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บัตรเครดิตซิตี้
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับบัตรเครดิตซิตี้
บัตรเครดิตซิตี้เปนบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารซิตี้แบงก ซึ่งเปนสถาบันการเงินชั้นนําของสหรัฐอเมริกา
ดวยประสบการณและความชํานาญของเรา ทานจึงมั่นใจไดวาบัตรเครดิตซิตี้เปนบัตรที่มอบสิทธิพิเศษ
ใหแกทานไดอยางเต็มคุณคา ตรงตามความตองการของทานที่สุด
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Í‹Ò¹¢ŒÍµ¡Å§áÅÐà§×Íè ¹ä¢¡ÒÃãªŒºµÑ Ãà¤Ã´Ôµ»ÃÐ¡Íº áÅÐâ´Â¡ÒÃà«ç¹ª×Íè ËÅÑ§ºÑµÃáÅÐãªŒºµÑ Ã¹Õé ·‹Ò¹ä´Œµ¡Å§ÂÍÁÃÑºáÅÐ»¯ÔºµÑ µÔ ÒÁà§×Íè ¹ä¢ áÅÐ¢ŒÍºÑ§¤ÑºµÒÁÊÑÞÞÒ
¡ÒÃà»š¹ÊÁÒªÔ¡ºÑµÃà¤Ã´Ôµ«ÔµÕé
â»Ã´ÃÐÇÑ§äÁ‹ãËŒºÑµÃ¾Ñº §Í ËÃ×ÍËÑ¡ áÅÐÍÂ‹ÒãËŒá¶ºáÁ‹àËÅç¡¶Ù¡¢Ù´¢Õ´ËÃ×ÍÊÑÁ¼ÑÊ¡ÑºÇÑµ¶ØÍ×è¹·ÕèÁÕáÁ‹àËÅç¡ËÃ×Í¤ÇÒÁÃŒÍ¹ à¹×èÍ§¨Ò¡ÃËÑÊ·Õè¶Ù¡ºÑ¹·Ö¡äÇŒ
¨ÐÅºàÅ×Í¹ä»ä´Œ

2

ตัวอยางรูปบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ
ดานหนาบัตร
เทคโนโลยีชิพ
เครื่องหมายวีซา

ชื่อและนามสกุลผูถือบัตรฯ

ดานหลังบัตร

หมายเลขโทรศัพทซิตี้โฟน แบงกกิ้ง

สัญลักษณ

แถบแมเหล็ก

CONTACTLESS PAYMENT

หมายเลขบัตรฯ

เทคโนโลยี
ความปลอดภัย
โฮโลแกรม

เดือน/ป ที่บัตรหมดอายุ
ชื่อและนามสกุลผูถือบัตรฯ

ชองลายเซ็น
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วิธีการใชบัตรเครดิตซิตี้
ทานสามารถใชบัตรฯ ซื้อสินคาหรือชําระคาบริการในรานคา และสถานบริการกวา 200 ประเทศทั่วโลก
ที่มีเครื่องหมายวีซา หรือเครื่องหมายมาสเตอรการด (ตามประเภทบัตรฯ ที่ทานเปนสมาชิก) ที่ติดอยูหนา
สถานที่แหงนั้น โดย
• แสดงบัตรเครดิตซิตี้ของทานแกพนักงานเก็บเงิน หรือ Scan QR code ที่รองรับการชําระเงินดวยบัตรเครดิต
หรือ เพมิ่ /เรยี กใช/ใหขอ มูล บัตรเครดิตซิตี้ เพอื่ ชําระเงนิ ผานเวบ็ ไซต หรือแอปพลิเคชัน่ ของรานคาหรือ e-Wallet

กรณีใชบัตรเครดิตซิตี้กับพนักงานเก็บเงิน
• กรุณาตรวจสอบความถูกตองของวันทีแ่ ละราคาสินคากอนเซ็นชือ
่ ในชองลายเซ็นตอนลางของใบบันทึกการขาย

หรือกอนยืนยันการชําระเงินผานเว็บไซต หรือ Application ของรานคา
• รอรับบัตรเครดิตซิตี้ของทานคืนจากพนักงาน และเก็บสําเนาใบบันทึกการขายไวเปนหลักฐาน
• กรุณาตรวจดูอีกครั้งวาบัตรที่ทานไดรับคืนมานั้น เปนบัตรเครดิตซิตี้ของทานเองหรือไม ควรปฏิบัติเชนนี้
เปนประจํา เพราะเปนไปไดวาบัตรที่ไดรับคืนกลับมานั้นอาจเปนบัตรของสมาชิกทานอื่นที่กําลังซื้อสินคาหรือ
ใชบริการในเวลาใกลเคียงกัน
• โปรดอยาเซ็นชื่อลงในใบบันทึกการขายโดยปราศจากการระบุจํานวนเงิน
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สิทธิประโยชนสาํ หรับบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ
ทานจะไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ดังนี้
• วงเงินเครดิตสูงสุดถึง 5 เทา
• อุนใจเสมอดวยสิทธิ์การเบิกเงินสดลวงหนาสูงสุดถึง 100% ของวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต
• คลองตัวสูงสุดกับการชําระคืนขั้นตํ่า
• ระยะเวลาในการชําระคืน นานสูงสุด 55 วัน
• สะดวก รวดเร็ว เพียงแตะบัตรฯ เมื่อชําระดวยเทคโนโลยี Contactless Payment
• วางใจกับแผนคุมครอง
ð คุมครองอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง
ð ชดเชยกระเปาเดินทาง และเที่ยวบินลาชา
ð การเรียกรองคาสินไหมทดแทน สําหรับแผนคุมครอง
• การออกบัตรเสริม
• การซื้อเช็คเดินทางโดยไมเสียคาธรรมเนียม
• ติดตอธนาคารซิตี้แบงก
ð บริการซิตี้โฟน แบงกกิ้ง
ð บริการเลขาฯ สวนตัว
ËÁÒÂàËµØ: ¸¹Ò¤ÒÃ«ÔµÕéáº§¡¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôìã¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹ÊíÒËÃÑºÊÁÒªÔ¡ºÑµÃà¤Ã´Ôµ«ÔµÕéâ´Âá¨Œ§à»š¹ÅÒÂÅÑ¡É³ÍÑ¡ÉÃà»š¹¤ÃÒÇæ ä»

