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:
รายละเอียดเกียวกั
บมาตรการช่วยเหลือลู กค้าซิต ี : ตังแต่
19 กรกฎาคม – 31 ธ ันวาคม 2564
Citi Relief Programs Details during 19 July – 31 December 2021
มาตรการ

คําถาม

คําตอบ

Programs

1. การปร ับลด
B า
D
อัตราชําระขันตํ

0
รายละเอียดและเงือนไข
ของโปรแกรม

> าที
0 ต
0 ้องชําระ
บัตรเครดิตซิตปรับลดอั
ี>
ตรายอดขันตํ
ลงจากปกติ 10% ของยอดค ้างชําระ ลงเหลือ
>
5% ตังแต่
1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม
>
2464 และ 8% ตังแต่
1 มกราคม ถึง 31
ธันวาคม 2565*

1. Citi Credit Card
Minimum Payment
Reduction

ของบัตรเครดิต
ซิต ี B

Questions
Program conditions

Additionally, minimum monthly
repayment of THB 200 will be terminated,
effective in May 2020 billing cycle.

>
นอกจากนี ธนาคารซิ
ตแบงก
ี>
์ได ้ทําการยกเลิก
0
> าไม่
0 นอ้ ย
เงือนไขการกํ
าหนดยอดชําระคืนขันตํ
0 ผลตังแต่
> รอบบัญชีเดือน
กว่า 200 บาท ซึงมี

*CLICK for details of total minimum
payment calculation

พฤษภาคม 2563 เป็ นต ้นไป

0 วม
ต ้องลงทะเบียนเพือร่
รายการหรือไม่

Answers
Citi Credit Card is reducing the minimum
monthly repayment from 10% to:
• 5% during April 2020 to December 2021
• 8% from January to December 2022*

> าที
0 ต
0 ้องชําระ
*ดูรายละเอียดการคํานวณยอดขันตํ
ได ้ที0 คลิก
> ผลกับ
ลูกค ้าไม่ต ้องลงทะเบียน โปรแกรมนี มี
>
ลูกค ้าบัตรเครดิตซิตทุ
ี กรายโดยอัตโนมัติ

Do I have to register?

> าจะถู
0
อัตรายอดขันตํ
ก
0
ปรับลดลงเมือใด

> าที
0 ต
0 ้องชําระใหม่
ธนาคารฯ จะปรับอัตรายอดขันตํ
0
>
ตามวันสรุปยอดบัญชีของลูกค ้า ซึงจะมีผลตังแต่
รอบบัญชีเดือนเมษายน 2563 เป็ นต ้นไป

การปรับลดรวมถึงยอด
แบ่งชําระรายเดือนด ้วย
หรือไม่

รายการผ่อนชําระรายเดือนจะยังคงเรียกเก็บยอด
ผ่อนชําระต่อเดือนตามอัตราปกติ และไม่ถูกปรับ
ลดตามโปรแกรมนี >

When will the
minimum monthly
repayment reduction
start?
Does this apply to
installment
transactions?

> าที
0 0
การยกเลิกยอดขันตํ
เรียกเก็บ 200 บาท จะ
0
มีผลเมือใด

> 0 าที0ต อ้ งชํา ระ (minimum
การยกเลิก ยอดขันตํ
>
amount) ไม่ น้อ ยกว่ า 200 บาท จะมีผ ลตังแต่
รอบบัญชีเดือนพฤษภาคม 2563 เป็ นต ้นไป

When will the
termination of
minimum monthly
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No, the program will be applied
automatically to all Citi Credit Card
customers.
The new minimum monthly repayment
will be effective from April 2020 billing
cycle.
No, installment transactions will continue
to be billed as per original monthly
installment and will not be reduced based
on this program.
The minimum monthly repayment of THB
200 will be terminated starting from May
2020 billing cycle.

D
2. การเปลียน
ยอดคงค้างเป็ น
ยอดผ่อนชําระ
รายเดือนสําหร ับ
บัตรเครดิตซิต ี B
และบัญชีซต
ิ ีB
B
เรดดีเครดิต

>
อัตราดอกเบียจะถู
ก
ปรับลดด ้วยหรือไม่

>
0 ที0
อัตราขึนอยู
่ กบ
ั อัตราปกติ หรือโปรแกรมอืนๆ
>
ลูกค ้าได ้รับในขณะนัน

0
รายละเอียดและเงือนไข
ของโปรแกรม

> าหรับลูกค ้าบัตรเครดิตซิตี > และบัญชี
โปรแกรมนี สํ
>
>
ซิตี เรดดีเครดิต ที0ไดร้ บั ผลกระทบโดยตรงจาก
สถานการณ์ COVID-19 หรือสภาวะเศรษฐกิจ
0 ดบัญชีก่อน
และเป็ นลูกคา้ ธนาคารซิตแบงก
ี>
์ทีเปิ
0
วันที 1 มีนาคม 2563 และไม่ มีประวัติคา้ งชํา ระ
เกินกว่า 90 วัน ณ วันที0 1 มีนาคม 2563 และใน
ปัจจุบน
ั

2. Balance
conversion to
installments for
Citi Credit Card
and Citi Ready
Credit

0
สําหรับบัตรเครดิตซิตี > สามารถขอเปลียนแปลง
>
ยอดคา้ งชําระทังหมด ให้เป็ นรายการผ่ อนชําระ
รายเดือนได ้ พร ้อมรับอัตราดอกเบีย> 12% ต่อปี

repayment of THB
200 occur?
Will there be a
reduction in the
interest rate?
Program Conditions

No, the interest rate is subjected to your
current interest rate or any promotional
rate you receive at that time.
This program is applicable to Citi Credit
Card and Citi Ready Credit customers who
have been directly impacted from COVID19 or economic situation and opened the
accounts before March 1, 2020 and not
past due more than 90 days as of March 1,
2020 and at the present.
Eligible Citi Credit Card customers can
convert all outstanding balance into
monthly installment terms, with interest
rate of 12% p.a.

สํ า หรับ บั ญ ชี ซ ิ ตี > เ รดดี เ> ครดิ ต สามาร ถขอ
0
>
เปลียนแปลงยอดค
้างชําระทังหมด
ให้เป็ นรายการ
ผ่ อ นชํา ระรายเดือ นได ้ พร ้อมรับ อัต ราดอกเบีย>
22% ต่อปี

Eligible Citi Ready Credit customers can
convert all outstanding balance into
monthly installment terms, with interest
rate of 22% p.a.

ผู ้ที0 ต ้อ ง ก า ร เ ข ้า ร่ ว ม โ ป ร แ ก ร ม ต ้อ ง ทํ า ก า ร
ลงทะเบี ย นตามช่ อ งทางที0 กํ า หนดตั>งแต่ 17
พฤษภาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 การพิจารณา
และอนุ มต
ั ิเป็ นรายกรณี เป็ นไปตามเงื0อนไขของ
ธนาคารซิตแบงก
ี>
์

Registration is required through the
available contact channels during May 17,
2021 to December 31, 2021.
Citi reserves the right to determine
suitable remedial program according to
individual customers’ impact situation.
Final approval is based on bank’s
discretion and program’s condition.

