Citi Grab Acquisition Offer (Online Channel)
เงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับโปรโมชั่นกำรสมัครบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ ผ่ำนช่ องทำงออนไลน์ :
•

•

สำหรับลูกค้ำใหม่: ธนำคำรฯ สงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืน จำนวน 1,000 บำท และรหัสส่วนลด Grab รวมมูลค่ำ 2,400 บำท เฉพำะลูกค้ำ
ใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตซิต้ ี แกร็ บ ประเภทบัตรหลัก โดยผูส้ มัครจะต้องไม่เป็ นผูถ้ ือบัตรเครดิตซิต้ ีไม่ว่ำประเภทใดอยู่ในปั จจุบนั และหรื อ
เป็ นผูท้ ี่ยกเลิกบัตรฯ มำแล้วไม่ต่ำกว่ำ 12 เดือน และให้อีเมลกับธนำคำรฯ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม - 31 มีนำคม 2565
สำหรับลูกค้ำใหม่: ธนำคำรฯ สงวนสิทธิ์มอบคะแนนสะสมแกร็บ (Grab Rewards Points) 35,000 คะแนน เฉพำะลูกค้ำใหม่ที่สมัครบัตร
เครดิตซิต้ ี แกร็บ ประเภทบัตรหลัก โดยผูส้ มัครจะต้องไม่เป็ นผูถ้ ือบัตรเครดิตซิต้ ีไม่ว่ำประเภทใดอยูใ่ นปั จจุบนั และหรื อเป็ นผูท้ ี่ยกเลิก
บัตรฯ มำแล้วไม่ต่ำกว่ำ 12 เดือน และให้อีเมลกับธนำคำรฯ ตั้งแต่วนั ที่ 1 – 31 มีนำคม 2565 เท่ำนั้น

•

ผูท้ ี่สำมำรถเข้ำร่ วมโปรแกรมนี้ จะต้องทำกำรสมัครบัตรเครดิตซิต้ ี แกร็ บ โดยให้ขอ้ มูลส่ วนตัวสำหรับกำรติดต่อผ่ำนแบบฟอร์มทำง
ออนไลน์น้ ีเท่ำนั้น ภำยในวันที่ 1– 31 มีนำคม 2565 และได้รับกำรอนุมตั ิบตั รภำยในวันที่ 15 เมษำยน 2565 เท่ำนั้น พร้อมทั้งสมัครรับใบ
แจ้งยอดบัญชีทำงอิเล็กทรอนิกส์

•

สำหรับลูกค้ำปัจจุบนั : ธนำคำรฯ สงวนสิทธิ์มอบรหัสส่วนลด Grab รวมมูลค่ำ 2,400 บำท เข้ำบัญชี Grab ของสมำชิกบัตรหลัก แก่ลูกค้ำ
ปัจจุบนั ที่สมัครบัตรเครดิตซิต้ ี แกร็ บ ประเภทบัตรหลัก โดยผูส้ มัครเป็ นผูถ้ ือบัตรเครดิตซิต้ ีในปั จจุบนั และหรื อเป็ นผูท้ ี่ยกเลิกบัตรฯ ไม่
เกิน12 เดือน และให้อีเมลกับธนำคำรฯ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม - 31 มีนำคม 2565

•

ธนำคำรฯ จะทำกำรส่งคะแนนสะสมแกร็บ (Grab Rewards Points) 35,000 คะแนน เข้ำบัญชี Grab ภำยใน 90 วันทำกำร หลังจบโปรแกรม
เพื่อรับคะแนนสะสมแกร็บ (Grab Rewards Points) ผูส้ มัครจะต้องลงทะเบียนบนแอปพลิเคชัน่ Grab เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนบน
แอปพลิเคชัน่ Grab จะต้องเป็ นเบอร์เดียวกันกับเบอร์โทรศัพท์ที่บนั ทึกในระบบของธนำคำรฯ
สำหรับลูกค้ำใหม่ที่ทำตำมเงื่อนไขข้ำงต้นจะได้รับคะแนนสะสมแกร็บ (Grab Rewards Points) 35,000 คะแนนเมื่อมียอดใช้จ่ำยผ่ำนบัตรฯ
อย่ำงน้อย 1 ครั้ง ภำยใน 30 วัน หลังจำกได้รับกำรอนุมตั ิ
ธนำคำรฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรื อคืนของกำนัล หำกของกำนัลได้รับกำรจัดส่ งและเซ็นรับจำกสมำชิกเรี ยบร้อยแล้ว

