เอกสารสาคัญ
ที่ AW-CITI-L02

วันที่ 9 สิงหาคม 2561

เรื่ อง

แจ้ งการโอนธุรกิจบัตรเครดิตให้ แก่ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุ งเทพมหานคร และบอกกล่าวการโอนสิทธิเรี ยกร้ อง
ตามสัญญาการให้ บริ การบัตรเครดิต

เรี ยน

[Client’s Name – Last name]
[Address……………………]
[Address……………………]
[Address……………………]

อ้ างถึง บัญชีบตั รเครดิตของท่าน* ดังต่อไปนี ้
ประเภทบัตรเครดิต
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
*ข้อมูล ณ วันที ่ 30 มิ ถนุ ายน 2561

หมายเลขบัตรเครดิต
XXXXXXXXXX

ตามที่บริ ษัท ออล-เวย์ส จากัด (“ออล-เวย์ ส”) และธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุ งเทพมหานคร (“ธนาคารซิตี ้
แบงก์ ”) ได้ แจ้ งให้ ทา่ นทราบเรื่ องการลงนามในข้ อตกลงการโอนธุรกิจบัตรเครดิตให้ แก่ธนาคารซิตี ้แบงก์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561
นัน้ ออล-เวย์สและธนาคารซิตี ้แบงก์ขอเรี ยนว่าสิทธิ กรรมสิทธิ์ สิทธิเรี ยกร้ อง ผลประโยชน์ทงปวง
ั้
หน้ าที่ต่างๆ และภาระหนี ้ ภายใต้
เอกสารบัตรเครดิตที่ทา่ นทาไว้ กบั ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) และได้ โอนมายังออล-เวย์สแล้ วเมื่อวันที่ 1
ตุลาคม 2560 รวมถึงสิทธิเรี ยกร้ องและหน้ าที่ภายใต้ เอกสารบัตรเครดิตที่เกิดขึ ้นหลังจากการโอนดังกล่าว จะถูกโอนให้ แก่ธนาคาร
ซิตี ้แบงก์ โดยมีผลตังแต่
้ เวลา 09.00 น. ของวันที่ 23 กันยายน 2561 (“วันโอนธุรกิจ”) เว้ นแต่จะมีการแจ้ งให้ ท่านทราบเป็ น
อย่างอื่นหากมีการเปลีย่ นแปลง ทังนี
้ ้ ออล-เวย์สจะยุติการให้ บริ การบัตรเครดิตตังแต่
้ วนั โอนธุรกิจเป็ นต้ นไป
ท่านสามารถใช้ บตั รเครดิตซึง่ ออล-เวย์สเป็ นผู้ให้ บริ การทังบั
้ ตรหลักและบัตรเสริ ม (ถ้ ามี) ได้ จนถึง เวลาโอนธุรกิจ (วันที่ 23
กันยายน 2561 เวลา 09.00 น) ยกเว้ นบริ การเบิ กถอนเงิ นสดในประเทศที่จ ะใช้ บริ ก ารได้ ถึง เวลา 17.00 น. ของวัน ที่ 21
กันยายน 2561 ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ท่านสามารถใช้ บตั รเครดิตและได้ รับบริ การที่ต่อเนื่อง ธนาคารซิตี ้แบงก์มีความยินดีที่จะจัดส่งบัตร
เครดิตใบใหม่ภายใต้ ชื่อธนาคารซิตี ้แบงก์ (“บัตรเครดิตซิตี”้ ) ให้ ท่านภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่าน
ได้ ให้ ไว้ แก่ออล-เวย์ส โดยท่ านสามารถเปิ ดใช้ บัตรเครดิตซิตไี ้ ด้ ตงั ้ แต่ วันโอนธุรกิจจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ตังแต่
้ วนั โอนธุรกิจ เมื่อท่านได้ เปิ ดใช้ บริ การบัตรเครดิตซิตี ้หรื อชาระเงินใดๆ ให้ แก่ธนาคารซิตี ้แบงก์หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่สว่ นใด
ส่วนหนึ่งของท่านที่กาหนดภายใต้ เอกสารบัตรเครดิตต่อธนาคารซิตี ้แบงก์ หรื อติดต่อธนาคารซิตี ้แบงก์ ในฐานะผู้รับโอนสิทธิและ
หน้ าที่ภายใต้ เอกสารบัตรเครดิต ให้ ถือว่าท่านได้ ให้ ความยินยอมสาหรับการโอนสิทธิและหน้ าที่ตา่ งๆ ภายใต้ เอกสารบัตรเครดิตแล้ ว
นับตังแต่
้ วนั ดังกล่าว และในกรณีที่ทา่ นเปิ ดใช้ บริ การบัตรเครดิตซิตี ้ ให้ ถือว่าท่านได้ ตกลงที่จะผูกพันตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของ
บัตรเครดิตซิตี ้ที่ทา่ นได้ รับ
หากท่านไม่ทาการเปิ ดใช้ บริ การบัตรเครดิตซิตี ้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ธนาคารซิตี ้แบงก์จะดาเนินการยกเลิก
บัตรเครดิตซิตี ้ดังกล่าว โดยขอให้ ทา่ นชาระยอดหนี ้คงค้ างที่มีอยูใ่ ห้ เสร็ จสิ ้นตามกาหนดชาระและวิธีการที่ระบุในใบแจ้ งยอดบัญชี ซึ่ง
ธนาคารซิตี ้แบงก์จะนาส่งให้ แก่ทา่ นต่อไป โดยท่านสามารถใช้ ใบแจ้ งยอดบัญชีดงั กล่าวเพื่อชาระยอดหนี ้ได้ ตามปกติ

