
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                  

 

ข้อก ำหนดและเงื่อนไขโปรแกรม “บริกำรแบ่งช ำระยอดใช้จ่ำย (Spending 

Conversion/PayLite/FlexiBill/Pay later)”  

1. โปรแกรมบรกิารแบ่งช าระยอดใชจ้่าย (Spending Conversion/PayLite/FlexiBill/Pay later) (“โปรแกรม”) เป็น

โปรแกรมของธนาคารซติี้แบงก์สาขา กรุงเทพมหานคร (“ธนาคาร”) ทีอ่นุญาตใหส้มาชกิบตัรเครดดิซติี้บญัชซีติีเ้รดดีเ้ครดติ และบตัรเสรมิ

ไดร้บัการอนุมตัใิหเ้ขา้ร่วมโปรแกรม (“ผูข้อเขา้ร่วม โปรแกรม”) สามารถเปลีย่นวธิกีารช าระยอดการใชจ่้ายทีเ่กดิจากการช าระค่าสนิคา้หรอื

บรกิารกบัรา้นคา้ทัว่ไป (Retail Spending) ยอดบรกิาร Citi PayAll และยอดกดเงนิสดจากบญัชซีติี้เรดดีเ้ครดติ ของผูข้อเขา้รว่ม
โปรแกรมในคราวเดยีว ใหเ้ป็นการแบ่งจ่ายรายเดอืนด้วยอตัราดอกเบีย้พเิศษ ตามทีผู่ข้อเขา้ร่วม โปรแกรมตกลงกบัธนาคาร  

2. ผูข้อเขา้ร่วมโปรแกรมสามารถขอเขา้ร่วมโปรแกรมไดโ้ดย • ส่งใบสมคัรเขา้ร่วมโปรแกรมใหธ้นาคารทางไปรษณีย์/โทรสาร • แจง้ความ

ประสงคเ์ขา้ร่วมโปรแกรมผ่านทางซติีโ้ฟนแบงกกิ้ง 1588 • สมคัรเขา้ร่วมโปรแกรมผ่านซติี้แบงก์ออนไลน์ที ่

https://www.citibank.co.th •สมคัรเขา้ร่วมโปรแกรมทาง ชอ่งทางอื่นๆตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของธนาคาร ทัง้นี้การช าระยอด
การใชจา่ยภายใตโ้ปรแกรมจะเป็นไปขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมทีก่ าหนดไว ้ณ ทีน่ี้และรวมถงึขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทัว่ไปของการใช้

บตัรเครดติซติี้/บญัชซีติี้เรดดีเ้ครดติ ตามทีก่ าหนดโดยธนาคารไม่ว่าทีม่อียูใ่นปจัจุบนั หรอืในอนาคต  

3. การพจิารณาและการอนุมตัใิหเ้ขา้ร่วมโปรแกรม ตลอดจนจ านวนยอดการใชจ้่ายทีจ่ะเขา้ร่วมโปรแกรมใหเ้ป็นอ านาจในการพจิารณาโดย
เดด็ขาดของธนาคาร  

4. 4.1) เมื่อผูข้อเขา้ร่วมโปรแกรมไดร้บัการอนุมตัใิหเ้ขา้ร่วมโปรแกรมแลว้ผูข้อเขา้ร่วมโปรแกรมตกลงช าระยอดแบ่งจ่ายตามจ านวนและ

ก าหนดเวลาช าระเงนิตามทีต่กลงกบัธนาคารซึง่จะปรากฎในใบแจง้ยอดบญัชบีตัรเครดติซติี้/บญัชซีติี้เรดดีเ้ครดติดว้ย 

     4.2) วนัครบก าหนดช าระในแต่ละงวดจะเป็นวนัเดยีวกบัวนัทีค่รบก าหนดช าระปกตขิองบญัชบีตัรเครดติซติี้/บญัชซีติีเ้รดดเครดติของผูข้อ

เขา้ร่วมโปรแกรม โดยผูข้อเขา้ร่วมโปรแกรมจะตอ้งช าระเงนิผ่อนงวดแรกพรอ้มดอกเบีย้ในวนัครบก าหนดของบญัชบีตัรเครดติซติี้/บญัชซีติี้เรดดี้
เครดติในรอบบญัชทีีไ่ดร้บัการอนุมตัติามโปรแกรมนี้ทัง้นี้ผูข้อเขา้ร่วมโปรแกรมตกลงและรบัทราบว่าวนัครบก าหนดช าระงวดแรกอาจมรีะยะเวลา

มากกว่าหรอืน้อยกว่า 30 วนั นับจากวนัทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้ขา้ร่วมโปรแกรม  

     4.3) จ านวนเงนิผ่อนช าระในแต่ละเดอืนได้แก่เงนิตน้และดอกเบีย้ทีถ่งึก าหนดช าระในแต่ละงวด โดยดอกเบีย้ส าหรบังวดแรกจะค านวณ

