
ขอกำหนดและเง�อนไข

ของโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน

ซิตี้ ไพรออริตี้

ขอกำหนดและเง�อนไขทั่วไปของโปรโมชั่นเวลคัมโบนัสและดับเบิ้ลอัพ

สำหรับลูกคาซิตี้โกลด/ซิตี้ ไพรออริตี้ใหม

 1.  โปรโมชั่นเวลคัมโบนัสและดับเบิ้ลอัพมีผลสำหรับลูกคาซิตี้โกลด/ซิตี้ ไพรออริตี้ใหมที่เปดบัญชี ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2563

  – 31 ธันวาคม 2563 และมียอดเงินรวมในทุกบัญชีเงินฝาก/เงินลงทุนตามจำนวนที่กำหนดตามรายละเอียดขอที่ 5   

  ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น โดยลูกคาซิตี้โกลด/ซิตี้ ไพรออริตี้ใหม คือ ลูกคาที่ไมเคยเปดบัญชีเงินฝาก และ/หรือ    

  บัญชีเงินลงทุนกับธนาคารซิตี้แบงกมากอน

2. ในการรับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอรด และ/หรือเครดิตเงินคืนสำหรับโปรโมชั่นเวลคัมโบนัส ลูกคาจะตองมียอดเงินรวมในทุกบัญชี  

  เงินฝาก/เงินลงทุนตามจำนวนที่กำหนดในขอที่ 5 ภายใน 2 เดือนปฏิทินนับรวมเดือนที่เปดบัญชี และลูกคาจะตองมียอดใชจาย  

  ผานบัตรเครดิตซิตี้ที่รวมรายการขั้นต่ำ 5,000 บาท ภายใน 3 เดือนปฏิทินนับรวมเดือนที่เปดบัญชี

3. คะแนนสะสมซิตี้ รีวอรด และ/หรือเครดิตเงินคืนสำหรับโปรโมชั่นเวลคัมโบนัส จะถูกเครดิตเขาบัตรเครดิตซิตี้ของลูกคาที่มียอด  

  ใชจายสูงสุด ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาใชจายที่กำหนดให

4. ลูกคาซิตี้โกลด/ซิตี้ ไพรออริตี้ใหมตองเปนผูถือบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทยเทานั้น (ยกเวนผูถือบัตรเครดิตซิตี้   

  ซิมพลิซิตี้ และ ซิตี้ เมอรเซเดส ไมสามารถเขารวมโปรโมชั่นนี้ได) และคงสถานภาพเปนผูถือบัตรหลักตลอดระยะเวลาของ   

  โปรโมชั่น เพ�อรับสิทธิประโยชนจากโปรโมชั่นนี้

5. กรุณาศึกษารายละเอียดและเง�อนไขในการใชคะแนนสะสมซิตี้ รีวอรด แลกรับของกำนัลที่รวมรายการไดที่

  https://www.citirewards.com/

6. ลูกคาซิตี้โกลด/ซิตี้ ไพรออริตี้ใหมที่เขาตามเง�อนไขขอ 1 และ 4 จะไดรับดับเบิ้ลอัพคะแนนสะสมซิตี้ รีวอรดและ/หรือเครดิต   

  เงินคืนเพิ่มขึ้นอีกเทาตัวจากคะแนนสะสม/เงินคืนที่คำนวณจากยอดใชจายโดยปกติ โดยคิดจากรอบสรุปบัญชีในแตละเดือน   

  ของบัตรเครดิตซิตี้ที่มียอดใชจายสูงสุด ซึ่งไมนับรวมคะแนนสะสมและ/หรือเงินคืนพิเศษที่ลูกคาไดรับจากโปรโมชั่นอ�นๆ   

  ในเดือนนั้นๆ โดยลูกคาจะไดรับดับเบิ้ลอัพคะแนนสะสมซิตี้ รีวอรด และ/หรือเครดิตเงินคืนรวมเพิ่มสูงสุด

