
ข้อก ำหนดและเงื่อนไขบริกำรเงนิสด สั่งออนไลน์ 

 

1. การใช้บริการเงินสด สัง่ออนไลน์ สามารถท าได้โดยการท ารายการผา่น Citibank Online หรือบริการธนาคารฯ ผา่น

อินเตอร์เน็ต โดยการสมคัรผู้ เข้าใช้ พร้อมตัง้รหสัผู้ เข้าใช้ เพื่อท ารายการ ส าหรับบริการเงินสด สัง่ออนไลน์ ทกุรายการ 

สมาชิกบตัรฯ จะได้รับ OTP pin (One-Time Password) ทางเบอร์โทรศพัท์มือถือของทา่นท่ีได้ให้ไว้กบัทางธนาคารฯ 

เพื่อท ารายการ และ/หรือโดยวิธีการอื่นใดอนัแสดงให้ปรากฏถงึการมีค าสัง่ให้ด าเนินการของผู้ขอใช้บริการ ซึง่ได้ก าหนด

ขึน้ไมว่า่ที่ได้มีอยูใ่นปัจจบุนัหรือจะมีตอ่ไปในอนาคต และผู้ขอใช้บริการจะต้องปฎิบตัิตามข้อก าหนดและ เง่ือนไขที่

ก าหนดไว้ข้างลา่งนี ้และ/หรือ ข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้ บตัรวซีา่ / มาสเตอร์การ์ด โดยให้ถือวา่การใช้บริการนี ้เป็น

สว่นหนึง่ของวงเงินบตัรเครดติ 

 

2. การพิจารณาและการอนมุตัิจะขึน้อยูก่บัสถานภาพบญัชี ยอดเงินคงเหลอืจากวงเงินบตัรเครดติที่ได้รับอนมุตัิในขณะนัน้ 

ทัง้นีก้ารพิจารณาอนมุตัิ และวงเงินอนมุตัใิห้เป็นดลุยพินจิโดยเดด็ขาดของธนาคารฯ ทัง้นีผู้้ขอใช้บริการจะต้องช าระ

คา่ธรรมเนียมในการขอเบิกรับเงินจากจ านวนท่ีได้รับการอนมุตัิในแตล่ะครัง้ ตามที่ธนาคารฯ ประกาศก าหนด (ถ้ามี) 

 

3. ผู้ขอใช้บริการสามารถร่วมรายการได้มากกวา่ 1 ครัง้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัวงเงิน บตัรเครดิตของผู้ขอใช้บริการที่เหลอือยู ่

 

4. เมื่อผู้ขอใช้บริการเงินสด สัง่ออนไลน์ได้รับการอนมุตัิแล้ว ธนาคารฯ จะท าการหกัวงเงินตามจ านวนที่ได้รับการอนมุตัจิาก

วงเงินบตัรเครดิตของผู้ขอใช้บริการ และธนาคารฯจะท าการโอนเงินดงักลา่วเข้าบญัชีทีผู่้ขอใช้บริการได้แจ้งไว้ตอ่ธนาคารฯ 

โดยผา่นระบบเคลยีร์ร่ิงของธนาคารแหง่ประเทศไทยตามปกติ โดยถือวา่ผู้ขอใช้บริการได้รับเงินในวนัท่ีธนาคารฯ ได้โอน

เงินเข้าบญัชีดงักลา่ว และผู้ขอใช้บริการตกลงช าระเงินดงักลา่วคืนให้แก่ธนาคารฯ ตามจ านวนเงินและก าหนดเวลาช าระ

เงินท่ีระบไุว้ในหนงัสอือนมุตัิของบริการเงินสด สัง่ออนไลน์และ/หรือในใบแจ้งยอดบญัชีบตัรเครดติของผู้ขอใช้บริการ 

 

5. หากผู้ขอใช้บริการประสงค์จะช าระหนีก้่อนครบก าหนดเวลา (Pre-termination) ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้ธนาคารฯ 

ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือแจ้งผา่นทางเจ้าหน้าทีซ่ิตีโ้ฟน แบงก์กิง้ โทร. 1588 และต้องช าระเงินทีค่งค้าง

ทัง้หมดพร้อมทัง้คา่ปรับ และ/หรือคา่ธรรมเนียมใดๆ รวมถงึสว่นตา่งดงัตอ่ไปนี ้ 

a. สว่นตา่งคา่ธรรมเนียมระหวา่งคา่ธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดอตัราพิเศษที่ผู้ขอใช้ บริการได้ช าระให้แก่

ธนาคารฯ แล้วภายใต้บริการเงินสด สัง่ออนไลน์นี ้กบัคา่ธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดลว่งหน้าในอตัรา

สงูสดุที่ธนาคารฯ เรียกเก็บจากลกูค้าบตัรเครดติของธนาคารฯท่ีค านวณจากยอดเงินบริการเงินสด สัง่

ออนไลน์ ของผู้ขอใช้บริการทัง้จ านวน และ 



b. สว่นตา่งดอกเบีย้ระหวา่งดอกเบีย้ที่ผู้ขอใช้บริการได้ช าระให้แก่ธนาคารฯ แล้วภายใต้บริการเงินสด สัง่

ออนไลน์นี ้กบัดอกเบีย้ในอตัราสงูสดุตาม ที่ธนาคารฯ เรียกเก็บจากลกูค้าบตัรเครดิตของธนาคารฯ ที่

ค านวณจากยอดเงินบริการเงินสด สัง่ออนไลน์ ของผู้ขอใช้บริการทัง้จ านวน โดยเร่ิมคิดนบัจากวนัที่ผู้ขอใช้

บริการได้รับการอนมุตัิเงิน จนถงึวนัท่ีธนาคารฯ ได้รับช าระหนีท้ัง้หมดของผู้ขอใช้บริการภายใต้บริการ 

บริการเงินสด สัง่ออนไลน์จนครบถ้วน 

 

6. จ านวนเงินท่ีต้องผอ่นช าระในแตล่ะเดือนจะได้แก่เงินต้น และดอกเบีย้ที่ถงึก าหนดช าระในแตล่ะงวด โดยจะค านวณดงันี ้

a. เงินต้น: เงินต้นที่ถงึก าหนดช าระ แตล่ะงวดอาจจะน้อยกวา่ 200 บาท ซึง่ ส าหรับงวดแรกจนถงึงวดก่อน

สดุท้าย จะเทา่กบั 10% ของยอดเงินต้นคงค้าง ณ วนัสรุปรอบบญัชี บตัรเครดติที่ตรงกบังวดช าระนัน้ ๆ 

และส าหรับงวดสดุท้าย จะเทา่กบัเงินต้นคงค้างทัง้หมด  และ 

b. ดอกเบีย้: ดอกเบีย้ทีถ่ึงก าหนดช าระส าหรับงวดแรกจะคดินบัจากวนัท่ีผู้ขอใช้บริการเงินสด สัง่ออนไลน์ 

อนมุตัิ จนถงึวนัสรุปรอบบญัชี บตัรเครดติที่ตรงกบังวดแรก และส าหรับงวดถดัๆ ไป จะคดิจากวนัสรุปยอด

บญัชีครัง้กอ่น จนถึงวนัสรุปยอดบญัชีีบตัรเครดิตท่ีตรงกบังวดช าระนัน้ๆ ซึง่จ านวนเงินต้นตาม (a) และ

ดอกเบีย้ตาม (b) ดงักลา่ว จะถกูเรียกเก็บผา่นบญัชีบตัรเครดิตของผู้ขอใช้บริการเป็นประจ าทกุๆ เดือน 

ตลอดระยะเวลาของบริการ  ส าหรับในงวดสดุท้าย เงินต้นคงค้างทัง้หมดจะถกูเรียกเก็บผา่นบญัชีบตัร

เครดิตของผู้ขอใช้บริการ  

 

