ประกาศการคิดดอกเบีย้ สาหรั บการชาระเงินไม่ ครบถ้ วนภายในวันที่ครบกาหนดชาระ
ธนาคารซิตี ้แบงก์ ประเทศไทย ขอแจ้ งให้ ทราบว่า ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยายน 2560 เป็ นต้ นไป ทางธนาคารจะมีการเปลีย่ นแปลง
การคิดดอกเบี ้ย ในกรณีที่ผ้ เู ข้ าร่วมโปรแกรมการเบิกเงินสดล่วงหน้ า (Cash Advance) เงินสดสัง่ ได้ (Call for Cash) เงินสดสัง่
ออนไลน์ (Click for Cash) บริ การแบ่งชาระยอดใช้ จ่าย (Spending Conversion) และระบบแบ่งจ่ายรายเดือน (Citi PayLite)
ชาระเงินไม่ครบถ้ วนภายในวันทีค่ รบกาหนดชาระ ดังนี ้
1. ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บัตรเครดิตซิตี ้
https://www.citibank.co.th/en/static/pdf/bc-tc-generic.pdf
1.1 เพิ่มข้ อ 3.5 ดังต่อไปนี ้
3.5 การเข้ าร่วมโปรแกรมการใช้ บตั รในรูปแบบอื่นๆ ธนาคารอาจจะนาเสนอโปรแกรม หรื อผู้ถือบัตรอาจจะยื่นคาขอเข้ าร่วม
โปรแกรมการใช้ บตั รในรูปแบบอืน่ เช่น โปรแกรมการเบิกเงินสดล่วงหน้ า (Cash Advance) เงินสดโทรสัง่ ได้ (Call for Cash)
เงินสดสัง่ ออนไลน์ (Click for Cash) โปรแกรมบริ การแบ่งชาระยอดใช้ จ่าย (Spending Conversion) ระบบแบ่งจ่ายรายเดือน
(Citi PayLite) โดยผู้ถือบัตรตกลงว่า หากตนได้ รับอนุมตั ิจากธนาคารให้ เข้ าร่วมโปรแกรมข้ างต้ น ผู้ถือบัตรตกลงและยินยอมที่
จะเข้ าผูกพันตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมดังกล่าวตามที่ธนาคารจะได้ แจ้ งให้ ทราบเป็ นคราวๆไป หรื อตามที่ปรากฎ
ในเว็ปไซต์ของธนาคาร www.citibank.co.th
1.2 แก้ ไขข้ อ 6 ย่อหน้ าที่ 2 ให้ เป็ นข้ อความดังต่อไปนี ้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือบัตรไม่สามารถชาระเงินให้ ครบถ้ วนเต็มจานวนตามใบแจ้ งยอดบัญชีในคราวเดียวกันตามวันที่ที่ธนาคารระบุไว้
ถือว่าผู้ถือบัตรขอผลัดผ่อนการชาระหนี ้ส่วนที่เหลือ และยินยอมชาระดอกเบี ้ยในยอดหนี ้คงค้ างทังหมดในบั
้
ญชีให้ ธนาคารใน
อัตราสูงสุดที่ธนาคารพึงเรียกเก็บได้ จากผู้ถือบัตรภายใต้ ที่กฏหมายกาหนด (ทังนี
้ ้ให้ ธนาคารคานวณดอกเบี ้ยนับจากวันที่
บันทึกรายการ) จนกว่าจะมีการชารหนี ้ครบถ้ วน ในกรณีที่ธนาคารเรี ยกเก็บดอกเบี ้ย ดังกล่าว ธนาคารจะคานวณดอกเบี ้ย
ดังกล่าว เป็ นอัตราร้ อยละต่อปี ให้ ผ้ ถู ือบัตรทราบด้ วย นอกจากนี ้ ผู้ถือบัตรตกลงและยินยอมให้ ธนาคารมีสทิ ธิเรียกเก็บดอกเบี ้ย
ผิดนัดได้ ในอัตราที่ธนาคารเห็นสมควรแต่ไม่เกินอัตราสูงสุดตามทีธ่ นาคารมีสทิ ธิเรี ยกเก็บโดยชอบตามกฎหมาย
2. สัญญาเงินกู้บัญชีซติ ี ้ เรดดีเ้ ครดิต
https://www.citibank.co.th/th/static/pdf/rc-tc-generic.pdf
2.1 เพิ่มย่อหน้ าที่ 3 ในข้ อที่ 2 ดังต่อไปนี ้