•
•
•
•
•
•
•

•

เครดิตเงินคืน จำนวน 1,000 บำท จะถูกโอนเข้ำบัญชีบตั รหลัก เมื่อมียอดใช้จ่ำยผ่ำนบัตรฯ อย่ำงน้อย 1 ครั้ง ภำยใน 60 วัน หลังจำกบัตรฯ
ได้รับกำรอนุมตั ิ
รหัสส่วนลด Grab รวมมูลค่ำ 2,400 บำทจะถูกส่งเข้ำบัญชี Grab ของสมำชิกบัตรหลัก เมื่อมียอดใช้จ่ำยผ่ำนบัตรฯ บนบริ กำร Grab อย่ำง
น้อย 3 ครั้ง ภำยใน 30 วัน หลังจำกบัตรฯ ได้รับกำรอนุมตั ิ
เครดิตเงินคืน จำนวน 1,000 บำท จะถูกโอนเข้ำบัญชีบตั รหลัก และรหัสส่วนลด Grab รวมมูลค่ำ 2,400 บำทจะถูกส่งเข้ำบัญชี Grab ของ
สมำชิกบัตรหลัก ภำยใน 60 วัน หลังจำกมียอดใช้จ่ำยผ่ำนบัตรฯ ครบตำมเงื่อนไขที่กำหนด
รหัสส่วนลด Grab มูลค่ำ 2,400 บำท ประกอบไปด้วยบริ กำรดังต่อไปนี้
o GrabFood (ยอดใช้จ่ำยขั้นต่ำ 300 บำท) มูลค่ำ 100 บำท จำนวน 4 ครั้ง (มูลค่ำรวม 400 บำท)
o GrabMart (ยอดใช้จ่ำยขั้นต่ำ 500 บำท) มูลค่ำ 100 บำท จำนวน 5 ครั้ง (มูลค่ำรวม 500 บำท)
o JustGrab มูลค่ำ 20 บำท จำนวน 5 ครั้ง (มูลค่ำรวม 100 บำท)
o GrabExpress (Bike) มูลค่ำ 40 บำท จำนวน 5 ครั้ง (มูลค่ำรวม 200 บำท)
o GrabCar Premium หรื อ GrabSUV มูลค่ำ 100 บำท จำนวน 4 ครั้ง (มูลค่ำรวม 400 บำท)
o Rent มูลค่ำ 200 บำท จำนวน 2 ครั้ง (มูลค่ำรวม 400 บำท)
o Drive มูลค่ำ 200 บำท จำนวน 2 ครั้ง (มูลค่ำรวม 400 บำท)
รหัสส่วนลด Grab มูลค่ำ 2,400 บำท มีอำยุ 6 เดือนนับจำกวันที่ได้รับ

•
•
•

เพื่อรับรหัสส่วนลด Grab สมำชิกบัตรฯ จะต้องผูกบัตรเครดิตซิต้ ี แกร็ บ เป็ นบัตรหลักในกำรชำระค่ำบริ กำร Grab โดยที่เบอร์โทรศัพท์ที่
ลงทะเบียนบนแอปพลิเคชัน่ Grab จะต้องเป็ นเบอร์เดียวกันกับเบอร์โทรศัพท์ที่บนั ทึกในระบบของธนำคำรฯ
ธนำคำรฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิตซิต้ ี แกร็ บ ที่ออกโดยธนำคำรซิต้ ีแบงก์ ประเทศไทย เท่ำนั้น
ผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่กล่ำวถึงในใบสมัครนี้ไม่ได้เสนอให้กบั บุคคลที่อำศัยอยูใ่ นสหภำพยุโรป, เขตเศรษฐกิจยุโรป, ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์,เขตเจ้ำพนักงำนศำลเกิร์นซีย์ เขตเจ้ำพนักงำนศำลเจอร์ซีย์ โมนำโก ซำนมำรี โน นครรัฐวำติกนั ไอล์ออฟแมน หรื อสหรำช
อำณำจักร ใบสมัครนี้ไม่ใช่และไม่ควรตีควำมว่ำเป็ นกำรเสนอคำเชิญหรื อกำรชักจูงให้สมัคร บัตรเครดิตซิต้ ี, บัญชีซิต้ ี เรดดี้เครดิต และ
บริ กำรใดๆ ที่กล่ำวถึงในที่น้ ีแก่บุคคลดังกล่ำว

