
 

1.  ดอกเบ้ีย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการอ่ืน ๆ

          ดอกเบีย้  สงูสดุ          20.00 % ตอ่ปี

          คา่ธรรมเนียมในการใชว้งเงิน    -     % ตอ่ปี

          คา่ปรบัในการช าระหน้ีล่าชา้กว่าก าหนด    -     % ตอ่ปี

          คา่ธรรมเนียม หรอืคา่บรกิารอื่น    -     % ตอ่ปี

          วันทีเ่ริม่คดิดอกเบีย้

2.  อัตราการผ่อนช่าระคืนขัน้ต่่า

3.  ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด

4.  ระยะเวลาการช่าระคืนโดยปลอดดอกเบ้ีย 

     หากช่าระตามก่าหนด

     (ช่าระเต็มจ่านวนส่าหรับรายการซ้ือสินค้า/บริการ)

5.  ค่าธรรมเนียมของบัตรแต่ละประเภท (บาทต่อปี)

ค่าธรรมเนียมในการด่าเนินงาน บัตรวีซ่า

แคชแบ็ก

บัตรซิตี้แบงก์

ซีเล็คท์

บตัรเงิน บตัรทอง บตัรเงิน บตัรทอง แพลตตน่ัิม 

ซีเลคท์

บตัรเงิน บตัรทอง (ไม่แยกประเภท) (ไม่แยกประเภท)

       คา่ธรรมเนียมแรกเข้า - สมาชกิบตัรบตัรหลัก/บตัรเสรมิ - - - - - - - - -

       คา่ธรรมเนียมรายป ี- สมาชกิบตัรบตัรหลัก 750 1,250 1,100       1,700       4,000       800          1,250       750 5,000

       คา่ธรรมเนียมรายป ี- สมาชกิบตัรบตัรเสรมิ 500 800 550          850          2,000       400          800          500 1,900

ค่าธรรมเนียมในการด่าเนินงาน บัตรวีซ่า 

ซิตี้แบงก์ชอยซ์

บัตรซิตี้แบงก์รีวอร์ด

วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด

บตัรเงิน บตัรทอง แพลตตน่ัิม 

รวีอรด์

(ไม่แยกประเภท) (ไม่แยกประเภท)

       คา่ธรรมเนียมแรกเข้า - สมาชกิบตัรบตัรหลัก/บตัรเสรมิ - - - - -

       คา่ธรรมเนียมรายป ี- สมาชกิบตัรบตัรหลัก 750          1,250       1,900       750 3,800

       คา่ธรรมเนียมรายป ี- สมาชกิบตัรบตัรเสรมิ 375          625          950          500 0

ค่าธรรมเนียมในการด่าเนินงาน บัตรซิตี้แบงก์

อัลทิมา

(ไม่แยกประเภท)

       คา่ธรรมเนียมแรกเข้า - สมาชกิบตัรบตัรหลัก/บตัรเสรมิ -

       คา่ธรรมเนียมรายป ี- สมาชกิบตัรบตัรหลัก 29,000

       คา่ธรรมเนียมรายป ี- สมาชกิบตัรบตัรเสรมิ 0

6.  ค่าธรรมเนียมในการช่าระเงิน

          ช าระโดยหักบญัชธีนาคาร .......-...... บาท/รายการ (ทุกธนาคารทีส่ามารถหักบญัชไีด)้

          ช าระทีเ่คาน์เตอรข์องธนาคารซิตีแ้บงก์ .......-...... บาท/รายการ

          ช าระผ่านเครือ่ง ATM ของธนาคารซิตีแ้บงก์ .......-...... บาท/รายการ

          ช าระผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมัต ิของธนาคารซิตีแ้บงก์ .......-...... บาท/รายการ (AVR.)

          ช าระผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต ของธนาคารซิตีแ้บงก์ .......-...... บาท/รายการ (Citibank Online)

          ช าระโดยการสง่เชค็หรอืธนาณัตทิางไปรษณีย์ .......-...... บาท/รายการ

    ช่าระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารอ่ืน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในเขตต่างจังหวัด

          ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 10 บาท / รายการ 15 บาท / รายการ

          ธนาคารซีไอเอม็บ ีไทย 20 บาท / รายการ 20 บาท / รายการ

          ธนาคารกรงุไทย 25 บาท / รายการ 25 บาท / รายการ

          ธนาคารกรงุศรอียุธยา 25 บาท / รายการ 40 บาท / รายการ

          ธนาคารไทยพาณิชย์ 25 บาท / รายการ 40 บาท / รายการ

          ธนาคารทหารไทย 25 บาท / รายการ 45 บาท / รายการ

          ธนาคารกรงุเทพ 30 บาท / รายการ 50 บาท / รายการ

          ธนาคารกสกิรไทย 30 บาท / รายการ 50 บาท / รายการ

          ธนาคารทิสโก ้ 15 บาท / รายการ 25 บาท / รายการ

    ช่าระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร

        (ตู้เอทีเอ็ม, โทรศัพท์, อินเตอร์เน็ต)