  ตอลูกคา 1 ทานตอเดือน ตามตารางดานบน นับตั้งแตเดือนที่เปนลูกคาซิตี้โกลด/ซิตี้

  ไพรออริตี้ใหม



6. ลูกคาจะไดรับคะแนนสะสมและ/หรือเครดิตเงินคืนจากโปรโมชั่นดับเบิ้ลอัพภายใน 60 วันหลังจากรอบสรุปบัญชีบัตรเครดิตซิตี้  

  ในแตละเดือน ทั้งนี้ในกรณีที่ลูกคามียอดใชจายสูงสุดบนบัตรเครดิตซิตี้คนละประเภทในแตละรอบสรุปบัญชี ธนาคารฯ   

  ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสมและ/หรือเครดิตเงินคืนใหบนบัตรเครดิตที่มียอดใชจายสูงสุดตามเง�อนไขดังตารางขอที่ 5  

  โดยจะไมนำคะแนนสะสมที่ลูกคาไดรับจากบัตรเครดิตประเภทอ�นมารวมในการคำนวณดับเบิ้ลอัพโบนัส

7.  เงินใหม หมายถึงเงินที่มีที่มาของเงินฝาก หรือเงินลงทุนจากนอกธนาคารฯ โดยเงินฝาก หรือเงินลงทุนที่ถูกโยกยายจากบัญชี  

  ภายในธนาคารฯ ไมนับวาเปนเงินใหม

8.  ลูกคาจะตองคงสถานะมียอดบัญชีเงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนกับธนาคารฯ ตามจำนวนที่กำหนดในขอที่ 5 ตลอดระยะเวลา   

  โปรโมชั่น

9.  ลูกคาที่มีสิทธิ์เขารวมรายการโปรโมชั่นตองมิใชบุคคลอเมริกัน

10.  ลูกคาที่มีสิทธิ์เขารวมรายการโปรโมชั่นตองมีที่อยูในการจัดสงเอกสารภายในประเทศไทย

ประเภทบัญชี

คะแนนสะสมซิตี้ รีวอรดสูงสุด เครดิตเงินคืนสูงสุด

สำหรับบัตรเครดิต

ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

บัตรเครดิต ซิตี้ทุกประเภท 

(ยกเวน บัตรเครดิตซิตี้ เมอรเซเดส

/ ซิตี้ รอยัล ออรคิด พลัส

/ ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

และ ซิตี้ ซิมพลิซิตี้)

