ประกาศธนาคาร
ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ
รายละเอียดเกีย
่ วกับอัตราดอกเบีย
้ ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอืน
่ ๆ ในการใช้บัตรเครดิต
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
1. ดอกเบีย
้ ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการอืน
่ ๆ
ดอกเบีย
้
ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน
ค่าปรับในการชาระหนี้ล่าช้ากว่ากาหนด
ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่น
วันทีเ่ ริม
่ คิดดอกเบีย
้

สูงสุด

20.00 % ต่อปี
% ต่อปี
% ต่อปี
% ต่อปี
เริม
่ คิดจาก
[ X ] วันทีจ
่ ่ายเงินให้รา้ นค้า
[ ] วันทีส
่ รุปยอดรายการ
[ ] วันทีค
่ รบกาหนดชาระ
- สาหรับรายการซื้อสินค้าหรือบริการ ธนาคารฯ เริม
่ คานวณดอกเบีย
้ สาหรับการชาระคืนบางส่วน, ขั้นต่า หรือไม่ได้ชาระ นับแต่วันทีธ
่ นาคารฯ บันทึก
รายการ (Posting Date)
- สาหรับรายการเบิกเงินสด ธนาคารฯ เริม
่ คานวณดอกเบีย
้ นับแต่วันทีท
่ ารายการ (Transaction Date) จนถึงวันทีธ
่ นาคารฯ ได้รบ
ั ชาระหนี้เต็มจานวน

2. อัตราการผ่อนช่าระคืนขัน
้ ต่่า

10% ของยอดเงินรวมทัง้ หมดตามใบแจ้งยอดในแต่ละเดือน หรือขั้นต่า 200 บาท แล้วแต่ยอดใดจะสูงกว่า
(ยอดขั้นต่า 200 บาท ไม่รวมถึงยอดการใช้จ่ายแบบผ่อนชาระรายเดือน PayLite หรือ PayLite Conversion On Phone/Online
หรือ Cash Advance On Phone/Online ซึ่งจะเรียกเก็บเงินทีต
่ อ
้ งชาระขันต่
้ าทีอ
่ ต
ั รา 10% ของยอดเงินคงค้าง ณ วันสรุปยอดบัญชีในแต่ละเดือน)

3. ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด

3 % ของจานวนเงินสดทีเ่ บิกถอน
(สิทธิการเบิกเงินสดล่วงหน้าจะเปลี่ยนแปลงตามประวัตก
ิ ารชาระเงินของลูกค้า สูงสุดถึง 100% ของวงเงินสินเชือ
่ )

4. ระยะเวลาการช่าระคืนโดยปลอดดอกเบีย
้
หากช่าระตามก่าหนด
(ช่าระเต็มจ่านวนส่าหรับรายการซื้อสินค้า/บริการ)

สูงสุด 45 - 55 วัน** นับจากวันสรุปยอดรายการ
**(สูงสุด 55 วัน เฉพาะบัตรเครดิตซิตี้แบงก์วีซ่า / มาสเตอร์การ์ด และ บัตรซิตี้แบงก์ รีวอร์ด (ลิมิเต็ด อิดิชั่น)

5. ค่าธรรมเนียมของบัตรแต่ละประเภท (บาทต่อปี)
ค่าธรรมเนียมในการด่าเนินงาน

บัตรวีซ่า /
มาสเตอร์การ์ด
บัตรเงิน
บัตรทอง

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า - สมาชิกบัตรบัตรหลัก/บัตรเสริม
ค่าธรรมเนียมรายปี - สมาชิกบัตรบัตรหลัก
ค่าธรรมเนียมรายปี - สมาชิกบัตรบัตรเสริม
ค่าธรรมเนียมในการด่าเนินงาน

750
500

บัตรเงิน

1,250
800

ซิตี้แบงก์บก
ิ๊ ซี วีซ่า
แพลตตินม
ั่
(ไม่แยกประเภท)

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า - สมาชิกบัตรบัตรหลัก/บัตรเสริม
ค่าธรรมเนียมรายปี - สมาชิกบัตรบัตรหลัก
ค่าธรรมเนียมรายปี - สมาชิกบัตรบัตรเสริม