“
ธนาคารซิตแบงก
ี>
์ขอสงวนสิทธิในการพิ
จารณา
0 กค ้าได ้รับ
มาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบทีลู
ตามแต่กรณี
2
ลูกค ้าต ้องปฎิบต
ั ต
ิ ามเงือนไขของธนาคารฯ
หาก
2
ต ้องการขอยกเลิก หรือแก ้ไขเปลียนแปลง

2

หลังจากธนาคารฯ ได ้ดําเนิ นการอนุ มต
ั ต
ิ ามคํา
ขอเข ้าร่วมโปรแกรม

Once the approval is given, any request to
cancel, amend or alter the program later
on will be subjected to Citi’s guidelines.

“
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการพิ
จารณาอนุ มต
ั ิ
0
0มเติม รวมถึง การเพิ0มวงเงินถาวรและ
สินเชือเพิ
0
ชัวคราว
หรือ การอนุ มัติผ ลิต ภัณ ฑ ห
์ รือ บริก าร
ให้ก ับ ลู ก ค า้ ในอนาคตตามหลั ก เกณฑ แ์ ละ
0
เงือนไขของธนาคารฯ

การปรับลดอัตรา
> ผลกับทุก
ดอกเบียมี
บัญชีหรือไม่ และมีผล
0
เมือไหร่

Citi reserves the right to approve
additional credit line, new products or
any kind of credit extension, subject to
Citi’s terms and conditions.

>
*ยกเว น
้ ค่ า ชํา ระเบี ยประกั
น ภัย ที0 เกิด จากการ
0
สมัครแผนพิทก
ั ษ ์สินเชือเครดิ
ต ชีลด ์ พลัส
>
การปรับ ลดอัต ราดอกเบี ยจะมี ผ ลในกรณี ที0
>
ปั จ จุ บ น
ั ลู ก ค า้ ได ร้ บ
ั อัต ราดอกเบียของบั
ญ ชีสู ง
>
0
กว่าอัตราดอกเบียทีถูกปรับลดลง อย่างไรก็ตาม
ในกรณี ที0 ลู ก ค า้ มี ร ายการบางประเภทที0 ได ร้ บ
ั
> เ ศษอยู่ ในกรณี ที0ลู ก ค า้ ต อ้ งการเข า้
ดอกเบียพิ
>
ร่ว มโปรแกรมนี > อัต ราดอกเบียของยอดคงค
า้ ง
>
> ยวกัน และ
ทังหมดจะถูกปรับเป็ นอัตราดอกเบียเดี
0
>
เปลียนยอดคงค
า้ งทังหมดเป็
นยอดผ่อนชําระราย

Is interest rate
reduction applied to
all accounts and when
the rate gets applied?

เดือน

*Except insurance premium transactions
from Credit Shield Plus program.
Interest rate reduction will apply to
accounts with normal interest rate higher
than the rate identified above. However,
in case customers have other transactions
with special interest rate and wish to join
this program, the new interest rate will
apply to all outstanding balances that will
get converted into installments.

> ผ ล ณ วัน ที0 รายการ
การปรับ อัต ราดอกเบี ยมี
0
เปลียนแปลงยอดคงคา้ งเป็ นยอดผ่ อ นชํา ระราย
เดือ นเสร็จ สมบู ร ณ์ ดัง นั> นท่ า นยัง คงต อ้ งชํา ระ
>
ดอกเบียและค่
า ธรรมเนี ย มใดๆที0ยัง คงค า้ งก่อ น
0
เกิดรายการเปลียนยอดชํ
าระ

New interest will be applied on the date
when installment has been completely
converted. Hence, you remain obliged to
pay interest, fee or charged occurred prior
to the conversion into installment

ในกรณี ทท่
ี0 านมีบต
ั รเครดิตซิตหลายประเภท
ี>
หรือ
>
>
บัญชีซต
ิ ี เรดดีเครดิต การปรับลดอัตราดอกเบีย>
>
จะมีผลสําหรับบัตรเครดิตซิตี > หรือบัญชีซต
ิ เรดดี
ี>
0
0
เครดิต ทีท่านเลือกเข ้าร่วมโปรแกรมเปลียนยอด
ค ้างชําระเท่านั>น

In case you have more than 1 Citi Credit
Cards or have both Citi Credit Cards & Citi
Ready Credit products, Interest rate
reduction will apply only to the Citi Credit
Cards or Citi Ready Credit accounts which
you choose to convert into this program.
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0 วม
ต ้องลงทะเบียนเพือร่
รายการหรือไม่

ลู ก ค า้ ที0จะเข า้ รับ โปรแกรมนี > ต อ้ งเข า้ เงื0อนไข
0
ตามทีธนาคารฯกํ
าหนดและแสดงความจํานงใน
การขอเข า้ ร่ว มมาตรการดัง กล่ า ว ตั>งแต่ 17
พฤษภาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 ผ่านช่องทาง
0 าหนดเท่านั>น
ทีกํ

Do I have to register?

Citi recommends that customers register
through available contact channels at
least 5 business days prior to the
payment due date for the smooth
operation process.

> ลู
> กค ้าต ้องแสดงความจํานงในการขอเข ้าร่วม
ทังนี
มาตรการดังกล่าวเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 วัน
ทํ า การ ก่ อ นวัน ที0ครบกํ า หนดชํา ระเพื0อให้ก าร
0
ดําเนิ นการเป็ นไปอย่างราบรืน
ต ้องแสดงเอกสาร
0 บผลกระทบที0
เกียวกั
ได ้รับหรือไม่

ธนาคารฯ มี สิ ท ธิ ข อตรวจสอบเอกสารหรือ
หลัก ฐานที0แสดงถึง ผลกระทบที0ท่ า นได ร้ บ
ั จาก
0
สถานการณ์เพือประกอบคํ
าขอในการพิจารณา
มาตรการช่วยเหลือให้กับลูกค ้า

Do I need to provide
an evidence of the
impact I get due to
the situation?

