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ชั่วคราว
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บัตรเครดิตซิตี้
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับบัตรเครดิตซิตี้
ธนาคารยูโอบีเปนผูออกผลิตภัณฑในธุรกิจธนาคารกลุมลูกคาบุคคลภายใตแบรนด “ซิตี้” โดยมีธนาคารซิตี้แบงก
เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เปนผูใหบริการที่เกี่ยวของกับบัตรเครดิตซิตี้

¢ŒÍá¹Ð¹íÒ: ¡ÃØ³Òà«ç¹ª×èÍ¢Í§·‹Ò¹ã¹ª‹Í§ÅÒÂà«ç¹´ŒÒ¹ËÅÑ§ºÑµÃ·Ñ¹·Õ·Õèä´ŒÃÑººÑµÃâ´ÂãªŒÅÒÂà«ç¹àËÁ×Í¹¡Ñº·ÕèãËŒäÇŒã¹ãºÊÁÑ¤Ã áÅÐ/ËÃ×Íã¹Ë¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§ 
¾ÃŒÍÁ·Ñé§Í‹Ò¹¢ŒÍµ¡Å§áÅÐà§×èÍ¹ä¢¡ÒÃãªŒºÑµÃà¤Ã´Ôµ»ÃÐ¡Íº áÅÐâ´Â¡ÒÃà«ç¹ª×èÍËÅÑ§ºÑµÃáÅÐãªŒºÑµÃ¹Õé ·‹Ò¹ä´Œµ¡Å§ÂÍÁÃÑºáÅÐ»¯ÔºÑµÔµÒÁà§×èÍ¹ä¢ 
áÅÐ¢ŒÍºÑ§¤Ñº µÒÁÊÑÞÞÒ¡ÒÃà»š¹ÊÁÒªÔ¡ºÑµÃà¤Ã´Ôµ«ÔµÕé

â»Ã´ÃÐÇÑ§äÁ‹ãËŒºÑµÃ¾Ñº §Í ËÃ×ÍËÑ¡ áÅÐÍÂ‹ÒãËŒá¶ºáÁ‹àËÅç¡¶Ù¡¢Ù´¢Õ´ËÃ×ÍÊÑÁ¼ÑÊ¡ÑºÇÑµ¶ØÍ×è¹·ÕèÁÕáÁ‹àËÅç¡ËÃ×Í¤ÇÒÁÃŒÍ¹ à¹×èÍ§¨Ò¡ÃËÑÊ·Õè¶Ù¡ 
ºÑ¹·Ö¡äÇŒ¨ÐÅºàÅ×Í¹ä»ä´Œ
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ตัวอยางรูปบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออรคิด พลัส พรีเฟอร

ดานหนาบัตร

ดานหลังบัตร

เทคโนโลยีชิพ

ชื่อและนามสกุลผูถือบัตรฯ

เครื่องหมายมาสเตอรการด

หมายเลขโทรศัพทซิตี้โฟน แบงกกิ้ง

แถบแมเหล็ก

เดือน/ป ที่บัตรหมดอายุ

สัญลักษณ
CONTACTLESS PAYMENT

หมายเลขบัตรฯ

ชองลายเซ็น
ชื่อและนามสกุลผูถือบัตรฯ
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วิธีการใชบัตรเครดิตซิต้ี
ทานสามารถใชบัตรฯ ซื้อสินคาหรือชำระคาบริการในรานคา และสถานบริการกวา 200 ประเทศทั่วโลก
ที่มีเครื่องหมายมาสเตอรการด หรือเคร่ืองหมาย วีซา (ตามประเภทบัตรฯ ที่ทานเปนสมาชิก) ที่ติดอยู
หนาสถานที่แหงนั้น โดย
• แสดงบัตรเครดิตซิตี้ของทานแกพนักงานเก็บเงิน หรือ Scan QR code ที่รองรับการชำระเงินดวยบัตรเครดิต 
 หรอื เพิม่/เรยีกใช/ใหขอมลู บตัรเครดติซติี ้เพือ่ชำระเงนิผานเวบ็ไซต หรอืแอปพลเิคชัน่ของรานคาหรือ e-Wallet

• กรณุาตรวจสอบความถกูตองของวนัทีแ่ละราคาสนิคากอนเซน็ช่ือในชองลายเซน็ ตอนลางของใบบันทึกการขาย
 หรอืกอนยนืยนัการชำระเงนิผานเวบ็ไซต หรอื Application ของรานคา
• รอรับบัตรเครดิตซิตี้ของทานคืนจากพนักงาน และเก็บสำเนาใบบันทึกการขายไวเปนหลักฐาน
• กรุณาตรวจดูอีกครั้งวา บัตรที่ทานไดรับคืนมานั้น เปนบัตรเครดิตซิตี้ของทานเองหรือไม ควรปฏิบัติเชนนี้ 
 เปนประจำ เพราะเปนไปไดวาบัตรที่ไดรับคืนกลับมานั้นอาจเปนบัตรของสมาชิกทานอื่นที่กำลังซื้อสินคาหรือ 
 ใชบริการในเวลาใกลเคียงกัน
• โปรดอยาเซ็นชื่อลงในใบบันทึกการขายโดยปราศจากการระบุจำนวนเงิน

กรณีใชบัตรเครดิตซิต้ีกับพนักงานเก็บเงิน
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สิทธิประโยชนสำหรับบัตรเครดิตซิตี้

ทานจะไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ดังนี้ 
• วงเงินเครดิตสูงสุดถึง 5 เทา
• อุนใจเสมอดวยสิทธิ์การเบิกเงินสดลวงหนาสูงสุดถึง 100% ของวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต
• คลองตัวสูงสุดกับการชำระคืนขั้นต่ำ
• ระยะเวลาในการชำระคืน นานสูงสุด 55 วัน
• สะดวก รวดเร็ว เพียงแตะบัตรฯ เมื่อชำระดวยเทคโนโลยี Contactless Payment

• วางใจกับแผนคุมครอง
 ð คุมครองอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง
 ð ชดเชยกระเปาเดินทาง และเที่ยวบินลาชา
 ð การเรียกรองคาสินไหมทดแทน สำหรับแผนคุมครอง
• การออกบัตรเสริม
• การซื้อเช็คเดินทางโดยไมเสียคาธรรมเนียม
• ติดตอธนาคารซิตี้แบงก
 ð บริการซิตี้โฟน แบงกกิ้ง
 ð บริการเลขาฯ สวนตัว

