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ข้ อกำหนดและเงื่อนไขโปรแกรม “ บริกำรแบ่ งชำระยอดใช้ จ่ำย (Spending Conversion)”
โปรแกรม บริ การแบ่งชาระยอดใช้จ่าย (Spending Conversion) (“โปรแกรม”) เป็ นโปรแกรมของธนาคารซิ ต้ ีแบงก์ สาขากรุ งเทพมหานคร (“ธนาคาร”) ที่
อนุ ญาตให้สมาชิกบัตรฯได้รับการอนุ มตั ิให้เข้าร่ วมโปรแกรม (“ผูข้ อเข้าร่ วมโปรแกรม”) สามารถเปลี่ยนวิธีการชาระยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการชาระค่า
สิ นค้าหรื อบริ การกับร้านค้าทัว่ ไป (Retail Spending) ของบัตรฯของผูข้ อเข้าร่ วมโปรแกรมในคราวเดียว ให้เป็ นการแบ่งจ่ายรายเดือนด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
ตามที่ผขู้ อเข้าร่ วมโปรแกรมตกลงกับธนาคาร
สมาชิกบัตรฯสามารถขอเข้าร่ วมโปรแกรมได้โดย • ส่ งใบสมัครเข้าร่ วมโปรแกรมให้ธนาคารทางไปรษณี ย/์ โทรสาร • แจ้งความประสงค์เข้าร่ วมโปรแกรม
ผ่านทางซิต้ ีโฟนแบงก์กิ้ง 1588 • สมัครเข้าร่ วมโปรแกรมผ่านซิต้ ีแบงก์ออนไลน์ที่ https://www.citibank.co.th •สมัครเข้าร่ วมโปรแกรมทางช่องทางอื่นๆตาม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขของธนาคาร ทั้งนี้ การชาระยอดการใช้จ่ายภายใต้โปรแกรมจะเป็ นไปข้อกาหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมที่กาหนดไว้ ณ ที่น้ ี และ
รวมถึงข้อกาหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปของการใช้บตั รฯ ตามที่กาหนดโดยธนาคารไม่วา่ ที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั หรื อในอนาคต
การพิจารณาและการอนุมตั ิให้เข้าร่ วมโปรแกรม ตลอดจนจานวนยอดการใช้จ่ายที่จะเข้าร่ วมโปรแกรมให้เป็ นอานาจในการพิจารณาโดยเด็ดขาดของธนาคาร
4.1) เมื่อผูข้ อเข้าร่ วมโปรแกรมได้รับการอนุมตั ิให้เข้าร่ วมโปรแกรมแล้ว ผูข้ อเข้าร่ วมโปรแกรมตกลงชาระยอดแบ่งจ่ายตามจานวนและกาหนดเวลาชาระเงิน
ตามที่ตกลงกับธนาคารซึ่งจะปรากฎในใบแจ้งยอดบัญชีบตั รฯด้วย
4.2) วันครบกาหนดชาระในแต่ละงวด จะเป็ นวันเดียวกับวันที่ครบกาหนดชาระปกติของบัญชีบตั รฯของผูข้ อเข้าร่ วมโปรแกรม โดยผูข้ อเข้าร่ วมโปรแกรม
จะต้องชาระเงินผ่อนงวดแรกพร้อมดอกเบี้ยในวันครบกาหนดของบัญชีบตั รฯในรอบบัญชีที่ได้รับการอนุ มตั ิตามโปรแกรมนี้ ทั้งนี้ ผขู้ อเข้าร่ วมโปรแกรมตก
ลงและรับทราบว่าวันครบกาหนดชาระงวดแรกอาจมีระยะเวลามากกว่าหรื อน้อยกว่า 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมตั ิให้เข้าร่ วมโปรแกรม
4.3) จานวนเงินผ่อนชาระในแต่ละเดือนได้แก่เงินต้นและดอกเบี้ยที่ถึงกาหนดชาระในแต่ละงวด โดยดอกเบี้ยสาหรับงวดแรกจะคานวณจากวันที่ได้รับการ
อนุมตั ิให้เข้าร่ วมโปรแกรม จนถึงวันสรุ ปรอบบัญชีบตั รฯงวดแรก และสาหรับงวดถัดๆไปจะคานวณจากวันสรุ ปยอดบัญชีครั้งก่อน จนถึงวันสรุ ปยอดบัญชี
บัตรฯที่ตรงกับงวดชาระนั้นๆ ซึ่งจานวนเงินต้นและดอกเบี้ยจะถูกเรี ยกเก็บผ่านบัญชีบตั รฯทุกๆ เดือน ตลอดระยะเวลาของโปรแกรม
4.4) ในกรณี ที่ผขู้ อเข้าร่ วมโปรแกรมผิดนัดชาระค่างวดหรื อชาระน้อยกว่าจานวนที่เรี ยกเก็บตามโปรแกรมเป็ นระยะเวลามากกว่า 60 วัน ธนาคาร ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรม พร้อมทั้งเรี ยกเก็บเงินต้นคงเหลือ และคานวณดอกเบี้ยจากยอดค้างชาระทั้งหมดตามอัตราดอกเบี้ยสู งสุ ดตามภายใต้ประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ใช้บงั คับอยูใ่ นขณะนั้น
