
 

1.  ดอกเบ้ีย คาปรับ คาธรรมเนียม และ คาบริการอ่ืน ๆ
          ดอกเบ้ีย  สูงสุด          20.00 % ตอป
          คาธรรมเนียมในการใชวงเงิน    -     % ตอป
          คาปรับในการชําระหน้ีลาชากวากําหนด    -     % ตอป
          คาธรรมเนียม หรือคาบริการอ่ืน    -     % ตอป
          วันท่ีเร่ิมคิดดอกเบ้ีย

2.  อัตราการผอนชําระคืนข้ันต่ํา

3.  คาธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด

4.  ระยะเวลาการชําระคืนโดยปลอดดอกเบ้ีย 
     หากชําระตามกําหนด
     (ชําระเต็มจํานวนสําหรับรายการซ้ือสินคา/บริการ)

5.  คาธรรมเนียมของบัตรแตละประเภท (บาทตอป)

คาธรรมเนียมในการดําเนินงาน บัตรวีซา
็

บัตรซิตี้แบงก
ี ็ 

ประกาศธนาคาร

ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ

รายละเอียดเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ีย คาปรับ คาธรรมเนียมและคาบริการอ่ืนๆ ในการใชบัตรเครดิต

เริ่มใชตั้งแตวันที่ 25 พฤษภาคม  2554

3 % ของจํานวนเงินสดท่ีเบิกถอน  
(สิทธิการเบิกเงินสดลวงหนาจะเปล่ียนแปลงตามประวัติการชําระเงินของลูกคา  สูงสุดถึง 100% ของวงเงินสินเชื่อ)

            เร่ิมคิดจาก             [ X ] วันท่ีจายเงินใหรานคา         [    ] วันท่ีสรุปยอดรายการ             [    ] วันท่ีครบกําหนดชําระ  
- สําหรับรายการซื้อสินคาหรือบริการ ธนาคารฯ เร่ิมคํานวณดอกเบ้ียสําหรับการชําระคืนบางสวน, ข้ันตํ่า หรือไมไดชําระ  นับแตวันท่ีธนาคารฯ บันทึก
รายการ (Posting Date)
- สําหรับรายการเบิกเงินสด ธนาคารฯ เร่ิมคํานวณดอกเบ้ีย นับแตวันท่ีทํารายการ (Transaction Date) จนถึงวันท่ีธนาคารฯ ไดรับชําระหน้ีเต็มจํานวน

10% ของยอดเงินรวมท้ังหมดตามใบแจงยอดในแตละเดือน  หรือข้ันตํ่า 200 บาท  แลวแตยอดใดจะสูงกวา
(ยอดข้ันตํ่า 200 บาท ไมรวมถึงยอดการใชจายแบบผอนชําระรายเดือน PayLite หรือ PayLite Conversion On Phone/Online 
หรือ Cash Advance On Phone/Online ซึ่งจะเรียกเก็บเงินท่ีตองชําระข้ั นตํ่าท่ีอัตรา 10% ของยอดเงินคงคาง ณ วันสรุปยอดบัญชีในแตละเดือน)

บัตรวีซา / 
 

สูงสุด 45 - 55 วัน**  นับจากวันสรุปยอดรายการ
**(สูงสุด 55 วัน เฉพาะบัตรเครดิตซิตี้แบงกวีซา / มาสเตอรการด และ บัตรซิตี้แบงก รีวอรด (ลิมิเต็ด อิดิชั่น)

บัตรวีซา รอยัลออรคิดพลัส บัตรวีซา ดิสคัฟเวอร่ี

ประกาศคร้ังนี้เปนการแจง ยกเลิกบริการบัตรเมเจอร ไมลเลจ ทั้งนี้ไมมีผลกระทบกับอัตราดอกเบ้ียที่ไดประกาศกอนหนานี้

แคชแบ็ก ซีเล็คท
บัตรเงิน บัตรทอง บัตรเงิน บัตรทอง แพลตติน่ัม 

ซีเลคท
บัตรเงิน บัตรทอง (ไมแยกประเภท) (ไมแยกประเภท)

       คาธรรมเนียมแรกเขา - สมาชิกบัตรบัตรหลัก/บัตรเสริม - - - - - - - - -
       คาธรรมเนียมรายป - สมาชิกบัตรบัตรหลัก 750 1,250 1,100        1,700        4,000        800          1,250       750 5,000
       คาธรรมเนียมรายป - สมาชิกบัตรบัตรเสริม 500 800 550          850          2,000        400          800          500 1,900