ในการนี ้ ออล-เวย์สและธนาคารซิตี ้แบงก์ขอแจ้ งให้ ทา่ นทราบเกี่ยวกับรายละเอียดบริ การที่มกี ารเปลีย่ นแปลง เงื่อนไขการ
ใช้ บตั รเครดิตและสิทธิประโยชน์ที่สาคัญใหม่ที่ธนาคารซิตี ้แบงก์กาหนดซึง่ จะมีผลตัง้ แต่ วันโอนธุรกิจเป็ นต้ นไป ดังนี ้
รายการ
รายละเอียด
หมายเลขบัตรเครดิ ต (Card หมายเลขบัตรเครดิตของท่านจะเปลี่ยนแปลง โดยท่านสามารถตรวจสอบหมายเลขบัตรเครดิตใหม่ใน
Number)
จดหมายแจ้ งสิทธิ ประโยชน์ ที่ ธนาคารซิตีแ้ บงก์ จะส่งให้ ท่า นพร้ อมบัตรเครดิต ซิตี ใ้ บใหม่ภายในวันที่ 15
กันยายน 2561 ขอให้ ทา่ นใช้ หมายเลขบัตรเครดิตซิตี ้ดังกล่าวในการอ้ างอิงเพื่อทาธุรกรรมต่างๆ กับ ธนาคาร
ซิตี ้แบงก์
วั น สรุ ปยอดบั ญ ชี (Billing วันสรุ ปยอดบัญชี ของท่านยังคงเหมือนเดิม โดยวันกาหนดชาระเงินของท่านจะนับต่อจากวันสรุ ปยอด
Date) วันกาหนดชาระเงิน บัญชีไปอีกประมาณ 15 วัน ในกรณีที่มีการชาระคืนแบบเต็มจานวนภายในกาหนดชาระ และจากวันสรุป
(Payment Due Date) และ ยอดบัญชีไปอีกประมาณ 25 วัน ในกรณีที่มีการชาระคืนขัน้ ต่าหรื อบางส่วน โดยธนาคารซิตี ้แบงก์ จะแจ้ ง
การกาหนดรอบระยะเวลาใน รายละเอียดให้ ทา่ นทราบในใบแจ้ งยอดบัญชีบตั รเครดิตซึง่ ธนาคารซิตี ้แบงก์จะนาส่งให้ แก่ทา่ น
การชาระค่าใช้ จา่ ย
หากวันสรุปยอดบัญชีหรือวันกาหนดชาระเงินตรงกับวันหยุด ธนาคารซิตี ้แบงก์จะปรับให้ ตรงกับวันทาการ
ย อ ด เ งิ น ค ง ค้ า ง  ยอดเงินคงค้ าง ได้ แก่ เงินต้ น ดอกเบี ้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ (หากมี) และคะแนนสะสมในบัญชีบตั ร
(Outstanding Balance)
เครดิตของท่าน และบัตรเสริมจะถูกโอนไปยังบัญชีบตั รเครดิตซิตี ้
และคะแนนสะสม (Rewards  ท่านสามารถใช้ สิทธิ ประโยชน์ ในการแลกคะแนนสะสมเดิมตามที่ออล-เวย์สกาหนดภายในวันที่ 17
Points)
กันยายน 2561 เว้ นแต่ออล-เวย์สได้ แจ้ งวันที่มีผลให้ ทา่ นทราบเป็ นอย่างอื่นแล้ ว หากพ้ นกาหนดนีแ้ ล้ ว
คะแนนสะสมในบัญชีบตั รเครดิตของท่าน และบัตรเสริมจะถูกโอนไปยังบัญชีบตั รเครดิตซิตี ้
 คะแนนสะสมของท่านทังที
้ ่ได้ รับก่อนวันโอนธุรกิจและคะแนนสะสมใหม่ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ บตั รเครดิต
ซิตี ้ตังแต่
้ วนั โอนธุรกิจจะไม่มีวนั หมดอายุ
 สาหรับเงื่อนไขสิทธิ ประโยชน์ การแลกคะแนนสะสมตัง้ แต่วันโอนธุ รกิจจะเป็ นไปตามเงื่อนไขใหม่ที่
ธนาคารซิตีแ้ บงก์ กาหนด ซึ่งสามารถใช้ แลกเป็ นของรางวัลมากมาย อาทิ ไมล์ Royal Orchid Plus
