
ตัง้แตวั่นที ่1 พฤศจกิายน 2565 เป็นตน้ไป ซติีก้รุ๊ปไดโ้อนธรุกจิธนาคารกลุม่ลกูคา้บคุคลในประเทศไทย ใหก้ับธนาคารยโูอบ ีจ ากัด (มหาชน) 

(หมายเลขจดทะเบยีน 0107535000176) และ/หรอื บรษัิทในเครอืทีเ่กีย่วขอ้ง (“ธนาคารยโูอบ”ี) 

ธนาคารยโูอบเีป็นผูอ้อกผลติภัณฑใ์นธรุกจิธนาคารกลุม่ลกูคา้บคุคล ภายใตแ้บรนด ์“ซติี”้ โดยมธีนาคารซติีแ้บงก ์เอน็.เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผู ้

ใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภณัฑน์ี ้

ธนาคารยโูอบ ีไดร้ับอนุญาตจากซติีก้รุป๊ ใหใ้ชเ้ครือ่งหมายทางการคา้ “Citi / ซติี”้ “Citibank / ซติีแ้บงก”์ “Citigroup / ซติีก้รุ๊ป” ดไีซน์โคง้สแีดง

ดา้นบน และเครือ่งหมายการคา้ใดๆ ทีค่ลา้ยคลงึกัน และสัญลักษณ์อืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นการชัว่คราว 

ผลติภณัฑ:์ เงนิฝากออมทรพัยม์นันีม่ารเ์กต เซฟวิง่  

  
ตารางการเปิดเผยขอ้มลูผลติภณัฑเ์งนิฝากออมทรพัย ์

มนันีม่ารเ์กต เซฟวิง่ <ชือ่ผูข้ายและออกผลติภณัฑ>์ 

(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยขอ้มลูผลติภัณฑฉ์บับนี้และ
ควรศกึษารายละเอยีดและเงือ่นไขโดยละเอยีด กอ่นทีท่่าน

จะตัดสนิใจซือ้หรอืใชบ้รกิารผลติภัณฑ)์ 

ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) 

   เงนิฝากออมทรพัย ์มนันีม่ารเ์กต เซฟวิง่ 

  1 พฤศจกิายน 2565 

1 ผลติภณัฑน์ีค้อือะไร   

เงนิฝากออมทรัพย ์มันนี่มารเ์กต เซฟวิง่ คอืเงนิฝากทีธ่นาคารจะจ่ายดอกเบีย้ค านวณรายวัน และมกีารคดิดอกเบีย้

ตัง้แตบ่าทแรก ตามจ านวนยอดเงนิฝาก ลูกคา้สามารถทีจ่ะท าการเบกิ หรอืถอนจากยอดเงนิในบัญช ีไดต้ลอดเวลา
และไดร้ับความคุม้ครองจากสถาบันคุม้ครองเงนิฝากตามจ านวนทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย 

2. ผลติภณัฑน์ีม้ลีกัษณะส าคญัอะไรบา้ง   

   - จ านวนเงนิฝากขัน้ต ่า :                                       ไม่มขีัน้ต ่า และไม่จ ากัดจ านวนเงนิสงูสดุ อยา่งไรก็ดตีอ้ง 

                                                                         รวมยอดเงนิเงนิฝากและ/ หรอื ยอดการลงทนุกับธนาคารฯ 
                                                                         อย่างนอ้ย 1,000,000 บาท  
   - ระยะเวลาการฝาก :                                           ไม่ม ี

   - อัตราดอกเบีย้ตอ่ปี :                                          0.10% p.a. 