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ** ในเขตต่างจังหวัด ***

10 บาท / รายการ 15 บาท / รายการ

          ธนาคารทหารไทย 15 บาท / รายการ 15 บาท / รายการ

          ธนาคารกรงุไทย 15 บาท / รายการ 15 บาท / รายการ

          ธนาคารไทยพาณิชย์ 15 บาท / รายการ 20 บาท / รายการ

          ธนาคารกรงุศรอียุธยา 15 บาท / รายการ 30 บาท / รายการ

20 บาท / รายการ 20 บาท / รายการ

          ธนาคารกสกิรไทย 20 บาท / รายการ 25 บาท / รายการ

          ธนาคารทิสโก ้

          (ให้บรกิารเฉพาะชอ่งทาง ตูเ้อทีเอม็ เท่าน้ัน)

10 บาท / รายการ 10 บาท / รายการ

    ช่าระที่จุดบริการช่าระเงิน และอ่ืน ๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในเขตต่างจังหวัด

          ทีท่ าการไปรษณีย์   -  บาท / รายการ   -  บาท / รายการ

          เทสโก ้โลตสั  5 บาท / รายการ  5 บาท / รายการ

          เอม็เปย์ สเตชัน่* 10 บาท / รายการ 10 บาท / รายการ

          เคาน์เตอรเ์ซอรวิ์ส 15 บาท / รายการ 20 บาท / รายการ

7.  ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ช่ารุด ...200... บาท/ครัง้

8.  ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี

9. ค่าธรรมเนียมในการขอส่าเนาใบบันทึกการขาย ...200... บาท/ครัง้ (100 บาท/ครัง้ ถ้าเปน็รายการใชผ่้านบตัรวีซ่าทีใ่ช ้ภายในประเทศ)

.....-....  บาท/ครัง้

11. ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ ...200... บาท/ครัง้ (100 บาท/ครัง้ ถ้าเปน็รายการใชผ่้านบตัรวีซ่าทีใ่ช ้ภายในประเทศ)

12. ค่าติดตามทวงถามหนี้ เรยีกเกบ็ตามจรงิ แตส่งูสดุไม่เกนิ 225 บาท / รอบบญัชี

13. ค่าธรรมเนียมในการช่าระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมให้แก่หน่วยงานราชการ ....-.... % ของจ านวนเงินภาษีอากรและคา่ธรรมเนียมทีช่ าระผ่านบตัรเครดติ

14. ค่าความเส่ียงจากการแปลงสกุลเงิน

หมายเหตุ 

บัตรวีซ่า รอยลัออร์คิดพลัส บัตรวีซ่า ดิสคัฟเวอร่ี

(ไม่แยกประเภท)

(ไม่แยกประเภท)

-

950

พารากอน เอม็โพเรยีม 

เดอะมอลล์

2,000

บัตรซิตี้ เอ็ม วีซ่า

(ไม่แยกประเภท)

-

บัตรวีซ่า เคลียร์ซิตี้แบงก์บ๊ิกซี วีซ่า

แพลตตินัม่

บัตรวีซ่า แมคโคร

บัตรซิตี้แบงก์ รีวอร์ด

(ลิมิเต็ด อิดิช่ัน)

ประกาศธนาคาร

ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ

รายละเอียดเกีย่วกับอัตราดอกเบ้ีย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอ่ืนๆ ในการใช้บัตรเครดิต

เร่ิมใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554

            เริม่คดิจาก             [ X ] วันทีจ่่ายเงินให้รา้นคา้         [    ] วันทีส่รปุยอดรายการ             [    ] วันทีค่รบก าหนดช าระ  

- ส าหรบัรายการซื้อสนิคา้หรอืบรกิาร ธนาคารฯ เริม่ค านวณดอกเบีย้ส าหรบัการช าระคนืบางสว่น, ข้ันต่ า หรอืไม่ไดช้ าระ  นับแตวั่นทีธ่นาคารฯ บนัทึก

รายการ (Posting Date)

- ส าหรบัรายการเบกิเงินสด ธนาคารฯ เริม่ค านวณดอกเบีย้ นับแตวั่นทีท่ ารายการ (Transaction Date) จนถึงวันทีธ่นาคารฯ ไดร้บัช าระหน้ีเตม็จ านวน

สงูสดุ 45 - 55 วัน**  นับจากวันสรปุยอดรายการ

**(สูงสุด 55 วัน เฉพาะบัตรเครดิตซิตี้แบงก์วีซ่า / มาสเตอร์การ์ด และ บัตรซิตี้แบงก์ รีวอร์ด (ลิมิเต็ด อิดิช่ัน)

3 % ของจ านวนเงินสดทีเ่บกิถอน  

(สทิธิการเบกิเงินสดล่วงหน้าจะเปลี่ยนแปลงตามประวัตกิารช าระเงินของลูกคา้  สงูสดุถึง 100% ของวงเงินสนิเชือ่)

