
 

1.  ดอกเบ้ีย คา่ปรับ คา่ธรรมเนียม และ คา่บริการอ่ืน ๆ

          ดอกเบ้ีย  สูงสุด          20.00 % ต่อปี

          ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน    -     % ต่อปี

          ค่าปรบัในการช าระหน้ีลา่ช้ากว่าก าหนด    -     % ต่อปี

          ค่าธรรมเนียม หรอืค่าบรกิารอ่ืน    -     % ต่อปี

          วันที่เริม่คิดดอกเบ้ีย

2.  อัตราการผ่อนช่าระคนืขั้นต่า่

3.  คา่ธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด

4.  ระยะเวลาการช่าระคนืโดยปลอดดอกเบ้ีย 

     หากช่าระตามก่าหนด

     (ช่าระเตม็จา่นวนส่าหรับรายการซ้ือสินคา้/บริการ)

5.  คา่ธรรมเนียมของบัตรแตล่ะประเภท (บาทตอ่ปี)

คา่ธรรมเนียมในการด่าเนินงาน

บัตรเงิน บัตรทอง

       ค่าธรรมเนียมแรกเข้า - สมาชิกบัตรบัตรหลกั/บัตรเสรมิ - -

       ค่าธรรมเนียมรายปี - สมาชิกบัตรบัตรหลกั 750 1,250

       ค่าธรรมเนียมรายปี - สมาชิกบัตรบัตรเสรมิ 500 800

คา่ธรรมเนียมในการด่าเนินงาน

บัตรเงิน บัตรทอง บัตรเงิน บัตรทอง แพลตติน่ัม

 รวีอรด์

บัตรเงิน บัตรทอง ซเีลคท์ พรเีฟอร์

       ค่าธรรมเนียมแรกเข้า - สมาชิกบัตรบัตรหลกั/บัตรเสรมิ - - - - - - - - -

       ค่าธรรมเนียมรายปี - สมาชิกบัตรบัตรหลกั 800         1,250      750         1,250      1,900      1,100      1,700      4,000      10,000    

       ค่าธรรมเนียมรายปี - สมาชิกบัตรบัตรเสรมิ 400         800         375         625         950         550         850         2,000      2,000      

คา่ธรรมเนียมในการด่าเนินงาน

       ค่าธรรมเนียมแรกเข้า - สมาชิกบัตรบัตรหลกั/บัตรเสรมิ

       ค่าธรรมเนียมรายปี - สมาชิกบัตรบัตรหลกั

       ค่าธรรมเนียมรายปี - สมาชิกบัตรบัตรเสรมิ

6.  คา่ธรรมเนียมในการช่าระเงิน

          ช าระโดยหักบัญชีธนาคาร .......-...... บาท/รายการ (ทกุธนาคารที่สามารถหกับัญชีได้)

          ช าระที่เคาน์เตอรข์องธนาคารซต้ีิแบงก์ .......-...... บาท/รายการ

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

          ช าระผ่านระบบโทรศัพทอั์ตโนมัติ ของธนาคารซต้ีิแบงก์ .......-...... บาท/รายการ (AVR.)

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

          ช าระโดยการส่งเช็คหรอืธนาณัติทางไปรษณีย์ .......-...... บาท/รายการ

    ช่าระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารอ่ืน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในเขตตา่งจงัหวัด

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

          ธนาคารซไีอเอ็มบี 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

          ธนาคารทสิโก้ 15 บาท / รายการ 25 บาท / รายการ

    ช่าระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร

        (ตู้เอทีเอ็ม, โทรศพัท์, 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

          ธนาคารทสิโก้ 

          (ให้บรกิารเฉพาะช่องทาง ตู้เอทเีอ็ม เทา่น้ัน)

10 บาท / รายการ 10 บาท / รายการ

    ช่าระที่จดุบริการช่าระเงิน และอ่ืน ๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในเขตตา่งจงัหวัด

          ที่ท าการไปรษณีย์   -  บาท / รายการ   -  บาท / รายการ

          เทสโก้ โลตัส  5 บาท / รายการ  5 บาท / รายการ

          เอ็มเปย์ สเตชั่น* 10 บาท / รายการ 10 บาท / รายการ

          เคาน์เตอรเ์ซอรวิ์ส 15 บาท / รายการ 20 บาท / รายการ

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

8.  คา่ธรรมเนียมในการขอใบแจง้ยอดบัญชี

9. คา่ธรรมเนียมในการขอส่าเนาใบบันทึกการขาย ...200... บาท/ครัง้ (100 บาท/ครัง้ ถ้าเป็นรายการใช้ผ่านบัตรวีซา่ที่ใช ้ภายในประเทศ)