ËÁÒÂàËµØ: ¸¹Ò¤ÒÃ«ÔµÕéáº§¡�¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôìã¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�ÊíÒËÃÑºÊÁÒªÔ¡ºÑµÃà¤Ã´Ôµ«ÔµÕéâ´Âá¨Œ§à»š¹ÅÒÂÅÑ¡É³�ÍÑ¡ÉÃà»š¹¤ÃÒÇæ ä»

วงเงินเครดิตสูงสุดถึง 5 เทา

ทานสามารถรับวงเงินบัตรเครดิตสูงสุดตามประเภทบัตร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอาชีพ ประวัติทางการเงิน 
และหลักฐานประกอบการสมัคร

การใชวงเงินบัตรเครดิตครอบคลุมไปถึงการใชบัตรฯ ในการชำระคาสินคา และบริการตางๆ
รวมทั้งใช เบิกเงินสดลวงหนาจากธนาคารฯ และเครื่องเอทีเอ็ม

วงเงินบัตรเครดิตของทานจะถูกลดยอดลงในกรณีที่ทานยังมียอดคางชำระกับธนาคารฯ อยู 
รวมทั้งที่ไดใชไปแลวแตยังไมไดรับแจงใบสรุปยอดบัญชีแจงรายการคาใชจายดังกลาวจากธนาคารฯ

ËÁÒÂàËµØ: â»Ã´´ÙÇÔ¸Õ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³¡ÒÃãªŒÇ§à§Ô¹ºÑµÃà¤Ã´Ôµ ã¹¢ŒÍµ¡Å§áÅÐà§×èÍ¹ä¢¡ÒÃãªŒºÑµÃà¤Ã´Ôµ«ÔµÕé
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ในกรณีที่ทานตองการเบิกเงินสดลวงหนา ทานสามารถใชบัตรเครดิตซิต้ีเบิกเงินสดลวงหนาไดสูงสุดถึง 
100% ของวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประวัติการชำระเงินและระยะเวลาการเปนสมาชิกบัตรฯ 
ของทาน แตทัง้นีย้อดเบกิเงนิสดลวงหนา เมือ่รวมกบัคาใชจายของทานในขณะนัน้จะตองไมเกนิวงเงนิท่ีทานไดรบั 
โดยทานสามารถขอรับบริการเบิกเงินสดไดที่
 • เคานเตอรของสถาบันธนาคารทั่วโลกที่ออกบัตรมาสเตอรการดหรือวีซา (ตามประเภทบัตรฯ ที่ทานเปน 
  สมาชิก) ในกวา 200 ประเทศ
 • เคานเตอรของธนาคารซิตี้แบงก
 • เครื่องเอทีเอ็มในประเทศที่มีเครื่องหมาย ATM POOL หรือ เครื่องหมาย Mastercard® หรือ Cirrus

  สำหรับบัตรมาสเตอรการด หรือ เครื่องหมาย Visa หรือ Plus สำหรับบัตรวีซา และเครื่องเอทีเอ็ม 
  ท่ัวโลก โดยวงเงินสูงสุดในการเบิกแตละครั้งจะขึ้นอยูกับวงเงินสูงสุดในการจายเบิกจากเครื่องเอทีเอ็มที่ 
  ทานใชบริการอยูหรือวงเงินสินเชื่อคงเหลือของบัตรในขณะนั้น
ธนาคารฯ จะคดิดอกเบีย้ทุกครัง้ โดยนบัจากวนัทีท่ำการเบกิเงนิสดจนถงึวนัทีธ่นาคารฯ ไดรบัชำระหนีเ้ต็มจำนวน 
ไมวาทานจะเลือกชำระเต็มจำนวน หรือดวยการชำระคืนขั้นต่ำ

ËÁÒÂàËµØ: ̧ ¹Ò¤ÒÃÏ ̈ Ð¤Ố ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁã¹¡ÒÃàºÔ¡à§Ô¹Ê´Å‹Ç§Ë¹ŒÒ â»Ã´ Ù́µÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³´Í¡àºÕéÂ ¡ÒÃàºÔ¡à§Ô¹Ê´ Å‹Ç§Ë¹ŒÒ ä Œ́ã¹¢ŒÍµ¡Å§áÅÐà§×èÍ¹ä¢¡ÒÃãªŒºÑµÃà¤Ã Ốµ«ÔµÕé

อุนใจเสมอดวยสิทธิ์การเบิกเงินสดลวงหนา
สูงสุดถึง 100% ของวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต
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คลองตัวสูงสุดกับการชำระคืนขั้นต่ำ
บัตรเครดติซต้ีิใหอสิระแกทานในการเลอืกชำระคาใชจายทีเ่กดิขึน้จากการใชบตัรฯ ในแตละเดือนไดมากนอยตามตองการ
ทานสามารถเลอืกชำระเงนิเตม็จำนวนตามทีร่ะบุในชอง “ยอดเงนิคางชำระ” ภายในวันท่ีกำหนดชำระเงนิ ทีร่ะบุในใบ 
แจงยอดบญัชซีึง่จะทำใหยอดเงินคางชำระของทานมคีาเปนศนูยและถาทานมไิดมคีาใชจาย เกดิขึน้ใหมในเดอืนนัน้ ทานจะ 
สามารถใชบัตรฯ ไดเตม็วงเงนิบตัรเครดติ

หรอืทานอาจเลอืกชำระคาใชจายเพยีงบางสวนของยอดเงินคางชำระตามทีร่ะบใุนชอง “ยอดเงนิขัน้ตำ่ทีต่องชำระ 
ทัง้หมด*” ทัง้นีธ้นาคารฯ จะคดิดอกเบีย้โดยจะคำนวณดอกเบีย้จากยอดเงนิตนทีค่างจายของใบแจงยอดบญัชทีีแ่ลว 
จำนวนหนึ่งกอนจนถึงวันที่ธนาคารฯ ไดรับการชำระคืนรวมกับคาใชจายของใบแจงยอดปจจุบัน ซึ่งจะเริ่มคิด 
ดอกเบีย้จากวนัท่ีธนาคารฯ บันทกึรายการจนถงึวนัทีธ่นาคารฯ ไดรับชำระคนื การคำนวณดอกเบีย้จะคำนวณ 
ตามจำนวนวนัในอตัราดอกเบีย้ซึง่ธนาคารพาณิชยจะพงึคดิไดซ่ึงจะไมสูงกวาอตัราทีก่ฎหมายกำหนด