บัตรวีซ่า รอยัลออร์คิดพลัส
บัตรทอง

1,100
550

1,700
850

บัตรเงิน

บัตรทอง

800
400

750
500

5,000
1,900
บัตรซิตี้แบงก์รีวอร์ด
วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด
(ไม่แยกประเภท)
3,800
0

1,250
800

บัตรทอง

(ไม่แยกประเภท)

บัตรวีซ่า
ซิตี้แบงก์ชอยซ์
(ไม่แยกประเภท)

950
650

750
500

1,250
625

750
375

แพลตตินั่ม
รีวอร์ด
1,900
950

บัตรซิตี้ เอ็ม วีซ่า

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า - สมาชิกบัตรบัตรหลัก/บัตรเสริม
ค่าธรรมเนียมรายปี - สมาชิกบัตรบัตรหลัก
ค่าธรรมเนียมรายปี - สมาชิกบัตรบัตรเสริม

บัตรซิตี้แบงก์
ซีเล็คท์
(ไม่แยกประเภท)

บัตรวีซ่า เคลียร์

-

ค่าธรรมเนียมในการด่าเนินงาน

แพลตตินั่ม
ซีเลคท์
4,000
2,000

บัตรวีซ่า
แคชแบ็ก
(ไม่แยกประเภท)

บัตรวีซ่า แมคโคร
บัตรเงิน

2,000
1,000

บัตรวีซ่า ดิสคัฟเวอรี่

พารากอน เอ็มโพเรียม
เดอะมอลล์

พารากอน เอ็มโพเรียม
เดอะมอลล์
แพลตตินั่ม รีวอร์ด

พารากอน เอ็มโพเรียม
เดอะมอลล์
แพลตตินั่ม ซีเล็คท์

100
50

2,000
1,000

4,000
2,000

บัตรซิตี้แบงก์ รีวอร์ด
(ลิมิเต็ด อิดิชั่น)
(ไม่แยกประเภท)

บัตรซิตี้แบงก์
อัลทิมา
(ไม่แยกประเภท)

3,800
1,900

29,000
0

6. ค่าธรรมเนียมในการช่าระเงิน
ชาระโดยหักบัญชีธนาคาร
ชาระทีเ่ คาน์เตอร์ของธนาคารซิตแ
ี้ บงก์
ชาระผ่านเครือ
่ ง ATM ของธนาคารซิตแ
ี้ บงก์
ชาระผ่านระบบโทรศัพท์อต
ั โนมัติ ของธนาคารซิตแ
ี้ บงก์
ชาระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ของธนาคารซิตแ
ี้ บงก์
ชาระโดยการส่งเช็คหรือธนาณัตท
ิ างไปรษณีย์
ช่าระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารอืน
่

.......-......
.......-......
.......-......
.......-......
.......-......
.......-......

บาท/รายการ
บาท/รายการ
บาท/รายการ
บาท/รายการ
บาท/รายการ
บาท/รายการ

(ทุกธนาคารทีส
่ ามารถหักบัญชีได้)

(AVR.)
(Citibank Online)

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารทิสโก้
ช่าระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
(ตู้เอทีเอ็ม, โทรศัพท์, อินเตอร์เน็ต)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
(ให้บริการเฉพาะช่องทาง ตูเ้ อทีเอ็ม เท่านั้น)
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
(ให้บริการเฉพาะช่องทาง อินเตอร์เน็ต เท่านั้น)
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารทิสโก้
(ให้บริการเฉพาะช่องทาง ตูเ้ อทีเอ็ม เท่านั้น)
ช่าระที่จุดบริการช่าระเงิน และอืน
่ ๆ

10
20
25
25
25
25
30
30
15

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

/
/
/
/
/
/
/
/
/

ในเขตต่างจังหวัด

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

15
20
25
40
40
45
50
50
25

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

/
/
/
/
/
/
/
/
/

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล **

ในเขตต่างจังหวัด ***

10 บาท / รายการ

15 บาท / รายการ

15
15
15
15
20

15
15
20
30
20

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

/
/
/
/
/

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

/
/
/
/
/

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

20 บาท / รายการ
10 บาท / รายการ

25 บาท / รายการ
10 บาท / รายการ

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ในเขตต่างจังหวัด

ทีท
่ าการไปรษณีย์

- บาท / รายการ

- บาท / รายการ

เทสโก้ โลตัส

5 บาท / รายการ

5 บาท / รายการ

10 บาท / รายการ

10 บาท / รายการ

15 บาท / รายการ

20 บาท / รายการ

เอ็มเปย์ สเตชัน
่ *
เคาน์เตอร์เซอร์วิส

ในกรณีที่ช่าระผ่านช่องทางที่มีการคิดค่าธรรมเนียม ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จุดให้บริการ
7. ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ช่ารุด