วงเงินเครดิตสูงสุดถึง 5 เทา
ทานสามารถรับวงเงินบัตรเครดิตสูงสุดตามประเภทบัตร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอาชีพ ประวัติทางการเงิน
และหลักฐานประกอบการสมัคร
การใชวงเงินบัตรเครดิตครอบคลุมไปถึงการใชบัตรฯ ในการชําระคาสินคา และบริการตางๆ
รวมทั้งใชเบิกเงินสดลวงหนาจากธนาคารฯ และเครื่องเอทีเอ็ม
วงเงินบัตรเครดิตของทานจะถูกลดยอดลงในกรณีที่ทานยังมียอดคางชําระกับธนาคารฯ อยู
รวมทั้งที่ไดใชไปแลวแตยังไมไดรับแจงใบสรุปยอดบัญชีแจงรายการคาใชจายดังกลาวจากธนาคารฯ
ËÁÒÂàËµØ: â»Ã´´ÙÇÔ¸Õ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³¡ÒÃãªŒÇ§à§Ô¹ºÑµÃà¤Ã´Ôµ ã¹¢ŒÍµ¡Å§áÅÐà§×èÍ¹ä¢¡ÒÃãªŒºÑµÃà¤Ã´Ôµ«ÔµÕé

5

อุนใจเสมอดวยสิทธิ์การเบิกเงินสดลวงหนา
สูงสุดถึง 100% ของวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต
ในกรณีที่ทานตองการเบิกเงินสดลวงหนา ทานสามารถใชบัตรเครดิตซิตี้เบิกเงินสดลวงหนาไดสูงสุดถึง
100% ของวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต ทั้งนีข
้ ึ้นอยูกับประวัติการชําระเงินและระยะเวลาการเปนสมาชิกบัตรฯ
ของทาน แตทงั้ นีย้ อดเบกิ เงนิ สดลวงหนา เมอื่ รวมกับคาใชจา ยของทานในขณะนัน้ จะตองไมเกินวงเงนิ ทีท่ า นไดรบั
โดยทานสามารถขอรับบริการเบิกเงินสดไดที่
• เคานเตอรของสถาบันธนาคารทั่วโลกที่ออกบัตรวีซาหรือบัตรมาสเตอรการด (ตามประเภทบัตรฯ ที่ทาน
เปนสมาชิก) ในกวา 200 ประเทศ
• เคานเตอรของธนาคารซิตี้แบงก
• เครือ
่ งเอทีเอ็มในประเทศทีม่ เี ครือ่ งหมาย ATM POOL หรือเครือ่ งหมาย Visa หรือ Plus สําหรับบัตรวีซา
หรือ เครือ่ งหมาย Mastercard หรือ Cirrus สําหรับบัตรมาสเตอรการด และเครื่องเอทีเอ็ม ทั่วโลก
โดยวงเงินสูงสุดในการเบิกแตละครัง้ จะขึน้ อยูก บั วงเงินสูงสุดในการจายเบิกจากเครือ่ งเอทีเอ็มทีท่ า นใชบริการ
อยูหรือวงเงินสินเชื่อคงเหลือของบัตรในขณะนั้น
ธนาคารฯ จะคิดดอกเบยี้ ทุกครัง้ โดยนับจากวันทีท่ าํ การเบกิ เงนิ สดจนถึงวันทีธ่ นาคารฯ ไดรบั ชําระหนีเ้ ตม็ จํานวน
ไมวาทานจะเลือกชําระเต็มจํานวน หรือดวยการชําระคืนขั้นตํ่า
®

