
  ผลติภณัฑ:์ บตัรเอทเีอ็ม (ATM) 

 

  ตารางการเปิดเผยขอ้มูลผลติภณัฑบ์ตัรเอทเีอ็ม (ATM) <ชือ่ผูข้ายและออกผลติภณัฑ>์ 

(กรุณาอา่นตารางการเปิดเผยขอ้มลูผลติภัณฑฉ์บบันีแ้ละควร

ศกึษารายละเอยีดและเงือ่นไขโดยละเอยีด กอ่นทีท่า่นจะ

ตดัสนิใจซือ้หรอืใชบ้รกิารผลติภัณฑ)์ 

ธนาคารซติีแ้บงก ์

  บตัรเอทเีอ็ม (ATM) 

  15 กนัยายน 2560 

1 ผลติภณัฑน์ีค้อือะไร   

บตัร ATM นีส้ามารถใชเ้บกิถอนเงนิสด ฝากเงนิสด และโอนเงนิ ผา่นเครือ่ง ATM เทา่นัน้ และหากมกีารถอน และโอน
เงนิ จ านวนเงนิดงักลา่วจะถูกหักโดยตรงจากบญัชเีงนิฝากทีผู่กกับบตัรนัน้ทนัท ีและอาจมคีา่ธรรมเนยีมตามทีธ่นาคาร

ก าหนด 

2. ผลติภณัฑน์ีม้คีา่บรกิารอะไรบา้ง   

   - คา่ธรรมเนยีมของบตัร ATM:   

                   + คา่ธรรมเนยีมแรกเขา้:                                      ไมม่ ี

                   + คา่ธรรมเนยีมรายปี:                                         ไมม่ ี 

                   + คา่ธรรมเนยีมการออกบตัรใหม ่กรณีหายหรอืช ารุด:  ไมม่ ี

   - คา่ธรรมเนยีมการถอนเงนิสด: 

                  + ถอนเงนิภายในธนาคารเดยีวกนั:                          ไมม่ ี             

                  + ถอนเงนิตา่งธนาคารในเขต:                                ไมม่ ี             

                  + ถอนเงนิตา่งธนาคารขา้มเขต:                              ไมม่ ี             

  - คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิ:   

                 + โอนเงนิภายในธนาคารเดยีวกนั :                          ไมม่ ี

                + โอนเงนิตา่งธนาคาร               คา่ธรรมเนยีม 25 บาท/รายการ ส าหรับยอดโอน 1-10,000 บาท       

                + โอนเงนิตา่งธนาคาร               คา่ธรรมเนยีม 35 บาท/รายการ ส าหรับยอดโอน 10,001 -50,000 บาท           

3. ผลติภณัฑน์ีม้คีา่บรกิารการใชจ้า่ยเป็นสกุลเงนิตา่งประเทศอะไรบา้ง 

ไมม่,ี กรณีทีถ่อนเงนิในตา่งประเทศทีเ่ครือ่ง ATM ของธนาคารซติีแ้บงกใ์นตา่งประเทศเทา่นัน้ และโปรดตรวจสอบ

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ตามทีร่ะบใุนขอ้ 6. 

4. ผลติภณัฑน์ีม้ขีอ้ควรระวงัทีส่ าคญัอะไรบา้ง 

    - ทา่นควรระมัดระวงัและดแูลรักษาบตัร ATM และรหัสผา่น ATM เป็นอยา่งด ีและไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านบตัร ATM 
หรอืขอ้มลูบตัร ATM ใหบ้คุคลอืน่ 

    - ภายหลงัจากทีท่า่นทราบวา่ไดท้ าบัตร ATM หายหรอืถกูขโมย ทา่นควรแจง้ใหท้างธนาคารทราบทนัท ีเพือ่

ด าเนนิการอายัดบตัร ถา้กรณีทีบ่ตัร ATM ถกูอายัด ทีต่า่งประเทศไมว่า่ในกรณีใดๆ ทา่นควรแจง้ใหท้างธนาคารทราบ
ในทนัท ีเพือ่ด าเนนิการอายัดบัตร โทรจากตา่งประเทศ เพือ่ตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้สมัพันธ ์+66-2232-2484  

    - การถอนเงนิทีตู่ ้ATM ในตา่งประเทศทีไ่มใ่ชตู่ข้องธนาคารซติีแ้บงก ์ทา่นอาจตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีม และคา่บรกิาร

