คำถำมที่พบบ่ อยของสินเชื่อบุคคล
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คำถำม
การโอนลูกหนี ้ไปยังธนาคารซิตี ้แบงก์จะมีผล
เมื่อใด

คำตอบ
การโอนลูกหนี ้จะมีผลตังแต่
้ เวลา 00.01 น. ของวันที่ 4 มิถนุ ายน
2561 ซึง่ เรี ยกวันดังกล่าวว่าวันโอนลูกหนี ้

ลูกค้ าจะได้ รับการแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการ ธนาคารทิสโก้ และธนาคารซิตี ้แบงก์ได้ ร่วมกันส่งหนังสือแจ้ ง
โอนลูกหนี ้อย่างไรบ้ าง
รายละเอียดการโอนลูกหนี ้สินเชื่อส่วนบุคคลและบอกกล่าวการ
โอนสิทธิเรี ยกร้ องตามสัญญาสินเชื่อให้ แก่ลกู ค้ าที่อยูใ่ นขอบเขต
ของการโอนลูกหนี ้ โดยคาดว่าจะจัดส่งหนังสือดังกล่าวถึงลูกค้ า
แล้ วเสร็จไม่เกินวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ลูกค้ าสามารถตรวจสอบรายละเอียดที่สาคัญเกี่ยวกับการโอน
ลูกหนี ้จากหนังสือดังกล่าวได้ เช่น วันโอนลูกหนี ้ เงื่อนไขของ
ผลิตภัณฑ์หรื อบริการที่จะเปลี่ยนแปลง รายละเอียดช่องทาง
การชาระเงินของธนาคารซิตี ้แบงก์
ลูกค้ าที่อยูใ่ นขอบเขตของการโอนลูกหนี ้ต้ องทา ตังแต่
้ วนั โอนลูกหนี ้ ลูกค้ าจะต้ องชาระเงินโดยใช้ ใบแจ้ งยอด
อย่างไร
บัญชีที่ทางธนาคารซิตี ้แบงก์ออกให้
สาหรับลูกค้ าที่ประสงค์จะใช้ บริการหักบัญชีผ่านธนาคาร
อัตโนมัติ หรื อประสงค์จะขอใช้ วงเงินสินเชื่อใหม่ ลูกค้ าสามารถ
ติดต่อแจ้ งความประสงค์ดงั กล่าวผ่านศูนย์บริการสินเชื่อบุคคล
ธนาคารซิตี ้แบงก์ โทร. 02-232-4155 ได้ ในเวลาทาการ 07:00 22:00 น. ของทุกวันตังแต่
้ วนั โอนลูกหนี ้
ทังนี
้ ้ ลูกค้ าไม่จาเป็ นต้ องติดต่อสาขาของธนาคารทิสโก้ หรื อ
สาขาของธนาคารซิตี ้แบงก์เพื่อดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับการโอน
ลูกหนี ้ทังสิ
้ ้น
ลูกค้ าทุกคนจะถูกโอนไปยังธนาคารซิตี ้แบงก์ เฉพาะลูกค้ าที่ได้ รับหนังสือแจ้ งรายละเอียดการโอนลูกหนี ้
หรื อไม่
สินเชื่อส่วนบุคคลและบอกกล่าวการโอนสิทธิเรี ยกร้ องตาม
สัญญาสินเชื่อเท่านันที
้ ่อยูใ่ นขอบเขตของการโอนลูกหนี ้ไปยัง
ธนาคารซิตี ้แบงก์
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คำถำม
เลขที่บญ
ั ชีสินเชื่อ วันสรุปยอดบัญชี และวัน
ครบกาหนดชาระเงินจะมีการเปลี่ยนแปลง
หรื อไม่

