
1.  ดอกเบีย้ คา่ปรบั คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารอืน่ ๆ  สงูสดุ 18.00 % ตอ่ปี

          วนัทีเ่ร ิม่คดิดอกเบีย้

2.  อตัราการผอ่นช าระคนืข ัน้ต า่****

3.  คา่ธรรมเนยีมการเบกิถอนเงนิสด

4.  ระยะเวลาการช าระคนืโดยปลอดดอกเบีย้ 

     หากช าระตามก าหนด

    (ช าระเต็มจ านวนส าหรบัรายการซือ้สนิคา้/บรกิาร)

5.  คา่ธรรมเนยีมของบตัรแตล่ะประเภท (บาทตอ่ปี)

คา่ธรรมเนยีมในการด าเนนิงาน ซติ ี้

รวีอรด์

วซีา่ทอง

ซติ ี้

รวีอรด์

(ลมิเิต็ด อดิชิ ัน่)
ซติี ้แคชแบ็ก วซีา่

ซติ ี้

แคชแบ็ก แพลตตนิ ัม่

ซติ ี ้รวีอรด์ วซีา่/

มาสเตอรก์ารด์

ซติ ี ้ซมิพลซิติ ี้

******

(ไมแ่ยกประเภท) (ไมแ่ยกประเภท) (ไมแ่ยกประเภท) (ไมแ่ยกประเภท) (ไมแ่ยกประเภท) (ไมแ่ยกประเภท)

       คา่ธรรมเนยีมแรกเขา้ - สมาชกิบัตรหลกั/บัตรเสรมิ - - - - - -

       คา่ธรรมเนยีมรายปี - สมาชกิบัตรหลกั สงูสดุไมเ่กนิ 1,250 สงูสดุไมเ่กนิ 3,800 750 2,000 3,800 -

       คา่ธรรมเนยีมรายปี - สมาชกิบัตรเสรมิ สงูสดุไมเ่กนิ  800 สงูสดุไมเ่กนิ  1,900 500 1,000 0 -

คา่ธรรมเนยีมในการด าเนนิงาน

ซติ ี ้แมคโคร วซีา่
บตัรเครดติซติ ี ้แกร็บ

 วซีา่

บตัรเครดติซติ ี ้ลา

ซาดา้ มาสเตอรก์ารด์

ซติ ี ้รอยลัออร ์

คดิพลสั มาสเตอร ์

การด์*****

บตัรเครดติซติ ี ้

เมอรเ์ซเดส 

วซีา่

แพลตตน่ัิม

รวีอรด์

(ไมแ่ยกประเภท) (ไมแ่ยกประเภท) ซเีล็คท์ พรเีฟอร์ ซเีล็คท์ (ไมแ่ยกประเภท)

       คา่ธรรมเนยีมแรกเขา้ - สมาชกิบัตรหลกั/บัตรเสรมิ - - - - - - -

       คา่ธรรมเนยีมรายปี - สมาชกิบัตรบัตรหลกั 1,900 2,000 2,000 4,000 สงูสดุไมเ่กนิ 10,000 4,000 5,000

       คา่ธรรมเนยีมรายปี - สมาชกิบัตรเสรมิ 950 1,000 1,000 2,000 2,000                     2,000 2,000

คา่ธรรมเนยีมในการด าเนนิงาน

ซติ ี ้พรเีม ีย่ร ์วซีา่/

มาสเตอรก์ารด์

ซติ ี้

ซเีล็คท์

ซติ ี ้

เพรสทจี

ซติ ี้

อลัทมิา / ซติี้

อลัทมิา เมทลั

(ไมแ่ยกประเภท) (ไมแ่ยกประเภท) (ไมแ่ยกประเภท) (ไมแ่ยกประเภท)

       คา่ธรรมเนยีมแรกเขา้ - สมาชกิบัตรหลกั/บัตรเสรมิ - - - -

       คา่ธรรมเนยีมรายปี - สมาชกิบัตรหลกั 5,000 สงูสดุไมเ่กนิ 5,000 สงูสดุไมเ่กนิ 7,900 สงูสดุไมเ่กนิ 99,000

       คา่ธรรมเนยีมรายปี - สมาชกิบัตรเสรมิ 1,000 สงูสดุไมเ่กนิ 1,900  สงูสดุไมเ่กนิ 1,900 0

6.  คา่ธรรมเนยีมในการช าระเงนิ

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

          ช าระทีเ่คานเ์ตอรข์องธนาคารซติีแ้บงก์*** 20 บาท / รายการ (ธนาคารซติีแ้บงกไ์มม่สีาขาในเขตตา่งจังหวดั)