ทานสามารถตรวจสอบยอดเงนิคางชำระวงเงินบตัรเครดิตคงเหลอืได ผานซิต้ีโมบายลแอป บรกิารธนาคารทาง 
อนิเทอรเนต็ผานโทรศพัทมอืถอื ทำธรุกรรมทางการเงนิไดอยางสะดวก ปลอดภยั ทกุที ่ทกุเวลา หรอืสอบถาม 
ขอสงสัยเกีย่วกบัการชำระขัน้ตำ่ไดที ่ซติีโ้ฟน แบงกกิง้

ËÁÒÂàËµØ: *ÍÑµÃÒ¡ÒÃ¼‹Í¹ªíÒÃÐ¤×¹¢Ñé¹µíèÒã¹áµ‹ÅÐÃÍººÑÞªÕ ËÁÒÂ¶Ö§ ¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹¢Ñé¹µíèÒ·ÕèµŒÍ§ªíÒÃÐ¤×¹ãËŒá¡‹¸¹Ò¤ÒÃÏ ã¹áµ‹ÅÐÃÍººÑÞªÕÊíÒËÃÑº 
ÂÍ´à§Ô¹¤ŒÒ§ªíÒÃÐ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ â´ÂÁÕÇÔ¸Õ¤íÒ¹Ç³¤×Í
 • 5% ¢Í§ÂÍ´à§Ô¹¤§¤ŒÒ§·Ñé§ËÁ´ ³ ÇÑ¹ÊÃØ»ÂÍ´ºÑÞªÕ¹Ñé¹æ ËÃ×Í

 • 1% ¢Í§ÂÍ´ãªŒ¨‹ÒÂ¤§¤ŒÒ§·Ñé§ËÁ´·Õèà¡Ô´¢Öé¹ (ÂÍ´ãªŒ¨‹ÒÂËÁÒÂ¶Ö§ÂÍ´«×éÍÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ áÅÐÂÍ´àºÔ¡à§Ô¹Ê´¼‹Ò¹ºÑµÃÏ ÃÇÁ¶Ö§ÂÍ´ãªŒ¨‹ÒÂà¡Ô¹Ç§à§Ô¹) 
  + 100% ¢Í§ÂÍ´´Í¡àºÕéÂáÅÐ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ·ÕèàÃÕÂ¡à¡çºµÒÁãºá¨Œ§ÂÍ´ºÑÞªÕ + ÂÍ´¡ÒÃãªŒ¨‹ÒÂáºº¼‹Í¹ªíÒÃÐÃÒÂà ×́Í¹ PayLite ËÃ×Í PayLite 
  Conversion on phone/online ËÃ×Í Cash Advance on phone/online «Öè§ÅÙ¡¤ŒÒ¨ÐµŒÍ§ªíÒÃÐàµçÁ í̈Ò¹Ç¹µÒÁÍÑµÃÒ·ÕèàÃÕÂ¡à¡çºã¹ãºá Œ̈§ 
  ÂÍ´ºÑÞªÕ¢Í§áµ‹ÅÐà´×Í¹áÅŒÇáµ‹ÂÍ´ã´¨ÐÊÙ§¡Ç‹Ò

ËÁÒÂàËµØ: • ¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹ÊíÒËÃÑºÂÍ´ªíÒÃÐ¤×¹¢Ñé¹µíèÒã¹áµ‹ÅÐÃÍººÑÞªÕÂÑ§¤§à»š¹ä»µÒÁÅíÒ Ñ́º¢Ñé¹¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹µÒÁ·Õȩ̀ ¹Ò¤ÒÃÏ ¡íÒË¹´ • ã¹¡Ã³Õ·Õè¼ÙŒ¶×Í 
ºÑµÃà¤Ã´ÔµÁÕÂÍ´¤ŒÒ§ªíÒÃÐà¡Ô¹¡íÒË¹´ªíÒÃÐ ¼ÙŒ¶×ÍºÑµÃÏ µŒÍ§ªíÒÃÐÂÍ´¤ŒÒ§ªíÒÃÐ¹Ñé¹àµçÁ¨íÒ¹Ç¹ • ¡ÃØ³ÒªíÒÃÐÂÍ´à§Ô¹à¡Ô¹Ç§à§Ô¹à¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡ÂÍ´à§Ô¹¢Ñé¹
µíèÒ·ÕèµŒÍ§ªíÒÃÐ·Ñé§ËÁ´ ¼‹Ò¹ºÑÞªÕºÑµÃà¤Ã´Ôµ«ÔµÕéãºã´ãºË¹Öè§¢Í§·‹Ò¹ à¾×èÍ¡ÒÃãªŒ¨‹ÒÂ¼‹Ò¹ºÑµÃÏ ä´ŒÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ ¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹·Õèà¡Ô¹Ç§à§Ô¹ÊÔ¹àª×èÍà»š¹ÂÍ´
ÃÇÁ¨Ò¡ºÑµÃà¤Ã´Ôµ«ÔµÕé·Ñé§ËÁ´ • ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ÂÍ´à§Ô¹¢Ñé¹µíèÒ·ÕèµŒÍ§ªíÒÃÐÇÔ¸Õ¹Õé ÁÕ¼ÅºÑ§¤Ñº ãªŒµÑé§áµ‹ÇÑ¹·Õè 1 ÊÔ§ËÒ¤Á 2564 à»š¹µŒ¹ä»

ËÁÒÂàËµØ: • ¡Ã³Õ¼Ô´¹Ñ´ªíÒÃÐË¹Õé äÁ‹Ç‹Ò§Ç´Ë¹Öè§§Ç´ã´ËÃ×Í·Ñé§ËÁ´ ̧ ¹Ò¤ÒÃÏ ÁÕÊÔ·¸ÔìàÃÕÂ¡à¡çº´Í¡àºÕéÂã¹ÃÐËÇ‹Ò§àÇÅÒ¼Ô´¹Ñ´ä´Œã¹ÍÑµÃÒ·Õè¸¹Ò¤ÒÃÏ àËç¹ÊÁ¤ÇÃ 
áµ‹äÁ‹à¡Ô¹ÍÑµÃÒÊÙ§ÊØ´µÒÁ·Õè¸¹Ò¤ÒÃÏ ÁÕÊÔ·¸ÔìàÃÕÂ¡à¡çºâ´ÂªÍº´ŒÇÂ¡®ËÁÒÂ áÅÐ·‹Ò¹¨Ð¶Ù¡àÃÕÂ¡à¡çº¤‹ÒµÔ´µÒÁ·Ç§¶ÒÁË¹Õé àÁ×èÍÁÕË¹Õé¤ŒÒ§ªíÒÃÐËÃ×ÍË¹Õé·Õè¶Ö§ 
¡íÒË¹´ªíÒÃÐÊÐÊÁà¡Ô¹ 1,000 ºÒ·¢Öé¹ä» áÅÐÊÑÞÞÒÂÑ§¤§ÁÕ¼ÅµÒÁ¡®ËÁÒÂ ã¹ÍÑµÃÒ 50 ºÒ·/ÃÍººÑÞªÕã¹¡Ã³ÕÁÕË¹Õé¤ŒÒ§ªíÒÃÐË¹Öè§§Ç´ áÅÐ 100 ºÒ·/ 
ÃÍººÑÞªÕã¹¡Ã³ÕÁÕË¹Õé¤ŒÒ§ªíÒÃÐÁÒ¡¡Ç‹ÒË¹Öè§§Ç´
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ระยะเวลาในการชำระคืนนานสูงสุด 55 วัน
ทานจะไดรับระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยนานสูงสุด 45 วัน หากทานชำระคาใชจายตามยอดเรียกเก็บในลักษณะเต็ม 
จำนวน โดยนับจากรอบการตัดบัญชีปกติ 30 วันและขยายระยะเวลาการชำระออกไปอีก สูงสุดภายใน 15 วัน 
สำหรับรายการซื้อสินคาและบริการ หากทานชำระคาใชจายในลักษณะผอนชำระขั้นต่ำหรือบางสวน ทานจะได รับ
รอบในการชำระคาใชจายผานบัตรฯ นานสูงสุดถึง 55 วัน โดยนับรอบจากการตัดบัญชีปกติ 30 วัน และขยาย
ระยะเวลาการชำระออกไปอีกสูงสุด ภายใน 25 วัน