คำตอบ
เลขที่บญ
ั ชีสินเชื่อ วันสรุปยอดบัญชี และวันครบกาหนดชาระ
เงินจะมีการเปลี่ยนแปลงตังแต่
้ วนั โอนลูกหนี ้ โดยธนาคารซิตี ้
แบงก์จะจัดส่งใบแจ้ งยอดบัญชีที่ระบุเลขที่บญ
ั ชีสินเชื่อใหม่ วัน
สรุปยอดบัญชีและวันครบกาหนดชาระเงินให้ ลกู ค้ าทราบอีกครัง้
หลังจากการโอนลูกหนี ้
ทังนี
้ ้ ธนาคารซิตี ้แบงก์จะปรับเปลี่ยนวันสรุปยอดบัญชีและวัน
ครบกาหนดชาระเงินให้ ใกล้ เคียงเดิมมากที่สดุ หากวันสรุปยอด
บัญชีหรื อวันครบกาหนดชาระเงินตรงกับวันหยุด วันสรุปยอด
บัญชีหรื อวันครบกาหนดชาระเงินดังกล่าวจะถูกเลื่อนเป็ นวันทา
การที่ใกล้ ที่สดุ ลูกค้ าจึงควรตรวจสอบวันครบกาหนดชาระเงิน
จากใบแจ้ งยอดบัญชีทกุ ครัง้
อัตราดอกเบี ้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่
อัตราดอกเบี ้ยตังแต่
้ วนั โอนลูกหนี ้จะไม่เกินอัตราดอกเบี ้ยเดิมที่
ลูกค้ าได้ รับและสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
หากลูกค้ ามีบญ
ั ชีสินเชื่อซิตี ้ เรดดี ้เครดิตของ
ยอดหนี ้ที่โอนจากธนาคารทิสโก้ จะถูกโอนไปยังบัญชีซิตี ้ เรดดี ้
ธนาคารซิตี ้แบงก์อยู่ก่อนแล้ ว ยอดหนี ้ในบัญชี เครดิตที่เป็ นบัญชีใหม่ ดังนัน้ ซึง่ ถ้ าหากลูกค้ ามีบญ
ั ชี ซิตี ้ เรดดี ้
สินเชื่อส่วนบุคคลที่โอนไปจะถูกนับรวมกัน
เครดิตอยูแ่ ล้ ว ยอดหนี ้จากธนาคารทิสโก้ ดงั กล่าวจะไม่ถกู รวม
หรื อไม่
กับบัญชีซิตี ้ เรดดี ้เครดิตเดิมที่ลกู ค้ ามีอยู่
ตังแต่
้ วนั โอนลูกหนี ้เป็ นต้ นไป หากประสงค์ที่จะ ตังแต่
้ วนั โอนลูกหนี ้เป็ นต้ นไป หากลูกค้ ามีความประสงค์ที่จะ
เปลี่ยนแปลงข้ อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ เปลี่ยนแปลงข้ อมูลส่วนตัวหรื อข้ อมูลที่ใช้ ในการติดต่อกับ
โทรศัพท์ จะต้ องทาอย่างไร
ธนาคารซิตี ้แบงก์ ลูกค้ าสามารถติดต่อศูนย์บริการสินเชื่อบุคคล
ธนาคารซิตี ้แบงก์ โทร. 02-232-4155 ได้ ในเวลาทาการ 07:00 22:00 น. ของทุกวัน
ลูกค้ าสามารถชาระเงินผ่านช่องทางเดิมได้
ก่อนวันโอนลูกหนี ้ ลูกค้ าสามารถชาระผ่านช่องทางชาระเงินเดิม
หรื อไม่
ของธนาคารทิสโก้ ได้ ตามปกติ สาหรับการชาระเงินตังแต่
้ วนั โอน
ลูกหนี ้เป็ นต้ นไป ลูกค้ าจะต้ องชาระผ่านช่องทางชาระเงินของ
ธนาคารซิตี ้แบงก์ ซึง่ ลูกค้ าสามารถตรวจสอบรายละเอียด
ช่องทางชาระเงินของธนาคารซิตี ้แบงก์ได้ จากใบแจ้ งยอดบัญชีที่
ธนาคารซิตี ้แบงก์ออกให้ หรื อ www.citibank.co.th

คำถำม
10 ตังแต่
้ วนั โอนลูกหนี ้เป็ นต้ นไป ยอดขันต
้ ่าที่ต้อง
ชาระในแต่ละเดือนจะเปลี่ยนแปลงหรื อไม่
อย่างไร

คำตอบ
สาหรับสินเชื่อประเภทหมุนเวียน ยอดขันต
้ ่าที่ต้องชาระในแต่ละ
เดือนจะคานวณดังนี ้
 4% ของยอดเงินคงค้ างทังหมดตามใบแจ้
้
งยอดในแต่
ละเดือน + 100% ของยอดแบบผ่อนชาระคงที่ราย
เดือน + 100% ยอดคงค้ างชาระขันต
้ ่าของเดือนก่อน
หน้ า (ถ้ ามี) หรื อ
 ยอดขันต
้ ่า 200 บาท แล้ วแต่ยอดใดจะสูงกว่า