   - จ านวนวันต่อปีทีใ่ชใ้นการคดิดอกเบีย้ :                   366 วัน 

   - ความถีใ่นการรับดอกเบีย้ :                                  2 ครัง้ตอ่ปี สิน้เดอืน มถินุายน และ สิน้เดอืน ธันวาคม 

หมายเหต:ุ ท่านจะถูกหักภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่่าย 15% ของจ านวนดอกเบีย้ทีไ่ดร้ับ โดยท่านมสีทิธเิลอืกทีจ่ะน า
ดอกเบีย้ทีไ่ดร้ับไปรวมเป็นรายไดป้ระจ าปีเพื่อค านวณภาษีเงนิไดห้รอืไมก็่ได ้

3. ผลติภณัฑน์ีม้คีา่บรกิารอะไรบา้ง   

   - คา่ธรรมเนียมในการรักษาบัญช ีสาหรับบัญชทีีม่ยีอดคงเหลอืต ่ากวา่ทีก่ าหนด:  

               ส าหรับลูกคา้ซติีโ้กลดแ์ละลูกคา้ซติีไ้พรออรติี ้  0 บาท ตอ่เดอืน/บัญช ี

               ส าหรับลูกคา้ทีม่บัีญชซีติีแ้บงกก์ิง้                  300 บาท ต่อเดอืน/ลกูคา้ ตัง้แตวั่นที ่1 ตุลาคม 2559 

4. ผลติภณัฑน์ีม้ขีอ้ก าหนดและอาจท าใหท้า่นมภีาระหนา้ทีอ่ะไรบา้ง 

   - สทิธใินการหักกลบหนี้ : สถาบันการเงนิมสีทิธใินการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของท่าน เพือ่ช าระหนี้คงคา้งที่

ทา่นมอียูกั่บสถาบันการเงนิ โดยจะแจง้เป็นหนังสอืใหท้ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันท าการ 

   - ภาระหนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในการปฎบัิตติามกฎหมาย เชน่ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ ฯลฯ 

5. อะไรจะเกดิขึน้หากทา่นถอนเงนิกอ่นครบก าหนด 

เงนิฝากออมทรัพยเ์ป็นเงนิฝากประเภทจ่ายคนืเมือ่ทวงถามหรอืเบกิถอน ไมม่เีงือ่นไขเกีย่วกับการครบก าหนดของ
บัญช ี

6. ทา่นมทีางเลอืกอะไรบา้งเมือ่เงนิฝากจ านวนนีค้รบก าหนด 

เงนิฝากออมทรัพยเ์ป็นเงนิฝากประเภทจ่ายคนืเมือ่ทวงถามหรอืเบกิถอน ไมม่เีงือ่นไขเกีย่วกับการครบก าหนดของ

บัญช ี



7. ผลติภณัฑน์ีม้คีวามเสีย่งทีส่ าคญัอะไรบา้ง 

- ทา่นควรตระหนักวา่ในกรณีทีส่ถาบันการเงนิถกูปิดกจิการ เงนิฝากของทา่นจะไดร้ับความคุม้ครองจาก

สถาบันคุม้ครองเงนิฝากตามจ านวนเงนิฝากทัง้หมดรวมดอกเบีย้นับรวมกันทุกบัญชทีีท่่านมอียู่กับสถาบัน
การเงนิแหง่นี้สงูสดุ 5 ลา้นบาทจนถงึ 10 ส.ค. 2563 และ 1 ลา้นบาท ตัง้แต ่11 ส.ค. 2563 ทัง้นี้ก าลังอยู่

ในระหวา่งการแกไ้ขกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ความคุม้ครองไมค่รอบคลมุถงึบัญชเีงนิบาทของผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อก
ประเทศ และบัญชเีงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศ  

 
- ส าหรับเงนิฝากสว่นทีเ่กนิกวา่ความคุม้ครอง ท่านอาจจะไดร้ับคนืไมเ่ต็มจ านวนโดยตอ้งเฉลีย่ตามสัดสว่น

หลังจากทีม่กีารช าระบัญชทีรัพยส์นิของสถาบันการเงนิ 

   

