่
รายละเอียดเกียวกั
บมาตรการช่วยเหลือลู กค้าซิต ี ้ ตงแต่
ั้
1 กรกฎาคม – 31 ธ ันวาคม 2563
Citi Relief Programs Details during 1 July – 31 December 2020
มาตรการ

คาถาม

คาตอบ

Programs

1. การปร ับลด
อ ัตราชาระขนต
ั้ ่า
ของบ ัตรเครดิต
ซ ิตี ้

่
รายละเอียดและเงือนไข
ของโปรแกรม

้ ่าที่ต้องชาระ
บัตรเครดิตซิตปรั
ี ้ บลดอัตรายอดขันต
ลงจากปกติ 10% ของยอดค้างชาระ ลงเหลือ
้
5% ตังแต่
1 เม ย. 63 – 31 ธ ค. 64 และ 8%
้
ตังแต่
1 ม ค. – 31 ธ ค. 65*

1. Citi Credit Card
Minimum Payment
Reduction

Questions
Program conditions

Additionally, minimum monthly
repayment of THB 200 will be terminated,
effective in May 2020 billing cycle.

้
นอกจากนี ธนาคารซิ
ตแบงก
ี้
์ได้ทาการยกเลิก
่
้ ่าไม่น้อย
เงือนไขการกาหนดยอดชาระคืนขันต
่ ผลตังแต่
้ รอบบัญชีเดือน
กว่า 200 บาท ซึงมี
พฤษภาคม 2563 เป็ นต้นไป

่ วม
ต้องลงทะเบียนเพือร่
รายการหรือไม่

Answers
Citi Credit Card is reducing the minimum
monthly repayment from 10% to:
• 5% during April 2020 - Dec 2021
• 8% from Jan - Dec 2022*

*CLICK for details of total minimum
payment calculation

้ ่าที่ต้องชาระ
*ดูรายละเอียดการคานวณยอดขันต
่
ได้ที คลิก
้ ผลกับ
ลู กค้าไม่ต ้องลงทะเบียน โปรแกรมนี มี
ลู กค้าบัตรเครดิตซิตทุี ้ กรายโดยอัตโนมัต ิ

Do I have to register?

้ ่าจะถูก
อัตรายอดขันต
่
ปรับลดลงเมือใด

้ ่าที่ต้องชาระใหม่
ธนาคารฯ จะปรับอัตรายอดขันต
่
้
ตามวันสรุ ปยอดบัญชีของลู กค้า ซึงจะมี
ผลตังแต่
รอบบัญชีเดือนเมษายน 2563 เป็ นต้นไป

การปรับลดรวมถึงยอด
แบ่งชาระรายเดือนด้วย
หรือไม่

รายการผ่ อนชาระรายเดือนจะยังคงเรียกเก็ บ ยอด
ผ่ อนชาระต่อเดือนตามอัตราปกติ และไม่ถูกปรับ
ลดตามโปรแกรมนี ้

When will the
minimum monthly
repayment reduction
start?
Does this apply to
installment
transactions?

้ ่าที่
การยกเลิกยอดขันต
เรียกเก็บ 200 บาท จะ
่
มีผลเมือใด

การยกเลิ ก ยอดขั้นต่ าที่ ต้อ งช าระ (minimum
amount) ไม่ น้ อ ยกว่ า 200 บาท จะมีผ ลตั้งแต่
รอบบัญชีเดือนพฤษภาคม 2563 เป็ นต้นไป

When will the
termination of
minimum monthly
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No, the program will be applied
automatically to all Citi Credit Card
customers.
The new minimum monthly repayment
will be effective from April 2020 billing
cycle.
No, installment transactions will continue
to be billed as per original monthly
installment and will not be reduced based
on this program.
The minimum monthly repayment of THB
200 will be terminated starting from May
2020 billing cycle.