สาหรับสินเชื่อประเภทผ่อนชาระ ยอดผ่อนชาระต่อเดือนจะเป็ น
ตามเดิม ทังนี
้ ้ ยอดที่ต้องชาระในงวดสุดท้ ายอาจจะแตกต่าง
จากยอดที่ถกู เรี ยกเก็บในเดือนก่อนหน้ า ซึง่ ลูกค้ าจะได้ รับการ
แจ้ งในใบแจ้ งยอดบัญชีที่ธนาคารซิตี ้แบงก์ออกให้
11 ตังแต่
้ วนั โอนลูกหนี ้เป็ นต้ นไป ถ้ าลูกค้ าต้ องการ ตังแต่
้ วนั โอนลูกหนี ้เป็ นต้ นไป ลูกค้ าสามารถแจ้ งความประสงค์
เปลี่ยนวันสรุปยอดบัญชี จะสามารถทาได้
ในการเปลี่ยนแปลงวันสรุปยอดบัญชีผา่ นการติดต่อศูนย์บริการ
หรื อไม่
สินเชื่อบุคคลธนาคารซิตี ้แบงก์ โทร. 02-232-4155 ได้ ในเวลา
ทาการ 07:00 - 22:00 น. ของทุกวัน ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนวันสรุป
ยอดบัญชีจะมีผลให้ วนั กาหนดชาระเงินเปลี่ยนแปลงด้ วยเช่นกัน
12 ธนาคารซิตี ้แบงก์จะจัดส่งใบแจ้ งยอดบัญชีให้ ธนาคารซิตี ้แบงก์จะจัดส่งใบแจ้ งยอดบัญชีให้ ลกู ค้ าทุกเดือน ซึง่
ลูกค้ าเมื่อไร
จะจัดส่งประมาณ 2 วันทาการหลังจากวันสรุปยอดบัญชี
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั โอนลูกหนี ้เป็ นต้ นไป ลูกค้ าสามารถขอรับใบแจ้ ง
ยอดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการรับ
ใบแจ้ งยอดบัญชี โดยลูกค้ าสามารถติดต่อศูนย์บริการสินเชื่อ
บุคคลธนาคารซิตี ้แบงก์ โทร. 02-232-4155 ได้ ในเวลาทาการ
07:00 - 22:00 น. ของทุกวัน
13 สาหรับการชาระเงินผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่ สาหรับช่องทางการชาระเงินที่ธนาคารซิตี ้แบงก์ได้ รับเงินทันที
ธนาคารซิตี ้แบงก์กาหนด โดยปกติใช้ เวลานาน หลังจากลูกค้ าชาระเงินได้ แก่ Mobile application หรื อช่องทาง
เท่าใดกว่าธนาคารซิตี ้แบงก์จะได้ รับเงินเข้ ายัง Online ของธนาคารต่างๆ Counter Service Tesco Lotus
บัญชี
True Money CP fresh mart ไปรษณีย์ไทย และ Big C
ทังนี
้ ้ รายการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารพาณิชย์นนจะเข้
ั้
า
บัญชีลกู ค้ าภายใน 2 วันทาการหลังจากวันที่ชาระเงิน

คำถำม
14 ลูกค้ าสามารถชาระค่างวดล่วงหน้ า หรื อชาระ
เกินตามยอดขันต
้ ่าที่กาหนดได้ หรื อไม่

คำตอบ
สาหรับสินเชื่อประเภทวงเงินหมุนเวียนที่ไม่ได้ มีระยะเวลาผ่อน
ชาระตายตัว ลูกค้ าสามารถชาระเงินคืนเท่าใดก็ได้ ทังนี
้ ้ ต้ องไม่
ต่ากว่ายอดขันต
้ ่าที่กาหนด

