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

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

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

เกีย่วขอ้งกับผลติภัณฑน์ี ้

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

เครือ่งหมายการคา้ใดๆ ทีค่ลา้ยคลงึกัน และสญัลักษณ์อืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นการชัว่คราว 

ผลติภณัฑ:์ บญัชเีงนิฝากประจ า Preferred Time Deposit  

  
ตารางการเปิดเผยขอ้มลูผลติภณัฑเ์งนิฝากประจ า 

Preferred Time Deposit <ชือ่ผูข้ายและออกผลติภณัฑ>์ 

(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยขอ้มลูผลติภัณฑฉ์บับนี้และควรศกึษารายละเอยีดและ
เงือ่นไขโดยละเอยีด กอ่นทีท่า่นจะตัดสนิใจซือ้หรอืใชบ้รกิารผลติภัณฑ)์ 

ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) 

  บญัชเีงนิฝากประจ า Preferred Time Deposit 

  1 พฤศจกิายน 2565 

1 ผลติภณัฑน์ีค้อือะไร   

บัญชเีงนิฝากประจ า Preferred Time Deposit ใหอั้ตราดอกเบีย้พเิศษใหกั้บลกูคา้ในกลุม่ซติีโ้กลด ์Preferred โดยมกี าหนดระยะเวลาฝาก 6 

เดอืน โดยหากฝากครบตามก าหนดจะไดร้ับเงนิตน้พรอ้มดอกเบีย้ เงนิฝากนี้ไมส่ามารถฝากเพิม่หรอืทบตอ่และไมส่ามารถโยกยา้ยถา่ยโอนได ้

และเงนิฝากนี้ไดร้ับความคุม้ครองจากสถาบันคุม้ครองเงนิฝากตามจ านวนทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย 

2. ผลติภณัฑน์ีม้ลีกัษณะส าคญัอะไรบา้ง   

   - จ านวนเงนิฝากขัน้ต ่า :                                   1,000,000  บาท จ ากัดจ านวนเงนิสงูสดุ 5,000,000 บาท 

    
   - ระยะเวลาการฝาก :                                       6 เดอืน 

    

   - อัตราดอกเบีย้ตอ่ปี :                                      1.20% 
    

   - จ านวนวันต่อปีทีใ่ชใ้นการคดิดอกเบีย้ :               365 วัน 
  
   - ความถีใ่นการรับดอกเบีย้ :                               ณ วันทีค่รบก าหนด โดยจะไดร้ับเงนิตน้พรอ้มดอกเบีย้เขา้บัญช ี

                                                                      เงนิฝากออมทรัพยโ์ดยอัตโนมัต ิ
    

หมายเหต:ุ ท่านจะถูกหักภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่่าย 15% ของจ านวนดอกเบีย้ทีไ่ดร้ับ โดยท่านมสีทิธเิลอืกทีจ่ะน าดอกเบีย้ทีไ่ดร้ับไปรวมเป็น

รายไดป้ระจ าปีเพือ่ค านวณภาษีเงนิไดห้รอืไม่ก็ได ้

3. ผลติภณัฑน์ีม้คีา่บรกิารอะไรบา้ง   

ไมม่ ี   

4. ผลติภณัฑน์ีม้ขีอ้ก าหนดและอาจท าใหท้า่นมภีาระหนา้ทีอ่ะไรบา้ง 

 
- ผลติภัณฑเ์งนิบัญชเีงนิฝากประจ านี้สงวนสทิธิใ์หเ้ฉพาะลกูคา้ส าหรับลกูคา้ซติีโ้กลด ์Preferred ทีม่ยีอดรวมเงนิฝากและ/หรอืการ

ลงทนุกับธนาคารฯอยา่งนอ้ย 10,000,000 (สบิลา้นบาทถว้น) 
 

- ยอดขัน้ต ่าทีส่ามารถเขา้ร่วมผลติภัณฑบั์ญชเีงนิฝากประจ านี้ คอื 1,000,000 (หนึง่ลา้นบาทถว้น) และสงูสดุไมเ่กนิ 5,000,000 (หา้

