
 ผลติภณัฑ:์ บญัชเีงนิฝากประจ าเฟล็กซเิบิล้ (Enhancement) 

 

  ตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลติภณัฑเ์งนิฝากประจ าเฟล็กซเิบิล้ (Enhancement) <ชือ่ผูข้ายและออกผลติภณัฑ>์ 

(กรุณาอา่นตารางการเปิดเผยขอ้มลูผลติภัณฑฉ์บบันีแ้ละควรศกึษารายละเอยีดและเงือ่นไข

โดยละเอยีด กอ่นทีท่า่นจะตดัสนิใจซือ้หรอืใชบ้รกิารผลติภัณฑ)์ 

ธนาคารซติีแ้บงก ์

  

บญัชเีงนิฝากประจ าเฟล็กซเิบิล้ 

(Enhancement) 

  14 กมุภาพนัธ ์2563 

1 ผลติภณัฑน์ีค้อือะไร   

บญัชเีงนิฝากประจ าเฟล็กซเิบิล้ ใหอ้ตัราดอกเบีย้ตามสภาวะตลาดโดยสามารถถอนบางสว่นกอ่นก าหนดได ้โดยเงนิฝากนี้ไมส่ามารถ

ฝากเพิม่และไม่สามารถโยกยา้ยถา่ยโอนได ้และไดรั้บความคุม้ครองจากสถาบนัคุม้ครองเงนิฝากตามจ านวนทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย 

2. ผลติภณัฑน์ีม้ลีกัษณะส าคญัอะไรบา้ง   

   - จ านวนเงนิฝากขัน้ต า่ :                                                  100,000 บาท และไมจ่ ากดัจ านวนเงนิสงูสดุ 

   - ระยะเวลาการฝาก :                                                      3, 6, 9, 12, 18, และ 24 เดอืน 

   - อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี :   

ระยะเวลาการฝาก 3 เดอืน 6 เดอืน 9 เดอืน 12 เดอืน 24 เดอืน 

อตัราดอกเบีย้ 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 
 

    

   - จ านวนวนัตอ่ปีทีใ่ชใ้นการคดิดอกเบีย้ :                              365 วนั 

   - ความถีใ่นการรับดอกเบีย้ :                                              ณ วนัทีค่รบก าหนด 

   - สามารถน าเงนิฝากมาค ้าประกนัเพิอ่ขอรับอนุมัตวิงเงนิเบกิเกนิบัญช ี 

หมายเหต:ุ ทา่นจะถูกหักภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่า่ย 15% ของจ านวนดอกเบีย้ทีไ่ดรั้บ โดยทา่นมสีทิธเิลอืกทีจ่ะน าดอกเบีย้ทีไ่ดรั้บไปรวมเป็น

รายไดป้ระจ าปีเพือ่ค านวณภาษีเงนิไดห้รอืไม่ก็ได ้

3. ผลติภณัฑน์ีม้คีา่บรกิารอะไรบา้ง   

ไมม่ ี   

4. ผลติภณัฑน์ีม้ขีอ้ก าหนดและอาจท าใหท้า่นมภีาระหนา้ทีอ่ะไรบา้ง 

   - ทา่นตอ้งฝากเงนิตามระยะเวลาทีก่ าหนด จงึจะไดรั้บดอกเบีย้ตามอตัราทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 2 มฉิะนัน้ ทา่นจะไดรั้บดอกเบีย้ตามอตัราที่

ระบไุวใ้นขอ้ 5 

   -  จ านวนเงนิขึน้ต า่ทีต่อ้งคงเหลอืไวใ้นบญัชเีพือ่รักษาสถานะประเภทบญัชเีงนิฝากทีม่ดีอกเบีย้แบขึน้บนัไดในกรณีทีม่กีารถอนเงนิ
บางสว่นออกไป: 200,000 บาท 

   - ทา่นตอ้งถอนเงนิขัน้ต า่ 10,000 บาท และยอดทัง้หมดไม่เกนิธนาคารก าหนด จงึตจะไดรั้บดอกเบีย้ตามอตัราทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 2 
มฉิะนัน้ ทา่นจะไดรั้บดอกเบีย้ตามอตัราทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 5 