สาหรับสินเชื่อประเภทผ่อนชาระรายเดือนที่ยอดผ่อนชาระคงที่
หากลูกค้ าชาระเกินจากยอดผ่อนชาระต่อเดือน ธนาคารซิตี ้
แบงก์จะไม่นาไปหักเงินต้ นในทันทีแต่จะนาเงินส่วนเกินนันตั
้ ง้
พักไว้ เพื่อนาไปหักกับค่างวดในเดือนถัดไป
15 ตังแต่
้ วนั โอนลูกหนี ้เป็ นต้ นไป ทางธนาคารซิตี ้ ธนาคารซิตี ้แบงก์จะไม่ได้ สง่ บัตรกดเงินสดให้ ลกู ค้ า อย่างไรก็
แบงก์จะส่งบัตรกดเงินสดใหม่ให้ ลกู ค้ าหรื อไม่ ตาม ตังแต่
้ วนั โอนลูกหนี ้ หากลูกค้ าประสงค์จะใช้ วงเงินเพิ่มเติม
นันสามารถท
้
าการสมัครบัญชีซิตี ้ เรดดี ้เครดิตใหม่กบั ธนาคาร
ซิตี ้แบงก์ โดยติดต่อศูนย์บริการสินเชื่อบุคคลธนาคารซิตี ้แบงก์
โทร. 02-232-4155 ได้ ในเวลาทาการ 07:00 - 22:00 น. ของทุก
วัน
16 หากลูกค้ าประสบปั ญหาในการชาระคืน ควรจะ ก่อนวันโอนลูกหนี ้ ลูกค้ าสามารถติดต่อธนาคารทิสโก้ ได้
ติดต่อธนาคารทิสโก้ หรื อธนาคารซิตี ้แบงก์
ตามปกติ และตังแต่
้ วนั โอนลูกหนี ้เป็ นต้ นไป ลูกค้ าสามารถขอ
คาปรึกษาในการชาระหนี ้กับทางธนาคารซิตี ้แบงก์ ได้ ที่
ศูนย์บริการสินเชื่อบุคคลธนาคารซิตี ้แบงก์โทร. 02-232-4155
เวลาทาการ 07:00 - 22:00 น. ของทุกวัน
17 หากลูกค้ าต้ องการสมัครบริการหักบัญชี
บริการหักบัญชีผ่านธนาคารอัตโนมัตเิ พื่อชาระสินเชื่อที่มีอยูใ่ น
อัตโนมัตจิ ะต้ องทาอย่างไร
ปั จจุบนั จะถูกยกเลิกตังแต่
้ วนั โอนลูกหนี ้
หากลูกค้ าประสงค์ที่จะใช้ บริ การดังกล่าวกับธนาคารซิตี ้แบงก์
ลูกค้ าสามารถใช้ บริการหักบัญชีของธนาคารกรุงศรี อยุธยาและ
ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ โดยไม่มีคา่ ใช้ จา่ ย โดยลูกค้ าสามารถ
ติดต่อเพื่อขอรับบริ การดังกล่าวผ่านทางศูนย์บริการสินเชื่อ
บุคคลธนาคารซิตี ้แบงก์ โทร 02-232-4155 ได้ ตงแต่
ั ้ วนั โอน
ลูกหนี ้เป็ นต้ นไป ทังนี
้ ้ เนื่องจากการสมัครขอใช้ บริ การหักบัญชี
ใหม่อาจจะใช้ ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ลูกค้ าจึงต้ องชาระ
เงินผ่านช่องทางอื่นของธนาคารซิตี ้แบงก์จนกว่าการสมัคร
บริการจะเสร็จสมบูรณ์

คำถำม
18 วิธีการสมัครใช้ บริการหักบัญชีผา่ นธนาคาร
อัตโนมัติ (Direct Debit) กับทางซิตี ้แบงก์มี
ขันตอนอย่
้
างไร และเริ่มสมัครได้ เมื่อไหร่

19 นอกจากธนาคารกรุงศรี อยุธยา และธนาคาร
ไทยพาณิชย์แล้ ว ลูกค้ าสามารถขอหักบัญชี
ผ่านธนาคารอื่นๆ ได้ หรื อไม่
20 ตังแต่
้ วนั โอนลูกหนี ้เป็ นต้ นไป บริการใบแจ้ ง
ยอดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์จะถูกยกเลิก
หรื อไม่

คำตอบ
หลังจากที่ได้ รับแจ้ งเลขที่บญ
ั ชีสินเชื่อใหม่จากธนาคารซิตี ้แบงก์
ลูกค้ าสามารถสมัครบริ การหักบัญชีผา่ นธนาคารอัตโนมัติได้ โดย
กรอกใบสมัครจากแบบฟอร์ มที่มีอยูบ่ นเว็บไซต์ของธนาคารซิตี ้
แบงก์และส่งกลับมายังธนาคารซิตี ้แบงก์ ซึง่ จะใช้ เวลา
ดาเนินการประมาณ 1 เดือน
ไม่ได้