่
2. การเปลียน
ยอดคงค้างเป็น
ยอดผ่อนชาระ
รายเดือนสาหร ับ
บ ัตรเครดิตซ ิตี ้
และบ ัญชีซ ิตี ้
้
เรดดีเครดิ
ต

้
อัตราดอกเบียจะถู
ก
ปรับลดด้วยหรือไม่

้
อั ต ราขึนอยู
่ ก ับ อัต ราปกติ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่
ลู กค้าได้รับในขณะนั้ น

่
รายละเอียดและเงือนไข
ของโปรแกรม

โปรแกรมนี ส้ าหรับลู กค้าบัตรเครดิตซิต ี ้ และบัญชี
้
ซิต ี ้ เรดดีเครดิ
ต ที่ ได้ร ับผลกระทบโดยตรงจาก
สถานการณ ์ COVID-19 หรือ สภาวะเศรษฐกิจ
และเป็ นลู ก ค้า ธนาคารซิตแบงก
ี้
์ที่เปิ ดบัญชีก่อน
่
วัน ที 1 มีน าคม 2563 และไม่ ม ีป ระวัต ิค า้ งชาระ
เกินกว่า 90 วัน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 และใน
ปัจจุบน
ั

2. Balance
conversion to
installments for Citi
Credit Card and Citi
Ready Credit

repayment of THB
200 occur?
Will there be a
reduction in the
interest rate?
Program Conditions

No, the interest rate is subjected to your
current interest rate or any promotional
rate you receive at that time.
This program is applicable to Citi Credit
Card and Citi Ready Credit customers who
have been directly impacted from COVID19 or economic situation and opened the
accounts before March 1, 2020 and not
past due more than 90 days as of March 1,
2020 and at the present.

ส าหรับ บัต รเครดิต ซิต ี ้ สามารถขอเปลี่ยนแปลง
ยอดค้า งช าระทั้งหมด ให้เป็ นรายการผ่ อนชาระ
รายเดือนได้ พร ้อมรับอัตราดอกเบีย้ 12% ต่อ ปี
นานสู งสุ ดถึง 48 เดือน*

Eligible Citi Credit Card customers can
convert all outstanding balance into
monthly installment terms, with interest
rate of 12% p.a., up to 48 months*.

ส า ห รั บ บั ญ ชี ซ ิ ต ี ้ เ ร ดดี เ้ คร ดิ ต ส าม าร ถข อ
เปลี่ยนแปลงยอดค้างชาระทั้งหมด ให้เป็ นรายการ
ผ่ อนช าระรายเดือ นได้ พร อ้ มรับ อั ต ราดอกเบีย้
22% ต่อปี นานสู งสุ ดถึง 48 เดือน*

Eligible Citi Ready Credit customers can
convert all outstanding balance into
monthly installment terms, with interest
rate of 22% p.a., up to 48 months*.

ผู ้ ท่ี ต้อ ง กา ร เ ข ้า ร่ ว ม โปร แ กร ม ต้อ ง ท า ก า ร
้
ลงทะเบียนตามช่องทางที่กาหนดตังแต่
1 ก.ค. –
31 ธ.ค. 63 การพิจารณาและอนุ มัตเิ ป็ นรายกรณี
่
เป็ นไปตามเงือนไขของธนาคารซิ
ตแบงก
ี้
์

Registration is required through the
available contact channels during July 1,
2020 to December 31, 2020.
Citi reserves the right to determine
suitable remedial program according to
individual customers’ impact situation.
Final approval is based on bank’s
discretion and program’s condition.

์
ธนาคารซิตแบงก
ี้
์ขอสงวนสิทธิในการพิ
จารณา
มาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลู กค้าได้รับ
ตามแต่กรณี ทั้งนี ลู้ กค้าไม่สามารถขอยกเลิก
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการรับข ้อเสนอดังกล่ าว
ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ หลังจากธนาคารฯ ได้
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ดาเนิ นการอนุ มัตต
ิ ามคาขอเข ้าร่วมโปรแกรมของ
ลู กค้า

Once the approval is given, the
cancellation, alteration, and modification
request will not be allowed.

์
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการพิ
จ ารณาอนุ มัต ิ
่
่
สิ น เชือเพิมเติม รวมถึง การเพิ่มวงเงิน ถาวรและ
ชั่วคราว หรือ การอนุ มัต ิผ ลิ ต ภัณ ฑ ์หรือบริการ
ใ ห้ ก ั บ ลู กค้า ใ น อ น าคตตาม หลั กเ กณ ฑ ์และ
่
เงือนไขของธนาคารฯ

Citi reserves the right to approve
additional credit line, new products or
any kind of credit extension, subject to
Citi’s terms and conditions.