   - สทิธใินการหักกลบหนี ้: สถาบนัการเงนิมสีทิธใินการหักเงนิจากบญัชเีงนิฝากของทา่นเพือ่ช าระหนีค้งคา้งทีท่า่นมอียูก่ับสถาบนั
การเงนิ โดยจะแจง้เป็นหนังสอืใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัท าการ 

   - ในการเปิดบญัชเีงนิฝากประจ าเฟล็กซเิบิล้ ลกูคา้ตอ้งเปิดบญัชอีอมทรัพยเ์ฟล็กซเิบิล้พรอ้มกนัเพือ่ใหส้ามารถท ารายการเบกิถอนเงนิ

จากชอ่งทางตา่งๆ 

5. อะไรจะเกดิขึน้หากทา่นถอนเงนิกอ่นครบก าหนด 

   - หากทา่นถอนเงนิกอ่นครบก าหนดอายุ:   

           + ระยะเวลาฝาก ไมถ่งึ 1 เดอืน ธนาคารฯ จะยกเวน้การจ่ายดอกเบีย้ 

           + ระยะเวลาฝาก ตัง้แต ่1 เดอืนขึน้ไป ธนาคารฯ จะจ่ายดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้ออมทรัพย ์ณ วนัทีถ่อนเงนิ 

   - หากทา่นถอนเงนิบางสว่นกอ่นครบก าหนด:         

          + เงนิสว่นทีเ่หลอื จะไดรั้บการจา่ยดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้ของบญัชเีงนิฝากประจ าแบบเฟล็กซเิบิล้ 
 

6. ทา่นมทีางเลอืกอะไรบา้งเมือ่เงนิฝากจ านวนนีค้รบก าหนด 



   - เงนิฝากทัง้หมด(เงนิตน้+ดอกเบีย้รับ)ในบญัชนีีจ้ะถูกโอนไปยังบญัชเีงนิฝากประเภทออมทรัพย/์กระแสรายวนั โดยอัตโนมัตหิลงั
ครบก าหนด โดยอตัราดอกเบีย้จะขึน้อยูก่ับอัตราทีส่ถาบนัการเงนิประกาศในขณะนัน้ 

   - ฝากเงนิทัง้หมด(เงนิตน้+ดอกเบีย้รับ)ในระยะเวลาการฝากเดมิ โดยอตัโนมัตหิลงัครบก าหนด โดยอัตราดอกเบีย้จะขึน้อยู่กบัอตัราที่

สถาบนัการเงนิประกาศในขณะนัน้ 

   - ฝากเงนิตน้ในระยะเวลาการฝากเดมิ โดยอตัโนมัตหิลงัครบก าหนด โดยอตัราดอกเบีย้จะขึน้อยู่กบัอตัราทีส่ถาบนัการเงนิประกาศใน

ขณะนัน้ และดอกเบีย้โอนเขา้บัญชเีงนิฝากประเภทออมทรัพย/์กระแสรายวนั 

7. ผลติภณัฑน์ีม้คีวามเสีย่งทีส่ าคญัอะไรบา้ง 

 - ทา่นควรตระหนักวา่ในกรณีทีส่ถาบนัการเงนิถกูปิดกจิการ เงนิฝากของทา่นจะไดรั้บความคุม้ครองจากสถาบนัคุม้ครองเงนิฝากตาม
จ านวนเงนิฝากทัง้หมดรวมดอกเบีย้เมือ่นับรวมกนัทกุบัญชทีีท่า่นมอียูก่ับสถาบนัการเงนิแห่งนีส้งูสดุไมเ่กนิ 5 ลา้นบาทจนถงึ 10 ส.ค. 
2563 และ 1 ลา้นบาท ตัง้แต ่11 ส.ค. 2563 ทัง้นี้ก าลงัอยูใ่นระหวา่งการแกไ้ขกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ความคุม้ครองไมค่รอบคลมุถงึ

บญัชเีงนิบาทของผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศ และบญัชเีงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศ  