.....-....  บาท/ครัง้

11. คา่ธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ ...200... บาท/ครัง้ (100 บาท/ครัง้ ถ้าเป็นรายการใช้ผ่านบัตรวีซา่ที่ใช ้ภายในประเทศ)

12. คา่ตดิตามทวงถามหนี้ เรยีกเก็บตามจรงิ แต่สูงสุดไม่เกิน 225 บาท / รอบบัญชี

13. คา่ธรรมเนียมในการช่าระภาษีอากรและคา่ธรรมเนียมให้แก่หน่วยงานราชการ ....-.... % ของจ านวนเงินภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่ช าระผ่านบัตรเครดิต

14. คา่ความเส่ียงจากการแปลงสกุลเงิน

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจกิายน 2555

หมายเหต ุ

.....50... บาท/ครัง้ (ต่องวดการสรปุยอดบัญช)ี

        (ยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรบัการขอผ่านทางระบบโทรศัพทอั์ตโนมัติโดยใหส้่งกลบัอัตโนมัติทางโทรสาร)

สูงสุด 2.5% ของอัตราแลกเปลีย่นอ้างอิงของวีซา่ และ/หรอื มาสเตอรก์ารด์ ส าหรบัรายการใช้จา่ยหรอืเบิกถอนเงินสด

ที่เกิดข้ึนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งธนาคารจะเรยีกเก็บเป็นเงินบาทเป็นค่าความเสีย่งจากการแปลงสกุลเงิน

5. การเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิตที่เครือ่งเบิกเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ในต่างประเทศ ทา่นอาจจะถูกเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินระหว่างประเทศ (International Access Fee) ตามอัตราที่ธนาคารเจา้ของเครือ่งเอทเีอ็ม

น้ันๆ จะก าหนด

6. ค่าธรรมเนียมข้างต้น อาจปรากฎในสือ่ส่งเสรมิการขาย หรอืในใบสมัคร ซึ่งอาจยังไม่เป็นปัจจบัุน ทา่นสามารถตรวจสอบได้จากซต้ีิโฟน แบงก์ก้ิง โทร 1588 หรอืที่เว็บไซต์ www.citibank.co.th

7. * เพิ่มช่องทางการช าระเงินกับเอ็มเปย์ สเตชั่น ผ่านผู้ให้บรกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที่

8. ** ค่าธรรมเนียมการช าระเงินโดยการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ตู้เอทเีอ็ม, โทรศัพท,์ อินเตอรเ์น็ต) ส าหรบับัญชีเงินฝากที่เปิดในเขตกรงุเทพและปรมิณฑล

9. *** ค่าธรรมเนียมการช าระเงินโดยการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ตู้เอทเีอ็ม, โทรศัพท,์ อินเตอรเ์น็ต) ส าหรบับัญชีเงินฝากที่เปิดนอกเขตกรงุเทพและปรมิณฑล

4. เง่ือนไขการให้บรกิารและจ านวนเงินสูงสุดที่รบัช าระต่อหน่ึงรายการข้ึนอยูกั่บผู้ใหบ้รกิารแต่ละราย กรณุาสอบถามที่จดุรบัช าระเงินโดยตรง หรอื ซต้ีิโฟน แบงก์ก้ิง โทร 1588

-

29,000

0

เร่ิมใช้ตั้งแตวั่นที่ 9 พฤศจกิายน 2555

รายละเอียดเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ีย คา่ปรับ คา่ธรรมเนียมและคา่บริการอ่ืนๆ ในการใช้บัตรเครดติ

ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ

            เริม่คิดจาก             [ X ] วันที่จา่ยเงินใหร้า้นค้า         [    ] วันที่สรปุยอดรายการ             [    ] วันที่ครบก าหนดช าระ  

- ส าหรบัรายการซื้อสินค้าหรอืบรกิาร ธนาคารฯ เริม่ค านวณดอกเบ้ียส าหรบัการช าระคืนบางส่วน, ข้ันต่ า หรอืไม่ได้ช าระ  นับแต่วันที่ธนาคารฯ บันทกึรายการ 

(Posting Date)

- ส าหรบัรายการเบิกเงินสด ธนาคารฯ เริม่ค านวณดอกเบ้ีย นับแต่วันที่ท ารายการ (Transaction Date) จนถึงวันที่ธนาคารฯ ได้รบัช าระหน้ีเต็มจ านวน

