
 

1.  ดอกเบ้ีย ค่าปรับ ค่าธรรมเนยีม และ ค่าบริการอ่ืน ๆ

          ดอกเบ้ีย  สูงสุด          20.00 % ต่อปี

          ค่าธรรมเนียมในการใชว้งเงิน    -     % ต่อปี

          ค่าปรับในการช าระหน้ีล่าชา้กว่าก าหนด    -     % ต่อปี

          ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอ่ืน    -     % ต่อปี

          วันที่เริ่มคิดดอกเบ้ีย

2.  อัตราการผ่อนช่าระคืนขัน้ต่่า

3.  ค่าธรรมเนยีมการเบิกถอนเงินสด

4.  ระยะเวลาการช่าระคืนโดยปลอดดอกเบ้ีย 

     หากช่าระตามก่าหนด

     (ช่าระเต็มจ่านวนส่าหรับรายการซ้ือสินค้า/บริการ)

5.  ค่าธรรมเนยีมของบัตรแต่ละประเภท (บาทต่อปี)

ค่าธรรมเนยีมในการด่าเนนิงาน

บัตรเงิน บัตรทอง

       ค่าธรรมเนียมแรกเข้า - สมาชกิบัตรบัตรหลัก/บัตรเสริม - -

       ค่าธรรมเนียมรายปี - สมาชกิบัตรบัตรหลัก 750 1,250

       ค่าธรรมเนียมรายปี - สมาชกิบัตรบัตรเสริม 500 800

ค่าธรรมเนยีมในการด่าเนนิงาน

บัตรเงิน บัตรทอง บัตรเงิน บัตรทอง แพลตติน่ัม 

รีวอร์ด

บัตรเงิน บัตรทอง ซีเลคท์ พรีเฟอร์

       ค่าธรรมเนียมแรกเข้า - สมาชกิบัตรบัตรหลัก/บัตรเสริม - - - - - - - - -

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

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

ค่าธรรมเนยีมในการด่าเนนิงาน

       ค่าธรรมเนียมแรกเข้า - สมาชกิบัตรบัตรหลัก/บัตรเสริม

       ค่าธรรมเนียมรายปี - สมาชกิบัตรบัตรหลัก

       ค่าธรรมเนียมรายปี - สมาชกิบัตรบัตรเสริม

6.  ค่าธรรมเนยีมในการช่าระเงิน

          ช าระโดยหักบัญชธีนาคาร .......-...... บาท/รายการ (ทุกธนาคารที่สามารถหักบัญชไีด้)

          ช าระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารซิต้ีแบงก์ .......-...... บาท/รายการ

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

          ช าระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมติั ของธนาคารซิต้ีแบงก์ .......-...... บาท/รายการ (AVR.)

          ช าระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ของธนาคารซิต้ีแบงก์ .......-...... บาท/รายการ (Citibank Online)

          ช าระโดยการส่งเชค็หรือธนาณัติทางไปรษณีย์ .......-...... บาท/รายการ

    ช่าระทีเ่คานเ์ตอร์ของธนาคารอ่ืน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในเขตต่างจังหวัด

          ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (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

          ธนาคารไทยพาณิชย์ 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

          ธนาคารทิสโก้ 15 บาท / รายการ 25 บาท / รายการ

    ช่าระผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์ของธนาคาร

        (ตู้เอทเีอ็ม, โทรศัพท,์ อินเตอร์เนต็)

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ** ในเขตต่างจังหวัด ***

10 บาท / รายการ 15 บาท / รายการ

          ธนาคารทหารไทย 15 บาท / รายการ 15 บาท / รายการ

          ธนาคารกรุงไทย 15 บาท / รายการ 15 บาท / รายการ

          ธนาคารไทยพาณิชย์ 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

          ธนาคารทิสโก้ 

          (ให้บริการเฉพาะชอ่งทาง ตู้เอทีเอ็ม เท่าน้ัน)

10 บาท / รายการ 10 บาท / รายการ

    ช่าระทีจุ่ดบริการช่าระเงิน และอ่ืน ๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในเขตต่างจังหวัด

