตัราดอกเบีย้ หรอืเง ือ่นไขตา่งๆ 
รวมไปถงึนโยบายของธนาคารแหง่ประเทศไทยเกีย่วกบัการบรกิารอตัราแลกเปลีย่นระหวา่งประเทศ  

ขอ้มูลเพิม่เตมิ :ไมม่ ี

 