ËÁÒÂàËµØ: â»Ã´´ÙµÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃ¤Ô´ÃÍºÃÐÂÐàÇÅÒã¹¡ÒÃªíÒÃÐ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ¼‹Ò¹ºÑµÃä´Œã¹¢ŒÍµ¡Å§áÅÐà§×èÍ¹ä¢¡ÒÃãªŒºÑµÃà¤Ã´Ôµ«ÔµÕé

สะดวก รวดเร็ว เพียงแตะบัตรฯ
ดวยเทคโนโลยี Contactless Payment

รายการแตะบัตรฯ Contactless Payment ผูถือบัตรฯ สามารถชำระคาสินคาโดยไมตองเซ็นชื่อบนเซลสสลิป 
สำหรับยอดใชจายไมเกิน 1,500 บาท/ครั้ง กรณียอดใชจายเกิน 1,500 บาท/รายการ
ผูถือบัตรฯ จะตองเซ็นชื่อบนเซลสสลิปตามปกติ

ขั้นตอนการทำรายการ
1. มองหาสัญลักษณ            ณ จุดขาย
2. ตรวจสอบยอดเงิน และแตะบัตรฯ ณ เครื่องอานบัตรฯ Contactless Payment

3. การชำระเงินเสร็จสมบูรณ เมื่อหนาจอแสดงขอความ Approved พรอมใหคุณรับสินคาไดทันที
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สิทธิประโยชนเพิ่มเติมสำหรับบัตรเครดิต
ซิตี้ รอยัล ออรคิด พลัส พรีเฟอร
สิทธิ์ใชหองพักรับรองพิเศษ รอยัล ซิลค เลาจน
ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ทานสมาชกิบัตรฯ สามารถใชบรกิารหองพกัรับรองพเิศษ รอยลั ซลิค เลาจน ทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิเชียงใหม 
และภเูกต็ เมือ่เดนิทางกบัการบนิไทย หรอืไทยสมายล เสนทางระหวางประเทศ หรอื หองรบัรองสำหรบัเทีย่วบนิ
ภายในประเทศ ทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิเชยีงใหม ภเูกต็ ขอนแกน เชียงราย และหาดใหญ  

à§×èÍ¹ä¢
• ÊÔ·¸Ôì¹Õéà©¾ÒÐÊÁÒªÔ¡ºÑµÃà¤Ã´Ôµ«ÔµÕé ÃÍÂÑÅ ÍÍÃ�¤Ô´ ¾ÅÑÊ ¾ÃÕà¿ÍÃ� äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶âÍ¹ãËŒ¼ÙŒÍ×è¹ä´Œ 
• ¡ÃØ³ÒáÊ´§ºÑµÃà¤Ã´Ôµ«ÔµÕé ÃÍÂÑÅ ÍÍÃ�¤Ô´ ¾ÅÑÊ ¾ÃÕà¿ÍÃ� áÅÐºÑµÃâ´ÂÊÒÃ¡ÒÃºÔ¹ä·Âà¾×èÍãªŒÊÔ·¸Ôì
• ãªŒÊÔ·¸Ôìä´ŒäÁ‹à¡Ô¹ 2.30 ªÑèÇâÁ§ µ‹Í¤ÃÑé§ ËÒ¡à¡Ô¹¡Ç‹ÒàÇÅÒ´Ñ§¡Å‹ÒÇ ·‹Ò¹¨ÐµŒÍ§ªíÒÃÐ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁµÒÁ·Õè¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃ¡íÒË¹´

บริการเลขาฯ สวนตัว ตลอด 24 ชั่วโมง

มอบความสะดวกสะบายและจัดเตรียมทุกสิ่งแทนทาน เพียงโทร. 0-2232-2333

• แนะนำสถานที่และขอมูลบริการตางๆ อาทิ สถานที่ทองเที่ยวรานอาหารชั้นนำ ทั้งในและตางประเทศ 
• คนหาขอมูลสินคาหายากจากทุกประเทศทั่วโลก 
• บริการจัดหา/ สงสินคาทั่วโลก อาทิ ดอกไม ของขวัญ หนังสือ ฯลฯ
• จองบัตรชมการแสดง ทั้งในและตางประเทศ อาทิ ละครเวที คอนเสิรต ภาพยนตร กีฬา ฯลฯ
• จองรานอาหารหรือที่พักในทุกประเทศตามความตองการของทาน
• แนะนำขอมูลตางๆ ในดานธุรกิจ อาทิ ที่ปรึกษาดานพาณิชย กฏหมาย สถานทูต และบริการลามในโอกาส 
 ตางๆ ทั่วโลก 
• จองสนามกอลฟชั้นนำทั่วโลก และบริการอื่นๆ อีกมากมายตามความตองการของทาน 