้
*ยกเว ้นค่าชาระเบียประกั
นภัยที่เกิดจากการ
่
สมัครแผนพิทักษ ์สินเชือเครดิต ชีลด ์ พลัส
การปรับลดอัตรา
้ ผลกับทุ ก
ดอกเบียมี
บัญชีหรือไม่ และมีผล
่
เมือไหร่

้ ะ มีผ ลใ นกรณี ท่ี
กา ร ปรั บ ล ดอั ตรา ดอกเบี ยจ
้
ปัจ จุ บ ัน ลู กค้า ได้ร ับ อั ต ราดอกเบียของบั
ญชีสูง
้
่
กว่าอัตราดอกเบียที ถูก ปรับลดลง อย่างไรก็ ต าม
ในกรณี ท่ี ลู กค้า มีร ายการบางประเภทที่ ไ ด้ร ั บ
้ เ ศษอยู่ ในกรณี ท่ี ลู กค้า ต้อ งการเข ้า
ดอกเบียพิ
้
ร่ ว มโปรแกรมนี ้ อั ต ราดอกเบียของยอดคงค้าง
้
้ ยวกัน และ
ทังหมดจะถูกปรับเป็ นอัตราดอกเบียเดี
่
้
เปลียนยอดคงค้างทังหมดเป็ นยอดผ่ อนชาร ะรา ย
เดือน

Is interest rate
reduction applied to
all accounts and when
the rate gets applied?

*Except insurance premium transactions
from Credit Shield Plus program.
Interest rate reduction will apply to
accounts with normal interest rate higher
than the rate identified above. However,
in case customers have other transactions
with special interest rate and wish to join
this program, the new interest rate will
apply to all outstanding balances that will
get converted into installments.

้ ผ ล ณ วัน ที่ รายการ
การปรับ อั ต ราดอกเบียมี
่
เปลี ยนแปลงยอดคงค้า งเป็ นยอดผ่ อนช าระราย
เดือ นเสร็ จ สมบู ร ณ ์ ดัง นั้ นท่ านยัง คงต้อ งช าระ
้
ดอกเบียและค่
า ธรรมเนี ย มใดๆที่ ยัง คงค้า งก่อน
เกิดรายการเปลี่ยนยอดชาระ

New interest will be applied on the date
when installment has been completely
converted. Hence, you remain obliged to
pay interest, fee or charged occurred prior
to the conversion into installment

ในกรณีท่ท่
ี านมีบต
ั รเครดิตซิตหลายประเภท
ี้
หรือ
้
้
บัญชีซต
ิ ี เรดดีเครดิต การปรับลดอัตราดอกเบีย้
้
จะมีผลสาหรับบัตรเครดิตซิต ี ้ หรือบัญชีซต
ิ เรดดี
ี้
่
่
เครดิต ทีท่ านเลือกเข ้าร่วมโปรแกรมเปลียนยอด
ค้างชาระเท่ านั้ น

In case you have more than 1 Citi Credit
Cards or have both Citi Credit Cards & Citi
Ready Credit products, Interest rate
reduction will apply only to the Citi Credit
Cards or Citi Ready Credit accounts which
you choose to convert into this program.
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่ วม
ต้องลงทะเบียนเพือร่
รายการหรือไม่

ต้องแสดงเอกสาร
่ บผลกระทบที่
เกียวกั
ได้รับหรือไม่

จะทราบผลอนุ มัตข
ิ อง
โปรแกรมได้อย่างไร
หากมีการผิดนั ดชาระ
้
หนี ระหว่
างเข ้าร่วม

โปรแกรม จะมีดอกเบีย้
หรือค่าปรับหรือไม่

ลู กค้าสามารถชาระปิ ด
บัญชีก่อนกาหนดได้
หรือไม่
รายการหักชาระ
ค่าใช ้จ่ายรายเดือน
อัตโนมัต ิ เช่น ค่า
สาธารณู ปโภคด่างๆ
จะได้รับผลกระทบ
หรือไม่
การชาระค่าเบีย้
ประกันภัยผ่ านแผน
่
พิทักษ ์สินเชือเครดิ
ต
ชีลด ์ พลัส จะได้รับ
ผลกระทบหรือไม่

ลู กค้า ที่ จะเข า้ รับ โปรแกรมนี ้ ต้อ งเข า้ เงื่อนไข
ตามที่ธนาคารฯก าหนดและแสดงความจ านง ใน
้
การขอเข ้าร่วมมาตรการดังกล่ าว ตังแต่
1 ก.ค. ่
- ธ.ค. 63 ผ่ านช่องทางทีกาหนดเท่ านั้ น
ธ น า คา ร ฯ มี สิ ท ธิ ข อ ตรวจ สอ บเ อกสารหรือ
หลั ก ฐานที่ แสดงถึง ผลกระทบที่ ท่ า นได้ร ับ จาก
่
สถานการณ ์เพือประกอบค
าขอในการพิจ ารณ า
มาตรการช่วยเหลือให้กบ
ั ลู กค้า

Do I have to register?

