
หน่วย: ร้อยละต่อปี

นติิบุคคล 3 นติิบุคคล 3

 ลูกค้าซิตีโ้กลด์ 1 ลูกค้าซิตีแ้บงก์กิง้ 2 ลูกค้าซิตีโ้กลด์ 1 ลูกค้าซิตีแ้บงก์กิง้ 2

1. เงินฝากกระแสรายวนั (Current Accounts) N/A

2. เงินฝากออมทรัพย์ (Saving Accounts)

     วงเงิน  ตั้งแต่ 0.01 บาทข้ึนไป 0.25 N/A
  2.2. ออมทรัพย์เซฟวิง่พลสั
     วงเงิน 0 - 2,999,999 บาท 0.55 N/A
     วงเงิน 3,000,000 - 20,000,000 0.55 N/A
     วงเงิน 20,000,001 บาท ข้ึนไป 0.55 N/A
  2.3. ออมทรัพย์เพิ่มค่า
     วงเงิน  ตั้งแต่ 0 - 99,999 บาท 0.80
                   ตั้งแต่ 100,000 - 1,999,999 บาท 0.90
                   ตั้งแต่ 2,000,000 - 9,999,999 บาท 1.00
                   ตั้งแต่ 10,000,000 - 19,999,999 บาท 1.00
                   ตั้งแต่ 20,000,000 ข้ึนไป 1.00
  2.4. ออมทรัพย์มนันี่ มาร์เกต็ เซฟวิง่
     วงเงิน  ตั้งแต่ 0 - 1,999,999 บาท
                   ตั้งแต่ 2,000,000 บาทข้ึนไป

00

  2.1. ออมทรัพย์แบบธรรมดา บัญชีซิตีว้นั และออมทรัพย์เฟลก็ซิเบิล้
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ธนาคารซิตีแ้บงก์

ตารางที ่1 อตัราดอกเบีย้เงินฝาก (ร้อยละต่อปี) 

เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที ่11 สิงหาคม 2558

ประเภทเงินฝาก บุคคลธรรมดา

ประเภทลูกค้า
ผู้มถีิน่ทีอ่ยู่นอกประเทศ
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เฉพาะสายบุคคลธนกจิ (Consumer Banking Group)
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หน่วย: ร้อยละต่อปี

ธนาคารซิตีแ้บงก์

ตารางที ่1 อตัราดอกเบีย้เงินฝาก (ร้อยละต่อปี) 

เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที ่11 สิงหาคม 2558

เฉพาะสายบุคคลธนกจิ (Consumer Banking Group)

นติิบุคคล 3 นติิบุคคล 3

ลูกค้าซิตีโ้กลด์ 1 ลูกค้าซิตีแ้บงก์กิง้ 2 ลูกค้าซิตีโ้กลด์ 1 ลูกค้าซิตีแ้บงก์กิง้ 2

3. เงินฝากประจ า (Time deposit)
3.1 เงินฝากประจ าแบบธรรมดา (Normal Time deposit)-

เปิดบัญชีขั้นต ่า 100,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 3 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.45
        ระยะเวลาฝาก 6 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.50 N/A
        ระยะเวลาฝาก 9 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.55 N/A
        ระยะเวลาฝาก 12 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.60 N/A
        ระยะเวลาฝาก 18 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.65 N/A
        ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.70 N/A
        ระยะเวลาฝาก 36 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.75 N/A
        ระยะเวลาฝาก 48 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.80 N/A
        ระยะเวลาฝาก 60 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.85 N/A
3.2 เงินฝากประจ าแบบธรรมดา ออนไลน์(Normal Time deposit Online)- 

เปิดบัญชีขั้นต ่า 100,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 3 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท N/A N/A
        ระยะเวลาฝาก 6 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.50 N/A
        ระยะเวลาฝาก 9 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.55 N/A
        ระยะเวลาฝาก 12 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.60 N/A
        ระยะเวลาฝาก 18 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.65 N/A
        ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.70 N/A
        ระยะเวลาฝาก 36 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.75 N/A
        ระยะเวลาฝาก 48 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.80 N/A
        ระยะเวลาฝาก 60 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.85 N/A
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หน่วย: ร้อยละต่อปี

ธนาคารซิตีแ้บงก์

ตารางที ่1 อตัราดอกเบีย้เงินฝาก (ร้อยละต่อปี) 

เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที ่11 สิงหาคม 2558

เฉพาะสายบุคคลธนกจิ (Consumer Banking Group)

นติิบุคคล 3 นติิบุคคล 3

ลูกค้าซิตีโ้กลด์ 1 ลูกค้าซิตีแ้บงก์กิง้ 2 ลูกค้าซิตีโ้กลด์ 1 ลูกค้าซิตีแ้บงก์กิง้ 2

3.3 เงินฝากประจ าแบบรับดอกเบีย้รายงวด (Periodic Time deposit) -  
      จ่ายดอกเบีย้รายเดอืน
        ระยะเวลาฝาก 6 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 9 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 12 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 18 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 36 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 48 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 60 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท

      จ่ายดอกเบีย้ราย 3 เดอืน
        ระยะเวลาฝาก 12 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 18 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 36 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 48 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 60 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท

      จ่ายดอกเบีย้ราย 6 เดอืน
        ระยะเวลาฝาก 12 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 18 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 36 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 48 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
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หน่วย: ร้อยละต่อปี

ธนาคารซิตีแ้บงก์

ตารางที ่1 อตัราดอกเบีย้เงินฝาก (ร้อยละต่อปี) 

เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที ่11 สิงหาคม 2558

เฉพาะสายบุคคลธนกจิ (Consumer Banking Group)

        ระยะเวลาฝาก 60 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท N/A0.90
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หน่วย: ร้อยละต่อปี

ธนาคารซิตีแ้บงก์

ตารางที ่1 อตัราดอกเบีย้เงินฝาก (ร้อยละต่อปี) 

เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที ่11 สิงหาคม 2558

เฉพาะสายบุคคลธนกจิ (Consumer Banking Group)

นติิบุคคล 3 นติิบุคคล 3

ลูกค้าซิตีโ้กลด์ 1 ลูกค้าซิตีแ้บงก์กิง้ 2 ลูกค้าซิตีโ้กลด์ 1 ลูกค้าซิตีแ้บงก์กิง้ 2

      จ่ายดอกเบีย้ราย 12 เดอืน

        ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 36 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 48 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 60 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท

3.4 เงินฝากประจ าเพิ่มค่า (Rising Rate Time deposit) - 
        ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 500,000 บาทข้ึนไป
         6 เดือนแรก
        6 เดือนท่ีสอง
        6 เดือนท่ีสาม
        6 เดือนท่ีส่ี

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงต่อปี 2.19%

บุคคลธรรมดา
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ประเภทลูกค้า
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ประเภทเงินฝาก ผู้มถีิน่ทีอ่ยู่นอกประเทศ
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หน่วย: ร้อยละต่อปี

ธนาคารซิตีแ้บงก์

ตารางที ่1 อตัราดอกเบีย้เงินฝาก (ร้อยละต่อปี) 

เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที ่11 สิงหาคม 2558

เฉพาะสายบุคคลธนกจิ (Consumer Banking Group)

นติิบุคคล 3 นติิบุคคล 3

ลูกค้าซิตีโ้กลด์ 1 ลูกค้าซิตีแ้บงก์กิง้ 2 ลูกค้าซิตีโ้กลด์ 1 ลูกค้าซิตีแ้บงก์กิง้ 2

3.5 เงินฝากประจ าเฟลก็ซิเบิล้ -  Flexible Time Deposit Enhancement-     
        ระยะเวลาฝาก 2.5 เดอืน (10 สัปดาห์)
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 3 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 6 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 9 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 10 เดอืน
     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท
        ระยะเวลาฝาก 12 เดอืน

     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 18 เดอืน

     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท

        ระยะเวลาฝาก 24 เดอืน

     วงเงิน ตั้งแต่ 200,000 บาท 0.65 N/A
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0.45 N/A
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ผู้มถีิน่ทีอ่ยู่นอกประเทศ

N/A
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ประเภทเงินฝาก
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หน่วย: ร้อยละต่อปี

ธนาคารซิตีแ้บงก์

ตารางที ่1 อตัราดอกเบีย้เงินฝาก (ร้อยละต่อปี) 

เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที ่11 สิงหาคม 2558

เฉพาะสายบุคคลธนกจิ (Consumer Banking Group)

หมายเหตุ :

เง่ือนไขต่างๆในการจ่ายดอกเบ้ีย
o   เป็นอตัราดอกเบีย้ใช้เฉพาะบคุคลธนกิจเทา่นัน้

o   ในกรณีที่ลกูค้าเปิดบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัหรือออมทรัพย์ซึง่เป็นบญัชีเงินฝากเฉพาะที่ธนาคารฯ ให้บริการเพ่ิมเติมในวนัเสาร์ - อาทิตย์

 และลกูค้าได้มีการน าฝากเป็นเงินสดผ่านเคร่ืองรับฝากเงินอตัโนมตัิ (Cash Deposit Machine) เน่ืองด้วยธนาคารฯมิได้เปิดบริการหน้าเคาน์เตอร์

(Teller Counter) หรือในกรณีที่ลกูค้าน าฝากเป็นเช็คนัน้ ทางธนาคารฯจะบนัทกึรายการและเร่ิมค านวณดอกเบีย้ให้ในวนัท าการถดัไปตามวนั

และเวลาท าการปกติของธนาคารฯในวนัจนัทร์ - วนัศกุร์ อนึ่งส าหรับในกรณีของเช็ค ให้มีผลตัง้แตเ่ช็คนัน้สามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้วเทา่นัน้

o  การจา่ยดอกเบีย้ในกรณีที่ถอนก่อนก าหนด ส าหรับบญัชีเงินฝากประจ าแบบธรรมดา บญัชีเงินฝากประจ าแบบรับดอกเบีย้รายงวด  

บญัชีเงินฝากประจ าแบบเพ่ิมคา่ บญัชีเงินฝากประจ าแบบคลอ่งตวั (เดิม) บญัชีเงินฝากประจ าเฟล็กซิเบิล้ ผลิตภณัฑ์ตัว๋แลกเงิน จะเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุ

หรือเป็นไปตามผู้บริหารอนมุตัิ

o   ส าหรับเงินฝากประจ าแบบธรรมดา แบบรับดอกเบีย้รายงวดและแบบเพ่ิมคา่ หากถอนก่อนครบก าหนดเวลาฝาก ธนาคารฯ จะพิจารณาให้ดอกเบีย้ดงันี ้

        o  ระยะเวลาฝาก  ไมถ่ึง 3 เดือน ธนาคารฯ จะยกเว้นการจา่ยดอกเบีย้ 

        o  ระยะเวลาฝาก  ตัง้แต ่3 เดือนขึน้ไป ธนาคารฯ จะจา่ยดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้ออมทรัพย์ ณ วนัที่ถอนเงิน แตส่งูสดุไมเ่กิน 1% ตอ่ปี 

            ส าหรับเงินฝากประจ าแบบรับดอกเบีย้รายงวด ธนาคารฯ จะหกัสว่นที่เกินจากดอกเบีย้ที่พงึจะได้รับออกจากเงินต้นก่อน
        o  ส าหรับบญัชีนิติบคุคล หากถอนก่อนก าหนด ธนาคารฯ จะยกเว้นการจา่ยดอกเบีย้
        o  ส าหรับเงินฝากประจ าเพ่ิมคา่ ระยะเวลาฝากตัง้แต ่3 เดือนขึน้ไป ธนาคารฯ จะจา่ยดอกเบีย้โดยหกั 1% ตอ่ปี จากอตัราดอกเบีย้ที่ก าหนด
             ในกรณีที่ธนาคารฯ ได้จา่ยดอกเบีย้ให้ทา่นไปแล้วมากกวา่ดอกเบีย้ที่ทา่นควรจะได้รับ ธนาคารฯ จะหกัดอกเบีย้สว่นที่จา่ยเกินนัน้จากเงินที่ทา่นถอน
o  การค านวณอตัราดอกเบีย้ส าหรับเงินฝากประจ าจะค านวณแบบไมท่บต้น
o  ส าหรับบญัชีเงินบาทของผู้ มีถ่ินที่อยูน่อกประเทศ (Non-resident THB Account) ธนาคารฯ งดจา่ยดอกเบีย้บญัชีออมทรัพย์สกลุเงินบาททกุประเภท
o  ส าหรับบญัชีเงินบาทของผู้ มีถ่ินที่อยูน่อกประเทศ (Non-resident THB Account) ธนาคารฯ จะรับเปิดบญัชีเงินฝากประจ าแบบธรรมดาที่มีอายตุัง้แต ่6 เดือนขึน้ไปเทา่นัน้

o  บญัชีออมทรัพย์ เซฟวิ่งพลสั เป็นบญัชีพิเศษที่ให้ดอกเบีย้สงูกวา่บญัชีออมทรัพย์ปกติ โดยให้อ้างถึงข้อก าหนดและเง่ือนไขเดียวกนักบับญัชีเงินฝากออมทรัพย์แบบธรรมดา 

    ซึง่จะมีผลตัง้แตว่นัที่ 23 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ลกูค้าได้รับทราบในวนัเปิดบญัชีดงักลา่ว

o  การเปิดบญัชีเงินฝากประจ าออนไลน์ด้วยตวัเอง ให้ถือวา่ทา่นได้ตรวจสอบและตดัสินใจที่จะเปิดบญัชีเงินฝากประจ านี ้และให้ถือวา่ทา่นได้ตกลงยินยอมที่จะให้

    ธนาคารฯใช้เอกสารหลกัฐานและลายเซ็นต์จากการเปิดบญัชีกระแสรายวนัหรือบญัชีออมทรัพย์ที่ได้ให้กบัธนาคารซิตีแ้บงก์ไว้แล้ว เพ่ือการอ้างอิงและเป็นหลกัฐานในการ

    เปิดบญัชีเงินฝากประจ าโดยสมบรูณ์

o  การเปิดบญัชีเงินฝากประจ าผ่านระบบซิตีแ้บงก์ออนไลน์สามารถท าได้ 24 ช.ม. อยา่งไรก็ดีการท าธุรกรรมในชว่งเวลาหลงั 22.00 น. ของวนัท าการหรือการท าธุรกรรมใน

    วนัหยดุราชการหรือวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ให้ถือวา่การท าธุรกรรมและอตัราดอกเบีย้ของบญัชีเงินฝากประจ านัน้กระท าและอ้างอิงอตัราดอกเบีย้ในวนัท าการถดัไป

o  เง่ือนไขบญัชีเงินฝากประจ าแบบคลอ่งตวั (เดิม) - Flexsible Time Deposit (Original) มีดงันี ้