Citi Grab Credit Card Online Acquisition Promotion Terms and Conditions:
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

New customers: Citibank reserves the right to offer THB 1,000 cash back and THB 2,400 worth of Grab discount only to new
customers who apply for primary Citi Grab credit card, in which customers have never held a Citi credit card or have cancelled their
Citi credit card membership for more than 12 months and provide an e-mail to Citibank, during 1 January - 31 March 2022.
New customers: Citibank reserves the right to offer Grab rewards points 35,000 points only to new customers who apply for primary
Citi Grab credit card, in which customers have never held a Citi credit card or have cancelled their Citi credit card membership for more
than 12 months and provide an e-mail to Citibank, during 1 – 31 March2022.
Existing customers: Citibank reserves the right to offer THB 2,400 worth of Grab discount to existing customers who apply for primary
Citi Grab credit card, in which customers currently hold any Citi credit card or have cancelled their Citi credit card membership for less
than 12 months and provide an e-mail to Citibank, during 1 January - 31 March 2022.
Eligible applicants for this program need to provide contact details via this online form only during 1 – 31 March 2022 and the credit
card get approved with e-statement enrollment within 15 April 2022 only.
Citibank will send Grab rewards points 35,000 points to Grab account within 90 working days after card approve date.
Applicants with the above conditions will get Grab rewards points 35,000 points when having at least 1 transaction spending on Citi
Credit Card within 30 days after card approval date.
To be eligible for Grab rewards points 35,000 points, Grab account must be registered on Grab application. The phone number that card
member use to register with Grab application must be the same one as recorded in Citibank’s system.
The Bank reserves the right to not accept any returns or exchanges for the gifts after customer have received the gift.
THB 1,000 cash back will be credited to primary card’s account when you have at least 1 transaction via the card within 60 days of card
approval date.
THB 2,400 worth of Grab discount code will be sent to Grab account of primary card member when having at least 3 Grab transactions
via the card within 30 days of card approval date.
THB 1,000 cash back will be credited to the primary card’s account and THB 2,400 worth of Grab discount code will be sent to Grab
account of primary card member within 60 days after the required spending via the card is met.
THB 2,400 worth of Grab discount includes the following services
o GrabFood (min. spending THB 300) valued 100 x 4 times (Total value of THB 400)
o GrabMart (min. spend THB 500) valued THB 100 x 5 times (Total value of THB 500)
o JustGrab valued THB 20 x 5 times (Total value of THB 100)
o GrabExpress (Bike) valued THB 40 x 5 times (Total value of THB 200)
o GrabCar Premium or GrabSUV valued THB 100 x 4 times (Total value of THB 400)

Rent valued THB 200 x 2 times (Total value of THB 400)
o Drive valued THB 200 x 2 times (Total value of THB 400)
THB 2,400 worth of Grab discount code is valid for 6 months upon receiving the discount code.
To be eligible for Grab discount code, Citi Grab Credit Card has to be added as a primary card for payment in Grab account, whereby
the phone number that card member use to register with Grab application must be the same one as recorded in Citibank’s system.
This promotion is eligible for primary Citi Grab Credit Card issued by Citibank Thailand only.
The products and services mentioned in this application are not offered to individuals resident in the European Union, European
Economic Area, Switzerland, Guernsey, Jersey, Monaco, San Marino, Vatican, The Isle of Man or the UK. This application is not, and
should not be construed as, an offer, invitation or solicitation to apply for any of the Citi Credit Card and other services mentioned
herein to such individuals.
o

•
•
•
•