โดยการบินไทย ที่พกั และตัว๋ เครื่องบิน ของรางวัลต่างๆ เครดิตเงินคืนเข้ าบัญชี รวมถึงการแลกคะแนน
เป็ นส่วนลดสินค้ าและบริการ เป็ นต้ น กรุ ณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.citirewards.com
วงเงิ นบัต รเครดิ ต (Credit วงเงินบัตรเครดิตของท่านยังคงเหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศ
Limit)
ไทยเรื่องการอนุมตั ิวงเงินให้ แก่ผ้ ถู ือบัตรเครดิต ซึง่ กาหนดไว้ ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ธนาคาร
ซิตี ้แบงก์จะทบทวนการใช้ บริการและวงเงินบัตรเครดิตของท่านภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากวันโอน
ธุรกิจ โดยการปรับปรุงวงเงินบัตรเครดิตของท่านจะเป็ นไปตามเกณฑ์ภายในที่ธนาคารซิตี ้แบงก์ กาหนด ซึ่ง
จะมีผลรวมถึงวงเงินบัตรเครดิตทุกบัญชีของท่านที่มีกบั ธนาคารซิตี ้แบงก์ในขณะนัน้
ทังนี
้ ้ หากท่านประสงค์ที่จะขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ มขอเพิ่มวงเงินบัตร
เครดิตได้ ทาง www.citibank.co.th และส่งแบบฟอร์ มดังกล่าวพร้ อมเอกสารรายได้ ปัจจุบนั ของท่านมาที่
marketingth@citi.com ได้ ตงแต่
ั ้ วนั โอนธุรกิจ
หมายเหตุ: การอนุมตั ิวงเงินบัตรเครดิตขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของธนาคารซิตี ้แบงก์
วงเงิ น เบิ ก เงิ น ส ด ( Cash ท่านสามารถตรวจสอบวงเงินเบิกเงินสดได้ จากใบแจ้ งยอดบัญชีบตั รเครดิต โดยท่านสามารถทาการเบิกเงิน
Advance Limit)
สดล่วงหน้ าได้ ตามวงเงินที่ระบุ ซึง่ จะเปลี่ยนแปลงตามประวัติการชาระเงินของท่าน
บั ญ ชี เ งิ น ฝ า ก ที่ เ ป็ น สาหรับท่านที่มีบญ
ั ชีเงินฝากเป็ นหลักประกันการใช้ บตั รเครดิต ท่านสามารถใช้ บตั รเครดิตซิตี ้ได้ ตงั ้ แต่วัน
หลักประกันการใช้ บตั รเครดิต โอนธุรกิจด้ วยวงเงินเดิมโดยไม่ต้องจัดให้ มีบญ
ั ชีเงินฝากเป็ นหลักประกัน
ทังนี
้ ้ ธนาคารซิตี ้แบงก์จะทาการทบทวนการใช้ บริ การและวงเงินบัตรเครดิตของท่านภายในระยะเวลา 12
เดือนหลังจากวันโอนธุรกิจเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่ องการอนุมตั ิวงเงินให้ แก่ผ้ ู
ถือบัตรเครดิต โดยขอให้ ทา่ นส่งเอกสารรายได้ ปัจจุบนั ของท่านเพื่อประกอบการพิจารณาคงวงเงินผ่านทาง
marketingth@citi.com ตังแต่
้ วนั โอนธุรกิจ
อัต ราการผ่ อ นช าระเงิ น คื น อัตราการผ่อนชาระเงินคืนขันต
้ ่า เป็ นดังนี ้

