คำถำมที่พบบ่ อยเกี่ยวกับกำรโอนลูกค้ ำบัตรเครดิตจำกบริษัท ออล-เวย์ ส จำกัด (“ออล-เวย์ ส”) ให้ แก่ ธนำคำร
ซิตแี ้ บงก์ เอ็น.เอ. สำขำกรุ งเทพมหำนคร (“ธนำคำรซิตแี ้ บงก์ ”)

1.

2.

3.

4.

5.

คำถำม
การโอนลูกค้ า บัตรเครดิ ตแสตนดาร์ ด ชาร์ เตอร์ ด ใน
นามบริ ษัท ออล-เวย์ส จากัด ไปยังธนาคารซิตี ้แบงก์
จะมีผลเมื่อใด
ลูกค้ าจะได้ รับการแจ้ ง รายละเอียดเกี่ ยวกับการโอน
ธุรกิจอย่างไรบ้ าง

คำตอบ
การโอนลูกค้ าบัตรเครดิตจะเกิดขึน้ ในเวลา 09.00 น. ของวันที่ 23 กันยายน 2561
ซึง่ เรียกวันและเวลาดังกล่าวว่า “วันโอนธุรกิจ”
ทังนี
้ ้ ท่านจะได้ รับการแจ้ งอีกครัง้ หากวันและ/หรือเวลาดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง
ออล-เวย์สและธนาคารซิตีแ้ บงก์ได้ ร่วมกันส่งหนังสือแจ้ งรายละเอียดการโอนธุรกิจ
บัตรเครดิตและบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้ องตามสัญญาการให้ บริ การบัตรเครดิต
ให้ แก่ลูกค้ าที่อยู่ในขอบเขตของการโอนธุรกิจ โดยเริ่ มจัดส่งหนังสือดังกล่าวตัง้ แต่
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เป็ นต้ นไป
ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดที่สาคัญเกี่ยวกับการโอนธุรกิจได้ จากหนังสือ
ดังกล่าว เช่น กาหนดวันโอนธุรกิจ รายละเอียดบริ การที่มีการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข
การใช้ บัตรเครดิตและสิทธิ ประโยชน์ ที่สาคัญใหม่ที่ธนาคารซิตีแ้ บงก์ กาหนด และ
รายละเอียดช่องทางการชาระเงินของธนาคารซิตี ้แบงก์
ลูกค้ าสามารถใช้ บตั รเครดิตเครดิตแสตนดาร์ ดชาร์ เต ท่านสามารถใช้ บตั รเครดิตแสตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ดซึง่ ออล-เวย์สเป็ นผู้ให้ บริการทังบั
้ ตร
อร์ ดซึง่ ออล-เวย์สเป็ นผู้ให้ บริการได้ จนถึงเมื่อใด
หลัก และบัต รเสริ ม (ถ้ า มี ) ได้ จ นถึง วัน โอนธุ ร กิ จ (เวลา 09.00 น. ของวัน ที่ 23
กันยายน 2561) โดยบริการดังต่อไปนี ้จะถูกยกเลิกก่อนหน้ าวันโอนธุรกิจ
1) บริ การเบิกถอนเงินสดในประเทศผ่านบัตรเครดิตแสตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
ในนามบริ ษัท ออล-เวย์ส จากัด จะใช้ บริ การได้ ถึงเวลา 17.00 น. ของ
วันที่ 21 กันยายน 2561
2) บริ การหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติเพื่อชาระค่าบัตรเครดิตจะถูก
ยกเลิกตังแต่
้ วนั ที่ 20 กันยายน 2561
3) บริการชาระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริ การรายเดือนผ่านบัตรเครดิตจะ
ถูกยกเลิกตังแต่
้ วนั ที่ 20 กันยายน 2561
4) บริการชาระค่าเบี ้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตจะถูกยกเลิกตังแต่
้ วนั ที่ 20
กันยายน 2561
ลูกค้ าจะได้ รับบัตรเครดิตใบใหม่ภายใต้ ชื่อธนาคารซิตี ้ เพื่อให้ ท่านสามารถใช้ บัตรเครดิตและได้ รับบริ การที่ต่อเนื่อง ธนาคารซิตีแ้ บงก์ จะ
แบงก์ (“บัตรเครดิตซิตี ้”) เมื่อใด
จัดส่งบัตรเครดิตซิตี ้พร้ อมรายละเอียดวิธีการเปิ ดใช้ บตั รเครดิตซิตี ้ให้ ทา่ นภายในวันที่
15 กันยายน 2561 โดยท่านสามารถเปิ ดใช้ บัตรเครดิตซิตี ้ดังกล่าวได้ ตงแต่
ั ้ วนั โอน
ธุรกิจ (เวลา 09.00 น. ของวันที่ 23 กันยายน 2561) จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2561
หมายเหตุ: ธนาคารซิ ตีแ้ บงก์ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการจัดส่งบัตรเครดิ ตซิ ตี้และการเปิ ดใช้
บัตรเครดิ ตซิ ตีใ้ ห้กบั ลูกค้าที ค่ งสภาพประวัติการชาระเงิ นปกติ จนถึ งวันที ่ทาการออก
บัตรหรื อการใช้งานบัตรเครดิ ตเท่านัน้ โดยธนาคารซิ ตี้แบงก์ จะจัดส่งประเภทบัตร
เครดิ ตซิ ตี้ที่เหมาะสมให้กบั ท่านโดยพิ จารณาจากประเภทบัตรเครดิ ตที ่ท่านมี อยู่ใน
ปั จจุบนั ทัง้ กับออล-เวย์ส และธนาคารซิ ตีแ้ บงก์
วงเงินบัตรเครดิตจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
วงเงินบัตรเครดิตของท่านจะยังคงเหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม ธนาคารซิตีแ้ บงก์ จะ
ทบทวนการใช้ บริ การและวงเงิน บัตรเครดิ ต ของท่านภายในระยะเวลา 12 เดื อน
หลังจากวันโอนธุรกิจ ทังนี
้ ใ้ นกรณีที่ท่านมีบตั รเครดิตซิตี ้อยู่ก่อนวันโอนธุรกิจ วงเงิน
บัตรเครดิตของท่านอาจถูกนามารวมกัน