- สาหรับเงนิฝากสว่นทีเ่กนิกวา่ความคุม้ครอง ทา่นอาจจะไดรั้บคนืไมเ่ต็มจานวนโดยตอ้งเฉลีย่ตามสดัสว่นหลงัจากทีม่กีารช าระบัญชี
ทรัพยส์นิของสถาบนัการเงนิ  

 

8. ทา่นควรท าอยา่งไร หากรายละเอยีดในการตดิตอ่ของทา่นเปลีย่นแปลง 

   - ทา่นควรแจง้สถาบนัการเงนิทนัท ีเพือ่ใหก้ารสือ่สารขอ้มูลกบัทา่นเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ผ่านชอ่งทางตอ่ไปนี้ 

                 + แจง้ไดท้ี ่www.citibank.co.th โดยแจง้ความจ านงผ่านชอ่งทางทีก่ าหนดไวใ้นเวปไซต ์, ตดิตอ่ ซติีโ้ฟนแบงกก์ิง้ 

หมายเลข 1588  
                 + ตดิตอ่ที ่ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขากรุงเทพมหานคร (อโศก)  เลขที ่399 อาคารอนิเตอรเ์ชนจ ์21 ถนนสขุมุวทิ แขวง

คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร 02-232-2484 

                 + ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขาเดอะครสิตลั  เลขที ่213, 215 ศนุยก์ารคา้เดอะครสิตลั Phase 3 อาคาร I หอ้งเลขที ่301 ถนน

ประดษิฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-078-7444 

                 + ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขาเซ็นทรัลเวลิด ์ชัน้ 4 โซน Beacon เลขที ่999/9 เซ็นทรัลเวลิด ์ถนนพระราม1 แขวงปทมุวนั 

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 02-079-8500 

9. ทา่นสามารถหารายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑน์ีห้รอืตดิตอ่กบัสถาบนัการเงนิไดอ้ยา่งไร 

   - หากทา่นมขีอ้สงสยัหรอืแจง้ขอ้รอ้งเรยีน ทา่นสามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดผ้่านชอ่งทางตอ่ไปนี้ 

                 + แจง้ไดท้ี ่www.citibank.co.th โดยแจง้ความจ านงผ่านชอ่งทางทีก่ าหนดไวใ้นเวปไซต ์, ตดิตอ่ ซติีโ้ฟนแบงกก์ิง้ 

หมายเลข 1588  
                 + ตดิตอ่ที ่ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขากรุงเทพมหานคร (อโศก)  เลขที ่399 อาคารอนิเตอรเ์ชนจ ์21 ถนนสขุมุวทิ แขวง

คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร 02-232-2484 

                 + ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขาเดอะครสิตลั  เลขที ่213, 215 ศนุยก์ารคา้เดอะครสิตลั Phase 3 อาคาร I หอ้งเลขที ่301 ถนน

ประดษิฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-078-7444 

                 + ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขาเซ็นทรัลเวลิด ์ชัน้ 4 โซน Beacon เลขที ่999/9 เซ็นทรัลเวลิด ์ถนนพระราม1 แขวงปทมุวนั 

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 02-079-8500 

10. ทางเลอืกอืน่ในกลุม่ผลติภณัฑเ์งนิฝาก 

   - บญัชเีงนิฝากประจ าแบบธรรมดา   

   

ค าเตอืน :  เงนิฝากนีไ้ดรั้บความคุม้ครองจากสถาบนัคุม้ครองเงนิฝากตามจ านวนทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย โดยในปัจจุบนัคอืสงูสดุไมเ่กนิ 
ไมเ่กนิ 5 ลา้นบาทจนถงึ 10 ส.ค. 2563 และไมเ่กนิ 1 ลา้นบาทตัง้แต ่11 ส.ค. 2563 ทัง้นีก้ าลงัอยูใ่นระหวา่งการแกไ้ขกฏหมายที่

เกีย่วขอ้ง  

ขอ้มูลในเอกสารฉบบันี ้มผีลใชบ้งัคบัไดจ้นกวา่จะมกีารเปลีย่นแปลง เชน่ อตัราดอกเบีย้ หรอืเง ือ่นไขตา่งๆ เป็นตน้ 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ :ไมม่ ี

 