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

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

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

          ช าระโดยการสง่เช็คหรอืธนาณัตทิางไปรษณีย์ .......-...... บาท/รายการ

    ช าระทีเ่คานเ์ตอรข์องธนาคารอืน่ ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล ในเขตตา่งจงัหวดั

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

          ธนาคารทสิโก ้ 15 บาท / รายการ 25 บาท / รายการ

          ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย 20 บาท / รายการ 20 บาท / รายการ

          ธนาคารกรงุไทย 25 บาท / รายการ 25 บาท / รายการ

          ธนาคารกรงุศรอียธุยา 25 บาท / รายการ 40 บาท / รายการ

          ธนาคารทหารไทย 25 บาท / รายการ 45 บาท / รายการ

          ธนาคารกรงุเทพ 30 บาท / รายการ 50 บาท / รายการ

          ธนาคารกสกิรไทย 50 บาท / รายการ 50 บาท / รายการ

    ช าระผา่นระบบอเิล็กทรอนกิสข์องธนาคาร

        (ตูเ้อทเีอ็ม, โทรศพัท,์ อนิเตอรเ์น็ต)

ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล * ในเขตตา่งจงัหวดั **

10 บาท / รายการ 15 บาท / รายการ

          ธนาคารทหารไทย 15 บาท / รายการ 15 บาท / รายการ

          ธนาคารกรงุไทย 15 บาท / รายการ 15 บาท / รายการ

          ธนาคารไทยพาณชิย์ 15 บาท / รายการ 20 บาท / รายการ

          ธนาคารกรงุศรอียธุยา 15 บาท / รายการ 30 บาท / รายการ

20 บาท / รายการ 20 บาท / รายการ

          ธนาคารกสกิรไทย 20 บาท / รายการ 25 บาท / รายการ

          ธนาคารทสิโก ้

          (ใหบ้รกิารเฉพาะชอ่งทาง ตูเ้อทเีอ็ม เทา่นัน้)

10 บาท / รายการ 10 บาท / รายการ

    ช าระทีจ่ดุบรกิารช าระเงนิ และอืน่ ๆ ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล ในเขตตา่งจงัหวดั

          ทีท่ าการไปรษณีย์  10 บาท / รายการ   15  บาท / รายการ

          เทสโก ้โลตสั  10 บาท / รายการ  10 บาท / รายการ

          เอ็มเปย ์สเตชัน่ 10 บาท / รายการ 10 บาท / รายการ

          บึ๊กซ ีซปุเปอรเ์ซ็นเตอร์ 10 บาท / รายการ 10 บาท / รายการ

          ทร ูมันน ี(เคานเ์ตอร)์ 7 บาท / รายการ 7 บาท / รายการ

          เคานเ์ตอรเ์ซอรว์สิ 15 บาท / รายการ 20 บาท / รายการ

7.  คา่ธรรมเนยีมการออกบตัรใหม ่กรณีหาย/ช ารดุ ...200... บาท/ครัง้, 500 บาท/ครัง้ ส าหรับบัตรฯซติี ้อัลทมิา, ซติี ้เพรสทจี และ บัตรซติี ้เมอรเ์ซเดส  และ 7,000 บาท/ครัง้ ส าหรับบัตรฯซติี ้อัลทมิา เมทัล

8.  คา่ธรรมเนยีมในการขอใบแจง้ยอดบญัชี

9.  คา่ธรรมเนยีมในการขอส าเนาใบบนัทกึการขาย ...200... บาท/ครัง้ (100 บาท/ครัง้ ถา้เป็นรายการใชผ้า่นบัตรวซีา่ทีใ่ชภ้ายในประเทศ)

.....-....  บาท/ครัง้

11. คา่ธรรมเนยีมในการขอตรวจสอบรายการ ...200... บาท/ครัง้ (100 บาท/ครัง้ ถา้เป็นรายการใชผ้า่นบัตรวซีา่ทีใ่ชภ้ายในประเทศ)

12. คา่ตดิตามทวงถามหนี้ 100 บาท / รอบบัญช ี(มผีลบังคบัตัง้แต ่4 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป)

13. คา่ธรรมเนยีมในการช าระภาษอีากรและคา่ธรรมเนยีม

       ใหแ้กห่นว่ยงานราชการ

เรยีกเก็บตามอัตราทีห่น่วยงานราชการก าหนด แตส่งูสดุไมเ่กนิ 2% ของจ านวนเงนิภาษีอาการ
และคา่ธรรมเนยีมทีช่ าระผา่นบัตรเครดติ