       o  สามารถเบิกถอนเงินได้บางสว่นหลงัจากวนัที่เปิดบญัชีไปแล้ว 1 เดือน โดยยอดเงินที่คงเหลือในบญัชี จะยงัคงได้รับดอกเบีย้ตามเดิม เม่ือถึงวนัครบก าหนด
       o  ส าหรับยอดเงินที่ถอนก่อนก าหนดเป็นจ านวนไมเ่กิน 50% ของยอดเงินฝากทัง้หมด และสว่นที่เกิน 50% ของยอดเงินฝากทัง้หมด 
          จะได้รับดอกเบีย้ออมทรัพย์ของธนาคารซิตีแ้บงก์ ณ วนัที่ถอน      
o  เง่ือนไขบญัชีเงินฝากประจ าเฟล็กซิเบิล้ - Flexible Time Deposit Enhancement มีดงันี ้  
        o  ในการเปิดบญัชีเงินฝากประจ าเฟล็กซิเบิล้ ลกูค้าต้องเปิดบญัชีออมทรัพย์พร้อมกนัเพ่ือให้สามารถท ารายการเบิกถอนเงินจากชอ่งทางอตัโนมตัิตา่งๆ
        o  การถอนเงินฝากก่อนครบก าหนด ระยะเวลาฝากไมถ่ึง 1 เดือน ธนาคารฯจะยกเว้นการจา่ยดอกเบีย้เฉพาะสว่นของจ านวนเงินที่ถอน 
        o  การถอนเงินฝากก่อนครบก าหนด ระยะเวลาฝากตัง้แต ่1 เดือนขึน้ไป ธนาคารฯจะจา่ยดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้ออมทรัพย์แบบธรรมดาตามที่ธนาคารฯประกาศ
           ณ วนัที่ไถ่ถอนส าหรับยอดที่ถอน โดยยอดเงินที่คงเหลือในบญัชี จะยงัคงได้รับดอกเบีย้ตามเดิม 
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หน่วย: ร้อยละต่อปี

ธนาคารซิตีแ้บงก์

ตารางที ่1 อตัราดอกเบีย้เงินฝาก (ร้อยละต่อปี) 

เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที ่11 สิงหาคม 2558

เฉพาะสายบุคคลธนกจิ (Consumer Banking Group)

o ข้อก าหนดและเง่ือนไขบญัชีเงินฝากประจ าเฟล็กซิเบิล้ ข้างต้น เป็นไปตามที่แจ้งให้ทราบ ซึง่จะมีผลบงัคบัใช้ในวนัดงัตอ่ไปนี ้
           (ก) ในวนัที่ 13 พฤษภาคม 2552 ส าหรับลกูค้าที่เปิดบญัชีเงินฝากประจ าเฟล็กซิเบิล้ ตัง้แตว่นัที่ 13 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป และ
           (ข) ในวนัที่ 13 มิถนุายน 2552 ส าหรับลกูค้าที่เปิดบญัชีเงินฝากประจ าเฟล็กซิเบิล้ ก่อนวนัที่ 13 พฤษภาคม 2552 และมีการครบก าหนดและ
                  ได้ตอ่อายเุงินฝากประจ าเฟล็กซิเบิล้ดงักลา่ว ตัง้แตว่นัที่ 13 มิถนุายน 2552 เป็นต้นไป
o  เง่ือนไขบญัชีเงินบาทของผู้ มีถ่ินที่อยูน่อกประเทศ

o  เง่ือนไขผลิตภณัฑ์ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange)
        o  ผู้ ถือตัว๋แลกเงินมีฐานะเป็นเจ้าหนีข้องธนาคารพาณิชย์

        o  ผู้ ถือตัว๋ควรศกึษาข้อมลูเพ่ือเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง ตามเอกสารชีแ้จงความเสี่ยงของธุรกรรมตัว๋แลกเงินที่ธนาคารฯ ได้มอบให้พร้อมกบัตัว๋แลกเงิน
        o  เง่ือนไขการจา่ยดอกเบีย้ส าหรับตัว๋แลกเงินที่ไถ่ถอนก่อนก าหนดวนัครบก าหนดหน้าตัว๋แลกเงิน
                o  ตัว๋แลกเงินที่ผู้ ถือถือตัว๋นัน้มาไมถ่ึง 3 เดือน ธนาคารฯ จะยกเว้นการจา่ยดอกเบีย้ 
                o  ตัว๋แลกเงินที่ผู้ ถือถือตัว๋นัน้มาตัง้แต ่3 เดือนขึน้ไป ธนาคารฯ จะจา่ยดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้ออมทรัพย์ ณ วนัที่ถอนเงิน แตส่งูสดุไมเ่กิน 1% ตอ่ปี 
                    หรือเป็นไปตามที่ผู้บริหารอนมุตัิ

        o  ไมไ่ด้รับการคุ้มครองเงินต้นและดอกเบีย้จากสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก ตาม พรบ. สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ซึง่มีผลบงัคบัใช้ 11 สิงหาคม 2551

        o  เงินต้นและดอกเบีย้ของตัว๋แลกเงินไมไ่ด้รับการคุ้มครองจากสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก ตาม พรบ. สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ซึง่มีผลบงัคบัใช้ 11 สิงหาคม 2551
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หน่วย: ร้อยละต่อปี

ธนาคารซิตีแ้บงก์

ตารางที ่1 อตัราดอกเบีย้เงินฝาก (ร้อยละต่อปี) 

เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที ่11 สิงหาคม 2558

เฉพาะสายบุคคลธนกจิ (Consumer Banking Group)

เง่ือนไขอ่ืนๆ

ผู้มีอ านาจลงนาม .........................................

