
 

1.  ดอกเบ้ีย คา่ปรับ คา่ธรรมเนียม และ คา่บริการอ่ืน ๆ

          ดอกเบีย้  สูงสุด          20.00 % ตอ่ปี

          คา่ธรรมเนียมในการใชว้งเงิน    -     % ตอ่ปี

          คา่ปรบัในการช าระหน้ีลา่ชา้กว่าก าหนด    -     % ตอ่ปี

          คา่ธรรมเนียม หรอืคา่บรกิารอืน่    -     % ตอ่ปี

          วันที่เริ่มคดิดอกเบีย้

2.  อัตราการผอ่นช่าระคนืขั้นต่่า

3.  คา่ธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด

4.  ระยะเวลาการช่าระคนืโดยปลอดดอกเบ้ีย 

     หากช่าระตามก่าหนด

     (ช่าระเตม็จ่านวนส่าหรับรายการซ้ือสินคา้/บริการ)

5.  คา่ธรรมเนียมของบัตรแตล่ะประเภท (บาทตอ่ปี)

คา่ธรรมเนียมในการด่าเนินงาน

บตัรเงิน บตัรทอง

       คา่ธรรมเนียมแรกเข้า - สมาชกิบตัรบตัรหลกั/บตัรเสรมิ - -

       คา่ธรรมเนียมรายป ี- สมาชกิบตัรบตัรหลกั 750 1,250

       คา่ธรรมเนียมรายป ี- สมาชกิบตัรบตัรเสรมิ 500 800

คา่ธรรมเนียมในการด่าเนินงาน

บตัรเงิน บตัรทอง บตัรเงิน บตัรทอง แพลตตน่ัิม

 รวีอรด์

บตัรเงิน บตัรทอง แพลตตน่ัิม

ซเีลคท์

พรเีฟอร์

       คา่ธรรมเนียมแรกเข้า - สมาชกิบตัรบตัรหลกั/บตัรเสรมิ - - - - - - - - -

       คา่ธรรมเนียมรายป ี- สมาชกิบตัรบตัรหลกั 800         1,250      750         1,250      1,900      1,100      1,700      4,000      10,000     

       คา่ธรรมเนียมรายป ี- สมาชกิบตัรบตัรเสรมิ 400         800         375         625         950         550         850         2,000      2,000      

คา่ธรรมเนียมในการด่าเนินงาน

       คา่ธรรมเนียมแรกเข้า - สมาชกิบตัรบตัรหลกั/บตัรเสรมิ

       คา่ธรรมเนียมรายป ี- สมาชกิบตัรบตัรหลกั

       คา่ธรรมเนียมรายป ี- สมาชกิบตัรบตัรเสรมิ

6.  คา่ธรรมเนียมในการช่าระเงิน

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

          ช าระที่เคาน์เตอรข์องธนาคารซติีแ้บงก์ .......-...... บาท/รายการ

          ช าระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารซติีแ้บงก์ .......-...... บาท/รายการ

          ช าระผ่านระบบโทรศพัท์อัตโนมัต ิของธนาคารซติีแ้บงก์ .......-...... บาท/รายการ (AVR.)

          ช าระผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต ของธนาคารซติีแ้บงก์ .......-...... บาท/รายการ (Citibank Online)

          ช าระโดยการส่งเชค็หรอืธนาณัตทิางไปรษณีย์ .......-...... บาท/รายการ

    ช่าระทีเ่คาน์เตอร์ของธนาคารอ่ืน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในเขตตา่งจงัหวัด

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

          ธนาคารซไีอเอ็มบ ี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

          ธนาคารกสิกรไทย 30 บาท / รายการ 50 บาท / รายการ

          ธนาคารทิสโก้ 15 บาท / รายการ 25 บาท / รายการ

    ช่าระผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร

        (ตูเ้อทเีอ็ม, โทรศพัท,์ อินเตอร์เน็ต)

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ** ในเขตตา่งจงัหวัด ***

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

          ธนาคารกสิกรไทย 20 บาท / รายการ 25 บาท / รายการ

          ธนาคารทิสโก้ 

          (ให้บรกิารเฉพาะชอ่งทาง ตูเ้อทีเอ็ม เท่าน้ัน)

10 บาท / รายการ 10 บาท / รายการ

    ช่าระทีจ่ดุบริการช่าระเงิน และอ่ืน ๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในเขตตา่งจงัหวัด

          ที่ท าการไปรษณีย์   -  บาท / รายการ   -  บาท / รายการ

          เทสโก้ โลตสั  5 บาท / รายการ  5 บาท / รายการ

          เอ็มเปย์ สเตชัน่* 10 บาท / รายการ 10 บาท / รายการ

          เคาน์เตอรเ์ซอรวิ์ส 15 บาท / รายการ 20 บาท / รายการ

7.  คา่ธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ช่ารุด ...200... บาท/ครั้ง