8. ทา่นควรท าอยา่งไร หากรายละเอยีดในการตดิตอ่ของทา่นเปลีย่นแปลง 

ทา่นควรแจง้สถาบันการเงนิทันท ีเพือ่ใหก้ารสือ่สารขอ้มลูกับทา่นเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผา่นชอ่งทางต่อไปนี้ 

+ แจง้ไดท้ี ่www.citibank.co.th โดยแจง้ความจ านงผ่านชอ่งทางทีก่ าหนดไวใ้นเว๊บไซต ์, ตดิตอ่ ซติี้

โฟนแบงกก์ิง้ หมายเลข 1588  
+ ตดิต่อที ่ธนาคารยโูอบ ีสาขาอนิเตอรเ์ชนจ ์21 เลขที ่399 อาคารอนิเตอรเ์ชนจ ์21 ถนนสขุมุวทิ 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร 0-2232-2484 

+ ธนาคารยโูอบ ีสาขาเดอะครสิตัล เลขที ่213, 215 ศนูยก์ารคา้เดอะครสิตัล Phase 3 อาคาร I หอ้ง
เลขที ่301 ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 โทร 0-2078-7444 

+ ธนาคารยโูอบ ีสาขาเซ็นทรัลเวลิด ์2 ชัน้ 4 โซน Beacon เลขที ่999/9 เซ็นทรัลเวลิด ์ถนนพระราม1 
แขวงปทมุวัน เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 0-2079-8500 

9. ทา่นสามารถหารายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑน์ีห้รอืตดิตอ่กบัสถาบนัการเงนิไดอ้ยา่งไร 

หากทา่นมขีอ้สงสยัหรอืแจง้ขอ้รอ้งเรยีน ทา่นสามารถเขา้ไปดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดผ้า่นชอ่งทางต่อไปนี้ 

+ แจง้ไดท้ี ่www.citibank.co.th โดยแจง้ความจ านงผ่านชอ่งทางทีก่ าหนดไวใ้นเว๊บไซต ์, ตดิตอ่ ซติี้

โฟนแบงกก์ิง้ หมายเลข 1588  
+ ตดิต่อที ่ธนาคารยโูอบ ีสาขาอนิเตอรเ์ชนจ ์21 เลขที ่399 อาคารอนิเตอรเ์ชนจ ์21 ถนนสขุมุวทิ 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร 0-2232-2484 
+ ธนาคารยโูอบ ีสาขาเดอะครสิตัล เลขที ่213, 215 ศนูยก์ารคา้เดอะครสิตัล Phase 3 อาคาร I หอ้ง

เลขที ่301 ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 โทร 0-2078-7444 

+ ธนาคารยโูอบ ีสาขาเซ็นทรัลเวลิด ์2 ชัน้ 4 โซน Beacon เลขที ่999/9 เซ็นทรัลเวลิด ์ถนนพระราม1 
แขวงปทมุวัน เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 0-2079-8500 

10. ทางเลอืกอืน่ในกลุม่ผลติภณัฑเ์งนิฝาก 

  - บัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์

  - บัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์เงนิตราตา่งประเทศ 

  - บัญชเีงนิฝากกระแสรายวัน 

  - บัญชเีงนิฝากประจ า 

ค าเตอืน :  เงนิฝากนี้ไดร้ับความคุม้ครองจากสถาบันคุม้ครองเงนิฝากตามจ านวนทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย โดยใน

ปัจจุบันคอืสงูสดุไมเ่กนิ ไมเ่กนิ 5 ลา้นบาทจนถงึ 10 ส.ค. 2563 และไมเ่กนิ 1 ลา้นบาทตัง้แต ่11 ส.ค. 2563 ทัง้นี้
ก าลังอยูใ่นระหว่างการแกไ้ขกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขอ้มลูในเอกสารฉบบันี ้มผีลใชบ้งัคบัไดจ้นกวา่จะมกีารเปลีย่นแปลง เชน่ อตัราดอกเบีย้ หรอืเงือ่นไขตา่งๆ 

เป็นตน้ 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ :ไมม่ ี

 