ประกาศ ณ วนัที่ 10 สิงหาคม 2558

ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบุคคลธนกจิ
                            (วรีะอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกลู)                             

4. ลกูค้าซิตีแ้บงก์ทกุรายมีสิทธ์ิที่จะได้รับอตัราดอกเบีย้ตามประกาศฯฉบบันี ้และจะได้รับสิทธิบวกเพ่ิมอีกไมเ่กิน 0.75% ตอ่ปี ขึน้อยูก่บัยอดรวมของเงินฝากและเงินลงทนุในแตล่ะ

ระดบัตามหลกัเกณฑ์ที่ธนาคารฯก าหนดและผู้บริหารอนมุตัิ ทัง้นี ้ดอกเบีย้พิเศษดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีการตอ่อายเุงินฝากแบบอตัโนมตัิ บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ทกุประเภท และ

เงินฝากประจ าเพ่ิมคา่

3. ลกูค้านิติบคุคล คือ นิติบคุคลที่เปิดบญัชีกบัสายบคุคลธนกิจโดยมียอดรวมเงินฝากและเงินลงทนุกบัธนาคารฯตัง้แต ่1 แสนบาทขึน้ไป

2. ลกูค้าซิตีแ้บงก์กิง้ คือลกูค้าที่มียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทนุกบัธนาคารฯตัง้แต ่1 แสนบาทขึน้ไป ทัง้นีห้มายรวมถึงพนกังานธนาคารซิตีแ้บงก์และพนกังานในกลุม่ธุรกิจใน

เครือซิตีท้กุรายที่มียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทนุกบัธนาคารฯไมถ่ึง 1 แสนบาท

9. ทางธนาคารฯขอสงวนสิทธิในการพิจารณาและเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและอตัราดอกเบีย้เงินฝากตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจการเงินในแตล่ะขณะได้ 

โดยธนาคารฯจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป

8. ทางธนาคารฯ อาจมีการให้ของสมนาคณุส าหรับลกูค้าที่เปิดบญัชีใหมร่วมถึงตามเทศกาลหรือโอกาสครบรอบตามที่ธนาคารฯเห็นสมควร          และอาจให้ของก านลัประจ าปี

ส าหรับลกูค้าปัจจบุนัทกุรายที่รักษายอดรวมของเงินฝากและเงินลงทนุกบัธนาคารฯตามเง่ือนไขที่ก าหนด ซึง่ธนาคารฯมีการประชาสมัพนัธ์และแจ้งให้ลกูค้าทราบโดยทัว่กนั

6. วงเงิน หมายถึง ยอดรวมของเงินฝากที่ลกูค้าและกลุม่เครือญาติของลกูค้านัน้ที่ท ารายการภายในวนัเดียวกนั

1. ตัง้แตว่นัที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป ลกูค้าซิตีโ้กลด์ คือลกูค้าที่มียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทนุกบัธนาคารฯตัง้แต ่3 ล้านบาทขึน้ไป ทัง้นีธ้นาคารฯมีสิทธ์ิยกเลิกสมาชิก

ภาพของสมาชิกซิตีโ้กลด์ได้ในกรณีที่ลกูค้ามียอดเงินคงเหลือต ่ากวา่ 3 ล้านบาทเป็นระยะเวลา 12 เดือนติดตอ่กนั ตามเง่ือนไขของธนาคารฯ

7. ทางธนาคารฯ สามารถให้อตัราดอกเบีย้แบบลกูค้าซิตีโ้กลด์ส าหรับลกูค้าซิตีแ้บงก์กิง้ที่มาฝากเงินเพ่ิมจนยอดรวมของเงินฝากและเงินลงทนุถึง 2 ล้านบาทขึน้ไปตามเง่ือนไขของ

ลกูค้าซิตีโ้กลด์

5. ธนาคารฯสามารถให้อตัราดอกเบีย้เพ่ิมอีก0.25%ตอ่ปีจากอตัราดอกเบีย้ในตารางให้กบัพนกังานธนาคารซิตีแ้บงก์และพนกังานในกลุม่ธุรกิจในเครือซิตีท้กุราย ยกเว้นเฉพาะกรณี

การตอ่อายเุงินฝากแบบอตัโนมตัิ ทัง้นีด้อกเบีย้พิเศษดงักลา่วไมร่วมถึงบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ทกุประเภท และเงินฝากประจ าเพ่ิมคา่
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หน่วย: ร้อยละต่อปี

ก. อตัราดอกเบีย้อ้างองิ

MLR 7.00
MOR N/A
MRR N/A

         4.  อ่ืนๆ -อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบญัชีชัว่คราว (Temporary Overdraft Facility) 7.25
หน่วย: ร้อยละต่อปี

ข. อตัราดอกเบีย้สูงสุด

     ข.(1) เงนิให้สินเช่ือเพือ่การอุปโภคบริโภค (Consumer Loan)

มีหลกัประกนั ไม่มีหลกัประกนั

        5. อตัราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีปกติ
MLR-0.50% 2/ (ปัจจุบนั