จากวนัทีไ่ดร้บัการอนุมตัใิหเ้ขา้ร่วมโปรแกรม จนถงึวนัสรุปรอบบญัชบีตัรเครดติซติี้/บญัชซีติี้เรดดีเ้ครดติงวดแรกและส าหรบังวดถดัๆไปจะ

ค านวณจากวนัสรุปยอดบญัชคีร้ังก่อนจนถงึวนัสรุปยอดบญัชบีตัรเครดติซติี้/บญัชซีติี้เรดดีเ้ครดติทีต่รงกบังวดช าระนัน้ๆซึง่จ านวนเงนิตน้และ

ดอกเบีย้จะถูกเรยีกเกบ็ผ่านบญัชบีตัรเครดติซติี้/บญัชซีติี้เรดดีเ้ครดติทุกๆเดอืนตลอดระยะเวลาของโปรแกรม 

   4.4) ในกรณีทีผู่ข้อเขา้ร่วมโปรแกรม ผดินัดช าระค่างวด หรอืช าระน้อยกว่าจ านวนทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ตามโปรแกรมเป็นระยะเวลามากกว่า 

60 วนั หรอืบตัร/บญัชขีองผูข้อเขา้รว่มโปรแกรมถูกยกเลกิไมว่่าในกรณีใดๆกต็าม ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรม พรอ้มทัง้

ตัง้แตว่ันที ่1 พฤศจกิายน 2565 เป็นตน้ไป ซติีก้รุ๊ปไดโ้อนธุรกจิธนาคารกลุม่ลกูคา้บคุคลในประเทศไทย 

ใหก้ับธนาคารยโูอบ ีจ ากัด (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบยีน 0107535000176) และ/หรอื บรษัิทในเครอืทีเ่กีย่วขอ้ง (“ธนาคารยโูอบ”ี)

ธนาคารยโูอบเีป็นผูอ้อกผลติภัณฑใ์นธุรกจิธนาคารกลุม่ลกูคา้บคุคล ภายใตแ้บรนด ์“ซติี”้ โดยมธีนาคารซติีแ้บงก ์เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผูใ้หบ้รกิารที่

เกีย่วขอ้งกับผลติภัณฑน์ี้

ธนาคารยโูอบ ีไดรั้บอนุญาตจากซติีก้รุ๊ป ใหใ้ชเ้ครือ่งหมายทางการคา้ “Citi / ซติี”้ “Citibank / ซติีแ้บงก”์ “Citigroup / ซติีก้รุ๊ป” ดไีซนโ์คง้สแีดงดา้นบน และ

เครือ่งหมายการคา้ใดๆ ทีค่ลา้ยคลงึกัน และสญัลกัษณ์อืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นการชัว่คราว



                                                                                                                                                                
เรยีกเกบ็เงนิตน้คงเหลอืและค านวณดอกเบีย้และดอกเบีย้ผดินัดจากยอดคา้งช าระทัง้หมดตามอตัราทีธ่นาคารประกาศแต่ไม่เกนิอตัราสงูสุดที่
ธนาคารมสีทิธิ ์เรยีกเกบ็โดยชอบตามกฎหมาย  

   4.5) จ านวนเงนิทัง้หมดทีต่อ้งช าระรวมถงึดอกเบีย้ทีถ่งึก าหนดช าระจะถูกเรยีกเกบ็ทนัททีีม่กีารยกเลกิบญัชบีตัรเครดติซติี้/บญัชซีติี้เรดดี้
เครดติไม่ว่า ในกรณีใดๆกต็าม  

   4.6) คะแนนสะสมซติี้รวีอรด์ของบตัรเครดติซติี้และเครดติเงนิคนืของบตัรเครดติซติี้ แคชแบก็ทีผู่ข้อเขา้ร่วมโปรแกรมไดร้บัจากยอดใชจ้่าย
ทีเ่ขา้ร่วม โปรแกรมจะถูกหกอัอกทัง้หมดทนัทใีนวนัทีผู่ข้อเขา้รว่มโปรแกรมไดร้บัการอนุมตัแิละผูข้อเขา้ร่วมโปรแกรมจะไดรบัคะแนนสะสมซติี้ 
รวีอรด์และเครดติเงนิคนืของบตัรเครดติซติี้ แคชแบก็ตามยอดการช าระในแต่ละงวดแทน 

   4.7) ยอดทีเ่ขา้ร่วมโปรแกรมจะเป็นยอด ณ วนัทีธ่นาคารบนัทกึรายการ (Posting date) เท่านัน้ ซึง่รวมถงึยอดทีเ่กดิจากรายการ
สกุลเงนิต่างประเทศและรายการรอบนัทกึ ทัง้นี้ยอดทีเ่ขา้รว่มโปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงจากยอดทีผู่ข้อเขา้ร่วมโปรแกรมท า ณ วนัทีท่ า