6.

7.

8.
9.

คำถำม
คำตอบ
หากลูกค้ ามีบตั รเครดิตของธนาคารซิตี ้แบงก์อยู่แล้ ว ทังนี
้ ใ้ นกรณีที่ท่านมีบัตรเครดิตซิตีอ้ ยู่ก่อนวันโอนธุรกิจ วงเงินบัตรเครดิตของท่าน
ยอดค้ างชาระและวงเงินของบัตรเครดิตที่โอนย้ ายและ อาจถูกนามารวมกัน
บัตรเครดิตซิตี ้ที่มีอยูน่ นจะถู
ั ้ กนับรวมกันหรือไม่
ลูกค้ าสามารถเปิ ดใช้ บตั รเครดิตซิตี ้ได้ เมื่อใด
ท่านสามารถเปิ ดใช้ บตั รเครดิตซิตี ้ได้ ตงแต่
ั ้ วนั โอนธุรกิจ (เวลา 09.00 น. ของวันที่ 23
กันยายน 2561) จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
หากท่านไม่ทาการเปิ ดใช้ บริ การบัตรเครดิตซิตี ้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ธนาคาร
ซิตี ้แบงก์จะดาเนินการยกเลิกบัตรเครดิตซิตี ้ดังกล่าว โดยขอให้ ท่านชาระยอดหนีค้ ง
ค้ า งที่ มีอ ยู่ใ ห้ เสร็ จสิ น้ ตามกาหนดชาระและวิ ธี การที่ ร ะบุใ นใบแจ้ งยอดบัญ ชีซึ่ง
ธนาคารซิตี ้แบงก์จะนาส่งให้ แก่ทา่ นต่อไป
หากไม่ไ ด้ รั บ บัต รเครดิ ต ซิ ตี ใ้ บใหม่ภ ายในวัน ที่ 15 ท่านสามารถแจ้ งความประสงค์เพื่อขอออกบัตรเครดิตทังบั
้ ตรหลักและบัตรเสริ มกับ
ก.ย. 2561 จะต้ องทาอย่างไร
ทางธนาคารซิตี ้แบงก์ผ่านซิตี ้โฟน แบงก์กิ ้ง โทร 1588 ได้ ตงแต่
ั ้ วนั โอนธุรกิจเป็ นต้ นไป
หากลูกค้ า ต้ องการเปลี่ยนประเภทบัต รเครดิ ต ซิตี ท้ ี่ ท่านสามารถติดต่อธนาคารซิตี ้แบงก์ตงแต่
ั ้ วนั โอนธุรกิจเพื่อแจ้ งความประสงค์ในการ
ได้ รับจะต้ องทาอย่างไร
เปลีย่ นประเภทบัตรเครดิตตามเงื่อนไขที่ธนาคารซิตี ้แบงก์กาหนด