7. จ านวนเงินทัง้หมดทีต้่องช าระรวมถึงดอกเบีย้ที่ถึงก าหนดช าระ จะถกูเรียกเก็บทนัทีที่มีการยกเลกิบญัชีบตัรเครดิตไมว่า่ 

ในกรณีใดๆ ก็ตาม 

 

8. หากผู้ขอใช้บริการช าระเงินคา่ใช้จ่ายบตัรเครดติปกตซิึง่ค้างช าระทัง้หมดในเดือนก่อน รวมทัง้ผู้ขอใช้บริการช าระเงิน ที่

เรียกเก็บตามบริการก่อนหรือตรงตามก าหนดช าระเวลาในแตล่ะเดือน ธนาคารฯจะไมเ่รียกเก็บเงินเพิ่มใดๆ จากผู้ขอใช้

บริการ แตห่ากผู้ขอใช้บริการช าระเงินคา่ใช้จา่ยบตัรเครดติปกตเิป็นจ านวนน้อยกวา่เงินซึง่ค้างช าระ ทัง้หมดในเดือนก่อน 

จะถือวา่ผู้ขอใช้บริการได้เบิกถอนเงินมาจากวงเงินบตัรเครดิตที่ผู้ขอใช้บริการมีอยู ่ในกรณีนีผู้้ขอใช้บริการจะต้องช าระ

ดอกเบีย้ในอตัราสงูสดุของจ านวนเงินท่ีค้างช าระนัน้ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทยทีใ่ช้บงัคบัอยูใ่นขณะนัน้ๆ 

 

9. ข้อก าหนดพเิศษของบริการเงินสด สัง่ออนไลน์ 

a. ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเพ่ิม เปลีย่นแปลง ปรับปรุงข้อก าหนดและเง่ือนไขของบริการนี ้โดยจะมี

หนงัสอืแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั 



b. บริการนีเ้ป็นสทิธิพิเศษส าหรับสมาชิกบตัรเครดิตซิตีแ้บงก์ ท่ีมีคณุสมบตัิตรงตามที่ธนาคารฯ ก าหนดเทา่นัน้ 

จะไมร่วมถึงผู้ ถือบตัรฯ ทา่นอื่นๆ ที่มิได้ระบไุว้ อีกทัง้ไมก่่อให้เกิด ความเปลีย่นแปลงหรือมีผลกระทบตอ่

ข้อก าหนดและเง่ือนไขของการใช้บตัรเครดติซิตีแ้บงก์วีซา่/มาสเตอร์การ์ด ถ้อยค าใดๆ ทีใ่ช้ในบริการนี ้หาก

มิได้กลา่วไว้เป็นประการอื่นเป็นการเฉพาะเจาะจงแล้ว ให้มีความหมายเหมือนในข้อก าหนด และเง่ือนไข

ของการใช้บตัรเครดิตซติีแ้บงก์วซีา่/มาสเตอร์การ์ดทกุประการ 

 

10. วนัครบก าหนดช าระของบริการนีใ้นแตล่ะงวดผอ่นช าระ จะเป็นวนัเดียวกบัวนัครบก าหนดช าระปกติของบญัชีบตัรเครดิต 

ของผู้ขอใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องช าระเงินผอ่นช าระงวดแรกพร้อมดอกเบีย้ ในวนัครบก าหนดช าระปกติ ของ

บญัชีบตัรเครดิตของผู้ขอใช้บริการในรอบบญัชีที่ผู้ขอใช้บริการเงินสด สัง่ออนไลน์ ได้รับการอนมุตัิตามบริการนี ้ทัง้นีผู้้ขอ

ใช้บริการตกลงและรับทราบวา่วนัถึงก าหนดช าระงวดแรกอาจจะมีระยะเวลา มากกวา่หรือน้อยกวา่ 30 วนั นบัจากวนัท่ีผู้

ขอใช้บริการได้รับการอนมุตัิเงิน จากบริการเงินสด สัง่ออนไลน์ 

 

11. ยอดบริการเงินสด สัง่ออนไลน์ จะไมน่ ามาค านวณคะแนนสะสมซติีแ้บงก์รีวอร์ด 

 

 