Registration is required through the
available contact channels during July 1,
2020 to December 31, 2020.

Do I need to provide
an evidence of the
impact I get due to
the situation?

ธนาคารฯ จะส่ งคายืนยันการอนุ มัตริ ายการให้ก ับ
ท่ านภายใน 10 วัน ท าการ หลั งจากที่โปรแกรม
ได้รับการอนุ มัต ิ
์
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการคิ
ดค่าใช ้จ่ายใน
้
การติดตามทวงถามหนี ตามปกติ
กรณีที่มีการผิด
้
นั ดชาระหนี หรือมี
การชาระล่ าช ้า รวมถึงขอสงวน
์
สิทธิในการคิ
ดอัตราดอกเบีย้ และ/หรือ
่
ค่าธรรมเนี ยมที่เกียวข
้อง (ถ้ามี) ตามอัตราสู งสุ ด
ที่กฎหมายกาหนด
กรณีที่ลู กค้าเข ้าร่วมโปรแกรมแบ่งชาระรายเดือน
้
้งหมด
ลู กค้าสามารถขอชาระคืนยอดหนี คงค้างทั
ได้ก่อนกาหนดโดยไม่มค
ี ่าธรรมเนี ยม และต้อง
่
ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกาหนดและเงือนไขของธนาคารฯ

How will I receive a
confirmation on
approval?
Late payment or
delinquency during
the program

Citi reserves the right to request you to
provide related documents or evidences
related to the impact you get from the
COVID-19 or economic situation, in order
to consider the suitable relief program for
you.
You will be notified of the approval status
within 10 business days after the program
is approved.
Citi reserves the right to apply collection
fee or charges in case of late payment or
delinquent including the right to charge
interest and/or related fees (if any)
according to the regulatory requirement.

รายการหักชาระค่าใช ้จ่า ยรายเดือนอัตโนมัต ิ จะ
่ านเข ้าร่วมโปรแกรม
ถูกยกเลิก โดยอัต โนมัตเิ มือท่
รวมถึงการหักค่าค่ าบริการต่างๆ ผ่ านบริการ Citi
One Bill

Will the recurring
transactions e.g. Citi
One Bill get
impacted?

้
่ กค้าสมัครเพือรั
่ บ
เบียประกั
นภัยรายเดือนซึงลู
่
ความคุ ้มครองผ่ านแผนพิทักษ ์สินเชือเครดิ
ต
ชีลด ์ พลัส ผ่ านบัตรเครดิตซิต ี ้ หรือบัญชีซต
ิ ี้
้
เรดดีเครดิ
ต จะยังมีผลต่อไปและถูกเรีย กเก็บ

Will there be any
impact to my Credit
Shield Plus Insurance
transactions?

Pre-termination of
installment under this
program

ตามปกติ จนกว่าลู กค้าจะทาการยกเลิกแผน
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Pre-termination of the installment
transaction under this program is allowed
without pre-termination fee, subject to
the program’s terms and conditions.
Recurring transactions will be
automatically cancelled once you join the
program, including all transactions
registered under Citi One bill.

Monthly insurance premium of Credit
Shield Plus programs under Citi Credit
Cards or Citi Ready Credit will continue to
be billed unless you have requested the
cancellation or there is any suspension on
Credit Shield Plus program. Hence,

่
พิทักษ ์สินเชือด้วยตั
วเอง หรือหากลุ กค้าผิด
สัญญาในการเอาประกันภัย
้
ดังนั้ นลู กค้าจะยังต้องทาการจ่า ยค่าเบียประกั
นภัย
่
รายเดือนตามกาหนดชาระทีแจ ้งตามใบแจ ้งยอด
้
บัญชี รวมทั้งรายการค่าเบียประกั
นภัย จะถูก คิด
้
่
ดอกเบียตามอัตราปกติทไม่
ี เกินกฎหมายก าหนด

สามารถใช ้วงเงิน
่ มระหว่างเข ้าร่วม
เพิมเติ
โปรแกรมหรือไม่

monthly payment is required to be made
based on the due amount appeared on
monthly statement. The insurance
premium will be subjected to the normal
interest under the regulatory cap.