14. คา่ความเสีย่งจากการแปลงสกลุเงนิ

ประกาศ ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2562

หมายเหต ุ

5. การเบกิถอนเงนิสดผา่นบัตรเครดติทีเ่ครือ่งเบกิเงนิสดอัตโนมัต ิ(ATM) ในตา่งประเทศ ทา่นอาจจะถกูเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการเบกิถอนเงนิระหวา่งประเทศ (International Access Fee) ตามอัตราทีธ่นาคารเจา้ของเครือ่งเอทเีอ็มนัน้ๆ จะก าหนด


ซติี ้รอยลัออรค์ดิพลสั วซีา่

ประกาศธนาคาร

เริม่คดิจาก        [ X ] วนัทีจ่า่ยเงนิใหร้า้นคา้         [    ] วนัทีส่รปุยอดรายการ           [    ] วนัทีค่รบก าหนดช าระ  

- ส าหรับรายการซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร ธนาคารฯ เริม่ค านวณดอกเบีย้ส าหรับการช าระคนืบางสว่น, ขัน้ต า่ หรอืไมไ่ดช้ าระ

  นับแตว่นัทีธ่นาคารฯ บันทกึรายการ (Posting Date) จนถงึวนัทีล่กูคา้ช าระเงนิเต็มจ านวน

- ส าหรับรายการเบกิเงนิสด ธนาคารฯ เริม่ค านวณดอกเบีย้ นับแตว่นัทีท่ ารายการ (Transaction Date) จนถงึวนัที ่ 

  ธนาคารฯไดรั้บช าระหนีเ้ต็มจ านวน

สงูสดุ 3 % ของจ านวนเงนิสดทีเ่บกิ 

(สทิธกิารเบกิเงนิสดลว่งหนา้จะเปลีย่นแปลงตามประวตักิารชาระเงนิของลกูคา้ สงูสดุถงึ 100% ของวงเงนิสนิเชือ่)

สงูสดุ 45-55 วนันับจากวนัสรปุยอดรายการ (ขึน้อยูก่ับประเภทบัตร)

ธนาคารซติ ีแ้บงก ์สาขากรงุเทพฯ

รายละเอยีดเกีย่วกบัอตัราดอกเบีย้ คา่ปรบั คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารอืน่ๆ ในการใชบ้ตัรเครดติ

เร ิม่ใชต้ ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2562

• 10% ของยอดเงนิคงคา้งทัง้หมด ณ วนัสรปุยอดบัญชนัีน้ๆ + 100% ของยอดใชจ้า่ยเกนิวงเงนิ หรอื

• 1% ของยอดใชจ้า่ยคงคา้งทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ (ยอดใชจ้า่ย หมายถงึ ยอดซือ้สนิคา้และบรกิาร และยอดเบกิเงนิสดผา่นบัตรฯ รวมถงึยอดใชจ้า่ยเกนิวงเงนิ) + 100% ของยอดดอกเบีย้และคา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บตามใบแจง้ยอดบัญช ี+ ยอดการใชจ้า่ยแบบ

ผอ่นช าระรายเดอืน PayLite หรอื PayLite Conversion on phone/online หรอื Cash Advance on phone/online ซึง่ลกูคา้จะตอ้งช าระเต็มจ านวนตามอัตราทีเ่รยีกเก็บในใบแจง้ยอดบัญชขีองแตล่ะเดอืน + 100% ของยอดใชจ้า่ยเกนิวงเงนิ หรอื

• ยอดขัน้ต า่ 200 บาท แลว้แตย่อดใดจะสงูกวา่

ประกาศคร ัง้นีเ้ป็นการแจง้เพิม่ผลติภณัฑ ์และ คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ ส าหรบับตัรเครดติซติ ี ้ลาซาดา้ มาสเตอรก์ารด์ เทา่น ัน้  ท ัง้น ีไ้มม่ผีลกระทบกบัอตัราดอกเบีย้ทีไ่ดป้ระกาศกอ่นหนา้นี.้

          ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

          (ใหบ้รกิารเฉพาะชอ่งทาง ตูเ้อทเีอ็ม เทา่นัน้)

3. คา่ธรรมเนยีมของบัตรแตล่ะประเภท ธนาคารฯ จะเรยีกเก็บผา่นใบแจง้ยอดบัญช ีเมือ่ใบสมัครไดรั้บการพจิารณาอนุมัตแิลว้

1. คา่ธรรมเนยีม และคา่บรกิารตา่ง ๆ ขอ้ 3, 5, 7-12 ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่

10. **** • การช าระเงนิส าหรับยอดช าระคนืขัน้ต า่ในแตล่ะรอบบัญช ียงัคงเป็นไปตามล าดบัขัน้การช าระเงนิตามทีธ่นาคารก าหนด   