รายการ
ขัน้ ต่ า * (Minimum Due 
Payment)


การชาระเกิ น จากยอดเรี ย ก
ชาระ (Excess Payment)

ล าดับ การหัก ลดยอดหนี ค้ ง
ค้ าง (Payment Hierarchy)
อัต ราดอกเบี ย้
(Interest
Rate) แ ล ะ ก า ร ค า น ว ณ
ด อ ก เ บี ้ย
(Interest
Calculation)

รายละเอียด
10% ของยอดเงินคงค้ างทังหมด
้
ณ วันสรุปยอดบัญชีนนๆ
ั ้ + 100% ของยอดใช้ จา่ ยเกินวงเงิน หรือ
1% ของยอดใช้ จ่ายคงค้ างทังหมดที
้
่เกิดขึน้ (ยอดใช้ จ่ายหมายถึงยอดซื ้อสินค้ าและบริ การ และยอด
เบิกเงินสดผ่านบัตรเครดิต รวมถึงยอดใช้ จา่ ยเกินวงเงิน) + 100% ของยอดดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียม
ที่เรี ยกเก็บตามใบแจ้ งยอดบัญชี+ ยอดการใช้ จ่า ยแบบผ่อนชาระรายเดื อน PayLite หรื อ PayLite
Conversion on phone/online หรือเงินสดโทรสัง่ ได้ (Call for Cash) หรือเงินสดสัง่ ออนไลน์ (Click for
Cash) หรือบริการแบ่งชาระยอดใช้ จา่ ย (Spending Conversion) ซึง่ ท่านจะต้ องชาระเต็มจานวนตาม
อัตราที่เรียกเก็บในใบแจ้ งยอดบัญชีของแต่ละเดือน + 100% ของยอดใช้ จา่ ยเกินวงเงิน หรือ
 ยอดขันต
้ ่า 200 บาท แล้ วแต่ยอดใดจะสูงกว่า
*อัตราการผ่อนชาระเงินคืนขันต
้ ่าในแต่ละรอบบัญชี หมายถึง จานวนเงินขัน้ ต่าที่ต้องชาระคืนให้ แก่ธนาคาร
ซิตี ้แบงก์ในแต่ละรอบบัญชีสาหรับยอดเงินค้ างชาระที่เกิดขึ ้น
หากท่านชาระเกินจากยอดเรียกชาระเต็มจานวน ธนาคารซิตี ้แบงก์จะนาเงินส่วนเกินนัน้ ตังพั
้ กไว้ เพื่อนาไป
หักกับยอดเรียกชาระในเดือนถัดไป
ในกรณีที่ทา่ นเข้ าร่วมโปรแกรมการเบิกเงินสดล่วงหน้ า (Cash Advance) เงินสดโทรสัง่ ได้ (Call for Cash)
เงินสดสัง่ ออนไลน์ (Click for Cash) บริ การแบ่งชาระยอดใช้ จ่าย (Spending Conversion) ระบบแบ่งจ่าย
รายเดือน (Citi PayLite) และท่านได้ ผ่อนชาระหนีใ้ นงวดใดงวดหนึ่งเกินกว่าจานวนค่างวดชาระต่อเดือน
ตามที่ธนาคารซิตี ้แบงก์ เรี ยกเก็บภายใต้ โปรแกรมดังกล่าว ท่านจะไม่ได้ รับดอกเบีย้ ในเงินส่วนที่ชาระเกิน
(“เงินส่ วนที่ตัง้ พักไว้ ”) เงินส่วนที่ตงพั
ั ้ กไว้ นนั ้ จะคงอยู่ในบัญชีบตั รเครดิตซิตี ้ของท่านและจะไม่นาไปชาระ
เงินต้ น ดอกเบี ้ย และ/หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระภายใต้ โปรแกรมดังกล่าว
จานวนเงินที่ชาระจะนาไปหักลดยอดหนีค้ งค้ างตามลาดับที่ ธนาคารซิตี ้แบงก์ กาหนด หากมีเงินคงเหลือ
ธนาคารซิตี ้แบงก์จะทาการหักยอดเพื่อชาระหนีท้ ี่มีอยู่ตามวิธีและลาดับที่ ธนาคารซิตี ้แบงก์กาหนดในงวด
ถัดๆไป
อัตราดอกเบี ้ยสาหรับการใช้ บตั รเครดิตของท่านจะสูงสุด ไม่เกิน 18% ต่อปี ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนด
ในกรณีที่ทา่ นเข้ าร่วมโปรแกรมการเบิกเงินสดล่วงหน้ า (Cash Advance) เงินสดโทรสัง่ ได้ (Call for Cash)
เงินสดสัง่ ออนไลน์ (Click for Cash) บริ การแบ่งชาระยอดใช้ จ่าย (Spending Conversion) ระบบแบ่งจ่าย
รายเดือน (Citi PayLite) และท่านได้ ชาระเงินไม่ครบถ้ วนภายในวันที่ครบกาหนดชาระ นอกจากดอกเบี ้ยผิด
นัดที่ธนาคารซิตี ้แบงก์มีสิทธิเรี ยกเก็บแล้ ว ธนาคารซิตี ้แบงก์ ยงั มีสิทธิ เรี ยกเก็บดอกเบี ้ยเพิ่มเติมในส่วนของ
เงินต้ นที่ท่านผิดนัดชาระหนี ้ ในช่วงเวลานับจากวันสิน้ สุดรอบบัญชีจนถึงวันที่ครบกาหนดชาระเงินได้ ใน
อัตราที่ธนาคารซิตี ้แบงก์เห็นสมควรแต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่มีสิทธิเรียกเก็บโดยชอบตามกฎหมาย
ท่ า นสามารถศึ ก ษารายละเอี ย ด วิ ธี ก ารค านวณดอกเบี ย้ เพิ่ ม เติ ม จากเอกสารแนบท้ ายหรื อ ที่
www.citibank.co.th
ระยะเวลาการชาระคื นโดยปลอดดอกเบีย้ สูงสุด 45 วันนับ จากวัน สรุ ปยอดรายการ ในกรณีที่ชาระเต็ ม
จานวนสาหรับรายการซือ้ สินค้ าหรือบริการ

ระยะเวลาการช าระคื น โดย
ปลอดดอกเบี ย้ หากช าระ
เต็มจานวน (Interest - free
Repayment Period)
การคานวณดอกเบี ้ยสาหรับ ในกรณีที่ทา่ นชาระค่าใช้ จา่ ยตามใบแจ้ งยอดบัญชีของรอบบัญชีก่อนหน้ าด้ วยยอดขัน้ ต่าหรื อบางส่วน และ
การชาระคืนบางส่วน
ประสงค์จะชาระค่า ใช้ จ่า ยตามใบแจ้ งยอดบัญ ชีของรอบบัญชี ล่าสุดแบบเต็มจานวน ท่านจะต้ องชาระ
ดอกเบีย้ ที่ เ กิ ด ขึน้ นับ แต่วัน ถัด จากวัน สิน้ สุด รอบบัญ ชี ก่อ นหน้ า จนถึ งวัน ที่ มีการชาระแบบเต็ มจานวน
ดังกล่าว ซึ่งจะคิดจากยอดค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บตามใบแจ้ งยอดบัญชี ก่อนหน้ าตามจานวนวันที่เกิดขึน้ จริ ง
โดยธนาคารซิตี ้แบงก์จะไม่มีการคิดดอกเบี ้ยจากยอดค่าใช้ จา่ ยใหม่ที่เกิดขึ ้นในรอบบัญชีลา่ สุดแต่อย่างใด