รายการ ซึง่อาจเกดิจากอตัราแลกเปลีย่นสกุลเงนิและ/หรอืการเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีร่า้นคา้อาจเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ ณ วนัทีธ่นาคาร
บนัทกึรายการ  

5. ในกรณีทีผู่ข้อเขา้ร่วมโปรแกรมช าระเงนิไม่ครบถว้นภายในวนัทีค่รบก าหนดช าระผูข้อเขา้ร่วมโปรแกรมรบัทราบและยอมรบัว่า นอกจาก
ดอกเบีย้ในอตัราปกตทิีธ่นาคารมสีทิธเิรยีกเกบ็จากผูข้อเขา้ร่วมโปรแกรมแลว้ ธนาคารยงัมสีทิธเิรยีกเกบ็ดอกเบีย้ผดินัดในสว่นของเงนิตน้ทีผู่ข้อ

เขา้ร่วมโปรแกรมผดินัดช าระหนี้ในชว่งเวลานับจากวนัสิน้สุดรอบบญัช ี(cycle cut date) จนถงึวนัทีผู่ข้อเขา้ร่วมโปรแกรมช าระเงนิ
ครบถว้น ตามอตัราทีธ่นาคารประกาศแต่ไม่เกนิ อตัราสงูสุดทีธ่นาคารมสีทิธเิรยีกเกบ็โดยชอบตามกฎหมาย  

6. ในกรณีทีผู่ข้อเขา้ร่วมโปรแกรมผอ่นช าระหนี้ในงวดใดงวดหนึ่งเกนิกว่าจ านวนค่างวดช าระต่อเดอืนตามทีธ่นาคารเรยีกเกบ็ภายใตโ้ปรแกรม

นี้ผูข้อเขา้รว่ม โปรแกรมจะไม่ไดร้บัดอกเบีย้ในเงนิส่วนทีช่ าระเกนิ (“เงนิส่วนทีต่ ัง้พกัไว”้) เงนิส่วนทีต่ ัง้พกัไวด้งักล่าวจะคงอยู่ในบญัชบีตัร

เครดติซติี้/บญัชซีติี้เรดดีเ้ครดติ ของผูข้อเขา้ร่วมโปรแกรมและจะไม่น าไปช าระเงนิตน้ดอกเบีย้และ/หรอืค่าธรรมเนียมใดๆ ทีย่งัไม่ถงึก าหนด
ช าระภายใตโ้ปรแกรมนี้  

7. การช าระหนี้เพือ่ปิดยอดกอ่นครบก าหนด (Pre-termination) ผูข้อเขา้ร่วมโปรแกรมสามารถช าระหนี้เพื่อปิดยอดเงนิคงคา้งได้
ตลอดเวลาก่อนครบก าหนดระยะเวลาการแบ่งช าระโดยการแจง้ใหธ้นาคารฯ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืแจง้ผ่านซติี้โฟนแบงก์กิ้ง 

1588 เพื่อตรวจสอบและช าระเงนิตามยอดคงคา้งทัง้หมด และ/หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใดทีเ่กดิขึน้ ใหแ้ก่ธนาคารฯ ทัง้นี้ เงนิส่วนทีต่ ัง้พกัไว ้

(ถา้ม)ี จะถูกน ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของเงนิทีช่ าระหนี้คนืกอ่นก าหนด  

 8. ขอ้ก าหนดอืน่ๆ  

 8.1) ธนาคารขอสงวนสทิธิใ์นการเพิม่เปลีย่นแปลงปรบัปรุงขอก าหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมนี้โดยจะมหีนงัสอืแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่าง

น้อย 30 วนั  

 8.2) ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมนี้ไม่ก่อใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงหรอืมผีลกระทบตอ่ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของการใช้บตัรเครดติ

ซติี้/บญัชซีติี้เรดดีเ้ครดติ ถอ้ยค าใดๆทีใ่ชใ้นขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมนี้หากมไิดก้ล่าวไวเ้ป็นประการอื่นเป็นการเฉพาะเจาะจง ใหม้ี

ความหมายเหมอืนถอ้ยค าในขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของการใชบ้ตัรเครดติซติี้/บญัชซีติี้เรดดีเ้ครดติทุกประการ  

8.3) ธนาคารขอสงวนสทิธิ ์ในการพจิารณาตดัสนิขอ้โตแ้ยง้หรอืขอ้พพิาทใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการส่งเสรมิการขายนี้ 

8.4) ขอ้ก าหนดเงื่อนไขค่าธรรมเนียมและรายละเอยีดของบตัรเครดติซติี/้บญัชซีติี้เรดดีเ้ครดติ ท่านสามารถศกึษาเพิม่เตมิได้ที ่

www.citibank.co.th/th/static/e-welcome.htm 