4.5) จานวนเงินทั้งหมดที่ตอ้ งชาระรวมถึงดอกเบี้ยที่ถึงกาหนดชาระจะถูกเรี ยกเก็บทันทีที่มีการยกเลิกบัญชีบตั รฯไม่วา่ ในกรณี ใดๆก็ตาม
4.6) คะแนนสะสมซิ ต้ ีรีวอร์ ดที่ผขู้ อเข้าร่ วมโปรแกรมได้รับจากยอดใช้จ่ายที่เข้าร่ วมโปรแกรม จะถูกหักออกทั้งหมดทันทีในวันที่ผขู้ อเข้าร่ วมโปรแกรม
ได้รับการอนุมตั ิ และผูข้ อเข้าร่ วมโปรแกรมจะได้รับคะแนนสะสมซิต้ ีรีวอร์ดตามยอดการชาระในแต่ละงวดแทน
ในกรณี ที่ผขู้ อเข้าร่ วมโปรแกรมชาระเงินไม่ครบถ้วนภายในวันที่ครบกาหนดชาระ ผูข้ อเข้าร่ วมโปรแกรมรับทราบและยอมรับว่า นอกจากดอกเบี้ยผิดนัดที่
ธนาคารมีสิทธิเรี ยกเก็บจากผูข้ อเข้าร่ วมโปรแกรมแล้ว ธนาคารยังมีสิทธิเรี ยกเก็บดอกเบี้ยเพิ่มเติมในส่ วนของเงินต้นที่ผขู้ อเข้าร่ วมโปรแกรมผิดนัดชาระหนี้
ในช่วงเวลานับจากวันสิ้ นสุ ดรอบบัญชี (cycle cut date) จนถึงวันที่ครบกาหนดชาระเงิน ได้ในอัตราที่ธนาคารเห็นสมควรแต่ไม่เกินอัตราสู งสุ ดที่ธนาคารมี
สิ ทธิเรี ยกเก็บโดยชอบตามกฎหมาย
ในกรณี ที่ผขู้ อเข้าร่ วมโปรแกรมผ่อนชาระหนี้ในงวดใดงวดหนึ่ งเกินกว่าจานวนค่างวดชาระต่อเดือนตามที่ธนาคารเรี ยกเก็บภายใต้โปรแกรมนี้ ผูข้ อเข้าร่ วม
โปรแกรมจะไมได้รับดอกเบี้ยในเงินส่ วนที่ชาระเกิน (“เงินส่ วนที่ต้ งั พักไว้”) เงินส่ วนที่ต้ งั พักไว้ดงั กล่าวจะคงอยู่ ในบัญชีบตั รฯของผูข้ อเข้าร่ วมโปรแกรม
และจะไม่นาไปชาระเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรื อค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระภายใต้โปรแกรมนี้
หากประสงค์จะชาระหนี้เพื่อปิ ดยอดก่อนครบกาหนด (Pre-termination) ผูข้ อเข้าร่ วมโปรแกรมต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อ
ผ่านซิต้ ีโฟนแบงก์กิ้ง 1588 และชาระเงินที่คงค้างทั้งหมดพร้อมค่าปรับจากส่ วนต่างดอกเบี้ย ระหว่างดอกเบี้ยที่ผขู้ อเข้าร่ วมโปรแกรมได้ชาระให้แก่ธนาคาร
แล้วภายใต้โปรแกรมนี้ กับดอกเบี้ยในอัตราสู งสุ ดตามที่ธนาคารเรี ยกเก็บจากสมาชิกบัตรฯที่คานวณจากยอดเงินทั้งจานวน โดยเริ่ มคานวณจากวันที่ได้รับ
อนุมตั ิให้เข้าร่ วมโปรแกรม จนถึงวันที่ธนาคารได้รับชาระหนี้ท้ งั หมด ทั้งนี้ผขู้ อเข้าร่ วมโปรแกรมมีสิทธิ นาเงินส่ วนที่ต้ งั พักไว้รวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงินที่จะ
นามาชาระหนี้คืนก่อนกาหนดทั้งหมดนั้นได้ ทั้งนี้หากมีการปิ ดยอดก่อนครบกาหนด หลังจากที่ชาระค่างวดมาแล้วอย่างน้อย 12 งวด ธนาคารจะมีการยกเว้น
ค่าปรับในการชาระหนี้ก่อนถึงกาหนดชาระนี้ให้
ข้อกาหนดอื่นๆ
8.1) ธนาคารขอสงวนสิ ทธิ์ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุ งข้อกาหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมนี้ โดยจะมีหนังสื อแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
8.2) ข้อกาหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมนี้ไม่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรื อมีผลกระทบต่อข้อกาหนดและเงื่อนไขของการใช้บตั รฯ ถ้อยคาใดๆ ที่ใช้ใน
ข้อกาหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมนี้ หากมิได้กล่าวไว้เป็ นประการอื่นเป็ นการเฉพาะเจาะจง ให้มีความหมายเหมือนถ้อยคาในข้อกาหนดและเงื่อนไขของ
การใช้บตั รฯทุกประการ
8.3) ธนาคารขอสงวนสิ ทธิ์ในการพิจารณาตัดสิ นข้อโต้แย้งหรื อข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่ งเสริ มการขายนี้