...200... บาท/ครัง้

8. ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี

.....50... บาท/ครัง้ (ต่องวดการสรุปยอดบัญชี)
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมสาหรับการขอผ่านทางระบบโทรศัพท์อต
ั โนมัตโิ ดยให้สง่ กลับอัตโนมัตท
ิ างโทรสาร)

9. ค่าธรรมเนียมในการขอส่าเนาใบบันทึกการขาย

...200... บาท/ครัง้ (100 บาท/ครัง้ ถ้าเป็นรายการใช้ผา่ นบัตรวีซ่าทีใ่ ช้ภายในประเทศ)

10. ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจ่าตัวบัตรเครดิตใหม่
ทดแทนรหัสเดิม

.....-.... บาท/ครัง้

11. ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ

...200... บาท/ครัง้ (100 บาท/ครัง้ ถ้าเป็นรายการใช้ผา่ นบัตรวีซ่าทีใ่ ช้ภายในประเทศ)

12. ค่าติดตามทวงถามหนี้

เรียกเก็บตามจริง แต่สงู สุดไม่เกิน 225 บาท / รอบบัญชี

13. ค่าธรรมเนียมในการช่าระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมให้แก่หน่วยงานราชการ

....-.... % ของจานวนเงินภาษีอากรและค่าธรรมเนียมทีช
่ าระผ่านบัตรเครดิต

14. ค่าความเสีย
่ งจากการแปลงสกุลเงิน

สูงสุด 2.5% ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของวีซ่า และ/หรือ มาสเตอร์การ์ด สาหรับรายการใช้จ่ายหรือเบิกถอนเงินสด
ทีเ่ กิดขึ้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งธนาคารจะเรียกเก็บเป็นเงินบาทเป็นค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2554

หมายเหตุ

1. ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่าง ๆ ข้อ 3, 5, 7-12 ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. บัญชีเงินฝากธนาคารที่สามารถ ใช้ชาระโดยหักบัญชีได้คือ ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์
3. ค่าธรรมเนียมของบัตรแต่ละประเภท ธนาคารฯ จะเรียกเก็บผ่านใบแจ้งยอดบัญชี เมื่อใบสมัครได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว
4. เงื่อนไขการให้บริการและจานวนเงินสูงสุดที่รับชาระต่อหนึ่งรายการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย กรุณาสอบถามที่จุดรับชาระเงินโดยตรง หรือ ซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง โทร 1588
5. การเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิตที่เครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ในต่างประเทศ ท่านอาจจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินระหว่างประเทศ (International Access Fee)
ตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของเครื่องเอทีเอ็มนั้นๆ จะกาหนด
6. ค่าธรรมเนียมข้างต้น อาจปรากฎในสื่อส่งเสริมการขาย หรือในใบสมัคร ซึ่งอาจยังไม่เป็นปัจจุบัน ท่านสามารถตรวจสอบได้จากซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง โทร 1588 หรือที่เว็บไซต์
www.citibank.co.th
7. * เพิ่มช่องทางการชาระเงินกับเอ็มเปย์ สเตชั่น ผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
8. ** ค่าธรรมเนียมการชาระเงินโดยการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตู้เอทีเอ็ม, โทรศัพท์, อินเตอร์เน็ต) สาหรับบัญชีเงินฝากที่เปิดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
9. *** ค่าธรรมเนียมการชาระเงินโดยการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตู้เอทีเอ็ม, โทรศัพท์, อินเตอร์เน็ต) สาหรับบัญชีเงินฝากที่เปิดนอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล

ประกาศครั้งนี้เป็นการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม สาหรับการชาระเงินโดยการโอนทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบกับอัตราดอกเบีย
้ ที่ได้ประกาศก่อนหน้านี้