บัตรวีซ่า / 

มาสเตอร์การ์ด

100

650

พารากอน เอม็โพเรยีม 

เดอะมอลล์

แพลตตน่ัิม รวีอรด์

---

1,000

-

พารากอน เอม็โพเรยีม 

เดอะมอลล์

แพลตตน่ัิม ซีเล็คท์

2,00050

          ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

          (ให้บรกิารเฉพาะชอ่งทาง ตูเ้อทีเอม็ เท่าน้ัน)

2. บั ญชีเงินฝากธนาคารที่สามารถ ใช้ช าระโดยหักบัญชีได้คือ ธนาคารซิตี้แบงก,์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์

3. ค่าธรรมเนียมของบัตรแต่ละประเภท ธนาคารฯ จะเรียกเก็บผ่านใบแจ้งยอดบัญชี เมื่อใบสมัครได้รับการพจิารณาอนุมัติแล้ว

10% ของยอดเงินรวมทัง้หมดตามใบแจ้งยอดในแตล่ะเดอืน  หรอืข้ันต่ า 200 บาท  แล้วแตย่อดใดจะสงูกว่า

(ยอดข้ันต่ า 200 บาท ไม่รวมถึงยอดการใชจ้่ายแบบผ่อนช าระรายเดอืน PayLite หรอื PayLite Conversion On Phone/Online 

หรอื Cash Advance On Phone/Online ซึ่งจะเรยีกเกบ็เงินทีต่อ้งช าระข้ั นต่ าทีอ่ตัรา 10% ของยอดเงินคงคา้ง ณ วันสรปุยอดบญัชใีนแตล่ะเดอืน)

2,000 4,000 3,800

ในกรณีที่ช่าระผ่านช่องทางที่มีการคิดค่าธรรมเนียม ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จุดใ ห้บริการ

5. การเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิตที่เครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ในต่างประเทศ ท่านอาจจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินระหว่างประเทศ (International Access Fee)

 ตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของเครื่องเอทีเอ็มน้ันๆ จะก าหนด

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2554

สงูสดุ 2.5% ของอตัราแลกเปลี่ยนอา้งองิของวีซ่า และ/หรอื มาสเตอรก์ารด์ ส าหรบัรายการใชจ้่ายหรอืเบกิถอนเงินสด

ทีเ่กดิข้ึนเปน็สกลุเงินตราตา่งประเทศ ซึ่งธนาคารจะเรยีกเกบ็เปน็เงินบาทเปน็คา่ความเสี่ยงจากการแปลงสกลุเงิน

          ธนาคารซีไอเอม็บ ีไทย

          (ให้บรกิารเฉพาะชอ่งทาง อนิเตอรเ์น็ต เท่าน้ัน)

10. ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจ่าตัวบัตรเครดิตใหม่

      ทดแทนรหัสเดิม

.....50... บาท/ครัง้ (ตอ่งวดการสรปุยอดบญัชี)

        (ยกเว้นคา่ธรรมเนียมส าหรบัการขอผ่านทางระบบโทรศพัท์อตัโนมัตโิดยให้สง่กลับอตัโนมัตทิางโทรสาร)

1,900

7. * เพิ่มช่องทางการช าระเงินกับเอ็มเปย์ สเตชั่น ผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

6. ค่าธรรมเนียมข้างต้น อาจปรากฎในสื่อส่งเสริมการขาย หรือในใบสมัคร ซึ่งอาจยังไม่เป็นปัจจุบัน ท่านสามารถตรวจสอบได้จากซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง โทร 1588 หรือที่เว็บไซต์ 

www.citibank.co.th

1,000

9. *** ค่าธรรมเนียมการช าระเงินโดยการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตู้เอทีเอ็ม, โทรศัพท์, อินเตอร์เน็ต) ส าหรับบัญชีเงินฝากที่เปิดนอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล

8. ** ค่าธรรมเนียมการช าระเงินโดยการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตู้เอทีเอ็ม, โทรศัพท์, อินเตอร์เน็ต) ส าหรับบัญชีเงินฝากที่เปิดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

4. เง่ือนไขการให้บริการและจ านวนเงินสูงสุดที่รับช าระต่อหน่ึงรายการข้ึนอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย กรุณาสอบถามที่จุดรับช าระเงินโดยตรง หรือ ซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง โทร 1588

1. ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่าง ๆ ข้อ 3, 5, 7-12 ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ประกาศครั้งน้ีเป็นการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ส าหรบัการช าระเงินโดยการโอนทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ีไม่มีผลกระทบกับอัตราดอกเบีย้ที่ได้ประกาศก่อนหน้าน้ี