à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í¾ÔàÈÉÊ‹Ç¹µÑÇáÅÐ¢ŒÍÂ¡àÇŒ¹µ‹Ò§æ 
1. ºÃÔ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ¨Ò¡ Citi Personal Service ¨ÐÃÑº¼Ô´ªÍº¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃàªç¤ËÃ×Í¤Œ¹ËÒ¢ŒÍÁÙÅµ‹Ò§æ ãËŒ¡Ñº·‹Ò¹à·‹Ò¹Ñé¹
2. ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÊíÒËÃÑº¤‹ÒÊÔ¹¤ŒÒ ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃµ‹Ò§æ ·Õè·‹Ò¹µŒÍ§¡ÒÃ¨Ð«×éÍ ·‹Ò¹¨ÐµŒÍ§ÃÑº¼Ô´ªÍºàÍ§·Ñé§ËÁ´ ÃÇÁä»¶Ö§ã¹¡Ã³Õ·ÕèµŒÍ§ÇÒ§ÁÑ´¨íÒÊÔ¹¤ŒÒËÃ×Í 
 ºÃÔ¡ÒÃµ‹Ò§æ ËÃ×Í·ÕèÁÕ¤‹ÒÊ‹Ç¹µ‹Ò§ËÃ×Í¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁã¹¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹ã´æ ·Õèà¡Ố ¢Öé¹¨Ò¡¤‹ÒÁÑ́ í̈ÒÊÔ¹¤ŒÒ áÅÐ¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂã¹¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡ÊÔ¹¤ŒÒËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃµ‹Ò§æ ¹Ñé¹ 
3. ºÃÔ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ¨Ò¡ Citi Personal Service ¨ÐäÁ‹à»š¹ Ø̧ÃÐã¹¡ÒÃ¨Ñ´ºÃÔ¡ÒÃËÃ×Í¤Œ¹ËÒ¢ŒÍÁÙÅã´æ ÊíÒËÃÑºÊÔ¹¤ŒÒËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ·Õè·‹Ò¹µŒÍ§¡ÒÃà¾×èÍ¡ÒÃ 
 ¾Ò³ÔªÂ� ËÃ×ÍËÒ¡ÊÔ¹¤ŒÒËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ¹Ñé¹æ à»š¹¢Í§Í¹ØÃÑ¡É�¼Ô´¡¯ËÁÒÂáÅÐµŒÍ§ËŒÒÁµÒÁÁÒµÃÒ·ÕèÃÐºØã¹¡®ËÁÒÂ¢Í§áµ‹ÅÐ»ÃÐà·È
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คุมครองการซื้อ
แผนคุมครองการซื้อใหความคุมครองกับสินคาที่ชำระผานบัตรเครดิตซิตี้ หากสินคาที่ซื้อผานบัตรเกิดความ 
เสยีหายจากอบัุตเิหตหุรอืสญูหายภายใน 30 วนันบัจากวนัทีซ่ือ้ แผนคุมครองการซือ้จะมอบคาสนิไหมทดแทน 
ที่คุมคาแกทาน ทั้งนี้ บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส โบรคเกอรส (ประเทศไทย) จำกัด จะเปนผูพิจารณา 
จำนวนเงินคาสินไหมทดแทนในแตละกรณี

บัตรเครดิตซิตี้ พรีเฟอร ทุกประเภท 
• วงเงินคุมครองสูงสุด/ ครั้ง 400,000 บาท 
• วงเงินคุมครองสูงสุด/ สินคา 120,000 บาท

ËÁÒÂàËµØ: ÊÙ§ÊØ´ 4 ¤ÃÑé§µ‹ÍÃÍº»‚ã¹¡ÒÃ¤Ô´¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÃÒÂ»‚ 
¤ÇÒÁÃÑº¼Ố ªÍºáÃ¡¢Í§¼ÙŒ¶×ÍºÑµÃ • 50% ¢Í§ÁÙÅ¤‹Ò¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ ËÃ×ÍÊÙÞËÒÂ¢Ñé¹µíèÒ 900 ºÒ· ÊíÒËÃÑº¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ¨Ò¡ÍØºÑµÔàËµØÃÇÁ¶Ö§ ¡ÒÃÅÑ¡·ÃÑ¾·� »ÅŒ¹·ÃÑ¾Â� 

คุมครองอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง
ทุกครั้งที่ทานใชบัตรเครดิตซิตี้ ชำระคาตั๋วเดินทางทั้งในประเทศและตางประเทศเต็มจำนวน ไมวาจะเปนตั๋วเครื่องบิน ตั๋ว
โดยสาร รถโดยสารสาธารณะ ยานพาหนะสาธารณะ ทานจะไดรับความคุมครองดวยวงเงนิประกันภยัอบัุติเหตุ ระหวาง
การเดนิทางโดยไมตองเสยีเบีย้ประกนัแตอยางใด การคุมครองนี ้จะครอบคลมุไปถงึคูสมรสและบตุร (โดยบตุร จะไดรับ
ความคุมครองภายใตวงเงิน 25% ของวงเงินผูถือบัตร) 
• วงเงินประกันภัยสูงสุดสำหรับบัตรเครดิตซิตี้ 35,000,000 บาท ตอบัตรพรีเฟอร ทุกประเภท 

ËÁÒÂàËµØ: • Ç§à§Ô¹´Ñ§¡Å‹ÒÇà»š¹Ç§à§Ô¹¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÊÙ§ÊØ´µ‹ÍºÑµÃ ÊíÒËÃÑº¡ÒÃàÊÕÂªÕÇÔµÊÙÞàÊÕÂÍÇÑÂÇÐ ËÃ×Í·Ø¾¾ÅÀÒ¾¶ÒÇÃµÒÁÊÑ´Ê‹Ç¹¤ØŒÁ¤ÃÍ§¡ÃÁ¸ÃÃÁ� 
»ÃÐ¡Ñ¹ÍØºÑµÔàËµØÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å • ÂÒ¹¾ÒË¹ÐÊÒ¸ÒÃ³Ð äÁ‹ÃÇÁÃ¶á·ç¡«ÕèáÅÐÃ¶ÁÍàµÍÃ�ä«´�ÃÑº¨ŒÒ§ 

ชดเชยกระเปาเดินทาง และเที่ยวบินลาชา

เมือ่ใชบตัรเครดิตซติี ้รอยัล ออรคิด พลสั พรเีฟอร ชำระคาต๋ัวเดินทางโดยเครือ่งบนิ ทัง้ในและตางประเทศเตม็ 
จำนวน หากเกิดความลาชาของเทีย่วบินเกนิ 4 ชัว่โมง หรือยกเลกิทานจะไดรบัคาชดเชยสำหรับคาใชจายทีจ่ำเปน 
และสมเหตุสมผล ระหวางรอเที่ยวบินในวงเงินสูงสุดถึง 20,000 บาทตอผูถือบัตร หรือ 40,000 บาทตอ 
ครอบครัว หากเกิดการลาชาของกระเปาเดินทางเกิน 6 ชั่วโมง ทานจะไดรับคาชดเชยสำหรับคาใชจายที่จำเปน 
และสมเหตสุมผล ระหวางรอกระเปาเดนิทางในวงเงนิสูงสุด 20,000 บาทตอผูถือบตัร หรอื 40,000 บาท ตอ
ครอบครวั อนึง่คาชดเชยจะมวีงเงนิเพ่ิมเปน 50,000 บาท ตอผูถอืบตัร หรอื 100,000 บาทตอครอบครวั ใน
กรณีกระเปาเดินทางของทานสูญหาย