รายการ
รายละเอียด
บ ริ ก า ร หั ก บั ญ ชี เ งิ น ฝ าก บริ การหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติเพื่อชาระค่าบัตรเครดิต จะถูกยกเลิกตัง้ แต่วัน ที่ 20 กันยายน
ธนาคารอั ต โนมั ติ ( Direct 2561 หากท่านประสงค์จะใช้ บริ การดังกล่าว สามารถดาวน์ โหลดแบบฟอร์ มได้ ทาง www.citibank.co.th
Debit)
และส่งเอกสารมาที่ ธนาคารซิตี ้แบงก์ ตู้ ป.ณ. 1122 กรุงเทพฯ 10000 ได้ ตงแต่
ั ้ วนั โอนธุรกิจเป็ นต้ นไป โดย
การหักบัญชีเงินฝากของธนาคารดังต่อไปนี ้ จะไม่มีคา่ ใช้ จา่ ย
1) ธนาคารซิตี ้แบงก์
2) ธนาคารกสิกรไทย
3) ธนาคารไทยพาณิชย์
4) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
5) ธนาคารกรุงเทพ
ทังนี
้ ้ บริ การหักบัญชี เงินฝากธนาคารแบบอัตโนมัติจะมีผลประมาณ 1 เดือน หลังจากธนาคารซิตีแ้ บงก์
ได้ รับหนังสือยินยอมให้ หักบัญชี โดยเมื่อบริ การดังกล่าวมีผลจะปรากฏข้ อความ *AMOUNT WILL BE
DEDUCTED FROM YOUR BANK ACCOUNT ON(วันที่)* ในใบแจ้ งยอดบัญชีของท่าน
บ ริ ก า ร ช า ร ะ ค่ า บริการชาระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการรายเดือนผ่านบัตรเครดิตจะถูกยกเลิกตังแต่
้ วนั ที่ 20 กันยายน
สาธารณูปโภคและค่าบริ การ 2561 โดยท่านสามารถแจ้ งความประสงค์เพื่อขอใช้ บริการดังกล่าวกับธนาคารซิตี ้แบงก์ โดยการดาวน์โหลด
รายเดื อ นโดยตั ด ผ่ า นบั ต ร แบบฟอร์ มทาง www.citibank.co.th และส่งเอกสารมาที่ ธนาคารซิตี ้แบงก์ ตู้ ป.ณ. 1122 กรุงเทพฯ 10000
เครดิต (Easy Bill/One Bill) ตังแต่
้ วนั โอนธุรกิจเป็ นต้ นไป
บริ การใบแจ้ งยอดบัญ ชีท าง หากท่านใช้ บริการใบแจ้ งยอดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์อยูแ่ ล้ วก่อนวันโอนธุรกิจบัตรเครดิต ธนาคารซิตี ้แบงก์
อิเล็กทรอนิกส์
จะให้ บริการใบแจ้ งยอดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่องเช่ นเดิมผ่านทางอีเมลปั จจุบนั ของท่าน
(e-Statement Enrollment) สาหรับ ท่านที่ ต้ องการสมัครใช้ บ ริ การใบแจ้ งยอดบัญ ชีทางอิเล็กทรอนิ กส์ ใ หม่ ท่านสามารถแจ้ งความ
ประสงค์เพื่อขอใช้ บริการดังกล่าวผ่านทาง www.citibank.co.th ได้ ตงแต่
ั ้ วนั โอนธุรกิจเป็ นต้ นไป
บริการแจ้ งเตือน (Citi Alert) ธนาคารซิตี แ้ บงก์ ข อเสนอบริ ก ารแจ้ ง เตื อนข้ อมูล ส าคัญ ต่า งๆ ผ่า นทาง SMS หรื อ อีเ มล โดยไม่มี
ค่าธรรมเนียม เพื่ออานวยความสะดวกให้ ท่า นสามารถรับข่าวสารและข้ อมูลที่สาคัญสาหรั บบัญชีบัต ร
เครดิตซิตี ้ของท่าน อาทิ การแจ้ งยอดบัญชีและการแจ้ งเตือนวันครบกาหนดชาระ
ทางเลื อ กการจัด การข้ อ มูล เพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทางการรักษาความเป็ นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถแจ้ งปฏิเสธการรับข้ อมูลทาง
(Privacy Choices)
การตลาดจากธนาคารซิตีแ้ บงก์ หรื อพันธมิตรทางการตลาด โดยแจ้ งความประสงค์ผ่านซิตี ้โฟน แบงก์กิง้
1588 ตัง้ แต่วันโอนธุ รกิ จ ซึ่งท่านสามารถเลือกช่องทางที่ ไม่ต้ องการรั บข้ อมูลข่าวสารได้ ดังนี ้ ช่องทาง
โทรศัพท์ ข้ อความทาง SMS จดหมาย และอีเมล
บ ริ ก า ร อ อ น ไ ล น์ (Online ท่านสามารถใช้ บริ การออนไลน์ของธนาคารซิตี ้แบงก์และทาการตรวจสอบข้ อมูลของท่านได้ ผ่านเว็บไซต์
Service)
www.citibank.co.th หรือผ่านทางซิตี ้โมบายล์ แอปพลิเคชัน่
หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านเป็ นลูกค้ าของธนาคารซิตี ้แบงก์อยู่แล้ วก่อนวันโอนธุรกิจ ท่านสามารถตรวจสอบ
ข้ อมูลบัญชีบตั รเครดิตที่โอนย้ ายจากออล-เวย์สได้ ผ่านบัญชีผ้ ใู ช้ เดิมที่ทา่ นมีอยูก่ ่อนหน้ าแล้ ว
ช่องทางการชาระเงิน
ตัง้ แต่ วันโอนธุรกิจเป็ นต้ นไป ท่านสามารถชาระค่าบัตรเครดิตได้ ตามช่องทางที่ธนาคารซิตี ้แบงก์กาหนด
(Payment Channel)
โดยใช้ ห มายเลขบัต รเครดิต ใหม่ หรื อบาร์ โค้ ด /คิ ว อาร์ โค้ ด ที่ ป รากฏอยู่บ นใบแจ้ งยอดบัญ ชีที่ ได้ รับ จาก
ธนาคารซิตี ้แบงก์
ทังนี
้ ้ ท่านสามารถใช้ ใบแจ้ งยอดบัญชีบตั รเครดิตของออล-เวย์สเพื่อชาระค่าบัตรเครดิต ใบเดิมตามช่องทาง
ที่ออล-เวย์สกาหนดได้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
การแจ้ งลูกค้ าเกี่ยวกับการส่ง ในกรณีที่ธนาคารซิตี ้แบงก์ได้ มีการรายงานข้ อมูลเครดิตของท่านตามหน้ าที่ที่กาหนดในพระราชบัญญัติการ
ข้ อมู ล เครดิ ต ให้ แก่ บ ริ ษั ท ประกอบธุรกิจข้ อมูล เครดิ ต พ.ศ.2545 ธนาคารซิตี แ้ บงก์ จะแจ้ งการรายงานดังกล่าวให้ ท่า นทราบเป็ น
ข้ อมูลเครดิต (NCB Report) หนังสือทางไปรษณีย์หรือโดยวิธีอื่นใดที่ได้ ตกลงกันตามความสมัครใจของท่านที่ระบุไว้ กบั ธนาคารซิตี ้แบงก์
ตามความเหมาะสม