หลังจากที่ลู กค้าตกลงที่จะเข ้าร่วมมาตรการ
ช่วยเหลือแล้วนั้ น จะไม่สามารถใช ้วงเงินบัตร
เครดิตรวมถึงบัตรเครดิตทุ กประเภทที่ท่ านมีอยู(่
่ ต ี ้ เรดดีเครดิ
้
)กับธนาคารฯและวงเงินสินเชือซิ
ต
่ ม หรือขอสมัครสินเชือเพิ
่ มเติ
่ มได้จนกว่า
เพิมเติ
้ จจุบน
จะทาการชาระยอดหนี ปั
ั จนครบถ้วน หรือ
่ ตพิ
เมือซิ
ี ้ จารณาอนุ มัตใิ ห้ท่านสามารถกลับมาใช ้
่ มเติ
่ มได้อีกครัง้
สินเชือเพิ

Can I continue my
Credit Card or Ready
Credit account after
entering into this
program?

้
้
ทั้งนี ยกเว
้นค่าชาระเบียประกั
นภัยผ่ านแผนพิทักษ ์
่
สินเชือเครดิ
ต ชีลด ์ พลัสที่กล่ าวข ้างต้น

สามารถเลือกระยะเวลา
ผ่ อนชาระได้หรือไม่
กรณีชาระยอดเข ้ามา
มากกว่า ค่างวด

กรณีมบ
ี ต
ั รเครดิต
มากกว่า 1 ประเภท
หรือมีทั้งสอง
ผลิตภัณฑ ์ สามารถขอ
เข ้าร่วมโปรแกรมได้
ทั้งหมดหรือไม่อย่างไร

ธนาคารฯ จะนาเสนอระยะเวลาผ่ อนชาระที่
เหมาะสมกับจานวนยอดคงค้างที่มีอยู่ให้กบ
ั ลู ก ค้า
โดยระยะเวลาผ่ อนชาระสู งสุ ดไม่เกิน 48 เดือน
กรณีท่ลูี กค้าทาการชาระยอดเข ้ามาเป็ นจานวน
มากกว่า ค่างวดแต่ละเดือนที่เรียกเก็บ ธนาคารฯ
้ กไว ้ เพือน
่ าไปหัก
จะนาจานวนเงินที่ชาระเกินตังพั
กับค่างวดที่เรียกเก็บในเดือนถัดไป

Can I choose the
tenors of
installments?
Payment amount
more than installment
billed

่
ลู กค้าสามารถขอลงทะเบียนเพือเข
้าร่วมรายการ
้
เพียงครังเดียวต่อ 1 ผลิตภัณฑ ์

If I have more than 1
Citi Credit Cards or
have both products
with Citi, can I register
all for the relief
program?

ในกรณีท่ท่
ี านมีบต
ั รเครดิตซิตหลายประเภท
ี้
ท่ าน
่
สามารถเลือกทีจะนายอดคงค้างของทุ กบัญชีมา
่
รวมกันเพือเข
้าร่วมมาตรการ หรือสามารถเลือก
เฉพาะบางบัญชีได้ อย่างไรก็ ตาม หลังจากเข ้า
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After you join the relief program, you will
not be able to continue using your Credit
Card) including all credit cards you have
with Citi) or Ready Credit account(s) or
applying for a new loan until all current
outstanding balance is paid off in full.
However, Citi may consider to renew or
grant the credit line/loan to you in the
future at its discretion.
However, insurance premium transactions
from Credit Shield Plus program in the
aforementioned clause will continue to
be billed.
Citi will suggest an appropriate tenor
matched with your outstanding balance
with Citi, up to 48 months.
If you make payment more than the
installment billed in any month, Citi will
put the excess payment to deduct with
the next installment billed.
You can register for 1 relief program per
1 product throughout the program
period.
In case you have more than 1 Citi Credit
Cards, you can choose to convert all

outstanding balances of all your credit
card accounts, or you can select only the
account you want to enter into the
program. However, after you join the
program, you will not be able to use all
your Citi Credit Cards while you are still in
the program.