ËÁÒÂàËµØ: ¡ÃØ³Òà¡çºãºàÊÃç¨¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ¢³ÐÃÍà¤Ã×èÍ§ºÔ¹ËÃ×ÍÃÍ¡ÃÐà»‰Òà´Ô¹·Ò§äÇŒà»š¹ËÅÑ¡°Ò¹ã¹¡ÒÃ¢ÍÃÑºà§Ô¹ª´àªÂ ¤‹Òª´àªÂ¨ÐäÁ‹ÃÇÁÁÙÅ¤‹Ò¡ÃÐà»‰Ò 
à´Ô¹·Ò§ áÅÐ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ã¹¡ÒÃà»‰Òà´Ô¹·Ò§ «Öè§·‹Ò¹µŒÍ§àÃÕÂ¡ÃŒÍ§¤‹Òª´àªÂ¨Ò¡ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹â´ÂµÃ§

วางใจกับแผนคุมครอง
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การออกบัตรเสริม
ผูถอืบตัรหลกัสามารถขอใหธนาคารฯ ออกบตัรเสรมิไดสงูสดุ 4 ใบตอ บัตรหลัก 1 ใบ 
โดยผูถือบัตรเสริมสามารถเปนผูใดก็ไดที่มีอายุตั้งแต 15-80 ป

คุณสมบัติและสิทธิประโยชนของบัตรเสริม:
1. ผูถือบัตรหลักสามารถกำหนดวงเงินของบัตรเสริมแตละใบได* เพื่อควบคุมยอดการใชจายในแตละเดือน 
 ของบัตรเสริม
2. ผูถือบัตรเสริมจะไดรับสิทธิประโยชนและสิทธิพิเศษตางๆ จากการใชจายเทียบเทากับบัตรหลัก

ËÁÒÂàËµØ: *¢Ñé¹µíèÒã¹¡ÒÃ í̈Ò¡Ñ́ Ç§à§Ô¹¢Í§ºÑµÃàÊÃÔÁà·‹Ò¡Ñº 10,000 ºÒ·/µ‹ÍÃÍººÑÞªÕ â´ÂÇ§à§Ô¹ºÑµÃàÊÃÔÁ·Õè·‹Ò¹¡íÒË¹´¹Õé̈ Ðà»š¹Ç§à§Ô¹·Õè·‹Ò¹Í¹ØÞÒµãËŒ 
ºÑµÃàÊÃÔÁãªŒä Œ́µ‹ÍÃÍººÑÞªÕ àª‹¹ ËÒ¡·‹Ò¹¡íÒË¹´Ç§à§Ô¹ 10,000 ºÒ· Ç§à§Ô¹ºÑµÃàÊÃÔÁ·ÕèÊÒÁÒÃ¶ãªŒä Œ̈́ Ðà·‹Ò¡Ñº 10,000 ºÒ·/ÃÍººÑÞªÕ

บริการชวยเหลือฉุกเฉินภายในบาน
เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออรคิด พลัส พรีเฟอร
บริการชางไฟฟา 
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเนื่องจากความผิดปกติของระบบไฟฟาภายในที่พักอาศัยที่ไดรับความคุมครอง บริการ 
ชวยเหลือฉุกเฉินภายในบานจะสงชางไฟฟาไปยังที่พักอาศัยของทานเพื่อทำการตรวจเช็ค และแกไขระบบไฟฟา 
ใหใชงานไดชั่วคราว ท้ังน้ีจะไมครอบคลุมในกรณีเหตุการณที่ใมใชเหตุการณฉุกเฉิน เชน เครื่องใชไฟฟาเสีย การ
เปลี่ยนอุปกรณไฟฟา เชน หลอดไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ

การเรียกรองคาสินไหมทดแทนสำหรับแผนคุมครอง
เม่ือเกิดเหตุการณใดๆ ที่กอใหเกิดหรือนาจะกอใหเกิดสิทธิ์เรียกรองคาสินไหมทดแทน ทานจะตองบอกกลาว ให
บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส โบรคเกอรส (ประเทศไทย) จำกัด ทราบถึงเหตุดังกลาว โดยเร็วที่สุด เทา
ที่จะทำไดแตจะตองไมเกิน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว ทั้งนี้สมาชิกบัตรจะตองสงมอบแบบฟอรม เรียก
รองคาสินไหมทดแทน และเอกสารหลักฐานตางๆ มาที่

บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส โบรคเกอรส (ประเทศไทย) จํากัด

อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร ชั้น 35 323 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท : 098-249-5657