อยูท่ี่ 6.50%)/
ไม่มีบริการ

MLR-0.50% 2/ (ปัจจุบนั

อยูท่ี่ 6.50%)/
5.50

        6. อตัราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผิดนดัช าระหน้ี 15.004/ ไม่มีบริการ 15.004/ N/A

     ข.(2) เงนิให้สินเช่ือเพือ่การประกอบธุรกจิ (Commercial Loan) วงเงนิเบิกเกนิบัญชี ระยะส้ัน   (<= 1 ปี)3/ ระยะยาว (>1ปี)3/

        7. อตัราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีปกติ ไม่มีบริการ 20.99 20.99

        8. อตัราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผิดนดัช าระหน้ี ไม่มีบริการ 20.99 20.99

    หมายเหตุ

1/ ไม่รวมถึงเงินให้สินเช่ือประเภทท่ี ธปท.ก าหนดหลกัเกณฑไ์วเ้ฉพาะ
      2/  ส าหรับสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีไดรั้บอนุมติัก่อน ปี พ.ศ. 2554 ให้ใชอ้ตัราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีปกติท่ี 20.32%
      3/  ปัจจุบนัไม่มีให้บริการ
      4/  ส าหรับสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีไดรั้บอนุมติัก่อน ปี พ.ศ. 2554 ให้ใชอ้ตัราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผิดนดัช าระหน้ีท่ี 45.63%

ธนาคารซิตีแ้บงก์

ตารางที ่2 อตัราดอกเบีย้เงนิให้สินเช่ือ 1/

เฉพาะสายบุคคลธนกจิ (Consumer Banking Group)

เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที ่11 สิงหาคม 2558

         1.  อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate)

    ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบุคคลธนกจิ
                        (วรีะอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกลู )                    

                                    ประกาศ ณ วนัที ่10 สิงหาคม 2558

ผู้มีอ านาจลงนาม .........................................

         2.  อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบญัชี (Minimum Overdraft Rate)
         3.  อตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี (Minimum Retail Rate)

สินเช่ือส่วนบุคคล
สินเช่ือทีอ่ยู่อาศัย วงเงนิเบิกเกนิบัญชีโดยมีเงนิฝากเป็นประกนั



ก. ค่าบริการต่างๆที่เกีย่วเนื่องกบัเงนิฝาก 3/

1. ค่ารักษาบญัชีเงินฝาก

ข. ค่าบริการต่างๆที่เกีย่วเนื่องกบัเงนิให้สินเช่ือ

มีหลกัประกนั
ไม่มีหลกัประกนั (ส่วนที่ไม่ได้อยู่

ภายใต้การก ากบั)

1. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ได้แก่

1) ค่าอากรแสตมป์
0.05% ของวงเงินกู ้หรือสูงสุดไม่เกิน

 10,000 บาท
ไม่มีบริการ 0.05% ของวงเงินกู ้หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

2) ค่าธรรมเนียมจดจ านอง
1% ของวงเงินจดจ านอง หรือสูงสุด

ไม่เกิน 200,000 บาท
ไม่มีบริการ 1% ของวงเงินจดจ านอง หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอืน่หรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่

 กรณีปกติ
1) ค่าตรวจสอบขอ้มูลเครดิต ไม่มีบริการ ไม่มีบริการ ไม่มีบริการ

2) ค่าส ารวจและประเมินหลกัประกนั 2/ สูงสุด 4,000 บาท ไม่มีบริการ สูงสุด 4,000 บาท

3) ค่าเบ้ียประกนัภยั
เป็นไปตามอตัราท่ีบริษทัประกนั

ก าหนด
ไม่มีบริการ เป็นไปตามอตัราท่ีบริษทัประกนัก าหนด

4) ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์อ่ืนหรือช่องทางอ่ืน ไม่มีบริการ ไม่มีบริการ
ช าระท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารอ่ืนจดัเก็บค่าธรรมเนียมดงัน้ี
(ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลต่อรายการ / ในเขตต่างจงัหวดัต่อรายการ  ตามอตัราจริง ท่ี
ธนาคารแต่ละแห่งเรียกเก็บ)

ธนาคารซิต้ีแบงก์ ไม่คิดค่าบริการ ไม่คิดค่าบริการ
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 20 บาท/ 35 บาท 20 บาท/ 35 บาท
บมจ.ธนาคารทหารไทย 20 บาท/ 35 บาท 20 บาท/ 35 บาท
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  20 บาท/ 35 บาท  20 บาท/ 35 บาท
บมจ.ธนาคารกรุงไทย 25 บาท/ 25 บาท 25 บาท/ 25 บาท
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 25 บาท/ 35 บาท 25 บาท/ 35 บาท
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์ 25 บาท/ 40 บาท 25 บาท/ 40 บาท
 กรณีผิดนดัช าระหน้ี
1) ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (กรณีเช็คของธนาคารพาณิชยอ่ื์น) ไม่มีบริการ
2) ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบญัชีไม่พอจ่าย (กรณีช าระหน้ีโดยการหักบญัชีกบัสถาบนั
การเงินอ่ืน)