คาธรรมเนียมในการดําเนินงาน บัตรวีซา 
ซิตี้แบงกชอยซ

บัตรซิตี้แบงกรีวอรด
วีซา/มาสเตอรการด

บัตรเงิน บัตรทอง แพลตติน่ัม 
รีวอรด

(ไมแยกประเภท) (ไมแยกประเภท)

       คาธรรมเนียมแรกเขา - สมาชิกบัตรบัตรหลัก/บัตรเสริม - - - - -
       คาธรรมเนียมรายป - สมาชิกบัตรบัตรหลัก 750          1,250        1,900        750 3,800
       คาธรรมเนียมรายป - สมาชิกบัตรบัตรเสริม 375          625          950          500 0

คาธรรมเนียมในการดําเนินงาน บัตรซิตี้แบงก
อัลทิมา

(ไมแยกประเภท)

       คาธรรมเนียมแรกเขา - สมาชิกบัตรบัตรหลัก/บัตรเสริม -
       คาธรรมเนียมรายป - สมาชิกบัตรบัตรหลัก 29,000
       คาธรรมเนียมรายป - สมาชิกบัตรบัตรเสริม 0

6.  คาธรรมเนียมในการชําระเงิน

          ชําระโดยหักบัญชีธนาคาร .......-...... บาท/รายการ (ทุกธนาคารท่ีสามารถหักบัญชีได)
          ชําระท่ีเคานเตอรของธนาคารซิต้ีแบงก .......-...... บาท/รายการ
          ชําระผานเคร่ือง ATM ของธนาคารซิต้ีแบงก .......-...... บาท/รายการ
          ชําระผานระบบโทรศัพทอัตโนมัติ ของธนาคารซิต้ีแบงก .......-...... บาท/รายการ (AVR.)
          ชําระผานระบบอินเตอรเน็ต ของธนาคารซิต้ีแบงก .......-...... บาท/รายการ (Citibank Online)

(ไมแยกประเภท)

-
950

100

650

พารากอน เอ็มโพเรียม 
เดอะมอลล

แพลตติน่ัม รีวอรด

--

บัตรซิตี้แบงก รีวอรด
(ลิมิเต็ด อิดิชั่น)
(ไมแยกประเภท)

2,000 4,000 3,800
1,9002,00050

มาสเตอรการด

บัตรวีซา เคลียรบัตรวีซา แมคโคร

1,000

พารากอน เอ็มโพเรียม 
เดอะมอลล

แพลตติน่ัม ซีเล็คท

บัตรซิตี้ เอ็ม วีซา

-

พารากอน เอ็มโพเรียม 
เดอะมอลล

-

          ชาระผานระบบอนเตอรเนต ของธนาคารซตแบงก ....... ...... บาท/รายการ (Citibank Online)
          ชําระโดยการสงเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย .......-...... บาท/รายการ

    ชําระที่เคานเตอรของธนาคารอ่ืน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในเขตตางจังหวัด

          ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) 10 บาท / รายการ 15 บาท / รายการ
          ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 20 บาท / รายการ 20 บาท / รายการ
          ธนาคารกรุงไทย 25 บาท / รายการ 25 บาท / รายการ
          ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 25 บาท / รายการ 40 บาท / รายการ
          ธนาคารไทยพาณิชย 25 บาท / รายการ 40 บาท / รายการ
          ธนาคารทหารไทย 25 บาท / รายการ 45 บาท / รายการ
          ธนาคารกรุงเทพ 30 บาท / รายการ 50 บาท / รายการ
          ธนาคารกสิกรไทย 30 บาท / รายการ 50 บาท / รายการ
          ธนาคารทิสโก 15 บาท / รายการ 25 บาท / รายการ

    ชําระผานระบบอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร
        (ตูเอทีเอ็ม, โทรศัพท, อินเตอรเน็ต)

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในเขตตางจังหวัด

10 บาท / รายการ 15 บาท / รายการ

          ธนาคารทหารไทย 15 บาท / รายการ 15 บาท / รายการ
          ธนาคารกรุงไทย 15 บาท / รายการ 15 บาท / รายการ
          ธนาคารไทยพาณิชย 15 บาท / รายการ 20 บาท / รายการ
          ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 15 บาท / รายการ 30 บาท / รายการ

20 บาท / รายการ 20 บาท / รายการ

          ธนาคารกสิกรไทย 20 บาท / รายการ 25 บาท / รายการ
          ธนาคารทิสโก 
          (ใหบริการเฉพาะชองทาง ตูเอทีเอ็ม เทาน้ัน)

10 บาท / รายการ 10 บาท / รายการ

    ชําระที่จุดบริการชําระเงิน และอ่ืน ๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในเขตตางจังหวัด

          ท่ีทําการไปรษณีย   -  บาท / รายการ   -  บาท / รายการ

โ โ ั

          ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.)
          (ใหบริการเฉพาะชองทาง ตูเอทีเอ็ม เทาน้ัน)

          ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
          (ใหบริการเฉพาะชองทาง อินเตอรเน็ต เทาน้ัน)

          เทสโก โลตัส 5 บาท / รายการ 5 บาท / รายการ

          เอ็มเปย สเตชั่น 10 บาท / รายการ 10 บาท / รายการ

          เคานเตอรเซอรวิส 15 บาท / รายการ 20 บาท / รายการ

7.  คาธรรมเนียมการออกบัตรใหม กรณีหาย/ชํารุด ...200... บาท/คร้ัง

8.  คาธรรมเนียมในการขอใบแจงยอดบัญชี

9. คาธรรมเนียมในการขอสําเนาใบบันทึกการขาย ...200... บาท/คร้ัง (100 บาท/คร้ัง ถาเปนรายการใชผานบัตรวีซาท่ีใช ภายในประเทศ)

.....-....  บาท/คร้ัง

11. คาธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ ...200... บาท/คร้ัง (100 บาท/คร้ัง ถาเปนรายการใชผานบัตรวีซาท่ีใช ภายในประเทศ)

12. คาติดตามทวงถามหน้ี เรียกเก็บตามจริง แตสูงสุดไมเกิน 225 บาท / รอบบัญชี

13. คาธรรมเนียมในการชําระภาษีอากรและคาธรรมเนียมใหแกหนวยงานราชการ ....-.... % ของจํานวนเงินภาษีอากรและคาธรรมเนียมท่ีชําระผานบัตรเครดิต

14. คาความเส่ียงจากการแปลงสกุลเงิน

หมายเหตุ 

.....50... บาท/คร้ัง (ตองวดการสรุปยอดบัญชี)
        (ยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับการขอผานทางระบบโทรศัพทอัตโนมัติโดยใหสงกลับอัตโนมัติทางโทรสาร)

5. การเบิกถอนเงินสดผานบัตรเครดิตท่ีเครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ในตางประเทศ ทานอาจจะถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมการเบิกถอนเงินระหวางประเทศ (International Access 
Fee) ตามอัตราท่ีธนาคารเจาของเครื่องเอทีเอ็มน้ันๆ จะกําหนด

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2554

สูงสุด 2.5% ของอัตราแลกเปล่ียนอางอิงของวีซา และ/หรือ มาสเตอรการด สําหรับรายการใชจายหรือเบิกถอนเงินสด
ท่ีเกิดข้ึนเปนสกุลเงินตราตางประเทศ ซึ่งธนาคารจะเรียกเก็บเปนเงินบาทเปนคาความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน

4. เงื่อนไขการใหบริการและจํานวนเงินสูงสุดท่ีรับชําระตอหน่ึงรายการข้ึนอยูกับผูใหบริการแตละราย กรุณาสอบถามท่ีจุดรับชําระเงินโดยตรง หรือ ซิต้ีโฟน แบงกก้ิง โทร 1588

1. คาธรรมเนียม และคาบริการตาง ๆ ขอ 3, 5, 7-12 ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
2. บั ญชีเงินฝากธนาคารท่ีสามารถ ใชชําระโดยหักบัญชีไดคือ ธนาคารซิต้ีแบงก, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย
3. คาธรรมเนียมของบัตรแตละประเภท ธนาคารฯ จะเรียกเก็บผานใบแจงยอดบัญชี เม่ือใบสมัครไดรับการพิจารณาอนุมัติแลว

ในกรณีที่ชําระผานชองทางท่ีมีการคิดคาธรรมเนียม ผูใหบริการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม ณ จุดใ หบริการ

10. คาธรรมเนียมในการขอรหัสประจําตัวบัตรเครดิตใหม
      ทดแทนรหัสเดิม

) ๆ
6. คาธรรมเนียมขางตน อาจปรากฎในสื่อสงเสริมการขาย หรือในใบสมัคร ซ่ึงอาจยังไมเปนปจจุบัน ทานสามารถตรวจสอบไดจากซิต้ีโฟน แบงกก้ิง โทร 1588 หรือท่ีเว็บไซต 
www.citibank.co.th

ประกาศคร้ังนี้เปนการแจง ยกเลิกบริการบัตรเมเจอร ไมลเลจ ทั้งนี้ไมมีผลกระทบกับอัตราดอกเบ้ียที่ไดประกาศกอนหนานี้
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