จะทราบผลอนุ มต
ั ข
ิ อง
โปรแกรมได ้อย่างไร

ธนาคารฯ จะส่งคํายืนยันการอนุ มต
ั ริ ายการให้กับ
ท่านภายใน 10 วันทํ าการ หลังจากที0โปรแกรม
ได ้รับการอนุ มต
ั ิ
“
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการคิ
ดค่าใช ้จ่ายใน
>
การติดตามทวงถามหนี ตามปกติกรณี ทมี
ี0 การผิด
>
นัดชําระหนี หรือมีการชําระล่าช ้า รวมถึงขอสงวน
“
สิทธิในการคิ
ดอัตราดอกเบีย> และ/หรือ
0 ยวข
0
ค่าธรรมเนี ยมทีเกี
้อง (ถ ้ามี) ตามอัตราสูงสุด
0
ทีกฎหมายกําหนด
กรณี ทลู
ี0 กค ้าเข ้าร่วมโปรแกรมแบ่งชําระรายเดือน
>
>
ลูกค ้าสามารถขอชําระคืนยอดหนี คงค
้างทังหมด

How will I receive a
confirmation on
approval?
Late payment or
delinquency during
the program

หากมีการผิดนัดชําระ
>
หนี ระหว่
างเข ้าร่วม
โปรแกรม จะมีดอกเบีย>
หรือค่าปรับหรือไม่

ลูกค ้าสามารถชําระปิ ด
บัญชีกอ
่ นกําหนดได ้
หรือไม่
รายการหักชําระ
ค่าใช ้จ่ายรายเดือน
อัตโนมัติ เช่น ค่า
สาธารณู ปโภคด่างๆ

Registration is required through the
available contact channels during May 17,
2021 to December 31, 2021.

Pre-termination of
installment under this
program

ได ้ก่อนกําหนดโดยไม่มค
ี า่ ธรรมเนี ยม และต ้อง
0
ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดและเงือนไขของธนาคารฯ
รายการหักชําระค่าใช ้จ่ายรายเดือนอัตโนมัติ จะ
0 านเข ้าร่วมโปรแกรม
ถูกยกเลิกโดยอัตโนมัตเิ มือท่
รวมถึงการหักค่าค่าบริการต่างๆ ผ่านบริการ Citi
One Bill

Will the recurring
transactions e.g. Citi
One Bill get
impacted?
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Citi reserves the right to request you to
provide related documents or evidences
related to the impact you get from the
COVID-19 or economic situation, in order
to consider the suitable relief program for
you.
You will be notified of the approval status
within 10 business days after the program
is approved.
Citi reserves the right to apply collection
fee or charges in case of late payment or
delinquent including the right to charge
interest and/or related fees (if any)
according to the regulatory requirement.
Pre-termination of the installment
transaction under this program is allowed
without pre-termination fee, subject to
the program’s terms and conditions.
Recurring transactions will be
automatically cancelled once you join the
program, including all transactions
registered under Citi One bill.

จะได ้รับผลกระทบ
หรือไม่
การชําระค่าเบีย>

ประกันภัยผ่านแผน
0
พิทก
ั ษ ์สินเชือเครดิ
ต
ชีลด ์ พลัส จะได ้รับ
ผลกระทบหรือไม่

สามารถใช ้วงเงิน
0 มระหว่างเข ้าร่วม
เพิมเติ
โปรแกรมหรือไม่

>
0 กค ้าสมัครเพือรับ
0
เบียประกั
นภัยรายเดือนซึงลู
0
ความคุ ้มครองผ่านแผนพิทก
ั ษ ์สินเชือเครดิ
ต
ชีลด ์ พลัส ผ่านบัตรเครดิตซิตี > หรือบัญชีซต
ิ ี>
>
เรดดีเครดิ
ต จะยังมีผลต่อไปและถูกเรียกเก็บ

Will there be any
impact to my Credit
Shield Plus Insurance
transactions?

ตามปกติ จนกว่าลูกค ้าจะทําการยกเลิกแผน
0 ้วยตัวเอง หรือหากลูกค ้าผิด
พิทก
ั ษ ์สินเชือด
สัญญาในการเอาประกันภัย
>
ดังนั>นลูกค ้าจะยังต ้องทําการจ่ายค่าเบียประกั
นภัย
0
รายเดือนตามกําหนดชําระทีแจ ้งตามใบแจ ้งยอด
>
>
บัญชี รวมทังรายการค่
าเบียประกั
นภัยจะถูกคิด
>
0
ดอกเบียตามอัตราปกติทไม่
ี เกินกฎหมายกําหนด
2 กค ้าตกลงทีจะเข
2
หลังจากทีลู
้าร่วมมาตรการ
H
ช่วยเหลือแล ้วนัน จะไม่สามารถใช ้วงเงินบัตร
2 านมีอยู่
เครดิต (รวมถึงบัตรเครดิตทุกประเภททีท่
2 ตี H เรดดีเครดิ
H
กับธนาคารฯ) และวงเงินสินเชือซิ
ต
2
2
2
เพิมเติม หรือขอสมัครสินเชือเพิมเติมได ้จนกว่า
H จจุบน
จะทําการชําระยอดหนี ปั
ั จนครบถ ้วน หรือ
2 ตพิ
เมือซิ
ี H จารณาอนุ มต
ั ใิ ห้ท่านสามารถกลับมาใช ้
2 มเติ
2 มได ้อีกครังH
สินเชือเพิ

Can I continue my
Credit Card or Ready
Credit account after
entering into this
program?

> ยกเว
>
>
ทังนี
้นค่าชําระเบียประกั
นภัยผ่านแผนพิทก
ั ษ์
0
0 าวข ้างต ้น
สินเชือเครดิต ชีลด ์ พลัสทีกล่

สามารถเลือกระยะเวลา
ผ่อนชําระได ้หรือไม่

ธนาคารฯ จะนํ าเสนอระยะเวลาผ่อนชําระที2
2 อยูใ่ ห้กับลูกค ้า
เหมาะสมกับจํานวนยอดคงค ้างทีมี

กรณี ชาํ ระยอดเข ้ามา
มากกว่าค่างวด

กรณี ทลู
ี2 กค ้าทําการชําระยอดเข ้ามาเป็ นจํานวน
2 ยกเก็บ ธนาคารฯ
มากกว่าค่างวดแต่ละเดือนทีเรี
2 าระเกินตังพั
H กไว ้ เพือนํ
2 าไปหัก
จะนํ าจํานวนเงินทีชํ
2 ยกเก็บในเดือนถัดไป
กับค่างวดทีเรี

Can I choose the
tenors of
installments?
Payment amount
more than installment
billed
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Monthly insurance premium of Credit
Shield Plus programs under Citi Credit
Cards or Citi Ready Credit will continue to
be billed unless you have requested the
cancellation or there is any suspension on
Credit Shield Plus program. Hence,
monthly payment is required to be made
based on the due amount appeared on
monthly statement. The insurance
premium will be subjected to the normal
interest under the regulatory cap.
After you join the relief program, you will
not be able to continue using your Credit
Card (including all credit cards you have
with Citi) or Ready Credit account(s) or
applying for a new loan until all current
outstanding balance is paid off in full.
However, Citi may consider to renew or
grant the credit line/loan to you in the
future at its discretion.
However, insurance premium transactions
from Credit Shield Plus program in the
aforementioned clause will continue to
be billed.
Citi will suggest an appropriate tenor
matched with your outstanding balance
with Citi.
If you make payment more than the
installment billed in any month, Citi will
put the excess payment to deduct with
the next installment billed.

