
ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขโปรแกรมกำรเบกิเงนิสดลว่งหนำ้ (Cash Advance)/เงนิสด
โทรส ัง่ได ้(Call for Cash)/เงนิสดส ัง่ออนไลน ์(Click for Cash/Quick Cash)  
 
1. โปรแกรมการเบกิเงนิสดลว่งหนา้ (Cash Advance)/เงนิสดโทรสัง่ได ้ (Call for Cash)/
เงนิสดสัง่ออนไลน ์(Click for Cash/Quick Cash) (“โปรแกรม”) เป็นโปรแกรมของซติีแ้บงก ์
สาขากรงุเทพมหานคร (“ธนาคารฯ”) ทีอ่นุญาตใหส้มาชกิบัตรเครดติซติี ้ และ/หรอืสมาชกิ
บัญชซีติี ้ เรดดีเ้ครดติ ทีไ่ดร้บัการอนุมัตใิหเ้ขา้รว่มโปรแกรม ("ผูข้อเขา้รว่มโปรแกรม") 
สามารถเบกิเงนิสดตามอัตราดอกเบีย้และคา่ธรรมเนยีมตามทีผู่ข้อเขา้รว่มโปรแกรมตกลงกบั
ธนาคารฯ  
  
2. สมาชกิบัตรเครดติซติี/้บัญชซีติี ้ เรดดีเ้ครดติสามารถขอเขา้รว่มโปรแกรมไดโ้ดย • สง่ใบ
สมัครเขา้รว่มโปรแกรมใหธ้นาคารฯทางไปรษณีย/์โทรสาร • แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่ม
โปรแกรมผา่นทางซติีโ้ฟนแบงกก์ิง้ 1588 • สมัครเขา้รว่มโปรแกรมผา่นซติีแ้บงกอ์อนไลนท์ี ่
www.citibank.co.th • สมัครเขา้รว่มโปรแกรมผา่นชอ่งทางอืน่ๆ ตามทีธ่นาคารฯก าหนด  
 
3. การพจิารณาและการอนุมัตใิหเ้ขา้รว่มโปรแกรมตลอดจนจ านวนเงนิทีอ่นุมัตติามโปรแกรม
ใหเ้ป็นอ านาจในการพจิารณาโดยเด็ดขาดของธนาคารฯ  
 
4. เมือ่โปรแกรมไดรั้บการอนุมัตแิลว้ ธนาคารฯจะโอนเงนิไปยังบัญชเีงนิฝากตามค าสัง่ทีท่ า

ผา่นชอ่งทางซติีแ้บงกอ์อนไลน/์ซติีโ้มบายลแ์อป ของผูข้อเขา้รว่มโปรแกรม และ/หรอืผา่น

ชอ่งทางอืน่ใดทีธ่นาคารฯไดรั้บการแจง้ความประสงคด์งักลา่วเทา่นัน้ และผูข้อเขา้รว่ม

โปรแกรมตกลงยอมรับวา่ผูข้อเขา้รว่มโปรแกรมไดรั้บเงนิสนิเชือ่ตามโปรแกรมจากธนาคารฯ

โดยถกูตอ้งครบถว้นเรยีบรอ้ยแลว้ในวันทีธ่นาคารฯโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากดังกลา่ว  

 
 
5. จ านวนเงนิสนิเชือ่ทีผู่ข้อเขา้รว่มโปรแกรมไดรั้บไปตามโปรแกรมนี้รวมถงึดอกเบีย้ และ
คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ ถอืเป็นสว่นหนึง่ของวงเงนิบัตรเครดติซติี/้วงเงนิสนิเชือ่บัญชซีติี ้ เรดดี้
เครดติ และการช าระเงนิคนืภายใตโ้ปรแกรมจะเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของ
โปรแกรมทีก่ าหนดไว ้ณ ทีน่ี้และในหนังสอือนุมัตโิปรแกรม รวมถงึขอ้ตกลงและเงือ่นไขการ
ใชบ้ัตรเครดติซติี ้ ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการใชบ้ัญชซีติี ้ เรดดีเ้ครดติ สญัญาเงนิกูบ้ญัชซีติี ้
เรดดีเ้ครดติ และขอ้ก าหนด/ขอ้ตกลงอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการแกไ้ข เปลีย่นแปลง 
และเพิม่เตมิใดๆ ตามทีธ่นาคารฯก าหนด   
 