ËÁÒÂàËµØ: ¢ŒÍ¤ÇÒÁ·ÕèÃÐºØã¹¤Ù‹Á×Í¹Õé¶×Íà»š¹à¾ÕÂ§ÊÃØ»¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤ÃÍ§â´ÂÂ‹Í©Ð¹Ñé¹ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´·Õè¤Ãº¶ŒÇ¹¢Í§¡ÃÁ¸ÃÃÁ�»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ¢ŒÍµ¡Å§¤ØŒÁ¤ÃÍ§¢ŒÍ í̈Ò¡Ñ́  ¤ÇÒÁÃÑº¼Ố ªÍº ¢ŒÍÂ¡àÇŒ¹ 
áÅÐ¢ŒÍ¡íÒË¹´Í×è¹æ ãËŒ¶×ÍµÒÁ·Õè¡íÒË¹´äÇŒã¹¡ÃÁ¸ÃÃÁ�»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ·Õè·Ò§ºÃÔÉÑ· ÅçÍ¤µÑé¹ ÇÑ²¹Ò ÍÔ¹ªÑÇÃÑ¹Ê� âºÃ¤à¡ÍÃ�Ê (»ÃÐà·Èä·Â) í̈Ò¡Ñ́  ¨Ðà»š¹¼ÙŒ¾Ô̈ ÒÃ³ÒÊÔ·¸Ô¾ÔàÈÉ¹Õé 
ãËŒá¡‹·‹Ò¹·Õè»¯ÔºÑµÔ¤ÃºµÒÁà§×èÍ¹ä¢·Õè¡íÒË¹´à·‹Ò¹Ñé¹ ´Ñ§¹Ñé¹¸¹Ò¤ÒÃÏ ¢Í§Ê§Ç¹ÊÔ·¸Ôì·Õè̈ Ðà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÊÔ·¸Ô¾ÔàÈÉ¹Õéâ´Â¨Ðá¨Œ§ãËŒ·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ • ¡ÃØ³ÒªíÒÃÐ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂµ‹Ò§æ ·Õè
¨Ð¢ÍÃÑºà§Ô¹ª´àªÂ´ŒÇÂºÑµÃà¤Ã´Ôµ«ÔµÕé ËÒ¡·‹Ò¹ªíÒÃÐ´ŒÇÂà§Ô¹Ê´ËÃ×ÍºÑµÃà¤Ã´ÔµÍ×è¹ ·Ò§ºÃÔÉÑ·»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÂ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôìã¹¡ÒÃ¤×¹à§Ô¹ª´àªÂäÁ‹à¡Ô¹ 3,000 ºÒ·
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บริการชางซอมประปา 
กรณเีหตฉุุกเฉินเนือ่งมาจากระบบนำ้ประปารัว่ หรอืมกีารอดุตนัของทอนำ้ภายในทีพ่กัอาศยัทีไ่ดรบัความคุมครอง 
บริการชวยเหลือฉุกเฉินภายในบานจะสงชางประปาไฟยังที่พักอาศัยของทาน เพื่อทำการตรวจสอบและแกไขระบบ 
ประปาเพื่อใหใชงานไดชั่วคราวทั้งนี้การใหบริการไมรวมถึงการชำรุดของอุปกรณสุขภัณฑตางๆ ที่เสื่อมสภาพ 
หรือเกิดจากเหตุการณที่ไมฉุกเฉิน เชน กอกน้ำมีการรั่วซึม การรั่วซึมของฝกบัว เครื่องทำน้ำรอน ฯลฯ

บริการชางทำกุญแจ
หากทานลืมกุญแจบานหรือกุญแจสูญหายเปนเหตุทำใหทานไมสามารถไขกุญแจเพื่อเขาไปในที่พักอาศัยที่ไดรับ 
ความคุมครองได บรกิารชวยเหลอืฉกุเฉนิภายในบานจะสงชางกญุแจไปยงัทีพ่กัอาศยัของทานเพือ่ทำการแกไข 
สถานการณ และเปดประตู ใหกับทานโดยจะรับผิดชอบคาใชจายในการสะเดาะกุญแจเทานั้น ทั้งนี้ผูรับเหมา จะ
ไมรับผิดชอบคาจัดพิมพกุญแจชุดใหม หรือเหตุการณที่ไมฉุกเฉิน

บริการกำจัดสัตวมีพิษ
เมื่อเกิดกรณีถูกสัตวมีพิษรบกวนหรือบุกรุกบานที่พักอาศัยที่ไดรับความคุมครอง บริการชวยเหลือฉุกเฉิน 
ภายในบานจะสงชางไปยังที่พักอาศัยของทานเพื่อทำการกำจัด ทั้งนี้การกำจัดสัตวมีพิษดังกลาวครอบคลุม 
เฉพาะ ผึ้ง แตน งู ตอ แมงปอง และตะขาบ เทานั้น ทั้งนี้การใหบริการจะไมรับผิดชอบเหตุการณที่ไมฉุกเฉิน

บริการซอมเครื่องปรับอากาศ
กรณีฉุกเฉินท่ีเกิดจากความผิดปกติของเครื่องปรับอากาศขัดของภายในที่อยูอาศัยที่ไดรับความคุมครอง 
บรกิารชวยเหลือฉกุเฉินภายในบานจะสงชางซอมแอรไปยงัทีพ่กัอาศยัของทานเพือ่ทำการแกไข ทัง้นีก้ารชวยเหลอื 
จะไมรับผิดชอบในกรณีทอแอรอุดตัน ลางแอร และการเติมน้ำยาแอร หรือเหตุการณที่ไมฉุกเฉิน

บริการ ซอมหลังคารั่ว
กรณีฉุกเฉินซึ่งเกิดจากหลังคารั่วในท่ีพักอาศัยของทาน บริการชวยเหลือฉุกเฉินภายในบานจะสงชางไปยัง 
ท่ีพกัอาศยัของทาน เพ่ือทำการซอมแซมใหสามารถใชงานไดเปนการช่ัวคราวท้ังนีบ้รกิารชวยเหลือฉกุเฉนิภายใน 
บานจะไมรับผิดชอบกรณีเหตุการณที่ไมฉุกเฉิน