กรณี มบ
ี ต
ั รเครดิต
มากกว่า 1 ประเภท
>ั
หรือมีทงสอง
ผลิตภัณฑ ์ สามารถขอ
เข ้าร่วมโปรแกรมได ้
>
ทังหมดหรื
อไม่อย่างไร

2 ้าร่วมรายการ
ลูกค ้าสามารถขอลงทะเบียนเพือเข
H ยวต่อ 1 ผลิตภัณฑ ์
เพียงครังเดี

If I have more than 1
Citi Credit Cards or
have both products
with Citi, can I register
all for the relief
program?

ในกรณี ทท่
ี2 านมีบต
ั รเครดิตซิตหลายประเภท
ีH
ท่าน
2 ายอดคงค ้างของทุกบัญชีมา
สามารถเลือกทีจะนํ
2 ้าร่วมมาตรการ หรือสามารถเลือก
รวมกันเพือเข
เฉพาะบางบัญชีได ้ อย่างไรก็ตาม หลังจากเข ้า
ร่วมโปรแกรมแล ้ว ท่านจะไม่สามารถใช ้บัตร
2 มตลอด
เครดิตทุกประเภทของท่านได ้เพิมเติ
2
ระยะเวลาทีท่านยังเข ้าร่วมมาตรการอยู่
กรณี ทท่
ี2 านตัดสินใจขอเข ้าร่วมมาตรการเฉพาะ
บัตรเครดิตบางประเภท ถือว่าท่านได ้ใช ้สิทธิการ
เข ้าร่วมมาตรการของผลิตภัณฑับต
ั รเครดิตไป
เรียบร ้อยแล ้ว ท่านจะไม่สามารถขอเข ้าร่วม
2
มาตรการสําหรับบัตรเครดิตประเภทอืนได
้อีก
2
ตลอดระยะเวลาทีกําหนด

In case you have more than 1 Citi Credit
Cards, you can choose to convert all
outstanding balances of all your credit
card accounts, or you can select only the
account you want to enter into the
program. However, after you join the
program, you will not be able to use all
your Citi Credit Cards while you are still in
the program.
If you decide to register only selected
credit card accounts into the program, it
is deemed as you use the right for your
credit card product completely. You
cannot register more credit card accounts
into the program later on.

Hั ญชีบต
กรณี ทท่
ี2 านมีทงบั
ั รเครดิต และ บัญชีซต
ิ ีH
H
2
เรดดีเครดิต ท่านสามารถเลือกทีจะขอเข ้าร่วม
มาตรการเพียงผลิตภัณฑ ์ใดผลิตภัณฑ ์หนึ2 ง หรือ
H
2 านตก
ทังสองผลิ
ตภัณฑ ์ก็ได ้ โดยผลิตภัณฑ ์ทีท่
H
ลงเข ้าร่วมมาตรการดังกล่าวนัน ท่านจะไม่
2 มได ้
สามารถใช ้วงเงินในบัญชีเพิมเติ

ขอยกเลิกการเข ้ารับ
มาตรการช่วยเหลือได ้
หรือไม่

You can register for 1 relief program per
1 product throughout the program
period.

2
กรณี ทลู
ี2 กค ้าได ้ติดต่อเจ ้าหน้าทีและรับทราบ
2 บมาตรการช่วยเหลือ และตัดสินใจที2
ข ้อมูลเกียวกั
H ้ว หากลูกค ้าต ้องการขอ
จะเข ้าร่วมมาตรการนี แล
2
ยกเลิก หรือขอเปลียนแปลงในการเข
้ารับ
2
มาตรการ จะต ้องปฎิบต
ั ต
ิ ามเงือนไขของธนาคาร
ฯ

Can I request to
cancel the program
after joining?
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If you have both Citi Credit Card and Citi
Ready Credit products, you can register
either one or both products for the relief
program. For the product you decide to
join the relief program, you will not be
able to use the credit line during the
program period.
After you have discussed with our officer
and acknowledged program details as well
as decided to join the program, any
request to cancel, amend or alter the
program later on will be subjected to Citi’s
guidelines.

3. การลดค่างวด
3 คคลซิต ี :
สินเชือบุ
และปร ับลดอัตรา
:
ดอกเบียลงเหลื
อ
ไม่เกิน 22%

ลูกค ้าสามารถขอเข ้า
ร่วมมาตรการ
ช่วยเหลือได ้มากกว่า 1
มาตรการหรือไม่

ลูกค ้าสามารถขอรับมาตรการได ้เพียง 1
มาตรการ ต่อ 1 ผลิตภัณฑ ์เท่านั>น ตลอด
0 าหนด
ระยะเวลาทีกํ

2
รายละเอียดและเงือนไข
ของโปรแกรม

H าหรับลูกค ้าสินเชือบุ
2 คคลซิตี H ทีได
2 ้รับ
โปรแกรมนี สํ
ผลกระทบจาก COVID-19 หรือสภาวะเศรษฐกิจ
2 คคลซิตีที
H 2เปิ ดบัญชีก่อน
และเป็ นลูกคา้ สินเชือบุ
2
2
วันที 1 มีนาคม 2563 ซึงไม่มป
ี ระวัตค
ิ ้างชําระเกิน
กว่ า 90 วัน ณ วัน ที2 1 มี น าคม 2563 และใน
ปัจจุบน
ั

Is it possible to apply
for more than 1
program?

Z
ขอสงวนสิทธิยกเว
้นการเสนอมาตรการให้กับ
2
2
ลูกค ้าทีเคยได
้รับความช่วยเหลือโดยการเปลียน
ยอดคงค ้างเป็ นยอดผ่อนชําระรายเดือนสําหรับ
H
บัตรเครดิตซิตี H และ บัญชีซต
ิ ี H เรดดีเครดิ
ต ใน
ระยะเวลาก่อนหน้านี H

The program registration and approval is
limited to 1 program per billing cycle for
each product.
Customers who previously received the
relief program of balance conversion for
Citi Credit Card or Citi Ready Credit in the
previous period are not entitled to
register for a new relief program.

3. Installment
Reduction / Tenor
Extension at
maximum Interest
Rate of 22% for
Citi Personal Loan

ลูกคา้ จะไดร้ บั การลดค่างวดผ่อนชําระรายเดือน
สํ า ห รับ สิ น เ ชื2 อ บุ ค ค ล ซิ ตี H โ ด ย ส า ม า ร ถ ยื ด
ระยะเวลาการผ่อนชําระ และปรับลดอัตราดอกเบียH
ลงเหลือไม่เกิน 22% ต่อปี ในกรณี ทสั
ี2 ญญาเงินกู ้
H
2
ปัจจุบน
ั มีอต
ั ราดอกเบียทีมากกว่า 22% ต่อปี

Program Conditions

This program is applicable to Citi Personal
Loan customers who have been directly
impacted from COVID-19 or economic
situation and opened the accounts before
March 1, 2020 and not past due more than
90 days as of March 1, 2020 and at the
present.
Customers will be eligible for installment
reduction with tenor extension at the
maximum interest rate of 22% p.a. (only
for customers with original interest rate
higher than 22%).