          ที่ท าการไปรษณีย์   -  บาท / รายการ   -  บาท / รายการ

          เทสโก้ โลตัส  5 บาท / รายการ  5 บาท / รายการ

          เอ็มเปย์ สเตชั่น* 10 บาท / รายการ 10 บาท / รายการ

          เคาน์เตอร์เซอร์วิส 15 บาท / รายการ 20 บาท / รายการ

7.  ค่าธรรมเนยีมการออกบัตรใหม่ กรณหีาย/ช่ารุด ...200... บาท/ครั้ง

8.  ค่าธรรมเนยีมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี

9. ค่าธรรมเนยีมในการขอส่าเนาใบบันทกึการขาย ...200... บาท/ครั้ง (100 บาท/ครั้ง ถ้าเป็นรายการใชผ่้านบัตรวีซ่าที่ใช ้ภายในประเทศ)

.....-....  บาท/ครั้ง

11. ค่าธรรมเนยีมในการขอตรวจสอบรายการ ...200... บาท/ครั้ง (100 บาท/ครั้ง ถ้าเป็นรายการใชผ่้านบัตรวีซ่าที่ใช ้ภายในประเทศ)

12. ค่าติดตามทวงถามหนี้ เรียกเก็บตามจริง แต่สูงสุดไมเ่กิน 225 บาท / รอบบัญชี

13. ค่าธรรมเนยีมในการช่าระภาษีอากรและค่าธรรมเนยีมให้แก่หนว่ยงานราชการ ....-.... % ของจ านวนเงินภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่ช าระผ่านบัตรเครดิต

14. ค่าความเส่ียงจากการแปลงสกุลเงิน

ประกาศ ณ วันที ่25 มีนาคม 2556

หมายเหตุ 

บัตรซิตี้แบงก์

ซีเล็คท์

(ไมแ่ยกประเภท)

-

5,000

1,900

3. ค่าธรรมเนียมของบัตรแต่ละประเภท ธนาคารฯ จะเรียกเก็บผ่านใบแจ้งยอดบัญช ีเมื่อใบสมคัรได้รับการพิจารณาอนุมติัแล้ว

2,0001,000

ในกรณทีีช่่าระผา่นช่องทางทีมี่การคิดค่าธรรมเนียม ผูใ้ห้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จุดใ ห้บริการ

          ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

          (ให้บริการเฉพาะชอ่งทาง อินเตอร์เน็ต เท่าน้ัน)

10. ค่าธรรมเนยีมในการขอรหัสประจ่าตัวบัตรเครดิตใหม่

      ทดแทนรหัสเดิม

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

2. บั ญชเีงินฝากธนาคารที่สามารถ ใชช้ าระโดยหักบัญชไีด้คือ ธนาคารซิต้ีแบงก์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์

50

          ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

          (ให้บริการเฉพาะชอ่งทาง ตู้เอทีเอ็ม เท่าน้ัน)

2,000 4,000

3,800

ประกาศธนาคาร

บัตรวีซ่า / 

มาสเตอร์การ์ด

100

650

พารากอน เอ็มโพเรียม 

เดอะมอลล์ รีวอร์ด

-- -

พารากอน เอ็มโพเรียม 

เดอะมอลล์ ซีเล็คท์

พารากอน เอ็มโพเรียม 

เดอะมอลล์

500

บัตรซิตี้ เอ็ม วีซ่า

บัตรวีซ่า เคลียร์

บัตรวีซ่า แมคโคร

(ไมแ่ยกประเภท)

-

950

บัตรซิตี้แบงก์ รีวอร์ด

(ลิมิเต็ด อิดิช่ัน)

บัตรวีซ่า 

ซิตี้แบงก์ชอยซ์

(ไมแ่ยกประเภท)

-

750

(ไมแ่ยกประเภท)

ซิตี้แบงก์บ๊ิกซี วีซ่า

แพลตตินัม่

(ไมแ่ยกประเภท)

-

2,000

1,000

1,900

บัตรวีซ่า ดิสคัฟเวอร่ี

-

3,800

0

บัตรวีซ่า

แคชแบ็ก

(ไมแ่ยกประเภท)

-

750

500

บัตรซิตี้แบงก์

อัลทมิา

(ไมแ่ยกประเภท)

บัตรซิตี้แบงก์

แคชแบ็ก แพลตตินัม่

(ไมแ่ยกประเภท)

-

2,000

1,000

บัตรวีซ่า รอยัลออร์คิดพลัส

-

บัตรซิตี้แบงก์รีวอร์ด

วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด

(ไมแ่ยกประเภท)

-

29,000

0

เร่ิมใช้ตั้งแต่วันที ่1 เมษายน 2556

รายละเอียดเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ีย ค่าปรับ ค่าธรรมเนยีมและค่าบริการอ่ืนๆ ในการใช้บัตรเครดิต

ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ

            เริ่มคิดจาก             [ X ] วันที่จ่ายเงินให้ร้านค้า         [    ] วันที่สรุปยอดรายการ             [    ] วันที่ครบก าหนดช าระ  

- ส าหรับรายการซื้อสินค้าหรือบริการ ธนาคารฯ เริ่มค านวณดอกเบ้ียส าหรับการช าระคืนบางส่วน, ข้ันต่ า หรือไมไ่ด้ช าระ  นับแต่วันที่ธนาคารฯ บันทึกรายการ 

(Posting Date)

- ส าหรับรายการเบิกเงินสด ธนาคารฯ เริ่มค านวณดอกเบ้ีย นับแต่วันที่ท ารายการ (Transaction Date) จนถึงวันที่ธนาคารฯ ได้รับช าระหน้ีเต็มจ านวน

10% ของยอดเงินรวมทั้งหมดตามใบแจ้งยอดในแต่ละเดือน  หรือข้ันต่ า 200 บาท  แล้วแต่ยอดใดจะสูงกว่า

(ยอดข้ันต่ า 200 บาท ไมร่วมถึงยอดการใชจ้่ายแบบผ่อนช าระรายเดือน PayLite หรือ PayLite Conversion On Phone/Online 

หรือ Cash Advance On Phone/Online ซึ่งจะเรียกเก็บเงินที่ต้องช าระข้ั นต่ าที่อัตรา 10% ของยอดเงินคงค้าง ณ วันสรุปยอดบัญชใีนแต่ละเดือน)

3 % ของจ านวนเงินสดที่เบิกถอน  

(สิทธิการเบิกเงินสดล่วงหน้าจะเปลี่ยนแปลงตามประวัติการช าระเงินของลูกค้า  สูงสุดถึง 100% ของวงเงินสินเชื่อ)

สูงสุด 45 - 55 วัน**  นับจากวันสรุปยอดรายการ

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

.....50... บาท/ครั้ง (ต่องวดการสรุปยอดบัญช)ี

        (ยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับการขอผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมติัโดยให้ส่งกลับอัตโนมติัทางโทรสาร)

สูงสุด 2.5% ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของวีซ่า และ/หรือ มาสเตอร์การ์ด ส าหรับรายการใชจ้่ายหรือเบิกถอนเงินสด

ที่เกิดข้ึนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งธนาคารจะเรียกเก็บเป็นเงินบาทเป็นค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน

5. การเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิตที่เครื่องเบิกเงินสดอัตโนมติั (ATM) ในต่างประเทศ ท่านอาจจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินระหว่างประเทศ (International Access Fee) ตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของเครื่องเอทีเอ็มน้ันๆ จะ

ก าหนด

6. ค่าธรรมเนียมข้างต้น อาจปรากฎในสื่อส่งเสริมการขาย หรือในใบสมคัร ซึ่งอาจยังไมเ่ป็นปัจจุบัน ท่านสามารถตรวจสอบได้จากซิต้ีโฟน แบงก์ก้ิง โทร 1588 หรือที่เว็บไซต์ www.citibank.co.th

7. * เพิ่มชอ่งทางการช าระเงินกับเอ็มเปย์ สเตชั่น ผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

8. ** ค่าธรรมเนียมการช าระเงินโดยการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตู้เอทีเอ็ม, โทรศัพท,์ อินเตอร์เน็ต) ส าหรับบัญชเีงินฝากที่เปิดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

9. *** ค่าธรรมเนียมการช าระเงินโดยการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตู้เอทีเอ็ม, โทรศัพท,์ อินเตอร์เน็ต) ส าหรับบัญชเีงินฝากที่เปิดนอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล

4. เง่ือนไขการให้บริการและจ านวนเงินสูงสุดที่รับช าระต่อหน่ึงรายการข้ึนอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย กรุณาสอบถามที่จุดรับช าระเงินโดยตรง หรือ ซิต้ีโฟน แบงก์ก้ิง โทร 1588

ประกาศครั้งน้ีเปน็การแจง้ เพิม่ประเภทบตัรเครดิตซต้ีิแบงก์แคชแบก็ แพลตติน่ัม ทั้งน้ีไม่มีผลกระทบกับอัตราดอกเบี้ยที่ได้ประกาศก่อนหน้าน้ี


