
  ผลติภณัฑ:์ บญัชวีงเงนิเบกิเกนิบญัช ี

 

  ตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลติภณัฑ ์บญัชวีงเงนิเบกิเกนิบญัช ี <ชือ่ผูข้ายและออกผลติภณัฑ>์ 

(กรุณาอา่นตารางการเปิดเผยขอ้มลูผลติภัณฑฉ์บบันีแ้ละควรศกึษา

รายละเอยีดและเงือ่นไขโดยละเอยีด กอ่นทีท่า่นจะตดัสนิใจซือ้

หรอืใชบ้รกิารผลติภัณฑ)์ 

ธนาคารซติีแ้บงก ์

  บญัชวีงเงนิเบกิเกนิบญัช ี

  15 กนัยายน 2560 

1 ผลติภณัฑน์ีค้อือะไร   

บญัชวีงเงนิเบกิเกนิบญัชคีอืบรกิารวงเงนิทีท่างธนาคารจัดขึน้เพือ่ใหค้วามสะดวกและประโยชนแ์กล่กูคา้ธนาคาร วงเงนิ
เบกิเกนิบญัชนีีค้ดิอัตราดอกเบีย้ตามประกาศธนาคาร และตอ้งมกีารจ าน าบัญชเีงนิฝากประจ าเพือ่เป็นหลักประกนัวงเงนิ 

2. ผลติภณัฑน์ีม้ลีกัษณะส าคญัอะไรบา้ง   

   - จ านวนวงเงนิเบกิบญัชกีูย้มืขัน้ต า่ :                                100,000 บาท  

   - ระยะเวลาการกูย้มื:                                                   ตามทีอ่ายขุองบญัชฝีากประจ าทีเ่ป็นหลักประกนั 

   - อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี : 

         + วงเงนิ 100,000 ขึน้ไป                                       5.50% ตอ่ปี 

    

   - จ านวนวนัตอ่ปีทีใ่ชใ้นการคดิดอกเบีย้ :                          365 วนั 

   - การค านวณดอกเบีย้ :                                               รายวนั 

   - อตัราสว่นของวงเงนิกูย้มืสงูสดุตอ่หลักประกนั :        

          + บญัชเีงนิฝากแบบประจ าธรรมดา                          วงเงนิ 100%  

          + บญัชเีงนิฝากประจ าแบบรับดอกเบีย้รายงวด            วงเงนิ  80%  

หมายเหต:ุ อัตราดอกเบีย้อาจมกีารเปลีย่นแปลง โดยธนาคารซติีแ้บงกจ์ะแจง้ใหท้ราบถงึการเปลีย่นแปลงของอตัรา
ดอกเบีย้โดยจะประกาศไวณ้ สถานทีท่ าการทีใ่หบ้รกิารและเว็บไซตข์องธนาคาร 

3. ผลติภณัฑน์ีม้คีา่บรกิารอะไรบา้ง   

   - คา่อากรแสตมป์                                                   0.05% ของยอดวงเงนิ แตส่งูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท 

4. ผลติภณัฑน์ีม้ขีอ้ก าหนดและอาจท าใหท้า่นมภีาระหนา้ทีอ่ะไรบา้ง 

   - สทิธใินการหักกลบหนี ้: สถาบนัการเงนิมสีทิธใินการหักเงนิจากบญัชเีงนิฝากของทา่น ทีท่า่นจ าน าไว ้เพือ่ช าระหนี้

คงคา้งทีท่า่นมอียูก่ับสถาบนัการเงนิ 

   - ทา่นไม่สามารถใชเ้งนิเกนิวงเงนิทีไ่ดรั้บ 

หมายเหต:ุ จ านวนเงนิทัง้หมดทีต่อ้งช าระคนือาจมกีารเปลีย่นแปลงไดห้าก อตัราดอกเบีย้ เปลีย่นแปลงไป 

5. อะไรจะเกดิขึน้หากทา่นไมส่ามารถปฎบิตัติามขอ้ก าหนดและภาระหนา้ทีไ่ด ้

ธนาคารมสีทิธทิีจ่ะหักลบกลบหนีโ้ดยการยดึบัญชเีงนิฝากทีล่กูคา้ใชเ้ป็นหลกัประกนั ภายใน 30 วนั แตไ่มเ่กนิ 60 วนั 
นับจากวนัทีล่กูคา้ใชเ้งนิเกนิวงเงนิทีไ่ดอ้นุมัต ิ