ผู ้ที2 ต ้อ ง ก า ร เ ข ้า ร่ ว ม โ ป ร แ ก ร ม ต ้อ ง ทํ า ก า ร
ล ง ท ะ เ บี ย น ต า ม ช่ อ ง ท า ง ที2 กํ า ห น ด ตัH ง แ ต่ 1
กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 การพิจารณา
และอนุ มต
ั ิเป็ นรายกรณี เป็ นไปตามเงื2อนไขของ
บริษท
ั ซิตคอร
ีH
์ป ลิสซิง2 (ประเทศไทย) จํากัด

Registration is required through the
available contact channels during July 1,
2021 to December 31, 2021.Citi reserves
the right to determine suitable remedial
program according to individual
customers’ impact situation. Final
approval is based on Citi’s discretion and
program’s condition.

Z
บริษท
ั ฯ สงวนสิทธิในการพิ
จารณามาตรการ
2 กค ้าได ้รับตามแต่
ช่วยเหลือตามผลกระทบทีลู
H ลู
H กค ้าไม่สามารถขอยกเลิก
กรณี ทังนี
2
เปลียนแปลง
หรือแก ้ไขการรับข ้อเสนอดังกล่าว
ไม่วา่ ด ้วยกรณี ใดๆ หลังจากบริษท
ั ฯ ได ้
ดําเนิ นการอนุ มต
ั ต
ิ ามคําขอเข ้าร่วมโปรแกรมของ
ลูกค ้า

Once the approval is given, the
cancellation, alteration, and modification
request will not be allowed.
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Z
บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิในการพิ
จารณาอนุ มต
ั ิ
2 มเติ
2 มให้กับลูกค ้าในอนาคตตาม
สินเชือเพิ
2
หลักเกณฑ ์และเงือนไขของบริ
ษท
ั ฯ

2 วม
ต ้องลงทะเบียนเพือร่
รายการหรือไม่

ต ้องแสดงเอกสาร
0 บผลกระทบที0
เกียวกั
ได ้รับหรือไม่

2
2
ลูกค ้าทีจะเข
้ารับโปรแกรมนี H ต ้องเข ้าเงือนไข
ตามที2 บริษท
ั ซิตคอร
ีH
์ป ลิสซิง2 (ประเทศไทย)
จํากัด กําหนดและแสดงความจํานงในการขอเข ้า
H
ร่วมมาตรการดังกล่าว ตังแต่
1 กรกฎาคม ถึง 31
2 าหนดเท่านัHน
ธันวาคม 2564 ผ่านช่องทางทีกํ

Do I have to register?

Citi reserves the right to approve
additional credit line, new products or
any kind of credit extension, subject to
Citi’s terms and conditions.
Registration is required through the
available contact channels during July 1,
2021 to December 31, 2021.
Citi recommends that customers register
through available contact channels at
least 5 business days prior to the
payment due date for the smooth
operation process.

> ลู
> กค ้าต ้องแสดงความจํานงในการขอเข ้าร่วม
ทังนี
มาตรการดังกล่าวเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 วัน
ทํ า การ ก่ อ นวัน ที0ครบกํ า หนดชํา ระเพื0อให้ก าร
0
ดําเนิ นการเป็ นไปอย่างราบรืน
บริษท
ั ฯ มีสท
ิ ธิขอตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน
0
0 านได ้รับจากสถานการณ์
ทีแสดงถึ
งผลกระทบทีท่
0
เพือประกอบคํ
าขอในการพิจารณามาตรการ
ช่วยเหลือให้กับลูกค ้า

Do I need to provide
an evidence of the
impact I get due to
the situation?

จะทราบผลอนุ มต
ั ข
ิ อง
โปรแกรมได ้อย่างไร

2
โปรแกรมลดค่างวดถือเป็ นการเปลียนแปลง
2
2
เงือนไขสัญญาเงินกู ้ทีแตกต่างจากสัญญาเดิม
หากคําขอของลูกค ้าได ้รับการอนุ มต
ั ิ บริษท
ั ฯ จะ
ทําการติดต่อให้ลูกค ้ามาดําเนิ นการเซ็นสัญญา
2 คคลซิตี H
เงินกู ้ฉบับใหม่ทสาขาสิ
ี2
นเชือบุ

How will I receive a
confirmation on
approval?

H การ
อัตราดอกเบียมี
2
เปลียนแปลงหรื
อไม่

H
บริษั ท ฯ จะทํ า การปรับ ลดอัต ราดอกเบี ยของ
2 คคลซิตของท่
สินเชือบุ
ีH
านลงเหลือ 22% ต่อปี ใน
H 2
กรณี ที2 สัญ ญาเงิ น กู ป
้ ั จ จุ บ ัน มี อ ัต ราดอกเบี ยที
2
มากกว่ า 22% ต่ อ ปี ในกรณี ที อัต ราดอกเบี ยH
H
ปั จจุบน
ั ตํ2ากว่า 22% ต่อปี อัตราดอกเบียจะไม่
มี
2
การเปลียนแปลง

Any changes to the
interest rate?
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Citi reserves the right to request you to
provide related documents or evidences
related to the impact you get from the
COVID-19 or economic situation, in order
to consider the suitable relief program for
you.
This program will be considered as
changes to terms and condition of the
original loan agreement. Once the
customers have been approved for this
program, Citi will make an appointment
for customers to come in and sign the
new loan agreement at the designated
Citi branch.
Citi will reduce interest rate of your
Personal Loan contract to 22% p.a. if the
current contract interest rate is higher
than 22% p.a. However, if the current
interest rate is lower than 22% p.a., your
interest rate will remain the same.

4. การพักชําระ
เงินต้นและ
: น
ดอกเบียเป็
ระยะเวลา 2 เดือน

ค่างวดจะมีการ
2
เปลียนแปลงอย่
างไร

H
ค่างวดรวมทังระยะเวลาผ่
อนชําระของลูกค ้าจะมี
2
การเปลียนแปลงไปภายใต
้สัญญาเงินกู ้ใหม่ ซึง2
H
ขึนอยู
ก
่ บั อัตราดอกเบียH และ เงินต ้นคงเหลือ
2 าการเปลียนแปลงค่
2
ในขณะเวลาทีทํ
างวด หรือ
H ดลง ซึงค่
2 างวดใหม่ทลู
หลังจากโปรแกรมสินสุ
ี2 กค ้า
ต ้องชําระจะปรากฏอยูใ่ นใบแจ ้งยอดบัญชี

Any changes to
installment?