ไม่มีบริการ

3) ค่าติดตามทวงถามหน้ี  2/ สูงสุด 225 บาท/รอบ ไม่มีบริการ สูงสุด 225 บาท/รอบ
3. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการด าเนินงานของธนาคารพาณชิย์

 กรณีปกติ

1) ค่าส ารวจและประเมินหลกัประกนั 2/ ไม่มีบริการ ไม่มีบริการ ไม่มีบริการ

2) ค่าขอส าเนาใบแจง้ยอดบญัชีแต่ละงวด (ชุดท่ี 2 เป็นตน้ไป) ไม่มีบริการ ไม่มีบริการ ไม่มีบริการ

3) ค่าธรรมเนียมด าเนินการสินเช่ือ ไม่คิดค่าบริการ ไม่มีบริการ ไม่คิดค่าบริการ
 กรณีผิดนดัช าระหน้ี

1) ค่าติดตามทวงถามหน้ี  2/ ไม่มีบริการ

ข. (2) ค่าบริการต่างๆของเงนิให้สินเช่ือเพื่อการประกอบธุรกจิ (Commercial loan) หมายเหตุ

1. ไม่มี ไม่มีบริการ

สินเช่ือที่อยู่อาศัย

วงเงนิเบิกเกนิบัญชี

ไม่มีบริการ

ข. (1) ค่าบริการต่างๆของเงนิให้สินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer loan) 

ตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ

ธนาคารซิตีแ้บงก์

ตารางที่3 อตัราค่าบริการต่างๆ เบีย้ปรับ ที่เกีย่วเนื่องกบัเงนิฝาก เงนิให้สินเช่ือ1/ และค่าบริการอืน่ๆ
เฉพาะสายบุคคลธนกจิ (Consumer Banking Group)

เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที่ 11 สิงหาคม 2558

อตัราค่าบริการ (บาท)

ส าหรับลูกคา้ซิต้ีโกลดท่ี์มียอดเงินคงเหลือเฉล่ียต ่ากว่า 3,000,000 บาท และส าหรับลูกคา้ซิต้ีแบงก์
ก้ิงท่ีมียอดเงินคงเหลือเฉล่ียต ่ากว่า 100,000 บาท

หมายเหตุ 4/

100 บาท/บญัชี/เดือน (เรียกเก็บทุก 3 เดือน หรือ รายไตรมาส) ส าหรับ
ลูกคา้ซิต้ีแบงกก้ิ์ง

อตัราค่าบริการ (บาท)

สินเช่ือส่วนบุคคล

หมายเหตุ



ธนาคารซิตีแ้บงก์

ตารางที่3 อตัราค่าบริการต่างๆ เบีย้ปรับ ที่เกีย่วเนื่องกบัเงนิฝาก เงนิให้สินเช่ือ1/ และค่าบริการอืน่ๆ
เฉพาะสายบุคคลธนกจิ (Consumer Banking Group)

เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที่ 11 สิงหาคม 2558

ค. ค่าบริการอืน่ๆ

1. ค่าสมุดเช็ค

2. ค่าซ้ือเช็คของธนาคาร (Manager Cheque)

3. ค่าปรับเน่ืองจากเช็คหรือดร๊าฟทคื์น

4. ค่าส าเนาเช็คท่ีจ่ายแลว้

5. ค่าหนงัสือรับรองการฝากเงิน

6. ค่าขอใบแจง้ยอดบญัชีรวมท่ีเคาน์เตอร์

7. ค่าอายดัเช็ค

8. ค่าอายดัดร๊าฟท์

9. ค าสั่งถาวร (Standing Instruction)

10. ค่า Courier

11. ค่าเช่าตูนิ้รภยั
ขนาดเล็ก = 4*10*23.5 
ขนาดกลาง = 8*10*23.5
ขนาดใหญ่ = 8*16*23.5
ขนาดใหญ่ท่ีสุด = 16*16*23.5

12. ค่าเช็คส่งเรียกเก็บ

13. ค่ารับซ้ือเช็ค

14. ค่าธรรมเนียมรายปีบตัรเอ ที เอ็ม

ง. เบีย้ปรับที่เกีย่วเนื่องกบัเงนิให้สินเช่ือที่อยู่อาศัย (Housing loan) หมายเหตุ

1.การช าระเงนิกู้คนืโดยมีแหล่งที่มาเป็นเงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิอืน่
เฉพาะการไถ่ถอนท่ีไม่เกิน 3

 ปีนบัจากวนัท าสญัญา

                  3/ ค่าธรรมเนียมแตกต่างตามประเภทของลูกคา้และใช้เฉพาะบุคคลธนกิจเท่านั้น 

                  4/ ยอดเงินคงเหลือเฉล่ียขั้นต ่าค  านวณจากยอดรวมทุกบญัชีของลูกคา้ท่ีมีกบัธนาคารซิต้ีแบงก ์ไดแ้ก่ บญัชีกระแสรายวนั,  บญัชีออมทรัพย,์ 

                    บญัชีเงินฝากประจ า, ตัว๋แลกเงิน และกองทุนรวม (เร่ิม 1 ตุลาคม 2556 ค่าธรรมเนียมในการรักษาบญัชีส าหรับยอดคงเหลือต ่ากว่าท่ีก  าหนด เรียกเก็บเป็นรายไตรมาสภายในเดือนถดัไป)

                  ผู้มีอ านาจลงนาม ............................................................................