ร่วมโปรแกรมแล้ว ท่ านจะไม่สามารถใช ้บัตร
่ มตลอด
เครดิตทุ กประเภทของท่ านได้เพิมเติ
ระยะเวลาที่ท่ านยังเข ้าร่วมมาตรการอยู่
กรณีที่ท่ านตัดสินใจขอเข ้าร่วมมาตรการเฉพาะ
บัตรเครดิตบางประเภท ถือว่าท่ านได้ใช ้สิทธิการ
เข ้าร่วมมาตรการของผลิตภัณฑับต
ั รเครดิตไป
เรียบร ้อยแล้ว ท่ านจะไม่สามารถขอเข ้าร่วม
มาตรการสาหรับบัตรเครดิตประเภทอื่นได้อีก
ตลอดระยะเวลาที่กาหนด

If you decide to register only selected
credit card accounts into the program, it
is deemed as you use the right for your
credit card product completely. You
cannot register more credit card accounts
into the program later on.

กรณีที่ท่ านมีทั้งบัญชีบต
ั รเครดิต และ บัญชีซต
ิ ี้
้
เรดดีเครดิ
ต ท่ านสามารถเลือกที่จะขอเข ้าร่วม
มาตรการเพียงผลิตภัณฑ ์ใดผลิตภัณฑ ์หนึ่ ง หรือ
ทั้งสองผลิตภัณฑ ์ก็ได้ โดยผลิตภัณฑ ์ที่ท่ านตก
ลงเข ้าร่วมมาตรการดังกล่ าวนั้ น ท่ านจะไม่
่ มได้
สามารถใช ้วงเงินในบัญชีเพิมเติ

3. การลดค่างวด
่ คคลซ ิตี ้
สินเชือบุ
ลง 30% และปร ับ

ขอยกเลิกการเข ้ารับ
มาตรการช่วยเหลือได้
หรือไม่

กรณีท่ลูี กค้าได้ติดต่อเจ ้าหน้าที่และรับทราบ
่ บมาตรการช่ว ยเหลือ และตัดสินใจที่
ข ้อมูลเกียวกั
้ ว ลู กค้าไม่สามารถขอ
จะเข ้าร่วมมาตรการนี แล้
่
ยกเลิก หรือขอเปลียนแปลงในการเข ้ารับ
มาตรการได้

Can I request to
cancel the program
after joining?

ลู กค้าสามารถขอเข ้า
ร่วมมาตรการ
ช่วยเหลือได้มากกว่า 1
มาตรการหรือไม่

ลู กค้าสามารถขอรับมาตรการได้เพียง 1
มาตรการ ต่อ 1 ผลิตภัณฑ ์เท่ านั้ น ตลอด
ระยะเวลาที่กาหนด

Is it possible to apply
for more than 1
program?

่
รายละเอียดและเงือนไข
ของโปรแกรม

่ คคลซิต ี ้ ที่ได้รับ
โปรแกรมนี ส้ าหรับลู กค้าสินเชือบุ
ผลกระทบจาก COVID-19 หรือสภาวะเศรษฐกิจ
่ ค คลซิต ที
และเป็ นลู กค้าสิ นเชือบุ
ี ้ ่เปิ ดบัญชีก่อน

3. Installment
Reduction at 30%
at Interest Rate of
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Program Conditions

If you have both Citi Credit Card and Citi
Ready Credit products, you can register
either one or both products for the relief
program. For the product you decide to
join the relief program, you will not be
able to use the credit line during the
program period.
After you have discussed with our officer
and acknowledged program details as well
as decided to join the program, you
cannot request to cancel or amend the
program.
The program registration and approval is
limited to 1 program per billing cycle for
each product.

This program is applicable to Citi Personal
Loan customers who have been directly
impacted from COVID-19 or economic

ลดอ ัตราดอกเบีย้
ลงเหลือ 22%

่ มป
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ซึงไม่
ี ระวัตค
ิ ้างชาระเกิน
กว่ า 90 วัน ณ วัน ที่ 1 มีน าคม 2563 และใน
ปัจจุบน
ั

situation and opened the accounts before
March 1, 2020 and not past due more than
90 days as of March 1, 2020 and at the
present.