ลูกค ้าสามารถชําระเงิน
2 ดบัญชีกอ
เพือปิ
่ น
กําหนดได ้หรือไม่
ลูกค ้าสามารถขอ
2 มเติ
2 มได ้
สินเชือเพิ
หรือไม่

H
ลูกค ้าสามารถขอชําระยอดคงค ้างทังหมดก่
อน
กําหนดของสัญญาได ้โดยไม่มค
ี า่ ธรรมเนี ยม
H ต
H ้องปฏิบต
2
2 าหนดโดยซิตี H
ทังนี
ั ต
ิ ามเงือนไขที
กํ
2
ระหว่างทีลูกค ้าเข ้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ ลูกค ้า
2 มเติ
2 มจากซิตได
จะไม่สามารถขอสินเชือเพิ
ีH ้
จนกว่าจะทําการชําระยอดคงค ้างจนครบถ ้วน

Pre-termination of
loan under this
program
Can I request for a
new loan from Citi?

ค่างวดสุดท้ายภายใต ้
สัญญาใหม่

H ถู
2 กเรียกเก็บไปแล ้วก่อนเข ้าร่วม
ดอกเบียที
มาตรการจะถูกนํ ามาหักจากค่างวดใหม่กอ
่ น ซึง2
H
อาจจะส่งผลให้ลูกค ้าต ้องจ่ายค่างวดสูงขึนในงวด
สุดท้ายภายใต ้สัญญาเงินกู ้ใหม่

Last installment under
new contract

0
ลูกค ้าทีเคยได
้รับ
มาตรการความ
ช่วยเหลือแล ้ว สามารถ
ขอเข ้าร่วมมาตรการ
ช่วยเหลือสําหรับ
0 คคลซิตได
สินเชือบุ
ี > ้อีก
หรือไม่
ขอยกเลิกการเข ้ารับ
มาตรการช่วยเหลือได ้
หรือไม่

Z
บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิยกเว
้นการเสนอมาตรการ
2
ช่วยเหลือในลักษณะเดียวกันให้กับลูกค ้าทีเคย
ได ้รับความช่วยเหลือโดยการปรับลดอัตรา
H อลดค่างวดในการผ่อนชําระก่อนหน้า
ดอกเบียหรื
นี H

Is it possible to
register for the
program again after
joining the previous
relief program?

2
กรณี ทลู
ี2 กค ้าได ้ติดต่อเจ ้าหน้าทีและรับทราบ
2 บมาตรการช่วยเหลือ และตัดสินใจที2
ข ้อมูลเกียวกั
H ้ว หากลูกค ้าต ้องการขอ
จะเข ้าร่วมมาตรการนี แล
2
ยกเลิก หรือขอเปลียนแปลงในการเข
้ารับ
2
มาตรการ จะต ้องปฎิบต
ั ต
ิ ามเงือนไขของบริ
ษท
ั

Can I request to
cancel the program
after joining?

2
รายละเอียดและเงือนไข
ของโปรแกรม

H าหรับลูกค ้าบัตรเครดิตซิตี H บัญชีซต
โปรแกรมนี สํ
ิ ีH
H
2 คคลซิตี H สินเชือศุ
0 ภฤกษ ์
เรดดีเครดิ
ต สินเชือบุ
แ ล ะ สิ น เ ชื2 อ ป รับ ป รุ ง โ ค ร ง ส ร า้ ง ห นี H ที2 ไ ด ้ร ับ
ผลกระทบเนื2 องจากกิจการหรือสถานประกอบการ

4. Payment
Moratorium
Program for 2
months
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Program conditions

Installment amount and tenor will be
changed per the new loan agreement.
This would be calculated based on
interest rate and remaining principal at
the time of program starting and ending.
The new installment amount will also be
stated in the statement.
Pre-termination of loan can be done
without a pre-termination fee under Citi
terms and conditions.
While you join the relief program, you are
not entitled to get additional loan from
Citi, until all outstanding balance is paid
off.
Billed interests will be prioritized in the
new repayment schedule, which could
result in the higher installment amount to
be billed in the last tenor of your new
contract.
Customers who previously received
similar relief program for Personal Loan
in the previous period are not entitled to
register for a new relief program.

After you have discussed with our officer
and acknowledged program details as
well as decided to join the program, any
request to cancel or amend the program
later on will be subjected to Citi’s
guidelines.
This program is applicable to Citi Credit
Card, Citi Ready Credit, Citi Personal Loan,
Citi Rewrite and Restructure Loan
customers who get impact due to the
business shutdown from COVID-19

ตอ้ งปิ ดกิจการจากมาตรการควบคุมของทางการ
และบัญชีต ้องมีสถานะค ้างชําระไม่เกิน 90 วัน

measures by the government. The account
must be no more than 90 days past due
and have been directly impacted from
COVID-19 or economic situation.

ผู ้ที2 ต ้อ ง ก า ร เ ข ้า ร่ ว ม โ ป ร แ ก ร ม ต ้อ ง ทํ า ก า ร
ลงทะเบี ย นตามช่ อ งทางที2 กํ า หนดตัH งแต่ 19
2
กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2564 ซึงการพิ
จารณา
และอนุ มต
ั ิเป็ นรายกรณี เป็ นไปตามเงื2อนไขของ
ซิตี H

Registration is required through the
available contact channels during July 19
to August 15, 2021. Citi reserves the right
to determine suitable remedial program
according to individual customers’ impact
situation. Final approval is based on Citi’s
discretion and program’s condition.

ลูกค ้าจะได ้รับการพักการชําระเงินต ้นและ
H นระยะเวลา 2 เดือน โดยในรอบบัญชี
ดอกเบียเป็
2 กค ้าได ้รับการยกเว ้นการชําระเงิน ลูกค ้าไม่
ทีลู
H
ต ้องชําระเงินใดๆ ทังยอดเงิ
นต ้นและดอกเบียH
ให้กับซิตี H

Customers are not required to make
payment of both principal and interest
portion for 2 billing cycles upon approval.

H
อย่างไรก็ตามซิตยั
ี H งคงทําการคิดดอกเบียของ
ยอดค ้างชําระตามปกติและลูกค ้าจะยังคงต ้อง
H ได
2 ้รับการพักชําระใน
ชําระเงินต ้นและดอกเบียที
2 กค ้าสามารถตรวจสอบจํานวนเงินที2
ภายหลัง ซึงลู
ต ้องชําระได ้จากใบแจ ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือน

However, interest charges still continue
during the payment moratorium period,
and customers will need to make
payment covering principal and interest
charges after the moratorium period
ends. The required payment will be
shown in the statement.