8.  คา่ธรรมเนียมในการขอใบแจง้ยอดบัญชี

9. คา่ธรรมเนียมในการขอส่าเนาใบบันทกึการขาย ...200... บาท/ครั้ง (100 บาท/ครั้ง ถ้าเปน็รายการใชผ่้านบตัรวีซา่ที่ใช ้ภายในประเทศ)

.....-....  บาท/ครั้ง

11. คา่ธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ ...200... บาท/ครั้ง (100 บาท/ครั้ง ถ้าเปน็รายการใชผ่้านบตัรวีซา่ที่ใช ้ภายในประเทศ)

12. คา่ตดิตามทวงถามหนี้ เรยีกเก็บตามจรงิ แตสู่งสุดไม่เกิน 225 บาท / รอบบญัชี

13. คา่ธรรมเนียมในการช่าระภาษอีากรและคา่ธรรมเนียมใหแ้ก่หน่วยงานราชการ ....-.... % ของจ านวนเงินภาษีอากรและคา่ธรรมเนียมที่ช าระผ่านบตัรเครดติ

14. คา่ความเส่ียงจากการแปลงสกุลเงิน

ประกาศ ณ วันที ่18 ตลุาคม 2555

หมายเหต ุ

.....50... บาท/ครั้ง (ตอ่งวดการสรปุยอดบญัชี)

        (ยกเว้นคา่ธรรมเนียมส าหรบัการขอผ่านทางระบบโทรศพัท์อัตโนมัตโิดยใหส้่งกลบัอัตโนมัตทิางโทรสาร)

สูงสุด 2.5% ของอัตราแลกเปลีย่นอ้างอิงของวีซา่ และ/หรอื มาสเตอรก์ารด์ ส าหรบัรายการใชจ้่ายหรอืเบกิถอนเงินสด

ที่เกิดข้ึนเปน็สกุลเงินตราตา่งประเทศ ซึง่ธนาคารจะเรยีกเก็บเปน็เงินบาทเปน็คา่ความเสีย่งจากการแปลงสกุลเงิน

5. การเบกิถอนเงินสดผ่านบตัรเครดติที่เครื่องเบกิเงินสดอัตโนมัต ิ(ATM) ในตา่งประเทศ ท่านอาจจะถูกเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการเบกิถอนเงินระหว่างประเทศ (International Access Fee) ตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของเครื่องเอทีเอ็ม

น้ันๆ จะก าหนด

6. คา่ธรรมเนียมข้างตน้ อาจปรากฎในสือ่ส่งเสรมิการขาย หรอืในใบสมัคร ซึง่อาจยังไม่เปน็ปจัจุบนั ท่านสามารถตรวจสอบไดจ้ากซติีโ้ฟน แบงก์กิง้ โทร 1588 หรอืที่เว็บไซต ์www.citibank.co.th

7. * เพิม่ชอ่งทางการช าระเงินกับเอ็มเปย์ สเตชัน่ ผ่านผู้ใหบ้รกิารโทรศพัท์เคลือ่นที่

8. ** คา่ธรรมเนียมการช าระเงินโดยการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ตูเ้อทีเอ็ม, โทรศพัท์, อินเตอรเ์น็ต) ส าหรบับญัชเีงินฝากที่เปดิในเขตกรงุเทพและปรมิณฑล

9. *** คา่ธรรมเนียมการช าระเงินโดยการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ตูเ้อทีเอ็ม, โทรศพัท์, อินเตอรเ์น็ต) ส าหรบับญัชเีงินฝากที่เปดินอกเขตกรงุเทพและปรมิณฑล

-

29,000

0

เร่ิมใช้ตัง้แตวั่นที ่18 ตลุาคม 2555

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ีย คา่ปรับ คา่ธรรมเนียมและคา่บริการอ่ืนๆ ในการใช้บัตรเครดติ

ธนาคารซิตีแ้บงก์ สาขากรุงเทพฯ

            เริ่มคดิจาก             [ X ] วันที่จ่ายเงินใหร้า้นคา้         [    ] วันที่สรปุยอดรายการ             [    ] วันที่ครบก าหนดช าระ  

- ส าหรบัรายการซือ้สินคา้หรอืบรกิาร ธนาคารฯ เริ่มค านวณดอกเบีย้ส าหรบัการช าระคนืบางส่วน, ข้ันต่ า หรอืไม่ไดช้ าระ  นับแตวั่นที่ธนาคารฯ บนัทึกรายการ 

(Posting Date)

- ส าหรบัรายการเบกิเงินสด ธนาคารฯ เริ่มค านวณดอกเบีย้ นับแตวั่นที่ท ารายการ (Transaction Date) จนถึงวันที่ธนาคารฯ ไดร้บัช าระหน้ีเตม็จ านวน