50
ลานบาทขึ้นไป

10 – 49.99
ลานบาท

5 – 9.99
ลานบาท

280,000 คะแนน

• เวลคัมโบนัส 100,000 คะแนน และ

• ดับเบิ้ลอัพสูงสุด 15,000 คะแนน/

เดือน นาน 12 รอบเดือน

230,000 คะแนน

• เวลคัมโบนัส 50,000 คะแนน และ

• ดับเบิ้ลอัพสูงสุด 15,000 คะแนน/

เดือน นาน 12 รอบเดือน

120,000 คะแนน

• เวลคัมโบนัส 24,000 คะแนน และ

• ดับเบิ้ลอัพสูงสุด 8,000 คะแนน/

เดือน นาน 12 รอบเดือน

40,000 คะแนน

• เวลคัมโบนัส 8,000 คะแนน และ

• ดับเบิ้ลอัพสูงสุด 2,666 คะแนน/

เดือน นาน 12 รอบเดือน

12,000 บาท

• เวลคัมโบนัส 2,400 บาท และ

• ดับเบิ้ลอัพสูงสุด 800 บาท

/เดือน นาน 12 รอบเดือน

1 – 4.99
ลานบาท

30,000 คะแนน

• เวลคัมโบนัส 6,000 คะแนน และ

• ดับเบิ้ลอัพสูงสุด 2,000 คะแนน/

เดือน นาน 12 รอบเดือน

10,000 คะแนน

• เวลคัมโบนัส 2,000 คะแนน และ

• ดับเบิ้ลอัพสูงสุด 666 คะแนน/

เดือน นาน 12 รอบเดือน

3,000 บาท

• เวลคัมโบนัส 600 บาท และ

• ดับเบิ้ลอัพสูงสุด 200 บาท

/เดือน นาน 12 รอบเดือน

76,666 คะแนน

• เวลคัมโบนัส 16,666 คะแนน และ

• ดับเบิ้ลอัพสูงสุด 5,000 คะแนน/

เดือน นาน 12 รอบเดือน

23,000 บาท

• เวลคัมโบนัส 5,000 บาท และ

• ดับเบิ้ลอัพสูงสุด 1,500 บาท/

เดือน นาน 12 รอบเดือน

93,333 คะแนน

• เวลคัมโบนัส 33,333 คะแนน และ

• ดับเบิ้ลอัพสูงสุด 5,000 คะแนน/

เดือน นาน 12 รอบเดือน

 28,000 บาท

• เวลคัมโบนัส 10,000 บาท และ

• ดับเบิ้ลอัพสูงสุด 1,500 บาท/

เดือน นาน 12 รอบเดือน

บัตรเครดิต ซิตี้

รอยัล ออรคิด พลัส

หรือ



11.  สำหรับลูกคาที่มีบัญชีรวมเพ�อวัตถุประสงคของโปรโมชั่นนี้ ยอดคาใชจายบัตรเครดิต ยอดเงินคงเหลือในบัญชีและธุรกรรม   

  ใดๆ ที่เกิดขึ้นรายเดือนจะถูกคำนวณภายใตเจาของบัญชีหลักเทานั้น โดยสิทธิประโยชนจะมอบใหแกเจาของบัญชีหลักที่เปน   

  ลูกคาธนาคารฯ เทานั้น

12.  ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินขอโตแยง หรือขอพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวของกับรายการสงเสริมการขายนี้ 

ขอกำหนดและเง�อนไขเอกสิทธิ์ดานไลฟสไตล สำหรับลูกคาซิตี้ ไพรออริตี้

1.  สิทธิประโยชนนี้สำหรับสมาชิกที่ชำระคาบริการผาน Grab แอปพลิเคชั่นในประเทศไทย เชน บริการเดินทาง บริการ 

  GrabFood และ บริการ GrabExpress ผานบัตรซิตี้ ไพรออริตี้ เดบิต มาสเตอรการดหรือบัตรเครดิตซิตี้

2.  ธนาคารจะมอบเครดิตเงินคืนตามยอดที่ใชจายจริงเขาบัญชีออมทรัพยเม�อใชจายผานบัตร ซิตี้ ไพรออริตี้ เดบิต   

  มาสเตอรการด และเขาบัตรเครดิตใบที่ใชจาย เม�อลูกคาใชจายผานบัตรเครดิตซิตี้ ภายใน 60 วันหลังจากเดือนที่มียอด   

  การใชจาย โดยมีมูลคาสูงสุดไมเกิน 1,000 บาท/ทาน/รอบ 6 เดือนปฏิทิน โดยรอบ 6 เดือนปฏิทิน นับจากเดือนมกราคม   

  ถึงเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม

3.  การจำกัดเครดิตเงินคืนจะเปนไปตามลำดับการใชของแตละรายการในแตละเดือน

4.  สิทธิประโยชนนี้ ไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสด และไมสามารถโอนสิทธิใหกับผูอ�น หรือยกยอดไปใชในเดือนถัดไปได

5.  สิทธิประโยชนนี้ ไมสามารถใชรวมกับโปรโมชั่นอ�นได

6.  บุคคลอเมริกันไมสามารถเขารวมสิทธิประโยชนนี้

7.  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินขอโตแยงหรือขอพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวของกับสิทธิประโยชน

8.  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง�อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชนนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

9. ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2563

รับเครดิตเงินคืน Grab
เครดิตเงินคืน Grab 1,000 บาทตอ 6 เดือน เม�อใชบริการ Grab ในประเทศไทย



1.  สิทธิประโยชนนี้สำหรับสมาชิกที่ชำระคาอาหาร,เคร�องด�ม และสินคาผานบัตรเดบิตซิตี้โกลด มาสเตอรการดหรือบัตรเครดิตซิตี้  

  ณ ราน Starbucks ทุกสาขา ยกเวนสาขาที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง

2.  ธนาคารฯ จะมอบเครดิตเงินคืนตามยอดที่ใชจายจริงเขาบัญชีออมทรัพย ในกรณีที่ลูกคาใชจายผานบัตรซิตี้โกลด เดบิต   

  มาสเตอรการด และธนาคารฯ จะมอบเครดิตเงินคืนตามยอดที่ใชจายจริงเขาบัตรเครดิตใบที่ใชจาย เม�อลูกคาใชจายผาน   

  บัตรเครดิต ภายใน 60 วันหลังจากเดือนที่มียอดการใชจาย โดยมีมูลคาสูงสุดไมเกิน 150 บาท/ทาน/รอบเดือนปฏิทิน

3.  การจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดเปนไปตามเง�อนไขของบัตรฯที่มีการใชจายสูงสุดในยอด 150 บาท แรก ในแตละเดือน   

  หรือหากลูกคาใชจายผานบัตรหลายใบดวยยอดที่เทากัน การจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดนั้นจะเปนไปตามหนาบัตรฯ    

  ตามลำดับดังตอไปนี้ โดยเรียงจากบัตรฯ ซิตี้ อัลทิมา/ซิตี้ รอยัล ออรคิด พลัส/ซิตี้ เพรสทีจ/ซิตี้ พรีเมียร/ซิตี้ รีวอรด/ซิตี้   

  แคชแบ็ก/ซิตี้ ซิมพลิซิตี้ และซิตี้โกลด เดบิต มาสเตอรการด ตามลำดับ

4.  สิทธิประโยชนนี้ ไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสด และไมสามารถโอนสิทธิใหกับผูอ�น หรือยกยอดไปใชในเดือนถัดไปได

5.  บุคคลอเมริกันไมสามารถเขารวมสิทธิประโยชนนี้

6.  ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินขอโตแยงหรือขอพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวของกับสิทธิประโยชนนี้

7.  ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง�อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชนนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

8. ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2563

รับเครดิตเงินคืนที่ราน Starbucks
เครดิตเงินคืนมูลคา 150 บาทตอเดือนเม�อชำระคาอาหาร, เคร�องด�ม และสินคาที่ราน Starbucks

รับเครดิตเงินคืนที่สถานีบริการน้ำมันเชลล

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4% เมิ่อเติมน้ำมันที่ปมเชลล

1.  คำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดการใชจายทุกๆ 800 บาท และไมเกิน 1,600 บาท/เซลลสลิป โดยจำกัดยอดใชจายรวม 4,800  

  บาทแรก/เดือน/ลูกคา 1 ทาน (รวมบัตรทุกประเภททั้งบัตรเครดิต (บัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน) และ บัตรเดบิต ซิตี้   

  ไพรออริตี้ มาสเตอรการด) เฉพาะปมน้ำมันเชลลที่รวมรายการเทานั้น

2.  การจำกัดเครดิตเงินสูงสุดเปนไปตามเง�อนไขของบัตรเครดิตที่มีการใชจายสูงสุดในยอด 4,800 บาทแรกในแตละเดือน   

  หรือหากลูกคาใชจายผานบัตรหลายใบดวยยอดที่เทากัน การจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดนั้นจะเปนไปตามบัตรเครดิต    

  ที่ไดรับเครดิตเงินคืนสูงสุดดังตอไปนี้

3.  สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา/ซิตี้ เพรสทีจ/ซิตี้ ซีเล็คท/ซิตี้ พรีเมียร รับเครดิตเงินคืน 3% สำหรับสมาชิก   

  บัตรเครดิตซิตี้ รีวอรด/ซิตี้ รีวอรด ทอง รับเครดิตเงินคืน 2%



4.  สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม และ ซิตี้ แม็คโคร รับเครดิตเงินคืน 1%

5.  สงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทย และ ลงทะเบียนเขารวมโปรโมชั่นในระยะเวลาโปรโมชั่น    

  ยกเวนบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออรคิด พลัส ทีไมเขารวมรายการ

6.  สำหรับลูกคาซิตี้ ไพรออริตี้ที่มีการใชจายเพ�อเติมน้ำมันเชลลที่สถานีบริการน้ำมันเชลล ผานบัตรเครดิตซิตี้ที่ระบุขางตน   

  จะไดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4%

7.  สำหรับลูกคาซิตี้ ไพรออริตี้ (ลูกคา ซิตี้ ไพรออริตี้ หมายถึง ลูกคาที่มียอดบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุนรวมกับธนาคารฯ  

  รวมมูลคาตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป) รับเครดิตเงินคืน 4% โดยจำกัดยอดเงินคืนสูงสุด 192 บาท ตอ เดือน เม�อใชจายผานบัตร  

  เครดิตซิตี้แบงกที่ระบุขางตนหรือบัตรเดบิต ซิตี้ ไพรออริตี้ มาสเตอรการด

8.  ธนาคารฯ ขอ ยกเวนการใหคะแนนสะสมซิตี้รีวอรดสำหรับการใชจายผานบัตรฯที่รวมรายการที่สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ  

  (ยกเวนบัตรเครดิต ซิตี้ อัลทิมา) ธนาคารฯ จะเครดิตเงินคืนเขาบัญชีบัตรหลัก และ/หรือบัญชีออมทรัพย ภายใน 60 วัน   

  หลังจากสิ้นเดือนที่มียอดการใชจายนั้นๆ

9.  สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่คงสถานภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึงวันที่เครดิตเงินคืนเขาบัญชี

10.  ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินขอโตแยงหรือขอพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวของกับรายการสงเสริมการขายนี้

11.  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

1.  เฉพาะการใชจาย ณ ซูเปอรมารเก็ตที่รวมรายการ

2.  สำหรับยอดใชจายตั้งแต 800 บาทขึ้นไป/เซลสสลิป และจำกัดเครดิตเงินคืน 800 บาท/สมาชิกบัตร (บัตรหลักรวมบัตรเสริม)  

  /เดือน/รวมทุกซูเปอรมารเก็ต สำหรับลูกคาซิติ้ไพรออริติ้

3.  ลงทะเบียนผาน SMS เพียงครั้งเดียวเพ�อรับเครดิตเงินคืน พิมพ SUP (เวนวรรค) ตามดวยหมายเลขบัตรฯ 12 หลักสุดทาย  

  (ไมตองเวนวรรคระหวางหมายเลข) สงมาที่ 4712228 (คาสงครั้งละ 3 บาท)

4.  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 สิงหาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2563

5.  เครดิตเงินคืนจะโอนเขาบัญชีบัตรฯหลักภายใน 60 วันหลังจบเดือนที่ทำรายการ โดยสมาชิกบัตรฯ จะตองคงสภาพสมาชิก   

  บัตรฯ จนถึง ณ วันที่ทำการเครดิตเงินคืนเขาบัญชี

6.  ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง�อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชนนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

7.  ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินขอโตแยงหรือขอพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวของกับสิทธิประโยชนนี้

รับเครดิตเงินคืนที่ซูเปอรมารเก็ตที่รวมรายการ

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8% เม�อใชจายผานบัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร ที่ซูเปอรมารเก็ตที่รวมรายการ



1.  ธนาคารซิตี้แบงก (“ธนาคารฯ”) ใหบริการและมอบสิทธิพิเศษจากรายการสงเสริมการขายใหเฉพาะลูกคาที่ชำระคาเบี้ยประกัน   

  ผานบัตรเครดิตซิตี้เทานั้น

2.  เม�อซื้อประกันภัยการเดินทางออนไลนผานชองทาง www.msig-thai.com/citibank โดยใชรหัสโปรโมชั่น

  "CITIPRIORITY"

  • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18% เม�อซื้อประกันภัยการเดินทางออนไลนผาน MSIG แบบรายป

  • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% เม�อซื้อประกันภัยการเดินทางออนไลนผาน MSIG แบบรายเที่ยว

3.  ธนาคารฯ ไมไดชี้ชองใหมีการทำประกัน หรือเปนตัวแทนหรือเปนนายหนาในการใหประกันภัยแตอยางใด

4.  บริษัทประกันที่เขารวมรายการสงเสริมการขายคือบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)