ลา้นบาทถว้น) ตอ่ลกูคา้ ยอดบัญชเีงนิฝากประจ าของลูกคา้ทีเ่ปิดบัญชรี่วมนัน้จะนับเป็นยอดเงนิฝากของลกูคา้บัญชหีลัก 

 

- ลกูคา้สามารถเปิดบัญชเีงนิฝากประจ านี้ไดภ้ายในวันที ่31 ธันวาคม 2565 

 

- หากลูกคา้ไดค้งยอดในบัญชเีงนิฝากประจ าจนครบก าหนดระยะเวลาฝากและไมไ่ดม้กีารท าผดิขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของผลติภัณฑ์

เงนิฝากประจ า ธนาคารซติีแ้บงกจ์ะปิดบัญชเีงนิฝากประจ าเมือ่ครบก าหนดระยะเวลาฝากของบัญชเีงนิฝากประจ าภายใตผ้ลติภัณฑเ์งนิ
ฝากประจ านี้ ลูกคา้จะไดร้ับดอกเบีย้และเงนิตน้เขา้บัญชอีอมทรัพยท์ีร่ะบุไวโ้ดยอัตโนมัต ิ

 

- หากลูกคา้ถอนเงนิกอ่นครบก าหนดอายุบัญชเีงนิฝากประจ าหรอืลกูคา้ไดม้กีารท าผดิขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของผลติภัณฑเ์งนิฝาก

ประจ านี้ ธนาคารซติีแ้บงกจ์ะปิดบัญชเีงนิฝากประจ าทันท ีหากลูกคา้ถอนเงนิกอ่นครบก าหนดอายบัุญชเีงนิฝากประจ าแตน่านกว่า 3 



เดอืน ลูกคา้จะไดร้ับดอกเบีย้เงนิฝากออมทรัพย ์หากลกูคา้ถอนเงนิกอ่นครบก าหนดอายบัุญชเีงนิฝากประจ าแตน่อ้ยกว่า 3 เดอืน ลูกคา้

จะไม่ไดร้ับดอกเบีย้ส าหรับผลติภัณฑเ์งนิฝากประจ านี้ 

 

- การเปิดบัญชเีงนิฝากประจ าจะตอ้งเปิดคูกั่บบัญชอีอมทรัพย ์

 

- สทิธใินการหักกลบหนี้ : สถาบันการเงนิมสีทิธใินการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของทา่นเพือ่ช าระหนี้คงคา้งทีท่า่นมอียูกั่บสถาบันการเงนิ 

โดยจะแจง้เป็นหนังสอืใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันท าการ 

5. อะไรจะเกดิขึน้หากทา่นถอนเงนิกอ่นครบก าหนด 

   - หากทา่นถอนเงนิกอ่นครบก าหนดอายุ:   

           + ระยะเวลาฝาก ไมถ่งึ 3 เดอืน ไมไ่ดร้ับดอกเบีย้ 

           + ระยะเวลาฝาก เกนิกวา่ 3 เดอืนจะไดร้ับดอกเบีย้เงนิฝากออมทรัพย์  
   - หากทา่นถอนเงนิบางสว่นกอ่นครบก าหนด:         

          + ไมอ่นุญาตใหถ้อนบางสว่น  

6. ทา่นมทีางเลอืกอะไรบา้งเมือ่เงนิฝากจ านวนนีค้รบก าหนด 

 

เงนิฝากทัง้หมด(เงนิตน้+ดอกเบีย้รับ)ในบัญชนีี้จะถกูโอนไปยังบัญชเีงนิฝากประเภทออมทรัพย/์กระแสรายวันโดยอัตโนมัตหิลังครบก าหนด 
โดยอัตราดอกเบีย้จะขึน้อยู่กับอัตราทีส่ถาบันการเงนิประกาศในขณะนัน้  
7. ผลติภณัฑน์ีม้คีวามเสีย่งทีส่ าคญัอะไรบา้ง 

  
- ทา่นควรตระหนักวา่ในกรณีทีส่ถาบันการเงนิถกูปิดกจิการ เงนิฝากของทา่นจะไดร้ับความคุม้ครองจากสถาบันคุม้ครองเงนิฝากตาม