รายการ
การติดตามทวงถามหนี ้

กรณีผิดนัดชาระหนี ้

กรณีผิดนัดชาระหนี ้มากกว่า
3 รอบบัญชีติดกัน
บัตรเสริม

การพิจารณาสถานะบัตรตาม
สถานะบัตรอื่นๆ

รายละเอียด
ในกรณีที่ท่านผิดนัดชาระหนี ้ ท่านอาจได้ รับการติดตามทวงถามหนีจ้ ากบริ ษัทผู้ให้ บริ การทวงถามหนีท้ ี่
ธนาคารซิตี ้แบงก์ได้ วา่ จ้ างให้ ติดตามทวงถามหนี ้ของธนาคารซิตี ้แบงก์ ตามรายนามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
ของธนาคารซิตีแ้ บงก์ โดยธนาคารซิตีแ้ บงก์ จะเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายในการติดตามทวงถามหนีจ้ ากท่านใน
อัตรา 100 บาท/รอบบัญชี ทังนี
้ ้ ท่านตกลงยินยอมให้ ธนาคารซิตี ้แบงก์หรื อบริ ษัทผู้ให้ บริ การทวงถามหนีท้ ี่
ได้ รับการว่าจ้ างจากธนาคารซิตี ้แบงก์ติดต่อกับท่าน หรือบุคคลที่ทา่ นระบุไว้ เพื่อการทวงถามหนีใ้ นใบสมัคร
บัตรเครดิต หรื อที่ท่านได้ แจ้ งให้ ออล-เวย์สหรื อธนาคารซิตีแ้ บงก์ทราบ โดยธนาคารซิตี ้แบงก์ และบริ ษัทผู้
ให้ บริการทวงถามหนี ้จะปฏิบตั ิตามกฎหมายการทวงถามหนี ้
หากท่านมีข้ อร้ องเรี ยนหรื อข้ อเสนอแนะต่อการติ ดต่อทวงถามหนี ด้ ังกล่า ว กรุ ณ าติด ต่อ 02-081-0807
ตังแต่
้ วนั โอนธุรกิจ
หากท่านไม่สามารถชาระยอดหนีค้ งค้ างได้ ตามกาหนดชาระ ทางธนาคารซิตี ้แบงก์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคิด
อัตราดอกเบี ้ยตามเงื่อนไขที่กาหนด ทังนี
้ ไ้ ม่เกิน 18% ต่อปี และธนาคารซิตี ้แบงก์ มีสิทธิ ในการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากของท่านที่มีอยูก่ บั ธนาคารซิตี ้แบงก์ (หากมี) เพื่อชาระหนี ้คงค้ างของท่าน
หากท่านมีการค้ างชาระเป็ นระยะเวลาติดกันถึง 3 รอบบัญชี ธนาคารซิตี ้แบงก์ สามารถเรี ยกเก็บยอดหนีค้ ง
ค้ างที่เหลืออยู่เต็มจานวน และหากท่านยังไม่ชาระยอดหนีด้ งั กล่าวภายในกาหนดเวลา ธนาคารซิตี ้แบงก์
อาจต้ องบอกเลิกสัญญาและดาเนินการทางกฎหมายต่อไป
ในกรณีที่ธนาคารซิตี ้แบงก์ได้ รับโอนบัตรเสริ มของท่าน ท่านในฐานะผู้ถือบัตรหลักตกลงรับผิดชอบหนีใ้ ดๆ
ที่เกิดจากบัตรเสริ มดังกล่าวทังหมด
้
ซึ่งรวมไปถึงดอกเบี ้ย ค่ าธรรมเนียม ภาษี และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ อันเกิด
จากหนีด้ ังกล่าวให้ แก่ธนาคารซิตีแ้ บงก์ โดยไม่มีข้อโต้ แย้ ง โดยรวมถึงกรณีที่ธนาคารซิตีแ้ บงก์ ไม่สามารถ
ออกบัตรเสริมใบใหม่ให้ กบั ท่าน
ในกรณีที่ทา่ นผิดนัดชาระหนี ้ใดๆในบัตรเครดิตหรื อผลิตภัณฑ์อื่นๆกับธนาคารซิตี ้แบงก์ หรื อบริ ษัทในเครื อ
ธนาคารซิตี ้แบงก์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาปรั บเปลี่ยนวงเงินกู้ หรื อระงับการเบิกถอนเงินกู้ของท่าน
รวมถึงมีสิทธิระงับการใช้ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อทังหมดที
้
่ท่านมีกับธนาคารซิตีแ้ บงก์ และสามารถทาการเรี ยก
เก็บยอดหนี ้คงค้ างที่เหลืออยูเ่ ต็มจานวน
เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป หากในปั จจุบันท่านมีสถานะเป็ น
ประชากรหรื อผู้อยูอ่ าศัยหรือมีถิ่นพานักในกลุม่ สหภาพยุโรป (EU) หรือเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ขอให้ ทา่ น
แจ้ งให้ ธนาคารซิตี ้แบงก์ทราบโดยทันทีตงแต่
ั ้ วนั โอนธุรกิจเป็ นต้ นไป

กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วน
บุ ค ค ล ข องส ห ภ า พยุ โ ร ป
(General Data Protection
Regulation: GDPR)
ข้ อมูลการติดต่อ
ในกรณีที่ทา่ นเป็ นลูกค้ าปั จจุบนั ของธนาคารซิตี ้แบงก์อยู่แล้ วก่อนวันโอนธุรกิจ ทางธนาคารซิตี ้แบงก์จะทา
การติดต่อท่านผ่านข้ อมูลที่ทา่ นให้ ไว้ กบั ธนาคารซิตี ้แบงก์
หากท่านต้ องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ ไขข้ อมูลการติดต่อ ของท่าน เช่น เบอร์ โทรศัพท์มือถือ อีเมล หรื อที่อยู่
ท่านสามารถแจ้ งความประสงค์ดงั กล่าวผ่าน www.citibank.co.th ตังแต่
้ วนั โอนธุรกิจเป็ นต้ นไป
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ของ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม สาหรับสิทธิประโยชน์และบริการต่างๆ ข้ อตกลงเกี่ยวกับการใช้ บตั ร
ผลิตภัณฑ์บตั รเครดิตซิตี ้
เครดิตซิตี ้ รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ ที่ www.citibank.co.th

บริการประกันภัยธนกิจ
สาหรับท่านที่ใช้ บริ การชาระค่าเบี ้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตที่อ้างถึง จะไม่ สามารถใช้ บริ การดังกล่ าวได้ ตัง้ แต่ วัน ที่
20 กันยายน 2561 อย่างไรก็ตาม ธนาคารทิสโก้ ในฐานะนายหน้ าประกันภัย และบริ ษัทประกันภัย รายชื่อตามตารางด้ านล่างจะ
ร่ วมกันติดต่อไปยังท่านเพื่อนาเสนอช่องทางในการชาระค่าเบี ้ยประกันภัยเพื่อให้ ท่านยังคงได้ รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี ้จะยังคงให้ บริ การท่านในการดูแลกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน รวมถึงการประสานงานในการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทน
และบริ การอื่นๆ เกี่ยวกับกรมธรรม์ตอ่ ไปเช่นเดิม
หากท่านต้ อ งการสอบถามรายละเอีย ดเพิ่ม เติม เกี่ ยวกับ กรมธรรม์ ประกัน ภัย ของท่าน สามารถติด ต่อสอบถามได้ ที่
ศูนย์บริ การลูกค้ าธนาคารทิสโก้ ที่หมายเลข 02-633-6060
ชื่อบริษัทประกัน

สถานที่ติดต่ อ

1. บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
(ประเทศไทย)
2. บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
(ประเทศไทย)
3. บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย

เบอร์ โทรศัพท์ ติดต่ อ

9/9 อาคารแอทสาทร ชัน้ 20-27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
1908 อาคารเอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
399 อาคารอินเตอร์ เชน 21 ชัน้ 26-30 ถนนสุขมุ วิท คลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
4. บมจ. อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
5. บมจ. ซิกน่า ประกันภัย
589 อาคารคิวเฮ้ าส์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Hotline : 1621, 02-3528000
02-788-8888
02-611-4000
Hotline : 1373
Hotline : 1758, 02-7630000

ออล-เวย์สและธนาคารซิตี ้แบงก์ มีความมุง่ มัน่ ที่จะทางานร่วมกันอย่างใกล้ ชิดเพื่อให้ การถ่ายโอนธุรกิจบัตรเครดิตและการ
ให้ บริ การด้ านบัตรเครดิตแก่ทา่ นเป็ นไปอย่างราบรื่ นเพื่อให้ ทา่ นได้ รับความพึงพอใจสูงสุด โดยธนาคารซิตี ้แบงก์มีสิทธิประโยชน์จาก
ร้ านอาหารและร้ านค้ าครอบคลุมมากกว่า 11,000 แห่งทัว่ โลก คะแนนสะสม Citi ThankYouSM Rewards ที่ไม่มีวนั หมดอายุและ
สามารถแลกเป็ นของรางวัลมากมาย รวมถึงข้ อเสนอส่วนลด และสิทธิพิเศษจากรายการส่งเสริ มการขายต่างๆ มากมายตลอดทังปี
้
อีกทัง้ ธนาคารซิตี ้แบงก์ยงั ได้ จดั เตรี ยมผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมพร้ อมข้ อเสนอพิเศษให้ แก่ท่านตังแต่
้ วนั โอนธุรกิจ ทังนี
้ ้ ออล-เวย์สและ
ธนาคารซิตี ้แบงก์ขออภัยอย่างสูงมา ณ ที่นี ้หากท่านไม่ได้ รับความสะดวกใดๆ ในระหว่างการโอนธุรกิจบัตรเครดิตในครัง้ นี ้
หากท่านต้ องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนธุรกิจบัตรเครดิต สามารถติดต่อสอบถามได้ ที่ศนู ย์บริ การ
ลูกค้ าทางโทรศัพท์ของออล-เวย์สที่หมายเลข 1595 หรื อซิตี ้โฟนแบงก์กิ ้งที่หมายเลข 1588 ได้ ตงแต่
ั ้ วนั โอนธุรกิจเป็ นต้ นไป
หมายเหตุ: ธนาคารซิ ตีแ้ บงก์ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการจัดส่งบัตรเครดิ ตซิ ตี้และการเปิ ดใช้บตั รเครดิ ตให้กบั สมาชิ กบัตรเครดิ ตที ่คงสภาพ
ประวัติการชาระเงิ นปกติ จนถึงวันทีท่ าการออกบัตรหรื อการใช้งานบัตรเครดิ ตเท่านัน้ ในกรณีทีบ่ ญ
ั ชี บตั รเครดิ ตของท่านมี บตั รเสริ มที ่
ยังไม่ได้รบั การออกบัตรเครดิ ตซิ ตีใ้ บใหม่ภายในวันที ่ 15 กันยายน 2561 ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ เพือ่ ขอสมัครบัตรเสริ มกับ
ธนาคารซิ ตีแ้ บงก์ ผ่านทางซิ ตีโ้ ฟน แบงก์ กิ้ง 1588 ตัง้ แต่วนั โอนธุรกิ จเป็ นต้นไป
ขอแสดงความนับถือ