ËÁÒÂàËµØ: ¸¹Ò¤ÒÃÏ ¨Ð¤Ô´¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁã¹¡ÒÃàºÔ¡à§Ô¹Ê´Å‹Ç§Ë¹ŒÒ â»Ã´´ÙµÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³´Í¡àºÕéÂ ¡ÒÃàºÔ¡à§Ô¹Ê´Å‹Ç§Ë¹ŒÒ ä´Œã¹¢ŒÍµ¡Å§áÅÐ
à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃãªŒºÑµÃà¤Ã´Ôµ«ÔµÕé
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คลองตัวสูงสุดกับการชําระคืนขั้นตํ่า
บัตรเครดิตซิตี้ใหอิสระแกทานในการเลือกชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชบัตรฯ ในแตละเดือนไดมากนอยตาม
ตองการ ทานสามารถเลือกชําระเงนิ เตม็ จํานวนตามทีร่ ะบุในชอง “ยอดเงนิ คางชําระ” ภายในวันทีก่ าํ หนดชําระเงนิ
ที่ระบุในใบแจงยอดบัญชีซึ่งจะทําใหยอดเงินคางชําระของทานมีคาเปนศูนยและถาทานมิไดมีคาใชจายเกิดขึ้นใหม
ในเดือนนั้น ทานจะสามารถใชบัตรฯ ไดเต็มวงเงินบัตรเครดิต
หรือทานอาจเลือกชําระคาใชจายเพียงบางสวนของยอดเงินคางชําระตามที่ระบุในชอง “ยอดเงินขั้นตํ่าที่ตอง
ชําระทัง้ หมด*” ทัง้ นีธ้ นาคารฯ จะคิดดอกเบยี้ โดยจะคํานวณดอกเบยี้ จากยอดเงนิ ตนทีค่ า งจายของใบแจงยอด
บัญชีที่แลว จํานวนหนึ่งกอนจนถึงวันที่ธนาคารฯ ไดรับการชําระคืนรวมกับคาใชจายของใบแจงยอดปจจุบัน
ซึง่ จะเริ่มคิดดอกเบี้ยจากวันที่ธนาคารฯ บันทึกรายการจนถึงวันที่ธนาคารฯ ไดรับชําระคืนการคํานวณดอกเบี้ย
จะคํานวณตามจํานวนวันในอัตราดอกเบยี้ ซึง่ ธนาคารพาณิชยจะพึงคิดไดซง่ึ จะไมสงู กวาอัตราทีก่ ฎหมายกําหนด
ดวยบริการซิตี้โมบายลแอป บริการธนาคารทางอินเทอเน็ตผานโทรศัพทมือถือ ทานสามารถตรวจสอบยอด
เงินคางชําระ วงเงินคงเหลือบัตรเครดิต หรือทําธุรกรรมทางการเงินไดอยางสะดวก ปลอดภัย ทุกที่ ทุกเวลา
หรือสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับการชําระขั้นตํ่าไดที่ ซิตี้โฟน แบงกกิ้ง
ËÁÒÂàËµØ: *ÍÑµÃÒ¡ÒÃ¼‹Í¹ªíÒÃÐ¤×¹¢Ñé¹µíèÒã¹áµ‹ÅÐÃÍººÑÞªÕ ËÁÒÂ¶Ö§ ¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹¢Ñé¹µíèÒ·ÕèµŒÍ§ªíÒÃÐ¤×¹ãËŒá¡‹¸¹Ò¤ÒÃÏ ã¹áµ‹ÅÐÃÍººÑÞªÕÊíÒËÃÑº
ÂÍ´à§Ô¹¤ŒÒ§ªíÒÃÐ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ â´ÂÁÕÇÔ¸Õ¤íÒ¹Ç³¤×Í
• 5% ¢Í§ÂÍ´à§Ô¹¤§¤ŒÒ§·Ñé§ËÁ´ ³ ÇÑ¹ÊÃØ»ÂÍ´ºÑÞªÕ¹Ñé¹æ ËÃ×Í
• 1% ¢Í§ÂÍ´ãªŒ¨‹ÒÂ¤§¤ŒÒ§·Ñé§ËÁ´·Õèà¡Ô´¢Öé¹ (ÂÍ´ãªŒ¨‹ÒÂËÁÒÂ¶Ö§ÂÍ´«×éÍÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ áÅÐÂÍ´àºÔ¡à§Ô¹Ê´¼‹Ò¹ºÑµÃÏ ÃÇÁ¶Ö§ÂÍ´ãªŒ¨‹ÒÂà¡Ô¹Ç§à§Ô¹)
+ 100% ¢Í§ÂÍ´´Í¡àºÕéÂáÅÐ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ·ÕèàÃÕÂ¡à¡çºµÒÁãºá¨Œ§ÂÍ´ºÑÞªÕ + ÂÍ´¡ÒÃãªŒ¨‹ÒÂáºº¼‹Í¹ªíÒÃÐÃÒÂà´×Í¹ PayLite ËÃ×Í PayLite
Conversion on phone/online ËÃ×Í Cash Advance on phone/online «Ö§è ÅÙ¡¤ŒÒ¨ÐµŒÍ§ªíÒÃÐàµçÁ¨íÒ¹Ç¹µÒÁÍÑµÃÒ·Õàè ÃÕÂ¡à¡çºã¹ãºá¨Œ§
ÂÍ´ºÑÞªÕ¢Í§áµ‹ÅÐà´×Í¹ áÅŒÇáµ‹ÂÍ´ã´¨ÐÊÙ§¡Ç‹Ò
ËÁÒÂàËµØ: • ¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹ÊíÒËÃÑºÂÍ´ªíÒÃÐ¤×¹¢Ñ¹é µíÒè ã¹áµ‹ÅÐÃÍººÑÞªÕÂ§Ñ ¤§à»š¹ä»µÒÁÅíÒ´Ñº¢Ñ¹é ¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹µÒÁ·Õ¸è ¹Ò¤ÒÃÏ ¡íÒË¹´ • ã¹¡Ã³Õ·Õè¼¶ŒÙ Í×
ºÑµÃà¤Ã´ÔµÁÕÂÍ´¤ŒÒ§ªíÒÃÐà¡Ô¹¡íÒË¹´ªíÒÃÐ ¼ÙŒ¶×ÍºÑµÃÏ µŒÍ§ªíÒÃÐÂÍ´¤ŒÒ§ªíÒÃÐ¹Ñé¹àµçÁ¨íÒ¹Ç¹ • ¡ÃØ³ÒªíÒÃÐÂÍ´à§Ô¹à¡Ô¹Ç§à§Ô¹à¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡ÂÍ´à§Ô¹¢Ñé¹µíèÒ
·ÕèµŒÍ§ªíÒÃÐ·Ñé§ËÁ´ ¼‹Ò¹ºÑÞªÕºÑµÃà¤Ã´Ôµ«ÔµÕéãºã´ãºË¹Öè§¢Í§·‹Ò¹ à¾×èÍ¡ÒÃãªŒ¨‹ÒÂ¼‹Ò¹ºÑµÃÏ ä´ŒÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ ¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹·Õèà¡Ô¹Ç§à§Ô¹ÊÔ¹àª×èÍà»š¹ÂÍ´ÃÇÁ
¨Ò¡ºÑµÃà¤Ã´Ôµ«ÔµÕé·Ñé§ËÁ´ • ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ÂÍ´à§Ô¹¢Ñé¹µíèÒ·ÕèµŒÍ§ªíÒÃÐÇÔ¸Õ¹Õé ÁÕ¼ÅºÑ§¤Ñº ãªŒµÑé§áµ‹ÇÑ¹·Õè 1 ÊÔ§ËÒ¤Á 2564 à»š¹µŒ¹ä»
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ระยะเวลาในการชําระคืนนานสูงสุด 55 วัน
ทานจะไดรับระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยนานสูงสุด 45 วัน หากทานชําระคาใชจายตามยอดเรียกเก็บในลักษณะเต็ม
จํานวน โดยนับจากรอบการตัดบัญชีปกติ 30 วันและขยายระยะเวลาการชําระออกไปอีก สูงสุดภายใน 15 วัน
สําหรับรายการซือ้ สินคาและบริการ หากทานชําระคาใชจา ยในลักษณะผอนชําระขัน้ ตํา่ หรือบางสวน ทานจะไดรบั
รอบในการชําระคาใชจายผานบัตรฯ นานสูงสุดถึง 55 วัน โดยนับรอบจากการตัดบัญชีปกติ 30 วัน และ
ขยายระยะเวลาการชําระออกไปอีกสูงสุด ภายใน 25 วัน
ËÁÒÂàËµØ: â»Ã´´ÙµÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃ¤Ô´ÃÍºÃÐÂÐàÇÅÒã¹¡ÒÃªíÒÃÐ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ¼‹Ò¹ºÑµÃä´Œã¹¢ŒÍµ¡Å§áÅÐà§×èÍ¹ä¢¡ÒÃãªŒºÑµÃà¤Ã´Ôµ«ÔµÕé