ธนาคารอาจจะนาเสนอ หรื อผู้ก้ อู าจจะยื่นคาขอเข้ าร่วม โปรแกรมการใช้ บตั รในรูปแบบอื่น เช่น โปรแกรมการเบิกเงินสด
ล่วงหน้ า (Cash Advance) เงินสดโทรสัง่ ได้ (Call for Cash) เงินสดสัง่ ออนไลน์ (Click for Cash) ระบบแบ่งจ่ายรายเดือน
(Citi PayLite) โดยผู้ก้ ตู กลงว่า หากตนได้ รับการอนุมตั จิ ากธนาคารให้ เข้ าร่วมโปรแกรมข้ างต้ นนัน้ ผู้ก้ ตู กลงและยินยอมที่จะ
เข้ าผูกพันตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมดังกล่าว ตามที่ธนาคารจะได้ แจ้ งให้ ทราบเป็ นคราวๆไป หรื อตามที่ปรากฎ
ในเว็ปไซต์ของธนาคาร www.citibank.co.th
2.2 แก้ ไขข้ อที่ 4 ให้ เป็ นข้ อความดังต่อไปนี ้
ผู้ก้ ตู กลงจะชาระคืนเงินกู้ที่ผ้ กู ้ ไู ด้ เบิกถอนไปจากธนาคารพร้ อมดอกเบี ้ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จา่ ยอื่นใดให้ กบั ธนาคาร
ภายในวันครบกาหนดชาระเงินตามที่ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ กู ้ ทู ราบในใบแจ้ งยอดบัญชี ทังนี
้ ้ ผู้ก้ สู ามารถเลือกชาระคืนเงินกู้
ทังหมด
้
หรื อชาระคืนบางส่วนตามอัตราชาระขันต
้ ่าที่ธนาคารกาหนด / กรณีที่ผ้ กู ้ ใู ช้ วงเงินกู้ภายใต้ โปรแกรมเงินสดโทรสัง่ ได้
หรื อระบบแบ่งจ่ายรายเดือนซิตี ้ เพย์ไลต์ ผู้ก้ จู ะต้ องชาระคืนยอดเงินกู้เป็ นรายงวดตามที่ธนาคารกาหนด / กรณีที่การชาระคืน
ดังกล่าวเป็ นการชาระคืนยอดค้ างชาระทีเ่ กินกว่าวงเงินกู้ที่ได้ รับอมุมตั ิ ยอดส่วนเกินดังกล่าวต้ องชาระคืนเต็มจานวนเท่านัน้
โดยไม่มีการชาระคืนบางส่วน / และในกรณีที่ผ้ กู ้ ผู ิดนัดชาระหนี ้หรือชาระล่าช้ ากว่าที่กาหนด ผู้ก้ ตู กลงและยินยอมให้ ธนาคารมี
สิทธิเรี ยกเก็บดอกเบี ้ยผิดนัดได้ ในอัตราที่ธนาคารเห็นสมควรแต่ไม่เกินอัตราสูงสุดตามที่ธนาคารมีสทิ ธิเรี ยกเก็บโดยชอบตาม
กฎหมาย รวมถึงผู้ก้ ตู กลงที่จะชาระค่าใช้ จา่ ยในการติดตามทวงถามหนี ้ให้ แก่ธนาคารตามอัตราทีก่ าหนดไว้ ในข้ อ 3 ผู้ก้ ตู กลง
และรับทราบว่าธนาคารจะนาเงินที่ได้ รับจากผู้ก้ ไู ปชาระบรรดาหนี ้อุปกรณ์ที่ผ้ กู ้ มู ีตอ่ ธนาคาร อันได้ แก่ ดอกเบี ้ยค้ างชาระ เบี ้ย
ปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยอื่นใดก่อน และจึงนาส่วนที่เหลือไปชาระคืนหนี ้ประธาน อันได้ แก่ ต้ นเงินกู้ เว้ นแต่กรณีผ้ กู ้ มู ี
ยอดเงินกู้ภายใต้ โปรแกรมเงินสดโทรสัง่ ได้ หรื อระบบแบ่งจ่ายรายเดือนซิตี ้ เพย์ไลต์ ลาดับการชาระหนี ้จะเริ่ มที่ยอดดังกล่าว
ก่อนอย่างอื่น
3. ข้ อกาหนดและเงื่อนไขโปรแกรมการเบิกเงินสดล่ วงหน้ า (Cash Advance)/เงินสดโทรสั่งได้ (Call for Cash)/เงินสด
สั่งออนไลน์ (Click for Cash)
http://www.citibank.co.th/edm/0416/OTPLOP/tc-lop-otp.pdf
3.1 เพิ่มย่อหน้ านี ้เป็ นข้ อที่ 10 ดังต่อไปนี ้
10. ในกรณีที่ผ้ ขู อเข้ าร่วมโปรแกรมชาระเงินไม่ครบถ้ วนภายในวันที่ครบกาหนดชาระ ผู้ขอเข้ าร่วมโปรแกรมรับทราบและ