              • ในกรณีทีผู่ถ้อืบัตรฯ มยีอดคา้งช าระเกนิก าหนดช าระ ผูถ้อืบัตรเครดติตอ้งช าระยอดคา้งช าระนัน้เต็มจ านวน

              • ในกรณีทีย่อดเงนิคงคา้งทัง้หมด มจี านวนนอ้ยกวา่ 200 บาท ธนาคารฯจะเรยีกเก็บยอดนัน้เต็มจ านวน โดยไมม่กีารค านวณยอดช าระคนืขัน้ต า่

สงูสดุ 2.5% ของอัตราแลกเปลีย่นอา้งองิของบัตรวซีา่ และ/หรอื มาสเตอรก์ารด์ ส าหรับรายการใชจ้า่ยหรอืเบกิถอนเงนิสด ทีเ่กดิขึน้เป็นสกลุเงนิตราตา่งประเทศ ซึง่ธนาคารฯ จะเรยีกเก็บเป็นเงนิบาทเป็นคา่ความเสีย่ง

จากการแปลงสกลุเงนิ

12. ******บัตรเครดติซติี ้ซมิพลซิติี ้ไดรั้บการยกเวน้คา่ธรรมเนยีมส าหรับการออกบัตรใหม ่กรณีหาย/ช ารดุ รวมถงึคา่ตดิตามทวงถามหนี้

8. ** คา่ธรรมเนยีมการช าระเงนิโดยการโอนเงนิทางอเิล็กทรอนกิส ์(ตูเ้อทเีอ็ม, โทรศพัท,์ อนิเตอรเ์น็ต) ส าหรับบัญชเีงนิฝากทีเ่ปิดนอกเขตกรงุเทพและปรมิณฑล

11.***** บัตรซติี ้รอยลัออรค์ดิพลสั มาสเตอรก์ารด์ จะเริม่ใชใ้นวนัที ่15 ธันวาคม 2559 เป็นตน้ไป

ในกรณีทีช่ าระผา่นชอ่งทางทีม่กีารคดิคา่ธรรมเนยีม ผูใ้หบ้รกิารจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม ณ จดุใหบ้รกิาร

.....50... บาท/ครัง้ (ตอ่งวดการสรปุยอดบัญช)ี  

(ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมส าหรับการขอผา่นทางระบบโทรศพัทอ์ัตโนมัตโิดยใหส้ง่กลบัอัตโนมัตทิางโทรสาร)

          ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย

          (ใหบ้รกิารเฉพาะชอ่งทาง อนิเตอรเ์น็ต เทา่นัน้)

Footnote

9. *** - ลกูคา้ซติีโ้กลด,์ ซติีไ้พรออรติี,้ บัตรฯซติี ้อัลทมิา, บัตรฯซติี ้เพรสทจี ไมม่คีา่ธรรมเนยีม          

          - ส าหรับรายการช าระเงนิตัง้แต ่50,000 บาท ขึน้ไป ไมม่คีา่ธรรมเนยีม          

6. คา่ธรรมเนยีมขา้งตน้ อาจปรากฎในสือ่สง่เสรมิการขาย หรอืในใบสมัคร ซึง่อาจยงัไมเ่ป็นปัจจบุัน ทา่นสามารถตรวจสอบไดจ้ากซติีโ้ฟน แบงกก์ ิง้ โทร 1588 หรอืทีเ่ว็บไซต ์www.citibank.co.th

10. คา่ธรรมเนยีมในการขอรหสัประจ าตวับตัรเครดติใหม่

      ทดแทนรหสัเดมิ

4. เงือ่นไขการใหบ้รกิารและจ านวนเงนิสงูสดุทีรั่บช าระตอ่หนึง่รายการขึน้อยูก่ับผูใ้หบ้รกิารแตล่ะราย กรณุาสอบถามทีจ่ดุรับช าระเงนิโดยตรง หรอื ซติีโ้ฟน แบงกก์ ิง้ โทร 1588

2. บัญชเีงนิฝากธนาคารทีส่ามารถ ใชช้ าระโดยหกับัญชไีดค้อื ธนาคารซติีแ้บงก์, ธนาคารกรงุศรอียธุยา, ธนาคารกสกิรไทย, ธนาคารกรงุเทพ และธนาคารไทยพาณชิย์

7. * คา่ธรรมเนยีมการช าระเงนิโดยการโอนเงนิทางอเิล็กทรอนกิส ์(ตูเ้อทเีอ็ม, โทรศพัท,์ อนิเตอรเ์น็ต) ส าหรับบัญชเีงนิฝากทีเ่ปิดในเขตกรงุเทพและปรมิณฑล