6. ผูข้อเขา้รว่มโปรแกรมตกลงวา่จะไมเ่บกิถอนเงนิตามโปรแกรมนี้เพือ่น าไปช าระคนืหนี้
อยา่งอืน่ทีผู่ข้อเขา้รว่มโปรแกรมมหีนา้ทีต่อ้งช าระคนืใหแ้กธ่นาคารฯ และผูข้อเขา้รว่ม
โปรแกรมตกลงจะไมน่ าเงนิสนิเชือ่ดงักลา่วไปใชใ้นผลติภณัฑก์ารลงทนุหรอืผลติภณัฑท์าง
การเงนิอยา่งอืน่ของธนาคารฯ และ/หรอืบรษัิทในเครอืของธนาคารฯ มเิชน่นัน้ ธนาคารฯขอ



สงวนสทิธิใ์นการกระท าการใดๆ ตามนโยบายของธนาคารฯ ตลอดจนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
ซึง่รวมไปถงึการยกเลกิหรอืเพกิถอนธรุกรรมดังกลา่ว โดยผูข้อเขา้รว่มโปรแกรมจะตอ้ง
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ เกดิขึน้จากการด าเนนิการดงักลา่วดว้ย 
 
7. ยอดการเบกิเงนิสดภายใตโ้ปรแกรมนี้จะไมถ่กูน ามาค านวณคะแนนสะสมซติี ้รวีอรด์ 
 
8. จ านวนเงนิผอ่นช าระในรอบบัญชแีรก ไดแ้ก ่ เงนิตน้ ดอกเบีย้ (โดยดอกเบีย้ส าหรับรอบ
บัญชแีรกจะค านวณจากวนัทีไ่ดรั้บการอนุมัตใิหเ้ขา้รว่มโปรแกรมจนถงึวนัสรปุรอบบัญชบีัตร
เครดติซติี/้บัญชซีติี ้เรดดีเ้ครดติรอบบัญชแีรก) และอาจรวมถงึคา่ธรรมเนียมการเบกิถอนเงนิ
สด 3% ของยอดท ารายการ และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ของคา่ธรรมเนียมการเบกิถอนเงนิสด 
(ถา้ม)ี สว่นจ านวนเงนิผอ่นช าระในรอบบัญชถัีดๆไป ไดแ้ก ่ เงนิตน้และดอกเบีย้ (โดย
ดอกเบีย้จะค านวณจากวนัสรปุยอดบัญชคีรัง้กอ่นจนถงึวันสรปุยอดบัญชถัีดไป) ซึง่ทัง้หมด
จะถกูเรยีกเกบ็ผา่นบญัชบีัตรเครดติซติี/้บญัชซีติี ้เรดดีเ้ครดติ  
 
9.   ในกรณทีีผู่ข้อเขา้รว่มโปรแกรมช าระเงนิไมค่รบถว้นภายในวันทีค่รบก าหนดช าระ ผูข้อ
เขา้รว่มโปรแกรมรบัทราบและยอมรับวา่ นอกจากดอกเบีย้ทีธ่นาคารฯ มสีทิธิเ์รยีกเกบ็จากผู ้
ขอเขา้รว่มโปรแกรมแลว้ ธนาคารฯ ยงัมสีทิธิเ์รยีกเก็บดอกเบีย้เพิม่เตมิในสว่นของเงนิตน้ทีผู่ ้
ขอเขา้รว่มโปรแกรมผดินัดช าระหนี ้ในชว่งเวลานับจากวันสิน้สดุรอบบัญช ี(cycle cut date) 
จนถงึวนัทีค่รบก าหนดช าระเงนิ ตามอัตราทีธ่นาคารฯ ประกาศ แตไ่มเ่กนิอัตราสงูสดุที่
ธนาคารฯ มสีทิธิเ์รยีกเก็บโดยชอบตามกฎหมาย 
 
10. ในกรณีทีผู่ข้อเขา้รว่มโปรแกรมผดินัดช าระคา่งวดหรอืช าระนอ้ยกวา่จ านวนทีธ่นาคารฯ
เรยีกเก็บ ระยะเวลามากกวา่ 60วนั หรอืบตัร/บัญช ีของผูข้อเขา้รว่มโปรแกรมถกูยกเลกิไมว่า่
ในกรณีใดๆก็ตาม ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรม พรอ้มทัง้เรยีกเกบ็เงนิตน้
คงเหลอื และค านวณดอกเบีย้จากยอดคา้งช าระทัง้หมดตามอตัราทีธ่นาคารฯ ประกาศ แตไ่ม่
เกนิอัตราสงูสดุทีธ่นาคารฯ มสีทิธิเ์รยีกเกบ็โดยชอบตามกฎหมาย 
 