22% for Citi
Personal Loan

ลู กค้าจะได้รับการลดค่ างวดผ่ อนช าระรายเ ดือ น
่ คคลซิตลง
สาหรับสินเชือบุ
ี ้ 30% จากค่างวดเดิม
้
และปรับลดอัตราดอกเบียลงเหลื
อ 22% ต่อปี ใน
้ ่
กรณี ที่ สั ญ ญาเงิน กู ป
้ ัจ จุ บ ัน มีอั ต ราดอกเ บี ยที
มากกว่า 22% ต่อปี

Customers will be eligible for installment
reduction of 30% of original monthly
installment amount at the interest rate of
22% p.a. (only for customers with original
interest rate higher than 22%).

ผู ้ ที่ ต้อ ง กา ร เ ข ้า ร่ ว ม โปร แ กร ม ต้อ ง ท า ก า ร
้
ลงทะเบียนตามช่องทางที่กาหนดตังแต่
1 ก.ค. –
31 ธ.ค. 63 การพิจารณาและอนุ มัตเิ ป็ นรายกรณี
เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษั ท ซิต คอร
ี้
์ป ลิ สซิง่
)ประเทศไทย( จากัด

Registration is required through the
available contact channels during July 1,
2020 to December 31, 2020.
Citi reserves the right to determine
suitable remedial program according to
individual customers’ impact situation.
Final approval is based on Citi’s
discretion and program’s condition.

์
บริษัทฯ สงวนสิทธิในการพิ
จารณามาตรการ
ช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลู กค้าได้รับตามแต่
กรณี ทั้งนี ลู้ กค้าไม่สามารถขอยกเลิก
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการรับข ้อเสนอดังกล่ าว
ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ หลังจากบริษัทฯ ได้
ดาเนิ นการอนุ มัตต
ิ ามคาขอเข ้าร่วมโปรแกรมของ
ลู กค้า

Once the approval is given, the
cancellation, alteration, and modification
request will not be allowed.

์
บริษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิในการพิ
จ ารณาอนุ มั ต ิ
สิ น เ ชื่ อ เ พิ่ม เ ติ ม ใ ห้ก ั บ ลู กค้า ใ น อนา คตตาม
่
หลักเกณฑ ์และเงือนไขของบริ
ษัทฯ

่ วม
ต้องลงทะเบียนเพือร่
รายการหรือไม่

ต้องแสดงเอกสาร
่ บผลกระทบที่
เกียวกั
ได้รับหรือไม่

่
ลู กค้าที่จะเข ้ารับโปรแกรมนี ้ ต้องเข ้าเงือนไข
่
้
่
ตามที บริษัท ซิตคอร
ี
์ป ลิสซิง (ประเทศไทย)
จากัด กาหนดและแสดงความจ านงในการขอเข ้า
ร่วมมาตรการดังกล่ าว 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 63
ผ่ านช่องทางที่กาหนดเท่ านั้น
บริษัทฯ มีสิทธิขอตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน
ที่แสดงถึงผลกระทบทีท่่ านได้รับจากสถานการณ ์
่
เพือประกอบค
าขอในการพิจารณามาตรการ
ช่วยเหลือให้กบ
ั ลู กค้า

Do I have to register?

Do I need to provide
an evidence of the
impact I get due to
the situation?
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Citi reserves the right to approve
additional credit line, new products or
any kind of credit extension, subject to
Citi’s terms and conditions.
Registration is required through the
available contact channels during July 1,
2020 to December 31, 2020.
Citi reserves the right to request you to
provide related documents or evidences
related to the impact you get from the
COVID-19 or economic situation, in order

to consider the suitable relief program for
you.
จะทราบผลอนุ มัตข
ิ อง
โปรแกรมได้อย่างไร

โปรแกรมลดค่ า งว ดถือ เป็ น การ เปลี่ ยน แ ปล ง
เงื่อนไขสั ญญาเงิน กู ท
้ ี่แตกต่ า งจากสั ญญาเดิม
หากคาขอของลู กค้าได้รับ การอนุ มัต ิ บริษัทฯ จะ
ทาการติดต่อให้ลู กค้ามาด าเนิ น การเซ็น สั ญ ญ า
่ คคลซิต ี ้
เงินกู ้ฉบับใหม่ที่สาขาสินเชือบุ

How will I receive a
confirmation on
approval?