อืน่ๆ ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของธนาคารนัน้ หรอืกฎหมายในตา่งประเทศนัน้ๆก าหนด  โดยคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วอาจ

ปรากฎทีห่นา้จอ ATM ทีใ่ชบ้รกิารในตา่งประเทศหรอืไม่ก็ได ้หรอืจะหักเงนิจากบญัชขีองทา่นกอ่นหรอืหลงับรกิารก็ได ้
โดยจะปรากฎคา่ธรรมเนยีมในใบแจง้การใชบ้ญัช ีและคา่ธรรมเนยีมดงักลา่ว อาจมคีา่ธรรมเนยีมและเปลีย่นสกลุเงนิตรา

ตา่งประเทศก็ได ้ทา่นจงึควรศกึษาถงึกฎหมายและระเบยีบการใชบ้รกิารธนาคารจากเวปไซตต์า่งๆของประเทศทีท่า่น
ตอ้งเดนิทางไปหรอืสอบถามจากเจา้หนา้ทีธ่นาคารนัน้ๆกอ่นใชบ้รกิาร ทัง้นีธ้นาคารไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัคา่ธรรมเนยีม

ดงักลา่ว   

 
 

 



5. ทา่นควรท าอยา่งไร หากรายละเอยีดในการตดิตอ่ของทา่นเปลีย่นแปลง 

   - ทา่นควรแจง้สถาบนัการเงนิทนัท ีเพือ่ใหก้ารสือ่สารขอ้มูลกบัทา่นเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ผ่านชอ่งทางตอ่ไปนี้ 

                 + แจง้ไดท้ี ่www.citibank.co.th โดยแจง้ความจ านงผ่านชอ่งทางทีก่ าหนดไวใ้นเวปไซต ์, ตดิตอ่ ซติี้

โฟนแบงกก์ิง้ หมายเลข 1588  

                 + ตดิตอ่ที ่ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขากรุงเทพมหานคร (อโศก)  เลขที ่399 อาคารอนิเตอรเ์ชนจ ์21 ถนน
สขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรุงเทพฯ โทร 02-788-2000 

                 + ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขาเดอะครสิตลั เลขที ่213, 215 ศนูยก์ารคา้เดอะครสิตลั Phase 3 อาคารI หอ้ง
เลขที ่301 ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-078-7444 

                 + ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขาเซ็นทรัลเวลิด ์ชัน้ 4 โซน Beacon เลขที ่999/9 เซ็นทรัลเวลิด ์ถนนพระราม1 

แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 02-677-4999 

6. ทา่นสามารถหารายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑน์ีห้รอืตดิตอ่กบัสถาบนัการเงนิไดอ้ยา่งไร 

   - หากทา่นมขีอ้สงสยัหรอืแจง้ขอ้รอ้งเรยีน ทา่นสามารถเขา้ไปดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดผ้่านชอ่งทางตอ่ไปนี้ 

                 + แจง้ไดท้ี ่www.citibank.co.th โดยแจง้ความจ านงผ่านชอ่งทางทีก่ าหนดไวใ้นเวปไซต ์, ตดิตอ่ ซติี้

โฟนแบงกก์ิง้ หมายเลข 1588  
                 + ตดิตอ่ที ่ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขากรุงเทพมหานคร (อโศก)  เลขที ่399 อาคารอนิเตอรเ์ชนจ ์21 ถนน

สขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรุงเทพฯ โทร 02-788-2000 

                 + ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขาเดอะครสิตลั เลขที ่213, 215 ศนูยก์ารคา้เดอะครสิตลั Phase 3 อาคารI หอ้ง
เลขที ่301 ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02-078-7444 

                 + ธนาคารซติีแ้บงก ์สาขาเซ็นทรัลเวลิด ์ชัน้ 4 โซน Beacon เลขที ่999/9 เซ็นทรัลเวลิด ์ถนนพระราม1 

แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 02-677-4999 

7. ทางเลอืกอืน่ในกลุม่ผลติภณัฑบ์ตัร ATM และผลติภณัฑอ์ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ไมม่ ี

ค าเตอืน :   

ขอ้มูลในเอกสารฉบบันี ้มผีลใชบ้งัคบัไดจ้นกวา่จะมกีารเปลีย่นแปลง 

 