10. ลูก ค้ า จะสามารถใช้ บ ริ ก ารใบแจ้ ง ยอดบัญ ชี ท าง สาหรับท่านใช้ บริ การใบแจ้ งยอดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ วก่อนวันโอนธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ตอ่ เนื่องหรือไม่
ธนาคารซิตี ้แบงก์จะให้ บริ การใบแจ้ งยอดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่องเช่นเดิม
ผ่านทางอีเมลปั จจุบนั ของท่าน
11. หากลูกค้ า ต้ องการสมัครใช้ บ ริ การหักบัญ ชีเงินฝาก ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ มได้ ทาง www.citibank.co.th และส่งเอกสารมาที่
ธนาคารอัตโนมัติ กับทางธนาคารซิตี ้แบงก์จะต้ องทา ธนาคารซิตีแ้ บงก์ ตู้ ป.ณ. 1122 กรุ งเทพฯ 10000ได้ ตงั ้ แต่วันโอนธุรกิจเป็ นต้ นไป
อย่างไร
โดยการหักบัญชีเงินฝากของธนาคารดังต่อไปนี ้ จะไม่มีคา่ ใช้ จา่ ย
1) ธนาคารซิตี ้แบงก์
2) ธนาคารกสิกรไทย
3) ธนาคารไทยพาณิชย์
4) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
5) ธนาคารกรุงเทพ
ทัง้ นี ้ บริ ก ารหัก บัญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารแบบอัต โนมัติ จ ะมี ผ ลประมาณ 1 เดื อ น
หลังจากธนาคารซิตี ้แบงก์ได้ รับหนังสือยินยอมให้ หกั บัญชี โดยเมื่อบริ การดังกล่าวมี
ผลจะปรากฏข้ อความ *AMOUNT WILL BE DEDUCTED FROM YOUR BANK
ACCOUNT ON(วันที่)* ในใบแจ้ งยอดบัญชีของท่าน
12. ห า ก ลู ก ค้ า ต้ อ งก า รส มั ค รใ ช้ บ ริ ก า ร ช า ร ะ ค่ า ท่านสามารถแจ้ งความประสงค์เพื่อขอใช้ บริ การดังกล่าวกับธนาคารซิ ตีแ้ บงก์ โดย
สาธารณูป โภคและค่า บริ การรายเดื อนโดยตัด ผ่า น การดาวน์โหลดแบบฟอร์ มทาง www.citibank.co.th และส่งเอกสารมาที่ ธนาคารซิตี ้
บัตรเครดิตกับทางธนาคารซิตี ้แบงก์จะต้ องทาอย่างไร แบงก์ ตู้ ป.ณ. 1122 กรุงเทพฯ 10000 ตังแต่
้ วนั โอนธุรกิจเป็ นต้ นไป
13. ลูกค้ าจะสามารถใช้ สิทธิประโยชน์ในการแลกคะแนน ท่านสามารถใช้ สิทธิประโยชน์ในการแลกคะแนนสะสมเดิมตามที่ออล-เวย์สกาหนด
สะสมตามที่ออล-เวย์สกาหนดได้ ถึงเมื่อใด
ได้ ภายในวันที่ 17 กันยายน 2561 เว้ นแต่ออล-เวย์สได้ แจ้ งวันที่มีผลให้ ท่านทราบ
เป็ นอย่างอื่นแล้ ว หากพ้ นกาหนดนีแ้ ล้ วคะแนนสะสมในบัญชีบัตรเครดิตของท่าน
และบัตรเสริมจะถูกโอนไปยังบัญชีบตั รเครดิตซิตี ้ในอัตรา 1:1 โดยไม่มีวนั หมดอายุ
ทังนี
้ ้ เมื่อท่านมียอดใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี ้ตามที่กาหนดระหว่าง 23 กันยายน –
30 พฤศจิกายน 2561 ท่านจะได้ รับคะแนนโบนัสพิเศษเพิ่มจานวน 33.33% ของ
คะแนนสะสมที่ท่านมีอยู่ ณ วันโอนธุรกิจ โดยจากัดคะแนนพิเศษดังกล่าวสูงสุดไม่
เกิน 100,000 คะแนน