ยอมรับว่า นอกจากดอกเบี ้ยผิดนัดที่ธนาคารมีสทิ ธิเรี ยกเก็บจากผู้ขอเข้ าร่วมโปรแกรมแล้ ว ธนาคารยังมีสทิ ธิเรียกเก็บดอกเบี ้ย
เพิ่มเติมในส่วนของเงินต้ นที่ผ้ ขู อเข้ าร่วมโปรแกรมผิดนัดชาระหนี ้ ในช่วงเวลานับจากวันสิ ้นสุดรอบบัญชี (cycle cut date)

จนถึงวันที่ครบกาหนดชาระเงิน ได้ ในอัตราที่ธนาคารเห็นสมควรแต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ธนาคารมีสทิ ธิเรี ยกเก็บโดยชอบตาม
กฎหมาย
4. ข้ อกาหนดและเงื่อนไขโปรแกรม “ บริการแบ่ งชาระยอดใช้ จ่าย (Spending Conversion)”
https://www.citibank.co.th/th/services/pdf/terms-and-conditions.pdf
4.1 เพิ่มย่อหน้ านี ้เป็ นข้ อที่ 5 ดังต่อไปนี ้
5. ในกรณีที่ผ้ ขู อเข้ าร่วมโปรแกรมชาระเงินไม่ครบถ้ วนภายในวันที่ครบกาหนดชาระ ผู้ขอเข้ าร่วมโปรแกรมรับทราบและยอมรับ
ว่า นอกจากดอกเบี ้ยผิดนัดที่ธนาคารมีสทิ ธิเรียกเก็บจากผู้ขอเข้ าร่วมโปรแกรมแล้ ว ธนาคารยังมีสทิ ธิเรี ยกเก็บดอกเบี ้ยเพิ่มเติม
ในส่วนของเงินต้ นที่ผ้ ขู อเข้ าร่วมโปรแกรมผิดนัดชาระหนี ้ ในช่วงเวลานับจากวันสิ ้นสุดรอบบัญชี (cycle cut date) จนถึงวันที่
ครบกาหนดชาระเงิน ได้ ในอัตราที่ธนาคารเห็นสมควรแต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ธนาคารมีสทิ ธิเรี ยกเก็บโดยชอบตามกฎหมาย
5. ข้ อกาหนดและเงื่อนไขของระบบแบ่ งจ่ ายรายเดือน Citi PayLite
http://www.citibank.co.th/th/credit-cards/citibank-paylite.htm
5.1 เพิ่มย่อหน้ านี ้เป็ นข้ อที่ 5 ดังต่อไปนี ้
5. ดอกเบี ้ย
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าชาระเงินไม่ครบถ้ วนภายในวันทีค่ รบกาหนดชาระ ข้ าพเจ้ ารับทราบและยอมรับว่า นอกจากดอกเบี ้ยผิดนัดที่
ธนาคารมีสทิ ธิเรี ยกเก็บจากข้ าพเจ้ าแล้ ว ธนาคารยังมีสทิ ธิเรี ยกเก็บดอกเบี ้ยเพิ่มเติมในส่วนของเงินต้ นที่ข้าพเจ้ าผิดนัดชาระหนี ้
ในช่วงเวลานับจากวันสิ ้นสุดรอบบัญชี (cycle cut date) จนถึงวันที่ครบกาหนดชาระเงิน ได้ ในอัตราที่ธนาคารเห็นสมควรแต่ไม่
เกินอัตราสูงสุดที่ธนาคารมีสทิ ธิเรี ยกเก็บโดยชอบตามกฎหมาย
สาหรับผู้ที่เข้ าร่วมโปรแกรมการเบิกเงินสดล่วงหน้ า (Cash Advance) เงินสดโทรสัง่ ได้ (Call for Cash) เงินสดสัง่ ออนไลน์
(Click for Cash) โปรแกรมบริ การแบ่งชาระยอดใช้ จ่าย (Spending Conversion) ระบบแบ่งจ่ายรายเดือน (Citi PayLite) ท่าน
สามารถศึกษาการคานวณดอกเบี ้ยในกรณีที่ทา่ นชาระเงินไม่ครบถ้ วนภายในวันทีค่ รบกาหนดชาระได้ ที่
https://www.citibank.co.th/en/static/pdf/bc-tc-generic.pdf สาหรับบัตรเครดิตซิตี ้ หรื อ
http://www.citibank.co.th/th/static/pdf/RC_Benefic_Book.pdf สาหรับบัญชีซิตี ้ เรดดี ้เครดิต