11. ในกรณีทีผู่ข้อเขา้รว่มโปรแกรมผอ่นช าระหนี้ในงวดใดงวดหนึง่เกนิกวา่จ านวนคา่งวด
ช าระตอ่เดอืนตามทีธ่นาคารฯเรยีกเก็บภายใตโ้ปรแกรมนี ้ ผูข้อเขา้รว่มโปรแกรมจะไม่ไดร้ับ
ดอกเบีย้ในเงนิสว่นทีช่ าระเกนิ (“เงนิสว่นทีต่ัง้พักไว”้) เงนิสว่นทีต่ัง้พกัไวด้ังกลา่วจะคงอยู ่
ในบัญชบีัตรเครดติซติี/้บัญชซีติี ้ เรดดีเ้ครดติของผูข้อเขา้รว่มโปรแกรมและจะไมน่ าไปช าระ
เงนิตน้ ดอกเบีย้ และ/หรอืคา่ธรรมเนียมใดๆ ทีย่งัไมถ่งึก าหนดช าระภายใตโ้ปรแกรมนี้  
 
12. วันครบก าหนดช าระของโปรแกรมนีใ้นแตล่ะรอบบัญชผีอ่นช าระจะเป็นวนัเดยีวกบัวนั
ครบก าหนดช าระปกตขิองบัญชบีตัรเครดติซติี/้บัญชซีติี ้ เรดดีเ้ครดติของผูข้อเขา้รว่ม
โปรแกรม โดยผูข้อเขา้รว่มโปรแกรมจะตอ้งช าระเงนิผอ่นช าระรอบบัญชแีรกในวนัครบ
ก าหนดช าระปกตขิองบัญชบีัตรเครดติซติี/้บญัชซีติี ้ เรดดีเ้ครดติของรอบบัญชทีีผู่ข้อเขา้รว่ม
โปรแกรมไดร้บัการอนุมัตติามโปรแกรมนี้ ทัง้นี้ผูข้อเขา้รว่มโปรแกรมตกลงและรับทราบวา่วนั



ถงึก าหนดช าระรอบบญัชแีรกอาจจะมรีะยะเวลามากกวา่หรอืนอ้ยกวา่ 30 วนันับจากวนัที่
อนุมัตโิปรแกรม  
 
13. การช าระหนี้เพือ่ปิดยอดกอ่นครบก าหนด (Pre-termination) 

13.1 ผูข้อเขา้รว่มโปรแกรมสามารถช าระหนีเ้พือ่ปิดยอดเงนิคงคา้งไดต้ลอดเวลาครบ

ก าหนดระยะเวลาการแบง่ช าระโดยการแจง้ใหธ้นาคารฯ ทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์

อักษร หรอืแจง้ผา่นซติีโ้ฟนแบงกก์ิง้ 1588 เพือ่ตรวจสอบและช าระเงนิตามยอดคงคา้ง

ทัง้หมด และ/หรอืคา่ธรรมเนียมอืน่ใดทีเ่กดิขึน้ ใหแ้กธ่นาคารฯ 

13.2 เงนิสว่นทีต่ัง้พกัไวต้ามขอ้ 11. (ถา้ม)ี จะถกูน ามามารวมเป็นสว่นหนึง่ของเงนิทีช่ าระ

หนี้เพือ่ปิดยอดกอ่นครบก าหนด 

 

14. ผูข้อเขา้รว่มโปรแกรมตกลงจะช าระเงนิคงคา้งรวมถงึดอกเบีย้และคา่ธรรมเนยีมทัง้หมด

ใหแ้กธ่นาคารฯอยา่งเต็มจ านวนทนัททีีบ่ัญชบีัตรเครดติซติี/้บัญชซีติี ้เรดดีเ้ครดติ ของผูข้อ

เขา้รว่มโปรแกรมถกูยกเลกิไมว่า่ในกรณีใดๆ ก็ตาม 

15. ขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
15.1 ธนาคารฯขอสงวนสทิธิใ์นการแกไ้ข เปลีย่นแปลง และเพิม่เตมิขอ้ก าหนดและเงือ่นไข
ของโปรแกรมนี้ โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั  
15.2 ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของโปรแกรมนี้ไมก่อ่ใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงหรอืมผีลกระทบ
ตอ่ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของการเป็นสมาชกิบัตรเครดติซติี/้บัญชซีติี ้ เรดดีเ้ครดติ ถอ้ยค า
ใดๆ ทีใ่ชใ้นขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของโปรแกรมนี ้ หากมไิดก้ลา่วไวเ้ป็นประการอืน่เป็นการ
เฉพาะเจาะจง ใหม้คีวามหมายเหมอืนถอ้ยค าในขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของการเป็นสมาชกิ
บัตรเครดติซติี/้บัญชซีติี ้เรดดีเ้ครดติทกุประการ  
15.3 ขอ้ก าหนด เงือ่นไข คา่ธรรมเนียม และรายละเอยีดของ บตัรเครดติซติี/้บัญชซีติี ้เรดดี้
เครดติ ทา่นสามารถศกึษาเพิม่เตมิไดท้ี ่ www.citibank.co.th/th/static/e-welcome.htm   