2 านเข ้าร่วมโปรแกรมนี H ซิตขอสงวน
ในระหว่างทีท่
ีH
Z
2
สิทธิในการระงับการใช ้ผลิตภัณฑ ์ทีท่านขอรับ
H นการชัวคราว
2
การพักชําระเงินต ้นและดอกเบียเป็
เป็ นระยะเวลา 2 รอบบัญชี

2 วม
ต ้องลงทะเบียนเพือร่
รายการหรือไม่

ลู ก ค า้ ที2จะเข า้ รับ โปรแกรมนี H ต อ้ งเข า้ เงื2อนไข
2 ตกํ
ตามทีซิ
ี H าหนดและแสดงความจํานงในการขอ
H
เข ้าร่วมมาตรการดังกล่าว ตังแต่
19 กรกฎาคม –
2 าหนดเท่านัHน
15 สิงหาคม 2564 ผ่านช่องทางทีกํ

Do I have to register?

During the moratorium period, the
product that customers request for
payment moratorium will be temporarily
suspended for 2 billing cycles.
Registration is required through the
available contact channels during July 19
to August 15, 2021.
Citi recommends that customers register
through available contact channels at
least 5 business days prior to the
payment due date for the smooth
operation process.

> ลู
> กค ้าต ้องแสดงความจํานงในการขอเข ้าร่วม
ทังนี
มาตรการดังกล่าวเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 วัน
ทํ า การ ก่ อ นวัน ที0ครบกํ า หนดชํา ระเพื0อให้ก าร
0
ดําเนิ นการเป็ นไปอย่างราบรืน
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รายละเอียดของ
โปรแกรมเป็ นอย่างไร
ต ้องแสดงเอกสาร
0 บผลกระทบที0
เกียวกั
ได ้รับหรือไม่

จะทราบผลอนุ มต
ั ข
ิ อง
โปรแกรมได ้อย่างไร
2 ้รับการ
ในช่วงทีได
ยกเว ้นการชําระเงิน มี
H ดและ
ดอกเบียเกิ
ค่าธรรมเนี ยมล่าช ้าขึนH
หรือไม่

ค่าธรรมเนี ยมล่าช ้าและ
H ดนัดชําระ
ดอกเบียผิ
หลังจากครบ
กําหนดการยกเว ้นการ
ชําระเงินแล ้ว ต ้องชําระ
ยอดอย่างไร

2
ลูกคา้ ทีขอเข
า้ ร่วมและไดร้ บั การอนุ มต
ั โิ ปรแกรม
H นเวลา 2
ไม่ต ้องทําการชําระเงินต ้นและดอกเบียเป็
รอบบัญชี
> สิท ธิข อตรวจสอบเอกสารหรือ หลัก ฐานที0
ซิตีมี
0 านไดร้ บั จากสถานการณ์
แสดงถึงผลกระทบทีท่
0
เพื อประกอบคํ า ขอในการพิ จ ารณามาตรการ
ช่วยเหลือให้กับลูกค ้า

How the program
works

ซิตจะส่
ี H ง SMS หรือ อีเมล เพื2อยืนยันภายใน 10
2
วันทําการ หลังจากทีธนาคารฯ
ไดท
้ ําการอนุ มต
ั ิ
โปรแกรมให้กับลูกค ้า
ในรอบบัญชีทลู
ี2 กค ้าได ้รับการยกเว ้นการชําระเงิน
ลู ก ค า้ ไม่ ต อ้ งชํา ระเงิ น ใดๆ ทัHงยอดเงิ น ต น
้ และ
H กบ
ดอกเบียให้
ั ซิตี H อย่างไรก็ตามซิตยั
ี H งคงทําการ
H
คิดดอกเบียของยอดค
้างชําระตามปกติและลูกค ้า
H ได
2 ร้ บั การ
จะยังคงตอ้ งชําระเงินตน
้ และดอกเบียที
พักชําระในภายหลัง

How will I receive a
confirmation on
approval?
What about interest
calculation during the
payment moratorium
period?

ลู ก ค า้ ไม่ ต อ
้ งชํ า ระค่ า ธรรมเนี ยมล่ า ช า้ หรือ
H ดนัดชําระทีเกิ
2 ดขึนในระหว่
H
2 าการ
ดอกเบียผิ
างทีทํ
พัก ชํา ระหนี Hหลัง จากได ร้ บ
ั การอนุ มัติโ ปรแกรม
ดังกล่าว
H
สําหรับบัตรเครดิตซิตี H และบัญชีซต
ิ ี H เรดดีเครดิ
ต
หลังจากครบกําหนดการยกเวน้ การชําระเงินแลว้
2
H 2าต่อ
ลูกคา้ มีหน้าทีในการชํ
าระเงินตามยอดขันตํ
2 ยกเก็บตามปกติ
เดือนทีเรี

Late charge and
delinquent interest

Do I need to provide
an evidence of the
impact I get due to
the situation?

Payment after
program ends

ในกรณี ที2 ลู ก ค า้ มี ย อดแบ่ ง จ่ า ยรายเดื อ นด ว้ ย
> อ้ งกลับมาจ่ายค่างวดต่อเดือนตามปกติ
ลูกหนี ต
0 อนชําระจะเพิมขึ
0 นตามเวลาที
>
0
และจํานวนงวดทีผ่

No payment is required for both principal
and interest portion for 2 billing cycles
upon approval.
Citi reserves the right to request you to
provide related documents or evidences
related to the impact you get from the
COVID-19 or economic situation, in order
to consider the suitable relief program for
you.
SMS or email will be sent out within 10
business days after customer is approved
under this program.
During the payment moratorium period,
customers do not have to pay for both
principal and interest for the billed
statement. However, interest will
continue to be accrued on total
outstanding principal and customers
would still be obliged to pay the deferred
principal, deferred interest and additional
interest arising from the 2-month deferral
period at a later date.
Customers do not need to pay late
charge or delinquent interest which are
posted after approval and between the
deferral period.
For Citi Credit Card and Citi Ready Credit
customers, total minimum payment due is
required, including monthly installment (if
any), after ending of the deferral period.
Tenor will be extended by number of
deferred installment months.
Monthly installment that is deferred, will
be billed in the subsequent month by
order after the deferral period ends;
including the additional interest incurred
during the 2-month deferral period that

ได ้พักชําระ

2 ้รับการยกเว ้นการชําระ
ยอดผ่อนชําระต่องวดทีได
ในเดือนก่อนหน้า จะถูกนํ ามาเป็ นยอดผ่อนชําระ
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H
2
ในเดือนนี และเดื
อนถัดไปตามลําดับ ซึงดอกเบี
ยH
ในระหว่างการพักชําระจะถูกนํ ามาคํานวณดว้ ย
ซึ2งมี ผ ลให้ย อดผ่ อ นชํ า ระรายงวดของเดื อ น
H ซึงลู
2 ก ค า้ สามารถตรวจสอบ
สุ ด ท้า ยเพิ2มสู ง ขึน
H 2าในแต่ละเดือนไดจ้ ากใบแจง้ ยอด
ยอดชําระขันตํ
บัญชี

will
simultaneously
increase
the
installment amount of the last tenor.
Customers can check their monthly
payment due on the billing statement.
For Citi Rewrite customers, total
installment due is required after the
deferral period ends. Tenor will be
extended by number of deferred
installment months. Customers can check
their monthly payment due on the billing
statement.