1 เล่มมี 30 ฉบบั ราคาเล่มละ 450 บาท15 บาทต่อฉบบั  ส าหรับทั้งลูกคา้ซิต้ีโกลดแ์ละลูกคา้ซิต้ีแบงก์

อาจมีค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมส าหรับดร๊าฟท์

อตัราค่าบริการ (บาท)5/ หมายเหตุ

เทียบเท่า 100 บาทต่อฉบบัส าหรับลูกคา้ซิต้ีแบงก์ คิดเพ่ิม US$10 กรณีเป็นสกุลยโูร

ขั้นต ่า 200 บาท หรือ 0.0625% ของยอดเงินท่ีเกิน 320,000 บาทส าหรับทั้ง
ลูกคา้ซิต้ีโกลดแ์ละลูกคา้ซิต้ีแบงก์

200 บาทต่อใบหรือคร้ังส าหรับลูกคา้ซิต้ีแบงก์

ค่าประกนักุญแจ 2,500 บาทต่อตู้

ค่าอากรแสตมป์ 3 บาทต่อเช็ค

ร้อยละ 3 ของจ ำนวนยอดเงินกูค้งคำ้ง

กรณีสมุดเช็คหาย คิดค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อเล่ม

200 บาทต่อฉบบัส าหรับลูกคา้ซิต้ีแบงก์

25 บาทส าหรับลูกคา้ซิต้ีแบงก/์ 100 บาทส าหรับลูกคา้ทัว่ไป

                                              ประกาศ ณ วนัที่ วนัที่ 10 สิงหาคม 2558

                 5/ รายละเอียดกลุ่มลูกคา้

คิดเพ่ิม US$ 15 ส าหรับทุกกรณี

                 - ลูกคา้ซิต้ีแบงก ์คือลูกคา้ท่ีมียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกบัธนาคารฯตั้งแต่ 1 แสนบาทข้ึนไป 

อตัราค่าปรับ (ร้อยละ)

200 บาทต่อใบหรือคร้ังส าหรับลูกคา้ซิต้ีแบงกแ์ละลูกคา้ทัว่ไป

                                                                                                               1,900
 บาทต่อปีส าหรับทั้งลูกคา้ซิต้ีโกลดแ์ละลูกคา้ซิต้ีแบงก์
3,300 บาทต่อปีส าหรับทั้งลูกคา้ซิต้ีโกลดแ์ละลูกคา้ซิต้ีแบงก์
4,900 บาทต่อปีส าหรับทั้งลูกคา้ซิต้ีโกลดแ์ละลูกคา้ซิต้ีแบงก์
6,900 บาทต่อปีส าหรับทั้งลูกคา้ซิต้ีโกลดแ์ละลูกคา้ซิต้ีแบงก ์                   
(เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัท่ี 3 มกราคม 2556)

ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

0.5% ขั้นต ่า 100 แต่ไม่เกิน 2,500 บาท ส าหรับลูกคา้ซิต้ีโกลด/์
1% ขั้นต ่า 200 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาทส าหรับลูกคา้ซิต้ีแบงก/์ 
2% ขั้นต ่า 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาทส าหรับลูกคา้ทัว่ไป

ค่าอากรแสตมป์ 3 บาทต่อเช็ค

100 บาทต่อเดือนส าหรับลูกคา้ซิต้ีแบงก์ สามารถขอยอ้นหลงัไดไ้ม่เกิน 6 เดือน

 ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบุคคลธนกจิ

หมายเหตุ: 1/ ไม่รวมถึงเงินให้สินเช่ือประเภทท่ี ธปท.ก าหนดหลกัเกณฑไ์วเ้ฉพาะ 

                 - ลูกคา้ทัว่ไป คือลูกคา้ท่ีมิไดมี้บญัชีกบัธนาคารฯ

                  2/ ค่าใช้จ่ายประเภทเดียวกนัในขอ้ 2 และ 3 ธนาคารพาณิชยจ์ะเรียกเก็บจากลูกคา้ซ ้าซอ้นไม่ได ้และในกรณีท่ีหลกัประกนัตั้งอยูต่่างจงัหวดัค่าใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท

                   (วรีะอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกลู )                    

                 - ลูกคา้ซิต้ีโกลด ์คือลูกคา้ท่ีมียอดรวมของเงินฝากและเงินลงทุนกบัธนาคารฯตั้งแต่ 3 ลา้นบาทข้ึนไป 

เทียบเท่า 500 บาทต่อคร้ังส าหรับทั้งลูกคา้ซิต้ีโกลดแ์ละลูกคา้ซิต้ีแบงก์

25 บาทต่อการด าเนินการต่อคร้ังส าหรับลูกคา้ซิต้ีแบงก์

0.5% ขั้นต ่า 100 บาทแต่ไม่เกิน 2,500 บาท ส าหรับลูกคา้ซิต้ีโกลด/์ 
1% ขั้นต ่า 200 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาทส าหรับลูกคา้ซิต้ีแบงก/์ 
2% ขั้นต ่า 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000 บาทส าหรับลูกคา้ทัว่ไป