10% ของยอดเงินรวมทั้งหมดตามใบแจง้ยอดในแต่ละเดือน  หรอืข้ันต่ า 200 บาท  แลว้แต่ยอดใดจะสูงกว่า

(ยอดข้ันต่ า 200 บาท ไม่รวมถึงยอดการใช้จา่ยแบบผ่อนช าระรายเดือน PayLite หรอื PayLite Conversion On Phone/Online 

หรอื Cash Advance On Phone/Online ซึ่งจะเรยีกเก็บเงินที่ต้องช าระข้ั นต่ าที่อัตรา 10% ของยอดเงินคงค้าง ณ วันสรปุยอดบัญชีในแต่ละเดือน)

3 % ของจ านวนเงินสดที่เบิกถอน  

(สิทธิการเบิกเงินสดลว่งหน้าจะเปลีย่นแปลงตามประวัติการช าระเงินของลกูค้า  สูงสุดถึง 100% ของวงเงินสินเชื่อ)

สูงสุด 45 - 55 วัน**  นับจากวันสรปุยอดรายการ

**(สูงสุด 55 วัน เฉพาะบัตรเครดติซิตี้แบงก์วีซ่า / มาสเตอร์การ์ด และ บัตรซิตี้แบงก์ รีวอร์ด (ลิมิเตด็ อิดช่ัิน)

(ไม่แยกประเภท)

บัตรซิตี้แบงก์

ซีเล็คท์

(ไม่แยกประเภท)

-

5,000

1,900

บัตรวีซ่า รอยัลออร์คดิพลัส

-

บัตรซิตี้แบงก์รีวอร์ด

วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด

(ไม่แยกประเภท)

บัตรวีซ่า ดสิคฟัเวอร่ี

-

3,800

0

บัตรวีซ่า

แคชแบ็ก

(ไม่แยกประเภท)

-

750

500

บัตรซิตี้แบงก์

อัลทิมา

ซิตี้แบงก์บ๊ิกซี วีซ่า

แพลตตนิั่ม

(ไม่แยกประเภท)

-

2,000

1,000

1,900

บัตรซิตี้แบงก์ รีวอร์ด

(ลิมิเตด็ อิดช่ัิน)

บัตรวีซ่า 

ซิตี้แบงก์ชอยซ์

(ไม่แยกประเภท)

-

750

(ไม่แยกประเภท)

-

พารากอน เอ็มโพเรยีม 

เดอะมอลล์

แพลตติน่ัม ซเีลค็ท์

พารากอน เอ็มโพเรยีม 

เดอะมอลล์

500

บัตรซิตี้ เอ็ม วีซ่า

บัตรวีซ่า เคลียร์

บัตรวีซ่า แมคโคร

(ไม่แยกประเภท)

-

950

2,000 4,000

3,800

ประกาศธนาคาร

บัตรวีซ่า / 

มาสเตอร์การ์ด

100

650

พารากอน เอ็มโพเรยีม 

เดอะมอลล์

แพลตติน่ัม รวีอรด์

--

3. ค่าธรรมเนียมของบัตรแต่ละประเภท ธนาคารฯ จะเรยีกเก็บผ่านใบแจง้ยอดบัญชี เมื่อใบสมัครได้รบัการพิจารณาอนุมัติแลว้

2,0001,000

ในกรณทีีช่่าระผ่านช่องทางทีมี่การคดิคา่ธรรมเนียม ผูใ้ห้บริการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม ณ จดุใ ห้บริการ

          ธนาคารซไีอเอ็มบี ไทย

          (ให้บรกิารเฉพาะช่องทาง อินเตอรเ์น็ต เทา่น้ัน)

10. คา่ธรรมเนียมในการขอรหัสประจา่ตวับัตรเครดติใหม่

      ทดแทนรหัสเดมิ

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

2. บั ญชีเงินฝากธนาคารที่สามารถ ใช้ช าระโดยหักบัญชีได้คือ ธนาคารซต้ีิแบงก์, ธนาคารกรงุศรอียุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรงุเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์

50

          ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

          (ให้บรกิารเฉพาะช่องทาง ตู้เอทเีอ็ม เทา่น้ัน)

ประกาศครั้งน้ีเป็นการแจ้ง เปลีย่นชือ่บัตรเครดิต วีซ่า รอยลัออรคิ์ดพลัส ซีเลคท์ ทั้งน้ีไม่มีผลกระทบกับอัตราดอกเบ้ียที่ได้ประกาศก่อนหน้าน้ี