5.  การรับประกันนั้นขึ้นอยูกับเง�อนไขและขอกำหนดของบริษัทประกันภัย

6.  เง�อนไขและขอกำหนดของบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) นั้นถูกกำหนดโดย บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส  

  โบรคเกอรส (ประเทศไทย) จำกัด

7.  การชำระเบี้ยประกันดวยบัตรเครดิตซิตี้ ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ถือเปนการทำรายการผานบัญชีบัตรเครดิตเดียวกัน 

8.  ทานจะไดรับเครดิตเงินคืนเขาบัตรเครดิตซิตี้ตอเม�อกรมธรรมไดรับการอนุมัติ ภายใน 90 วันหลังจากสิ้นเดือนที่การอนุมัติ   

  การทำรายการบัตรฯ สำเร็จ หรือเม�อกรมธรรมไดรับการอนุมัติ หรือ ระยะเวลาการใชสิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม    

  โดยไมเสียคาธรรมเนียมหมดลง

9.  เครดิตเงินคืนไมสามารถเปลี่ยนเปนเงินสด หรือ โอนได

10.  ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินขอโตแยงหรือขอพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวของกับรายการสงเสริมการขายนี้

11.  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 เมษายน  2563– 31 ธันวาคม 2563

รับเครดิตเงินคืนเม�อซื้อประกันออนไลน MSIG ดวยบัตรเครดิตซิตี้

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18%



โอกาสพิเศษเน�องในวันเกิดรับ Birthday Voucher at Sizzler

1.  สิทธิประโยชนนี้สำหรับลูกคาซิตี้ ไพรออริติ้ ซึ่งรักษายอดบัญชีเงินฝากและ/หรือ เงินลงทุนกับธนาคารซิติ้แบงกตั้งแต

  1 ลานบาทขึ้นไป อยางนอย 2 เดือน

2.  สามารถนำ voucher ไปแลกรับบัตรสมาชิก จากรานอาหาร Sizzler ทุกสาขา

3.  บัตรสมาชิกมีอายุ 1 ป นับตั้งแตวันที่ลงทะเบียน

4.  สิทธิพิเศษนี้ไมสามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเปนเงินสดได

5.  สงวนสิทธิ์การใช 1 voucher/1 บัตรสมาชิก

6.  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินขอโตแยงหรือขอพิพาทใดๆที่เกี่ยวของกับสิทธิประโยชน

7.  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง�อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชนนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

เง�อนไขสำหรับบัตรสมาชิก Sizzler

1.  รับสวนลด 10% อาหารและเคร�องด�มเม�อชำระดวยเงินสด หรือ 5% สำหรับบัตรเครดิต งดใชรวมกับคูปองสวดลดอ�นๆ   

  เมนูโปรโมชั่น และเมนูซิซซเลอรบาร

2.  รับฟรี Combination Platter เมนูใดก็ได 1 เมนู มูลคา 399 บาท (ใชสิทธิ์ได 1 ครั้ง ภายในเดือนเกิด     

  โปรดแสดงบัตรประชาชนพรอมบัตรสมาชิกซิซซเลอร)

3.  กรณีบัตรสมาชิกสูญหายหรือชำรุด ทางซิซซเลอร ขอสงวนสิทธิ์ในการออกบัตรใหมในทุกกรณี

4.  โปรดแสดงบัตรสมาชิกเม�อสั่งอาหาร

5.  บัตรสมาชิกนี้สามารถใชสิทธิ์ไดตามเง�อนไขที่ทางซิซซเลอรกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง�อนไข    

  หรือยกเลิกโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

6.  ในกรณีที่อัพเกรดบัตรสมาชิกเปนบัตรเงินสดเพิ่ม และบัตรสมาชิกสูญหาย ซิซซเลอร ไมสามารถทำการอายัดหรือชดเชย   

  มูลคาของเงินคงเหลือในบัตรได

โอกาสพิเศษเน�องในวันเกิด รับ Sizzler Gold Membership Card
รับสวนลด 10% สำหรับคาอาหารและเคร�องด�มในราน Sizzler