สะดวก รวดเร็ว เพียงแตะบัตรฯ
ดวยเทคโนโลยี Contactless Payment
รายการแตะบัตรฯ Contactless Payment ผูถือบัตรฯ สามารถชําระคาสินคาโดยไมตองเซ็นชื่อบนเซลสสลิป
สําหรับยอดใชจายไมเกิน 1,500 บาท/ครั้ง กรณียอดใชจายเกิน 1,500 บาท/รายการ
ผูถือบัตรฯ จะตองเซ็นชื่อบนเซลสสลิปตามปกติ
ขั้นตอนการทํารายการ
1. มองหาสัญลักษณ
ณ จุดขาย
2. ตรวจสอบยอดเงิน และแตะบัตรฯ ณ เครื่องอานบัตรฯ Contactless Payment
3. การชําระเงินเสร็จสมบูรณ เมื่อหนาจอแสดงขอความ Approved พรอมใหคุณรับสินคาไดทันที
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วางใจกับแผนคุมครอง
คุมครองอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง
ทุกครัง้ ทีท่ า นใชบตั รเครดิตซิตชี้ าํ ระคาเดนิ ทางทัง้ ในและตางประเทศเตม็ จํานวน ไมวา จะเปน ตัว๋ เครือ่ งบิน ตัว๋ รถไฟ
รถโดยสารสาธารณะ หรือ ยานพาหนะสาธารณะ
ทานจะไดรับการคุมครองดวยวงเงินประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางโดยไมตองเสียเบี้ยประกันแตอยางใด
การคุมครองนีค้ รอบคลุมไปถึงคูสมรสและบุตร (โดยบุตรจะไดรับความคุมครองภายใตวงเงิน 25% ของ
วงเงินที่ทานไดรับซึ่งซื้อตั๋วเดินทางดวยบัตรเครดิตซิตี้ดวย)
• วงเงินประกันสูงสุดสําหรับบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ 7,000,000 บาท ตอบัตร*
ËÁÒÂàËµØ: *Ç§à§Ô¹´Ñ§¡Å‹ÒÇà»š¹Ç§à§Ô¹¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÊÙ§ÊØ´µ‹ÍºÑµÃ ÊíÒËÃÑº¡ÒÃàÊÕÂªÕÇÔµ ÊÙÞàÊÕÂÍÇÑÂÇÐ ËÃ×Í·Ø¾¾ÅÀÒ¾¶ÒÇÃ µÒÁÊÑ´Ê‹Ç¹¤ØŒÁ¤ÃÍ§¡ÃÁ¸ÃÃÁ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
ÍØºÑµÔàËµØÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å *ÂÒ¹¾ÒË¹ÐÊÒ¸ÒÃ³ÐäÁ‹ÃÇÁÃ¶á·ç¡«ÕèáÅÐÃ¶ÁÍàµÍÃä«¤ÃÑº¨ŒÒ§

ชดเชยกระเปาเดินทาง และเที่ยวบินลาชา
เมื่อใชบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ ชําระคาตั๋วเดินทางโดยเครื่องบินทั้งในและตางประเทศ เต็มจํานวน หากเกิดความ
ลาชาของเที่ยวบินเกิน 4 ชั่วโมง หรือยกเลิก ทานจะไดรับคาชดเชยสําหรับคาใชจายที่จําเปนและสมเหตุสมผล
ระหวางรอเที่ยวบินในวงเงินสูงสุดถึง 7,000 บาทตอผูถือบัตร หรือ 12,250 บาทตอครอบครัว หากเกิดการ
ลาชาของกระเปาเดินทางเกิน 6 ชั่วโมง ทานจะไดรับคาชดเชยสําหรับคาใชจายที่จําเปน และสมเหตุสมผล ระหวาง
รอกระเปาเดินทางในวงเงินสูงถึง 7,000 บาทตอผูถือบัตร หรือ 12,250 บาทตอครอบครัว
อนึง่ คาชดเชยจะมีวงเงินเพิ่มเปน 24,500 บาท ตอผูถือบัตร หรือ 49,000 บาทตอครอบครัว ในกรณี
กระเปาเดินทางของทานสูญหาย
ËÁÒÂàËµØ: ¡ÃØ³Òà¡çºãºàÊÃç¨¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ¢³ÐÃÍà¤Ã×èÍ§ºÔ¹ËÃ×ÍÃÍ¡ÃÐà»‰Òà´Ô¹·Ò§äÇŒà»š¹ËÅÑ¡°Ò¹ã¹¡ÒÃ¢ÍÃÑºà§Ô¹ª´àªÂ ¤‹Òª´àªÂ¨ÐäÁ‹ÃÇÁÁÙÅ¤‹Ò¡ÃÐà»‰Ò
à´Ô¹·Ò§ áÅÐ·ÃÑ¾ÂÊÔ¹ã¹¡ÒÃà»‰Òà´Ô¹·Ò§ «Öè§·‹Ò¹µŒÍ§àÃÕÂ¡ÃŒÍ§¤‹Òª´àªÂ¨Ò¡ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹â´ÂµÃ§