คำถำม
คำตอบ
14. เงื่อนไขการใช้ สิทธิประโยชน์ในการแลกคะแนนสะสม สาหรับเงื่อนไขสิทธิประโยชน์การแลกคะแนนสะสมตังแต่
้ วนั โอนธุรกิจจะเป็ นไปตาม
ตังแต่
้ วนั โอนธุรกิจจะเป็ นอย่างไร
เงื่อนไขใหม่ที่ธนาคารซิตีแ้ บงก์กาหนด ซึ่งสามารถใช้ แลกเป็ นของรางวัลมากมาย
อาทิ ไมล์ Royal Orchid Plus โดยการบินไทย ที่พกั และตั๋วเครื่ องบิน ของรางวัล
ต่างๆ เครดิตเงินคืนเข้ าบัญชี รวมถึงการแลกคะแนนเป็ นส่วนลดสินค้ าและบริ การ
เป็ นต้ น
กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.citirewards.com
15. รายละเอียดช่องทางการชาระเงินตัง้ แต่วันโอนธุรกิจ ตัง้ แต่วัน โอนธุ รกิ จเป็ นต้ น ไป ท่า นสามารถชาระค่า บัต รเครดิ ต ได้ ตามช่องทางที่
จะเป็ นอย่างไร และลูกค้ าสามารถชาระค่าบัตรเครดิต ธนาคารซิตี ้แบงก์กาหนด โดยใช้ หมายเลขบัตรเครดิตซิตี ้ใหม่ หรื อบาร์ โค้ ด/คิวอาร์
โดยใช้ ใบแจ้ งยอดบัญชีบัตรเครดิตของออล-เวย์สได้ โค้ ดที่ปรากฏอยูบ่ นใบแจ้ งยอดบัญชีที่ทา่ นได้ รับจากธนาคารซิตี ้แบงก์
ถึงเมื่อใด
ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดช่องทางชาระเงินของธนาคารซิตี ้แบงก์ได้ จากใบ
แจ้ งยอดบัญชีที่ธนาคารซิตี ้แบงก์ออกให้ หรือ www.citibank.co.th
ทัง้ นี ้ ท่า นสามารถใช้ ใบแจ้ งยอดบัญชีบัต รเครดิ ตของออล-เวย์ส เพื่อชาระค่าบัต ร
เครดิตใบเดิมตามช่องทางที่ออล-เวย์สกาหนดได้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
16. ลูกค้ าที่อยู่ในขอบเขตของการโอนธุรกิจจะต้ องติดต่อ ท่านไม่ต้องติดต่อสาขาหรื อ call center ของออล-เวย์สหรื อธนาคารซิตี ้แบงก์เพื่อ
ออล-เวย์ ส หรื อ ธนาคารซิ ตี แ้ บงก์ เ พื่ อ ด าเนิ น การ ดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับการโอนย้ าย
เกี่ยวกับการโอนย้ ายหรือไม่
ทังนี
้ ้ ท่านสามารถติดตามรายละเอียดสาคัญที่เกี่ยวกับการโอนธุรกิจบัตรเครดิตได้
จากเว็บ ไซต์ของออล-เวย์ส ที่ www.tiscocard.com และเว็บ ไซต์ ของธนาคารซิตี ้
แบงก์ที่ www.citibank.co.th
17. หมายเลขบัตรเครดิตจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
หมายเลขบัตรเครดิต ของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยท่านสามารถตรวจสอบ
หมายเลขบัตรเครดิตใหม่ในจดหมายแจ้ งสิทธิประโยชน์ที่ธนาคารซิตี ้แบงก์จะส่งให้
ท่านพร้ อมบัตรเครดิตซิตี ้ใบใหม่ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561
ท่านสามารถใช้ หมายเลขบัตรเครดิตซิตี ้ดังกล่าวในการอ้ างอิงเพื่อทาธุรกรรมต่างๆ
กับธนาคารซิตี ้แบงก์ตงแต่
ั ้ วนั โอนธุรกิจเป็ นต้ นไป
18. วันสรุ ปยอดบัญชี และวันครบกาหนดชาระเงิน จะมี วันสรุ ปยอดบัญชีของท่านยังคงเหมือนเดิม โดยวันกาหนดชาระเงินของท่านจะนับ
การเปลี่ยนแปลงหรือไม่
ต่อจากวันสรุ ปยอดบัญชีไปอีกประมาณ 15 วัน ในกรณีที่มีการชาระคืนแบบเต็ ม
จานวนภายในกาหนดชาระ และจากวันสรุ ปยอดบัญชีไปอีกประมาณ 25 วัน ใน
กรณีที่มีการชาระคืนขันต
้ ่าหรือบางส่วน โดยธนาคารซิตี ้แบงก์ จะแจ้ งรายละเอียดให้
ท่านทราบในใบแจ้ งยอดบัญชีบตั รเครดิตซึ่งธนาคารซิตี ้แบงก์จะนาส่งให้ แก่ท่านใน
แต่ละรอบบัญชี
ทังนี
้ ้ หากวันสรุปยอดบัญชีหรือวันกาหนดชาระเงินตรงกับวันหยุด ธนาคารซิตี ้แบงก์
จะปรับให้ ตรงกับวันทาการ
ตังแต่
้ วนั โอนธุรกิจเป็ นต้ นไป ท่านสามารถแจ้ งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงวัน
สรุปยอดบัญชีผ่านซิตี ้โฟน แบงก์กิ ้ง โทร. 1588 ซึ่งการเปลี่ยนวันสรุปยอดบัญชีนนั ้ มี
ผลให้ วนั กาหนดชาระเงินมีการเปลี่ยนแปลง
19. อัตราดอกเบี ้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงิน จะมีการ อัตราดอกเบี ้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงินจะสูงสุดไม่เกิน 18% ต่อปี เช่นเดิม
เปลี่ยนแปลงหรือไม่
20. อัต ราการผ่อนชาระคื น ขัน้ ต่ า จะมีการเปลี่ยนแปลง อัตราการผ่อนชาระเงินคืนขันต
้ ่าตังแต่
้ วนั โอนธุรกิจจะเป็ นไปตามที่ธนาคารซิตี ้แบงก์
หรือไม่
กาหนด ดังนี ้
 10% ของยอดเงินคงค้ างทังหมด
้
ณ วันสรุปยอดบัญชีนนั ้ ๆ + 100% ของยอด
ใช้ จา่ ยเกินวงเงิน หรือ