ธีรยุทธ ประเสริ ฐรัตนเดโช
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท ออล-เวย์ส จากัด

ซานดีพ บาตระ
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดั การใหญ่
ฝ่ ายธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล
ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพมหานคร

ช่ องทางการชาระเงินและอัตราค่ าธรรมเนียมของธนาคารซิตแี ้ บงก์ (มีผลตัง้ แต่ วนั โอนธุรกิจเป็ นต้ นไป)
ท่านสามารถชาระค่าบัตรเครดิตซิตี ้ได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางการชาระเงินกว่า 10,000 แห่งทัว่ ประเทศ
ช่ องทางการชาระเงินที่ไม่ เสียค่ าธรรมเนียม
ธนาคารซิตี ้แบงก์ ตู้ฝากเงินอัตโนมัติ ผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ และ
ระบบอินเตอร์ เน็ตของธนาคารซิตี ้แบงก์
ชาระโดยหักบัญชีธนาคาร
บิ๊กซี ทุกสาขา 610 แห่งทัว่ ประเทศ
เทสโก้ โลตัส และ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ทุกสาขา 1,828 แห่งทัว่ ประเทศ
ที่ทาการไปรษณีย์ไทย ทุกสาขา 1,173 แห่งทัว่ ประเทศ
ซีพี เฟรชมาร์ ท และ จุดรับชาระทรูมนั นี่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

หมายเหตุ
สาขากรุงเทพ (อินเตอร์ เชนจ์ 21 อโศก) สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ และสาขาเดอะ
คริสตัล อาคารวีรันด้ า
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ ที่หมายเลข 1588
จากัด 49,000 บาทต่อรายการ และไม่เกิน 5 รายการต่อวัน
จากัด 49,000 บาทต่อรายการ และไม่เกิน 2 รายการต่อวัน
จากัด 50,000 บาทต่อรายการ และไม่เกิน 2 รายการต่อวัน
จากัด 30,000 บาทต่อรายการ และไม่เกิน 5 รายการต่อเดือน

ตารางช่ องทางการชาระเงินและค่ าบริการสาหรับช่ องทางอื่น
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียม เป็ นค่าธรรมเนียมตามอัตราจริ งที่ผ้ ใู ห้ บริ การกาหนด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในอนาคต ขึ ้นอยู่กบั ผู้ให้ บริการแต่ละราย

จุดรับชาระเคาน์ เตอร์ ของธนาคารอื่น ๆ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
บมจ.ธนาคารทิสโก้
บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารทหารไทย
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
ชาระผ่ านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคาร (ตู้เอทีเอ็ม,
โทรศัพท์ , อินเตอร์ เน็ต)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ให้ บริการเฉพาะช่องทางเครื่องเอทีเอ็มเท่านัน)
้
บมจ.ธนาคารทหารไทย
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
(ให้ บริการเฉพาะช่องทางอินเตอร์ เน็ตเท่านัน)
้
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
บมจ.ธนาคารทิสโก้
(ให้ บริการเฉพาะช่องทางเครื่องเอทีเอ็มเท่านัน)
้
ชาระที่จุดบริการชาระเงิน และอื่น ๆ
เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส
เอ็มเปย์ สเตชัน่

ค่ าธรรมเนียม
ในเขตกรุ งเทพฯ และปริมณฑล
ในเขตต่ างจังหวัด
10 บาท / รายการ
15 บาท / รายการ
15 บาท / รายการ
25 บาท / รายการ
20 บาท / รายการ
20 บาท / รายการ
25 บาท / รายการ
25 บาท / รายการ
25 บาท / รายการ
40 บาท / รายการ
25 บาท / รายการ
40 บาท / รายการ
25 บาท / รายการ
45 บาท / รายการ
30 บาท / รายการ
50 บาท / รายการ
50 บาท / รายการ
50 บาท / รายการ
ค่ าธรรมเนียม
ในเขตกรุ งเทพฯ และปริมณฑล
ในเขตต่ างจังหวัด
10 บาท / รายการ

15 บาท / รายการ

15 บาท / รายการ
15 บาท / รายการ
15 บาท / รายการ
15 บาท / รายการ

15 บาท / รายการ
15 บาท / รายการ
20 บาท / รายการ
30 บาท / รายการ

20 บาท / รายการ

20 บาท / รายการ

20 บาท / รายการ

25 บาท / รายการ

10 บาท / รายการ

10 บาท / รายการ

ค่ าธรรมเนียม
ในเขตกรุ งเทพและปริมณฑล
ในเขตต่ างจังหวัด
15 บาท / รายการ
20 บาท / รายการ
10 บาท / รายการ
10 บาท / รายการ