้ การ
อัตราดอกเบียมี
เปลี่ยนแปลงหรือไม่

บริษั ท ฯ จะท าการปรับ ลดอั ต รา ดอกเ บี ้ยข อ ง
่ คคลซิตของท่
สินเชือบุ
ี้
านลงเหลือ 22% ต่อปี ใน
้ ่
กรณี ท่ี สั ญ ญาเงิน กู ป
้ ัจ จุ บ ัน มีอั ต ราดอกเ บี ยที
่
มากกว่ า 22% ต่ อ ปี ในกรณี ที อั ต ราดอกเ บี ย้
้ ไ ม่ ม ี
ปัจจุบน
ั ต่ากว่ า 22% ต่อปี อัตราดอกเบียจะ
การเปลี่ยนแปลง

Any changes to the
interest rate?

ค่างวดจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร

ค่างวดรวมทั้งระยะเวลาผ่ อนชาระของลู กค้า จ ะมี
การเปลี่ ยนแปลงไปภายใต้สั ญญาเงินกู ใ้ หม่ ซึง่
้
ขึนอยู
่ ก ับ อั ต ราดอกเบีย้ และ เงิน ต้น คงเหลื อ
ในขณะเวลาที่ ทาการเปลี่ยนแปลงค่ า งวดลดลง
้ ดลง ซึงค่
่ า งวด
30% หรือหลังจากโปรแกรมสินสุ
ใหม่ท่ลูี กค้าต้องชาระจะปรากฏอยู่ ในใบแจ ้ง ยอ ด
บัญชี

Any changes to
installment?

Installment amount and tenor will be
changed per the new loan agreement.
This would be calculated based on
interest rate and remaining principal at
the time of program starting and ending.
The new installment amount will also be
stated in the statement.

ลู กค้าสามารถชาระเงิน
่ ดบัญชีก่อน
เพือปิ
กาหนดได้หรือไม่

ลู กค้าสามารถขอชาระยอดคงค้างทั้งหมดก่อน
กาหนดของสัญญาได้โดยไม่มค
ี ่ าธรรมเนี ยม
้
่
่กาหนดโดยซิต ี ้
ทั้งนี ต้องปฏิ
บต
ั ต
ิ ามเงือนไขที

Pre-termination of
loan under this
program

Pre-termination of loan can be done
without a pre-termination fee under Citi
terms and conditions.

ลู กค้าสามารถขอ
่ มเติ
่ มได้
สินเชือเพิ
หรือไม่

ระหว่างที่ลู กค้าเข ้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ ลู กค้า
่ มเติ
่ มจากซิตได้
จะไม่สามารถขอสินเชือเพิ
ี้
จนกว่าจะทาการชาระยอดคงค้างจนครบถ้วน

Can I request for a
new loan from Citi?

While you join the relief program, you are
not entitled to get additional loan from
Citi, until all outstanding balance is paid
off.

ค่างวดสุ ดท้ายภายใต้
สัญญาใหม่

้ ่ถูกเรียกเก็ บไปแล้วก่อนเข ้าร่วม
ดอกเบียที
มาตรการจะถู กนามาหักจากค่างวดใหม่ก่อน ซึง่
้
อาจจะส่ งผลให้ลูกค้าต้องจ่ายค่างวดสู งขึนในงวด
สุ ดท้ายภายใต้สัญญาเงินกู ้ใหม่

Last installment under
new contract

Billed interests will be prioritized in the
new repayment schedule, which could
result in the higher installment amount to
be billed in the last tenor of your new
contract.
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This program will considered as changes
to terms and condition of the original
loan agreement. Once the customers
have been approved for this program, Citi
will make an appointment for customers
to come in and sign the new loan
agreement at the designated Citi branch.
Citi will reduce interest rate of your
Personal Loan contract to 22% p.a. if the
current contract interest rate is higher
than 22% p.a. However, if the current
interest rate is lower than 22% p.a., your
interest rate will remain the same.

ขอยกเลิกการเข ้ารับ
มาตรการช่วยเหลือได้
หรือไม่

กรณีท่ลูี กค้าได้ติดต่อเจ ้าหน้าที่และรับทราบ
่ บมาตรการช่ว ยเหลือ และตัดสินใจที่
ข ้อมูลเกียวกั
้ ว ลู กค้าไม่สามารถขอ
จะเข ้าร่วมมาตรการนี แล้
่
ยกเลิก หรือขอเปลียนแปลงในการเข ้ารับ
มาตรการได้

Can I request to
cancel the program
after joining?
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After you have discussed with our officer
and acknowledged program details as
well as decided to join the program, you
cannot request to cancel or amend the
program.