คำถำม

คำตอบ
 1% ของยอดใช้ จา่ ยคงค้ างทังหมดที
้
่เกิดขึน้ (ยอดใช้ จ่ายหมายถึงยอดซื ้อสินค้ า
และบริการ และยอดเบิกเงินสดผ่านบัตรเครดิต รวมถึงยอดใช้ จา่ ยเกินวงเงิน) +
100% ของยอดดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บตามใบแจ้ งยอดบัญชี+
ยอดการใช้ จา่ ยแบบผ่อนชาระรายเดือน PayLite หรื อ PayLite Conversion on
phone/online หรื อเงินสดโทรสัง่ ได้ (Call for Cash) หรื อเงินสดสัง่ ออนไลน์
(Click for Cash) หรื อบริ การแบ่งชาระยอดใช้ จ่าย (Spending Conversion)
ซึง่ ท่านจะต้ องชาระเต็มจานวนตามอัตราที่เรี ยกเก็บในใบแจ้ งยอดบัญชีของแต่
ละเดือน + 100% ของยอดใช้ จา่ ยเกินวงเงิน หรือ
 ยอดขันต
้ ่า 200 บาท แล้ วแต่ยอดใดจะสูงกว่า
21. ธนาคารซิตี ้แบงก์ จะจัดส่งใบแจ้ งยอดบัญชีให้ ลูกค้ า ธนาคารซิตี ้แบงก์จะจัดส่งใบแจ้ งยอดบัญชีให้ ทา่ นประมาณ 2 วันทาการหลังจากวัน
เมื่อไร
สรุปยอดบัญชี
22. ช่องทางในการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับ การโอนธุรกิจบัตรเครดิต ได้ ที่
ศูนย์บริการลูกค้ าทางโทรศัพท์ของออล-เวย์สที่หมายเลข 1595
และตัง้ แต่วันโอนธุรกิจเป็ นต้ น ไป ท่านสามารถติด ต่อ ซิตีโ้ ฟนแบงก์ กิง้ ที่ หมายเลข
1588
ทังนี
้ ้ ท่านสามารถติดตามรายละเอียดสาคัญที่เกี่ยวกับการโอนธุรกิจบัตรเครดิตได้
จากเว็บ ไซต์ของออล-เวย์ส ที่ www.tiscocard.com และเว็บ ไซต์ ของธนาคารซิตี ้
แบงก์ที่ www.citibank.co.th