6.  อะไรจะเกดิขึน้หากทา่นช าระเงนิกูย้มืกอ่นครบก าหนด 

บญัชวีงเงนิเบกิเกนิบญัชไีมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกับการช าระคนืกอ่นก าหนด 

7. ทา่นจะตอ้งมผีูค้ า้ประกนัหรอืหลกัประกนัหรอืไม่ 

   - บญัชเีงนิฝากประจ าแบบธรรมดา หรอื แบบดอกเบีย้รายงวด ทีเ่ปิดกับทางธนาคารซติีแ้บงก ์

8. ผลติภณัฑน์ีม้คีวามเสีย่งทีส่ าคญัอะไรบา้ง 

  - อตัราดอกเบีย้อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามประกาศของธนาคาร โดยค านวณจาก คา่เฉลีย่ของอัตราดอกเบีย้ทีธ่นาคาร
แหง่ชาตปิระกาศ ยอ้นหลงั 3 เดอืน บวก ขัน้ต า่ 2.75 % 



9. ทา่นควรท าอยา่งไร หากรายละเอยีดในการตดิตอ่ของทา่นเปลีย่นแปลง 

   - ทา่นควรแจง้สถาบนัการเงนิทนัท ีเพือ่ใหก้ารสือ่สารขอ้มูลกบัทา่นเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ผ่านชอ่งทางตอ่ไปนี้ 

                 + แจง้ไดท้ี ่www.citibank.co.th โดยแจง้ความจ านงผ่านชอ่งทางทีก่ าหนดไวใ้นเวปไซต ์, ตดิตอ่ ซติี้
โฟนแบงกก์ิง้ หมายเลข 1588  

                 + ตดิตอ่ที ่ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขากรุงเทพมหานคร (อโศก)  เลขที ่399 อาคารอนิเตอรเ์ชนจ ์21 ถนน
สขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรุงเทพฯ โทร 02-788-2000 

                 + ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขาเดอะครสิตลั เลขที ่213, 215 ศนูยก์ารคา้เดอะครสิตลั Phase 3 อาคารI หอ้ง

เลขที ่301 ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-078-7444 

                 + ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขาเซ็นทรัลเวลิด ์ชัน้ 4 โซน Beacon เลขที ่999/9 เซ็นทรัลเวลิด ์ถนนพระราม1 
แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 02-677-4999 

10. ทา่นสามารถหารายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑน์ีห้รอืตดิตอ่กบัสถาบนัการเงนิไดอ้ยา่งไร 

   - หากทา่นมขีอ้สงสยัหรอืแจง้ขอ้รอ้งเรยีน ทา่นสามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดผ้่านชอ่งทางตอ่ไปนี้ 

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

โฟนแบงกก์ิง้ หมายเลข 1588  
                 + ตดิตอ่ที ่ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขากรุงเทพมหานคร (อโศก)  เลขที ่399 อาคารอนิเตอรเ์ชนจ ์21 ถนน

สขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรุงเทพฯ โทร 02-788-2000 

                 + ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขาเดอะครสิตลั เลขที ่213, 215 ศนูยก์ารคา้เดอะครสิตลั Phase 3 อาคารI หอ้ง
เลขที ่301 ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-078-7444 

                 + ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขาเซ็นทรัลเวลิด ์ชัน้ 4 โซน Beacon เลขที ่999/9 เซ็นทรัลเวลิด ์ถนนพระราม1 
แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 02-677-4999 

11. ทางเลอืกอืน่ในกลุม่ผลติภณัฑส์นิเชือ่สว่นบุคคล 

บญัชวีงเงนิเรดดีเ้ครดติ 

ค าเตอืน :  ธนาคารสงวนสทิธิท์ ีจ่ะพจิารณาอนุญาตหรอืไมอ่นุญาต หรอืเปลีย่นแปลงวงเงนิ หรอืยกเลกิการกู ้

เบกิเกนิบญัชแีตล่ะคร ัง้ตามแตเ่ห็นสมควร 

ขอ้มูลในเอกสารฉบบันี ้มผีลใชบ้งัคบัไดจ้นกวา่จะมกีารเปลีย่นแปลง เชน่ อตัราดอกเบีย้ หรอืเง ือ่นไขตา่งๆ 
เป็นตน้ 

 