สาหรับลูกค้ าที่ใช้ บริการใบแจ้ งยอดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่
แล้ วจะไม่ถกู ยกเลิกโดยที่ทาง ธนาคารซิตี ้แบงก์จะจัดส่งใบแจ้ ง
ยอดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ ตาม email address เดิมที่
ลูกค้ าให้ ไว้
21 ตังแต่
้ วนั โอนลูกหนี ้เป็ นต้ นไป ลูกค้ าสามารถปิ ด ตังแต่
้ วนั โอนลูกหนี ้ ลูกค้ าสามารถปิ ดบัญชีก่อนกาหนดได้ ด้วย
บัญชีก่อนกาหนดได้ หรื อไม่ และมีเงื่อนไข
การชาระยอดเงินต้ นคงค้ าง ค่าธรรมเนียมและดอกเบี ้ยทังหมด
้
อย่างไร
(ถ้ ามี) โดยติดต่อศูนย์บริ การสินเชื่อบุคคลธนาคารซิตี ้แบงก์
โทร. 02-232-4155 ได้ ในเวลาทาการ 07:00 - 22:00 น. ของทุก
วัน
22 ลาดับการหักยอดคงค้ างในการชาระเงินแต่ละ จานวนเงินที่ชาระจะนาไปหักลดยอดหนี ้คงค้ างตามลาดับ คือ
ครัง้ คิดอย่างไร (Payment Hierarchy)
หักเพื่อชาระค่างวดรายเดือนทังหมดที
้
่ถึงกาหนดชาระก่อน
หลังจากนันจะท
้ าการหักเพื่อชาระดอกเบี ้ย ค่าใช้ จา่ ย
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดขึ ้น ก่อนนาไปหักเงินต้ นคงค้ าง ณ วัน
สรุปยอดบัญชี กรณีที่มีเงินเหลือหลังจากชาระยอดตามที่ได้
กล่าวมาข้ างต้ น ธนาคารซิตี ้แบงก์จะนาเงินที่เหลือนันช
้ าระยอด
หนี ้คงค้ างที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระเงินซึง่ ไม่รวมถึงค่างวดราย
เดือนที่ยงั ไม่ถกู เรี ยกเก็บ ตามวิธีและลาดับดังกล่าวในงวด
ถัดๆไป

คำถำม
23 กรณีที่ต้องการขอวงเงินสินเชื่อใหม่กบั ทาง
ธนาคารซิตี ้แบงก์ตงแต่
ั ้ วนั โอนลูกหนี ้ จะต้ อง
จัดเตรี ยมเอกสารอะไรบ้ าง

24 หากต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม สามารถ
ติดต่อผ่านช่องทางใดได้ บ้าง

คำตอบ
ในกรณีที่ประสงค์จะขอใช้ วงเงินเพิ่มเติมกับทางธนาคารซิตี ้
แบงก์ตงแต่
ั ้ วนั โอนลูกหนี ้ จะมีเอกสารที่ใช้ ประกอบการพิจารณา
ดังนี ้
• สาเนาบัตรประชาชน
• สลิปเงินเดือน หรื อหนังสือรับรองเงินเดือน ย้ อนหลังไม่เกิน 2
เดือน
• สาเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้ าแรก และ สาเนารายการเดิน
บัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
• กรณีเจ้ าของกิจการ ให้ แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียน
บริษัท หรื อห้ างหุ้นส่วนจากัด
ก่อนวันโอนลูกหนี ้ หากลูกค้ าต้ องการสอบถามรายละเอียด
เกี่ยวกับการโอนลูกหนี ้ สามารถติดต่อสอบถามได้ ที่ศนู ย์บริการ
ลูกค้ าทางโทรศัพท์ของธนาคารทิสโก้ ที่หมายเลข 02-633-6000
กด*7 หรื อ ContactCenter@tisco.co.th หรื อที่สาขาของ
ธนาคารทิสโก้
ตังแต่
้ วนั โอนลูกหนี ้เป็ นต้ นไป ลูกค้ าสามารถติดต่อสอบถาม
รายละเอียดบัญชีสินเชื่อได้ ที่ ศูนย์บริการสินเชื่อบุคคลธนาคาร
ซิตี ้แบงก์โทร. 02-232-4155 เวลาทาการ 07:00 - 22:00 น. ของ
ทุกวัน
สาหรับการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย
ลูกค้ าสามารถติดต่อศูนย์บริ การลูกค้ าทางโทรศัพท์ของธนาคาร
ทิสโก้ ที่หมายเลข 02-633-6060 ได้ ทงก่
ั ้ อนและหลังการโอน
ลูกหนี ้