การเรียกรองคาสินไหมทดแทนสําหรับแผนคุมครอง
เมื่อเกิดเหตุการณใดๆ ที่กอใหเกิดหรือนาจะกอใหเกิดสิทธิ์เรียกรองคาสินไหมทดแทน ทานจะตองบอกกลาว ให
บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส โบรคเกอรส (ประเทศไทย) จํากัด ทราบถึงเหตุดังกลาวโดยเร็วที่สุด
เทาทีจ่ ะทําได แตจะตองไมเกิน 30 วัน นับจากวันทีเ่ กิดเหตุการณดังกลาว ทัง้ นีส้ มาชิกบัตรจะตองสงมอบแบบฟอรม
เรียกรองคาสินไหมทดแทน และเอกสารหลักฐานตางๆ มาที่
บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส โบรคเกอรส (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร ชั้น 35 323 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท : 098-249-5657
ËÁÒÂàËµØ: ¢ŒÍ¤ÇÒÁ·ÕÃè ÐºØã¹¤ÙÁ‹ Í× ¹Õ¶é Í× à»š¹à¾ÕÂ§ÊÃØ»¤ÇÒÁ¤ØÁŒ ¤ÃÍ§â´ÂÂ‹Í©Ð¹Ñ¹é ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´·Õ¤è Ãº¶ŒÇ¹¢Í§¡ÃÁ¸ÃÃÁ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ¢ŒÍµ¡Å§¤ØÁŒ ¤ÃÍ§¢ŒÍ¨íÒ¡Ñ´
¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº ¢ŒÍÂ¡àÇŒ¹áÅÐ¢ŒÍ¡íÒË¹´Í×è¹æ ãËŒ¶×ÍµÒÁ·Õè¡íÒË¹´äÇŒã¹¡ÃÁ¸ÃÃÁ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ·Õè·Ò§ºÃÔÉÑ· ÅçÍ¤µÑé¹ ÇÑ²¹Ò ÍÔ¹ªÑÇÃÑ¹Ê âºÃ¤à¡ÍÃÊ
(»ÃÐà·Èä·Â) ¨íÒ¡Ñ´ ¨Ðà»š¹¼Ù¾Œ ¨Ô ÒÃ³ÒÊÔ·¸Ô¾àÔ ÈÉ¹Õãé ËŒá¡‹·Ò‹ ¹·Õ»è ¯ÔºµÑ ¤Ô ÃºµÒÁà§×Íè ¹ä¢ ·Õ¡è Òí Ë¹´à·‹Ò¹Ñ¹é ´Ñ§¹Ñ¹é ¸¹Ò¤ÒÃÏ ¢Í§Ê§Ç¹ÊÔ·¸Ô·ì ¨Õè Ðà»ÅÕÂè ¹á»Å§
ÊÔ·¸Ô¾ÔàÈÉ¹Õéâ´Â¨Ðá¨Œ§ãËŒ·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ • ¡ÃØ³ÒªíÒÃÐ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂµ‹Ò§æ·Õè¨Ð¢ÍÃÑºà§Ô¹ª´àªÂ´ŒÇÂºÑµÃà¤Ã´Ôµ«ÔµÕé ËÒ¡·‹Ò¹ªíÒÃÐ´ŒÇÂà§Ô¹Ê´ËÃ×ÍºÑµÃà¤Ã´ÔµÍ×è¹
·Ò§ºÃÔÉÑ·»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÂ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôìã¹¡ÒÃ¤×¹à§Ô¹ª´àªÂäÁ‹à¡Ô¹ 3,000 ºÒ·
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การออกบัตรเสริม
ผูถ อื บัตรหลักสามารถขอใหธนาคารฯ ออกบัตรเสริมไดสงู สุด 4 ใบตอบัตรหลัก 1 ใบ
โดยผูถือบัตรเสริมสามารถเปนผูใดก็ไดที่มีอายุตั้งแต 15-80 ป
คุณสมบัติและสิทธิประโยชนของบัตรเสริม:
1. ผูถือบัตรหลักสามารถกําหนดวงเงินของบัตรเสริมแตละใบได* เพื่อควบคุมยอดการใชจายในแตละเดือน
ของบัตรเสริม
2. ผูถือบัตรเสริมจะไดรับสิทธิประโยชนและสิทธิพิเศษตางๆ จากการใชจายเทียบเทากับบัตรหลัก
ËÁÒÂàËµØ: *¢Ñ¹é µíÒè ã¹¡ÒÃ¨íÒ¡Ñ´Ç§à§Ô¹¢Í§ºÑµÃàÊÃÔÁà·‹Ò¡Ñº 10,000 ºÒ·/µ‹ÍÃÍººÑÞªÕ â´ÂÇ§à§Ô¹ºÑµÃàÊÃÔÁ·Õ·è Ò‹ ¹¡íÒË¹´¹Õ¨é Ðà»š¹Ç§à§Ô¹·Õ·è Ò‹ ¹Í¹ØÞÒµãËŒ
ºÑµÃàÊÃÔÁãªŒä´ŒµÍ‹ ÃÍººÑÞªÕ àª‹¹ ËÒ¡·‹Ò¹¡íÒË¹´Ç§à§Ô¹ 10,000 ºÒ· Ç§à§Ô¹ºÑµÃàÊÃÔÁ·ÕÊè ÒÁÒÃ¶ãªŒä´Œ¨Ðà·‹Ò¡Ñº 10,000 ºÒ·/ÃÍººÑÞªÕ