2 ภฤกษ ์ เมื2อหมดระยะเวลา
สําหรับบัญชีสินเชือศุ
พัก ชํา ระแล ว้ ลู ก ค า้ ต อ้ งกลับ มาจ่ า ยค่ า งวดต่ อ
2 กคา้ ตอ้ งผ่ อน
เดือนตามปกติ และจํานวนงวดทีลู
H
2ได พ
ชํา ระจะเพิ2มขึนตามระยะเวลาที
้ ก
ั ชํา ระ ซึง2
ลู ก ค า้ สามารถตรวจสอบยอดชํา ระต่ อ เดือ นได ้
จากใบแจ ้งยอดบัญชี

หากเข ้าร่วมโปรแกรม
นี H จะส่งผลต่อประวัติ
การชําระเงินหรือไม่

ในกรณี ลก
ู ค ้ามีบต
ั ร
เครดิต หรือบัญชีซต
ิ ีH
H
เรดดีเครดิตมากกว่า 1
บัญชี ลูกค ้าสามารถ
ขอเข ้าร่วมโปรแกรม

For Citi Personal Loan and Restructured
Loan customers, monthly installment
required per original contract agreement
will resume. Customers will be required
to pay monthly installment and total past
due amount (if any). The deferred
installment amounts will be added to the
installment amount of the last contractual
month. Customers can check their
monthly payment in the billing
statement.

H
สํ า หรับ บัญ ชีสิ น เชื2อบุ ค คลซิตี รวมถึ
ง สิ น เชื2อ
2
ปรับปรุงโครงสร ้างหนี H เมือหมดระยะเวลาพั
กชําระ
แล ว้ ลู ก หนี H ต อ
้ งกลับ มาจ่ า ยค่ า งวดต่ อ เดื อ น
ตามปกติซงประกอบไปด
ึ2
ว้ ยค่างวดต่อเดือนและ
H
ยอดหนี Hคงค า้ งที2เกิน กํ า หนดชํา ระทังหมดก่
อน
ได ้รับการอนุ มต
ั เิ ข ้าโปรแกรม ถ ้า)มีสําหรับค่า (
ง ว ด ที2 ไ ด ้ร ับ ก า ร เ ลื2 อ น ชํ า ร ะ นัH น จ ะ ถู ก นํ า ไ ป
2 กคา้ ตอ้ ง
คํานวณรวมกับค่างวดเดือนสุดท้ายทีลู
H
H
2 ก ค า้
ชํา ระโดยมู ล หนี ทังหมดจะยัง คงเดิ ม ซึงลู
สามารถตรวจสอบยอดชําระต่อเดือนไดจ้ ากใบ
แจ ้งยอดบัญชี
ตลอดระยะเวลาโปรแกรม ประวัตก
ิ ารชําระเงิน
2
ของลูกค ้าจะไม่เปลียนแปลงจากสถานะก่
อน
2 ้เข ้าร่วมโปรแกรม โดยทีลู
2 กค ้าต ้องทํา
หน้าทีได
2
การชําระเงินตามทีปรากฎในใบแจ
้งยอดบัญชี
กําหนดหลังจากจบโปรแกรม

Any impact on
customers’ payment
history?

ในกรณี ทลู
ี2 กค ้ามีบต
ั รเครดิตซิตหลายบั
ีH
ญชี
H
รวมถึงบัญชีซต
ิ ี H เรดดีเครดิ
ต ลูกค ้าสามารถขอ
เข ้าร่วมโปรแกรมสําหรับทุกบัญชีทลู
ี2 กค ้ามีอยูไ่ ด ้

Can I register more
than one Credit Card
or Ready Credit
accounts under this
program?
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No, the customers’ payment history will
not be affected during the payment
moratorium period. The credit status will
be the same prior to participating into
this program.
After program end, customer is obliged to
pay total payment due as stated on billing
statement.
In case customers hold multiple Citi
Credit Cards or Citi Ready Credit
accounts, registration is allowed for all
accounts.

สําหรับทุกบัญชีได ้
หรือไม่
ลูกค ้าสามารถขอเข ้า
H
2
ร่วมโปรแกรมนี ขณะที
กําลังเข ้าร่วมโปรแกรม
2
ช่วยเหลืออืนหรื
อไม่

2 ้าเงือนไขสามารถขอพั
2
ลูกค ้าทีเข
กการชําระเงิน
H นระยะเวลา 2 รอบบัญชี
ต ้นและดอกเบียเป็
2 ้าร่วมมาตรการอืนอยู
2
ในขณะทีเข
ไ่ ด ้

ลูกค ้าสามารถใช ้วงเงิน
ของบัตรเครดิตซิตี H
หรือบัญชีซต
ิ ี H เรดดี H
เครดิตในระหว่างการ
พักชําระได ้หรือไม่

บัญชีบต
ั รเครดิตทุกประเภท รวมถึงบัญชีซต
ิ ีH
H
เรดดีเครดิ
ตของท่านจะถูกระงับการใช ้งาน
2
ชัวคราวในระหว่
างการพักชําระ และจนกว่า
ระยะเวลาการพักชําระจะเสร็จสินH

ถ ้ามีการหักบัญชี
ธนาคารแบบอัตโนมัติ
จะต ้องทําอย่างไร

H ้ แต่
ลูกค ้าสามารถขอเข ้าโปรแกรมพักชําระหนี ได
จะต ้องดําเนิ นการยกเลิกการหักบัญชีธนาคาร
แบบอัตโนมัตด
ิ ้วยตนเองตามระเบียบปกติของ
ธนาคาร และทําการลงทะเบียนการหักบัญชี
H อต ้องการกลับมาใช ้ไหม่
อัตโนมัตอิ ก
ี ครังเมื

Is it possible for
customers to get this
program while they
are under other relief
program?
Can customers
continue to use the
Citi Credit Card or
Ready Credit during
the payment
moratorium period?
For direct debit
customers, what
should the customers
do?
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Customers can request to join the
payment moratorium program for 2
months even if they are currently under
other relief programs by Citi.
Customers will not be able to continue
using the Credit Card or Ready Credit
account(s) until the 2-month moratorium
period is over.
Customers will need to revoke the direct
debit setting by themselves per normal
procedure during the payment
moratorium period and can resume the
service again after the program ends.