10% ของยอดเงินรวมทั้งหมดตามใบแจ้งยอดในแตล่ะเดอืน  หรอืข้ันต่ า 200 บาท  แลว้แตย่อดใดจะสูงกว่า

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

หรอื Cash Advance On Phone/Online ซึง่จะเรยีกเก็บเงินที่ตอ้งช าระข้ั นต่ าที่อัตรา 10% ของยอดเงินคงคา้ง ณ วันสรปุยอดบญัชใีนแตล่ะเดอืน)

3 % ของจ านวนเงินสดที่เบกิถอน  

(สิทธิการเบกิเงินสดลว่งหน้าจะเปลีย่นแปลงตามประวัตกิารช าระเงินของลกูคา้  สูงสุดถึง 100% ของวงเงินสินเชือ่)

สูงสุด 45 - 55 วัน**  นับจากวันสรปุยอดรายการ

**(สูงสุด 55 วัน เฉพาะบัตรเครดติซิตีแ้บงก์วีซ่า / มาสเตอร์การ์ด และ บัตรซิตีแ้บงก์ รีวอร์ด (ลิมิเตด็ อิดช่ัิน)

(ไม่แยกประเภท)

บัตรซิตีแ้บงก์

ซีเล็คท์

(ไม่แยกประเภท)

-

5,000

1,900

บัตรวีซ่า รอยลัออร์คดิพลัสบัตรวีซ่า ดสิคฟัเวอร่ี

-

3,800

0

บัตรวีซ่า

แคชแบ็ก

(ไม่แยกประเภท)

-

750

500

บัตรซิตีแ้บงก์

อัลทมิา

950

ซิตีแ้บงก์บ๊ิกซี วีซ่า

แพลตตนิั่ม

(ไม่แยกประเภท)

-

2,000

1,000

บัตรวีซ่า เคลียร์

บัตรวีซ่า แมคโคร

บัตรซิตีแ้บงก์ รีวอร์ด

(ลิมิเตด็ อิดช่ัิน)

บัตรวีซ่า 

ซิตีแ้บงก์ชอยซ์

(ไม่แยกประเภท)

-

750

(ไม่แยกประเภท)(ไม่แยกประเภท)

- -

-- -

พารากอน เอ็มโพเรยีม 

เดอะมอลล์

แพลตตน่ัิม ซเีลค็ท์

พารากอน เอ็มโพเรยีม 

เดอะมอลล์

500

บัตรซิตีแ้บงก์รีวอร์ด

วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด

(ไม่แยกประเภท)

บัตรซิตี ้เอ็ม วีซ่า

50

          ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

          (ให้บรกิารเฉพาะชอ่งทาง ตูเ้อทีเอ็ม เท่าน้ัน)

2,000 4,000

3,800

ประกาศธนาคาร

บัตรวีซ่า / 

มาสเตอร์การ์ด

100

650

พารากอน เอ็มโพเรยีม 

เดอะมอลล์

แพลตตน่ัิม รวีอรด์

4. เง่ือนไขการให้บรกิารและจ านวนเงินสูงสุดที่รบัช าระตอ่หน่ึงรายการข้ึนอยู่กับผู้ใหบ้รกิารแตล่ะราย กรณุาสอบถามที่จุดรบัช าระเงินโดยตรง หรอื ซติีโ้ฟน แบงก์กิง้ โทร 1588

1,900

1,000

ในกรณีที่ช่าระผ่านช่องทางที่มีการคิดค่าธรรมเนียม ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จุดใ ห้บริการ

          ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย

          (ให้บรกิารเฉพาะชอ่งทาง อินเตอรเ์น็ต เท่าน้ัน)

10. คา่ธรรมเนียมในการขอรหสัประจ่าตวับัตรเครดติใหม่

      ทดแทนรหสัเดมิ

1. คา่ธรรมเนียม และคา่บรกิารตา่ง ๆ ข้อ 3, 5, 7-12 ยังไม่รวมภาษีมูลคา่เพิม่

2. บ ัญชเีงินฝากธนาคารที่สามารถ ใชช้ าระโดยหกับญัชไีดค้อื ธนาคารซติีแ้บงก์ , ธนาคารกรงุศรอียุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรงุเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์

3. คา่ธรรมเนียมของบตัรแตล่ะประเภท ธนาคารฯ จะเรยีกเก็บผ่านใบแจ้งยอดบญัช ีเมือ่ใบสมัครไดร้บัการพจิารณาอนุมัตแิลว้

2,000

ประกาศครั้งน้ีเป็นการแจ้ง เพิ่มประเภทของบัตรเครดิต วีซ่า รอยลัออรค์ิดพลัส ทั้งน้ีไม่มีผลกระทบกับอัตราดอกเบีย้ที่ได้ประกาศก่อนหน้าน้ี