การซื้อเช็คเดินทางโดยไมเสียคาธรรมเนียม
ทานไดรับสิทธิพิเศษในการซื้อเช็คเดินทาง โดยไมเสียคาธรรมเนียม 1% ของยอดเงินที่ซื้อไดที่ธนาคารซิตี้แบงก
ประเทศไทย แตจะเสียเฉพาะคาธรรมเนียมในการดําเนินงาน เริ่มตน 100 บาท ตอการซื้อ 1 ครั้ง

ติดตอธนาคารซิตี้แบงก
บริการซิตี้โฟน แบงกกิ้ง
นอกเหนือจากบริการซิตี้โมบายลแอป ซิตี้แบงกออนไลนที่ทานสามารถทําธุรกรรมตางๆไดแลว ทางธนาคาร
ยังมีบริการซิตี้โฟนผานระบบอัตโนมัตที่จะถูกออกแบบมาใหตอบโจทยการใชงานมากที่สุด ไมวาจะเปนการติดตาม
สถานะใบสมัคร ตรวจสอบยอดใชจายและอื่นๆอีกมากมาย พรอมทัง้ เจาหนาที่ซิตี้โฟนยังพรอมใหบริการ
ในดานตางๆ ดังนี้
• แจงบัตรหาย
• ติดตอเรื่องคาธรรมเนียมรายป
• เพิ่มวงเงินชั่วคราวสําหรับบัตรเครดิต
• แจงทักทวงรายการ
• การจัดการการรับขอมูลขาวสารของทาน
• รายการเงินสดโทรสั่งได และอื่นๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
https://www.citibank.co.th/th/footer/ContactUs.htm?lid=THTHCBLCRLNTLContactUsCAv
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บริการเลขาสวนตัว
มอบความสะดวกสบายและจัดเตรียมทุกสิ่งแทนทานเพียงติดตอซิต้ีโฟน แบงกกิ้ง
• แนะนําสถานที่และขอมูลของบริการตางๆ อาทิ สถานที่ทองเที่ยว รานอาหารชั้นนําทั้งในและตางประเทศ
• คนหาขอมูลสินคาหายากจากทุกประเทศทั่วโลก
• บริการจัดหา/สงสินคาทั่วโลก อาทิ ดอกไม ของขวัญ คอนเสิรต ภาพยนตร กีฬา ฯลฯ
• จองบัตรชมการแสดงทั้งในและตางประเทศ อาทิ ละครเวที คอนเสิรต ภาพยนตร กีฬา ฯลฯ
• จองรานอาหารหรือที่พักในทุกประเทศตามความตองการของทาน
• แนะนําขอมูลตางๆ ในดานธุรกิจ อาทิ ที่ปรีกษาดานพาณิชย กฎหมาย สถานทูต และบริการลามในโอกาส
ตางๆ ทั่วโลก
• จองสนามกอลฟชั้นนําทั่วโลก และบริการอื่นๆ อีกมากมายตามความตองการของทาน
à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í¾ÔàÈÉÊ‹Ç¹µÑÇáÅÐ¢ŒÍÂ¡àÇŒ¹µ‹Ò§æ
• ºÃÔ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ¨Ò¡ Citi Personal Service ¨ÐÃÑº¼Ô´ªÍº¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃàªç¤ ËÃ×Í ¤Œ¹ËÒ¢ŒÍÁÙÅµ‹Ò§æ ãËŒ¡Ñº·‹Ò¹à·‹Ò¹Ñé¹
• ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÊíÒËÃÑº¤‹ÒÊÔ¹¤ŒÒ ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃµ‹Ò§æ ·Õè·‹Ò¹µŒÍ§¡ÒÃ¨Ð«×éÍ ·‹Ò¹¨ÐµŒÍ§ÃÑº¼Ô´ªÍºàÍ§·Ñé§ËÁ´ ÃÇÁä»¶Ö§ã¹¡Ã³Õ·ÕèµŒÍ§ÇÒ§ÁÑ´¨íÒ¤‹ÒÊÔ¹¤ŒÒËÃ×Í
ºÃÔ¡ÒÃµ‹Ò§æ ËÃ×Í·ÕèÁÕ¤‹ÒÊ‹Ç¹µ‹Ò§ ËÃ×Í¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁã¹¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹ã´æ ·Õèà¡Ô´¢Öé¹¨Ò¡¤‹ÒÁÑ´¨íÒÊÔ¹¤ŒÒËÃ×Í¤‹ÒÊÔ¹¤ŒÒ áÅÐ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡
ÊÔ¹¤ŒÒËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃµ‹Ò§æ ¹Ñé¹
• ºÃÔ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ¨Ò¡ Citi Personal Service ¨ÐäÁ‹à»š¹¸ØÃÐã¹¡ÒÃ¨Ñ´ºÃÔ¡ÒÃËÃ×Í¤Œ¹ËÒ¢ŒÍÁÙÅã´æ ÊíÒËÃÑºÊÔ¹¤ŒÒËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ·Õè·‹Ò¹µŒÍ§¡ÒÃà¾×èÍ¡ÒÃ¾Ò³ÔªÂ
ËÃ×ÍËÒ¡ÊÔ¹¤ŒÒ ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ¹Ñé¹æ à»š¹¢Í§Í¹ØÃÑ¡É¼Ô´¡®ËÁÒÂáÅÐµŒÍ§ËŒÒÁµÒÁÁÒµÃÒ·ÕèÃÐºØã¹¡®ËÁÒÂ¢Í§áµ‹ÅÐ»ÃÐà·È
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การชําระคาใชจายบัตรเครดิตซิตี้
ใบแจงยอดบัญชีประจําเดือน
เมือ่ ถึงรอบบัญชีของทานในแตละเดือน ธนาคารฯ จะสงใบแจงยอดบัญชี เพือ่ แสดงรายการใชจา ยตางๆ ทัง้ หมด
ภายในรอบบัญชีนนั้ และเปนรายการที่ธนาคารฯ ไดถูกเรียกเก็บจากรานคาแลว โดยธนาคารฯ จะจัดสงใบแจง
ยอดบัญชีนที้ างไปรษณียต ามทีอ่ ยูท ที่ า นระบุ หรือทางใบแจงยอดบัญชี อิเล็กทรอนิกส หรือผานซิตโี้ มบายลแอป
ซึ่งโดยปกติทานจะไดรับใบแจงยอดบัญชีนี้ไมเกิน 7 วัน หลังจากวันครบรอบบัญชี
ËÁÒÂàËµØ: ã¹¡Ã³Õ·Õè·‹Ò¹äÁ‹ä´ŒÃÑºãºá¨Œ§ÂÍ´ºÑÞªÕÀÒÂã¹àÇÅÒ¡íÒË¹´´Ñ§¡Å‹ÒÇËÃ×ÍËÒ¡·‹Ò¹µŒÍ§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ ÊÒÁÒÃ¶àÃÕÂ¡´Ùãºá¨Œ§
ÂÍ´ºÑÞªÕáÅÐà»ÅÕÂè ¹á»Å§·ÕÍè ÂÙË‹ Ã×ÍÍÕàÁÅä´Œ¼Ò‹ ¹ «ÔµâÕé ÁºÒÂÅáÍ» ËÃ×Í «ÔµáÕé º§¡ÍÍ¹äÅ¹ ä´Œ·¡Ø ·Õè ·Ø¡àÇÅÒ