จ านวนเงนิฝากทัง้หมดรวมดอกเบีย้นับรวมกันทกุบัญชทีีท่า่นมอียูกั่บสถาบันการเงนิแหง่นี้ 1 ลา้นบาท ตัง้แต ่11 ส.ค. 2564 ทัง้นี้

ก าลังอยูใ่นระหว่างการแกไ้ขกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ความคุม้ครองไมค่รอบคลมุถงึบัญชเีงนิบาทของผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศ และ

บัญชเีงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศ  
 

- ส าหรับเงนิฝากสว่นทีเ่กนิกวา่ความคุม้ครอง ท่านอาจจะไดร้ับคนืไมเ่ต็มจ านวนโดยตอ้งเฉลีย่ตามสัดสว่นหลังจากทีม่กีาร  
  ช าระบัญชทีรัพยส์นิของสถาบันการเงนิ 

  

8. ทา่นควรท าอยา่งไร หากรายละเอยีดในการตดิตอ่ของทา่นเปลีย่นแปลง 

ทา่นควรแจง้สถาบันการเงนิทันท ีเพือ่ใหก้ารสือ่สารขอ้มลูกับทา่นเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผา่นชอ่งทางต่อไปนี้ 

+ แจง้ไดท้ี ่www.citibank.co.th โดยแจง้ความจ านงผ่านชอ่งทางทีก่ าหนดไวใ้นเว๊บไซต ์, ตดิตอ่ ซติีโ้ฟนแบงกก์ิง้ หมายเลข 
1588  

+ ตดิต่อที ่ธนาคารยโูอบ ีสาขาอนิเตอรเ์ชนจ ์21 เลขที ่399 อาคารอนิเตอรเ์ชนจ ์21 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขต

วัฒนา กรุงเทพฯ โทร 0-2232-2484 
+ ธนาคารยโูอบ ีสาขาเดอะครสิตัล เลขที ่213, 215 ศนูยก์ารคา้เดอะครสิตัล Phase 3 อาคาร I หอ้งเลขที ่301 ถนนประดษิฐ์

มนูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 โทร 0-2078-7444 
+ ธนาคารยโูอบ ีสาขาเซ็นทรัลเวลิด ์2 ชัน้ 4 โซน Beacon เลขที ่999/9 เซ็นทรัลเวลิด ์ถนนพระราม1 แขวงปทมุวัน เขตปทมุ

วัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 0-2079-8500 

9. ทา่นสามารถหารายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑน์ีห้รอืตดิตอ่กบัสถาบนัการเงนิไดอ้ยา่งไร 

หากทา่นมขีอ้สงสยัหรอืแจง้ขอ้รอ้งเรยีน ทา่นสามารถเขา้ไปดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดผ้า่นชอ่งทางต่อไปนี้ 

                 + แจง้ไดท้ี ่www.citibank.co.th โดยแจง้ความจ านงผ่านชอ่งทางทีก่ าหนดไวใ้นเว็บไซต ์, ตดิต่อ ซติีโ้ฟนแบงกก์ิง้ หมายเลข 

1588  

+ ตดิต่อที ่ธนาคารยโูอบ ีสาขาอนิเตอรเ์ชนจ ์21 เลขที ่399 อาคารอนิเตอรเ์ชนจ ์21 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพฯ โทร 0-2232-2484 

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

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

10. ทางเลอืกอืน่ในกลุม่ผลติภณัฑเ์งนิฝาก 

   

   - บัญชเีงนิฝากประจ าแบบธรรมดา 

   - บัญชเีงนิฝากประจ าแบบรับดอกเบีย้รายงวด 
 

 
  



ค าเตอืน :  เงนิฝากนี้ไดร้ับความคุม้ครองจากสถาบันคุม้ครองเงนิฝากตามจ านวนทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย โดยในปัจจุบันคอืสงูสดุไม ่1 ลา้น

บาทตัง้แต ่11 ส.ค. 2564 ทัง้นี้ก าลังอยูใ่นระหว่างการแกไ้ขกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขอ้มลูในเอกสารฉบบันี ้มผีลใชบ้งัคบัไดจ้นกวา่จะมกีารเปลีย่นแปลง เชน่ อตัราดอกเบีย้ หรอืเงือ่นไขตา่งๆ เป็นตน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ :ไมม่ ี

 