รายละเอียดที่ปรากฏในใบแจงยอดบัญชี
รายละเอียดที่ปรากฏในใบแจงยอดบัญชีมีดังนี้
• ยอดเงินคางชําระ (Outstanding Balance)
คือจํานวนเงินทั้งหมดที่คางชําระธนาคารฯ อยู ณ วันสรุปยอดบัญชี
• ยอดเงินขั้นตํ่าที่ตองชําระทั้งหมด (Total Minimum Payment Due)
คือ จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองชําระคืนใหแกธนาคารฯ ในแตละรอบบัญชีสําหรับยอดเงินคางชําระที่เกิดขึ้น
โดยมีวิธีคํานวณคือ
๐ 5% ของยอดเงินคงคางทั้งหมด ณ วันสรุปยอดบัญชีนน
ั้ ๆ หรือ
๐ 1% ของยอดใชจายคงคางทั้งหมดที่เกิดขึ้น (ยอดใชจาย หมายถึง ยอดซื้อสินคาและบริการ และยอดเบิก
เงินสดผานบัตรฯ รวมถึงยอดใชจา ยเกินวงเงิน) + 100% ของยอดดอกเบีย้ และคาธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บ
ตามใบแจงยอดบัญชี + ยอดการใชจายแบบผอนชําระรายเดือน PayLite หรือ PayLite Conversion on
phone/online หรือ Cash Advance on phone/online ซึ่งลูกคาจะตองชําระเต็มจํานวนตามอัตราที่
เรียกเก็บในใบแจงยอดบัญชีของแตละเดือน แลวแตยอดใดจะสูงกวา
วิธีนี้ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เปนตนไป
• กําหนดชําระภายในวันที่ (Payment Due Date)
คือกําหนดวันที่ทานตองชําระเงินสําหรับรอบบัญชีนั้น
• วงเงินสินเชื่อ (Credit Limit)
คือวงเงินบัตรเครดิตที่ทางธนาคารฯ อนุมัติ (วงเงินนี้มิใชวงเงินเครดิตที่เหลืออยู)
• รายการ (Description)
คือรายการที่บันทึกในบัญชีรวมทั้งรายการใชจายของทานที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีของ
เดือนที่ผานมา โดยระบุวันที่ สถานที่และจํานวนเงินที่ใชจายในแตละรายการ
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การตรวจสอบบัญชี
เมือ่ ทานไดรบั ใบแจงยอดบัญชีประจําเดือน ควรรีบตรวจสอบรายการใชจา ยทีป่ รากฎอยูใ นใบแจงยอดบัญชีกบั
สําเนาใบบันทึกการขาย (Sales Slip) ที่ทานเก็บไวเปนหลักฐาน
หากทานพบวารายการในใบแจงยอดบัญชีของทานไมถูกตอง กรุณาแจงที่บริการซิตี้โฟนแบงกกิ้ง ลวงหนา
7 วัน กอนวันครบกําหนดชําระเงิน ถาทานสามารถพิสูจนไดวาคาใชจายในใบแจงยอดบัญชีไมถูกตอง และไมได
เปนความผิดหรือบกพรองของทานเอง ทานจะตองทักทวงภายในระเวลาไมเกิน 60 วัน นับตั้งแตวันที่ ทานได
รับใบแจงยอดบัญชี มิฉะนัน้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเรียกรองใดๆ จากทาน
อนึง่ ธนาคารฯ จะจัดสงเฉพาะใบแจงยอดบัญชีทสี่ รุปรายการใชจา ยทัง้ หมด โดยจะไมสง สําเนาใบบันทึกการขาย
ของรายการทีเ่ รยี กเก็บมาดวย ธนาคารฯ ขอแนะนําใหทา นเก็บสวนสําเนาของใบบันทึกการขายทีท่ า นไดรบั จาก
รานคาทุกครั้ง เพื่อเปนหลักฐานอางอิงในกรณีที่อาจเกิดความผิดพลาดใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการใชจาย

การขอสําเนาใบบันทึกการขายจากธนาคารฯ
หากทานไมไดเก็บสําเนาใบบันทึกการขายไวและตองการใหธนาคารฯ จัดสงให ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
คาธรรมเนียมในการขอสําเนาใบบันทึกการขาย
• สําเนาใบบันทึกการขายรายการใชจายผานบัตรฯ วีซาภายในประเทศ 100 บาทตอใบ
• สําเนาใบบันทึกการขายรายการใชจายผานบัตรฯ วีซาที่ตางประเทศ 200 บาทตอใบ
• สําเนาใบบันทึกการขายรายการใชจายผานบัตรฯ มาสเตอรการดภายในและตางประเทศ 200 บาทตอใบ
อัตราคาบริการนี้ ธนาคารฯ จะตองชําระใหกบั ธนาคารพาณิชยทเี่ ปนสือ่ กลางในการชําระเงินใหกบั รานคากอน
จะมาเรียกเก็บกับธนาคารฯ ซึง่ ธนาคารพาณิชยเหลานีจ้ ะเปนผูเ ก็บสําเนาใบบันทึกรายการทัง้ หมดไวยกเวน
ในกรณีทเี่ กิดรายการเรียกเก็บโดยทีท่ า นไมไดใชจริง ธนาคารฯ จะเปนผูร บั ภาระคาบริการขางตนทีเ่ กิดขึน้ เอง
ËÁÒÂàËµØ: ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ áÅÐ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃµ‹Ò§æ ÂÑ§äÁ‹ÃÇÁÀÒÉÕÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁ

วิธีการชําระเงิน
เมื่อทานไดรับใบแจงยอดบัญชีแลว กรุณาชําระเงินตามกําหนดวันที่ระบุไวในใบแจงยอดบัญชี และเพื่อความสะดวก
ของทาน ธนาคารฯ ไดใหบริการรับชําระเงินผานหลากหลายชองทาง รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
https://citi.asia/thScCBEb

13

การดูแลบัตรเครดิตซิตี้
บัตรฯ หาย
ในกรณีที่ทานประสบปญหาบัตรฯ หาย หรือบัตรฯ ถูกขโมย
1. กอนทําการแจงบัตรหายหรือถูกลักขโมย ทานสามารถ "ระงับการใชงานบัตรชั่วคราว" ไดผานซิตี้โมบายลแอป
โดยบัตรนั้นจะถูกระงับการทํารายการซื้อสิ้นคาและการชําระเงิน หากแตรายการลวงหนาที่กําหนดไวยังจะมีผล
('การตั้งคา' > 'การตั้งคาการใชงานบัตร' > 'บัตรของฉัน' แลวเลือกบัตรที่ตองการ > 'ระงับการใชงานบัตร
ชั่วคราว' > 'ระงับการใชงานบัตรชั่วคราว') ทั้งนี้ทานสามารถเปดใชงานบัตรไดอีกครั้งหากพบบัตรที่สญ
ู หาย
2. ทานสามารถแจงศูนยบริการบัตรเครดิตซิตี้ฯ เพื่อดําเนินการอายัดบัตรและออกบัตรใหม
ËÁÒÂàËµØ: ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¡Ã³ÕºÑµÃËÒÂãËŒà»š¹ä»µÒÁ ¢ŒÍ 17 ¢Í§ÊÑÞÞÒ¡ÒÃà»š¹ÊÁÒªÔ¡ºÑµÃà¤Ã´Ôµ

การตออายุบัตรเครดิต
บัตรเครดิตซิตี้ที่ทานไดรับ มีอายุใชได 5 ป โดยนับจากวันที่ออกบัตรฯ
การตออายุบัตรฯ จะเปนไปโดยอัตโนมัติ โดยธนาคารฯ จะจัดสงบัตรฯ ใหม ใหทานลวงหนากอนบัตรฯ เกา ของ
ทานจะหมดอายุ
เมื่อทานไดรับบัตรฯ ใหมแลวกรุณาทําลายบัตรฯ เกาของทานทันที เพื่อปองกันการสับสนและปองกันบุคคลอื่น
ที่อาจนําบัตรฯ เกาของทานไปใช การแจงบอกเลิกการใชบัตรฯ ทานจะตองแจงใหธนาคารฯ ทราบทางโทรศัพท
หรือเปนลายลักษณอักษร อยางนอย 30 วัน กอนบัตรฯ หมดอายุ
ËÁÒÂàËµØ: ¸¹Ò¤ÒÃÏ ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôìã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒäÁ‹µ‹ÍÍÒÂØºÑµÃÏ ËÒ¡¢ŒÍÁÙÅ¢Í§·‹Ò¹äÁ‹à»š¹ä»µÒÁ¡¯à¡³±¢Í§¸¹Ò¤ÒÃÏ

การเปลี่ยนแปลงที่อยูหรือหมายเลขโทรศัพท
ในกรณีที่ทานตองการเปลี่ยนที่อยู สถานที่ติดตอ หรือหมายเลขโทรศัพท ทานสามารถจัดการขอมูลสวนตัว
ผานซิตี้โมบายลแอป และซิตี้แบงกออนไลน ไดอยางสะดวก ปลอดภัย ทุกที่ ทุกเวลา ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลง
ที่อยู หมายเลขโทรศัพท หรืออีเมล
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