à§×èÍ¹ä¢:
• ¤ÃÍº¤ÅØÁà©¾ÒÐ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ©Ø¡à©Ô¹ã¹¡ÒÃàÃÕÂ¡ãªŒºÃÔ¡ÒÃ ¤‹ÒµÔ´µ‹Í»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ª‹Ò§ ¤‹ÒáÃ§ã¹¡ÒÃ«‹ÍÁá«Áá¡Œä¢»˜ÞËÒàº×éÍ§µŒ¹ áÅÐ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃ 
 à´Ô¹·Ò§ä»-¡ÅÑº¢Í§¼ÙŒÃÑºàËÁÒÍÔÊÃÐ ÁÒÂÑ§·Õè¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ¢Í§·‹Ò¹à·‹Ò¹Ñé¹ äÁ‹ÃÇÁ¤‹ÒÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³� áÅÐÍÐäËÅ‹µ‹Ò§æ
• ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃ«‹ÍÁá«Á à¾×èÍãËŒÍØ»¡Ã³�¹Ñé¹ÊÒÁÒÃ¶ãªŒ§Ò¹ä´ŒªÑèÇ¤ÃÒÇ ·‹Ò¹¨Ðä´ŒÃÑºÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�ÊíÒËÃÑººÃÔ¡ÒÃ«‹ÍÁá«Á »˜ÞËÒà¡ÕèÂÇ¡ÑººŒÒ¹ÊÙ§ÊØ´ 2 
 ¤ÃÑé§µ‹ÍÃÍº»‚»¯Ô·Ô¹ ã¹¡ÒÃ¤Ô´¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÃÒÂ»‚ ã¹Ç§à§Ô¹ÊÙ§ÊØ´äÁ‹à¡Ô¹ 2,000 ºÒ·µ‹Í¤ÃÑé§ ÊíÒËÃÑº¡Ã³Õ·ÕèÁÕ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂà¡Ô¹¡Ç‹Ò 2,000 ºÒ· ÊíÒËÃÑº 
 ¡Ã³Õ·ÕèÁÕ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂà¡Ô¹¡Ç‹Ò 2,000 ºÒ· ËÃ×ÍãªŒºÃÔ¡ÒÃ©Ø¡à©Ô¹ÁÒ¡¡Ç‹Ò 2 ¤ÃÑé§µ‹ÍÃÍº»‚ã¹¡ÒÃ¤Ô´¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÃÒÂ»‚ ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹·‹Ò¹¨ÐµŒÍ§ 
 à»š¹¼ÙŒ̈ ‹ÒÂàÍ§µÒÁ¨ÃÔ§ ËÒ¡¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂºÃÔ¡ÒÃ©Ø¡à©Ô¹µíèÒ¡Ç‹Ò 2,000 ºÒ· Ê‹Ç¹µ‹Ò§¢Í§¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶âÍ¹ä»ãªŒ¡Ñº¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃã¹¤ÃÑé§Ë¹ŒÒ ËÃ×Í¤ÃÑé§µ‹Íæä»ä Œ́
• ºÃÔ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í©Ø¡à©Ô¹ÀÒÂã¹ºŒÒ¹ ãËŒºÃÔ¡ÒÃà©¾ÒÐºŒÒ¹·Õè·‹Ò¹ÍÒÈÑÂÍÂÙ‹ã¹¡ÃØ§à·¾ÏáÅÐ»ÃÔÁ³±Åà·‹Ò¹Ñé¹ â´Â·‹Ò¹µŒÍ§ÍÂÙ‹ ³ ·Õèà¡Ố àËµØà·‹Ò¹Ñé¹ à¹×èÍ§¨Ò¡ 
 ÁÕ¼Åµ‹Í¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨áÅÐÍ¹ØÁÑµÔãËŒ¡ÒÃ«‹ÍÁá«Á ºÃÔ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í©Ø¡à©Ô¹ã¹ºŒÒ¹ ÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹¤ÇÒÁàÃÕÂºÃŒÍÂ¢Í§¡ÒÃ«‹ÍÁà»š¹àÇÅÒ 6 à´×Í¹áÅÐËÒ¡à¡Ô´ 
 »˜ÞËÒã¹ÃÐÂÐàÇÅÒà´ÕÂÇ¡Ñ¹  ºÃÔ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í©Ø¡à©Ô¹ã¹ºŒÒ¹ ¨ÐËÒ¼ÙŒÃÑºàËÁÒÍÔÊÃÐá¡Œä¢»˜ÞËÒ´Ñ§¡Å‹ÒÇ â´Â·‹Ò¹äÁ‹µŒÍ§àÊÕÂ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁáµ‹ÍÂ‹Ò§ã´ 
 áµ‹·Ñé§¹Õé·‹Ò¹¨ÐµŒÍ§ÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Í¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÊÔé¹Ê‹Ç¹ ËÃ×ÍÍÐäËÅ‹·ÕèãªŒã¹¡ÒÃ«‹ÍÁá«Á
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บริการชวยเหลือฉุกเฉินบนทองถนน
เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออรคิด พลัส พรีเฟอร
บริการชางซอมรถฉุกเฉิน
กรณีรถเสียหรือไมสามารถขับเคลื่อนได เน่ืองมาจากอุบัติเหตุบนทองถนนขณะขับขี่หรือเกิดเหตุในสถานท่ี สวน
บุคคล บริการชวยเหลือฉุกเฉินบนทองถนนจะจัดสงชางซอมไป ณ จุดเกิดเหตุ

บริการรถยกฉุกเฉิน
กรณีรถเสียหรือไมสามารถขับเคลื่อนได เนื่องมาจากอุบัติเหตุบนทองถนน หรือเกิดเหตในสถานที่สวนบุคคล 
บรกิารชวยเหลอืฉุกเฉนิบนทองถนนจะบรกิารลากจงูไปยงัอูซอมทีเ่หมาะสมและอยูใกลทีส่ดุ หรอือูทีร่ะบโุดยทาน
ทั้งนี้จะรับผิดชอบคาใชจายในการ ยก-ลาก ในวงเงินสูงสุดไมเกิน 1,500 บาท หรือ 20 กิโลเมตรแรกจากจุด 
เกิดเหตุตอกรณี

บริการเติมน้ำมันฉุกเฉิน
กรณรีถไมสามารถขบัเคล่ือนได เน่ืองมาจากสาเหตุนำ้มนัหมดขณะขบัขีบ่นทองถนน(ไมรวมสถานทีส่วนบคุคล) 
บริการชวยเหลือฉุกเฉินบนทองถนน พรอมใหบริการเติมน้ำมันฉุกเฉินกับทาน ครั้งละ 10 ลิตร ตอกรณี ณ 
จุดเกิดเหตุ เพื่อใหทานสามารถขับเคลื่อนตอไปได

บริการเพื่อใหการเดินทางตอเนื่องเมื่อเหตุฉุกเฉินเกินกวา 100 กิโลเมตร จากที่พักอาศัยของทาน

กรณรีถเสยีระหวางขบัขีบ่นทองถนนหางจากภูมลิำเนาอยางนอย 100 กโิลเมตรหรอื ขามจงัหวดัจากภมูลิำเนา 
ของทาน และใชบริการชางหรือรถยก-ลาก ที่ทางบริการชวยเหลือฉุกเฉินบนทองถนนเปนผูที่จัดสงแลว และ
ภายหลังทำการ ยก-ลาก ภายในรัศมีเกินกวา 100 กิโลเมตร จากที่พักอาศัยมายังศูนยบริการเพื่อทำการ ตรวจ
เชค็แลวพบวาความผดิปกติดงักลาวมสีาเหตมุาจากความบกพรองของเครือ่งยนต และมเีอกสารมายืนยนั อาการ
และสาเหตุการซอม โดยยืนยันวาไมสามรถซอมแซม ใหเสร็จไดภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังจากทำการ ยก-ลาก 
โดยบริการชวยเหลือฉุกเฉินบนทองถนนจะอำนวยความสะดวกในการเดินทางใหกับทาน โดยจัดหารถ ทดแทนใน
อัตราคาเชาไมเกิน 3,000 บาท ตอวัน และไมเกิน 3 วัน ตอกรณี หรือสูงสุดไมเกิน 9,000 บาท ตอกรณีเพื่อ
ใหการเดนิทางของทานสามารถดำเนนิตอไปอยางตอเนือ่ง (ไมรวมคารดูบตัรเครดติคาคำ้ประกนั ความเสีย่งตาม
ขอกำหนดของบริษัทรถเชา ประกันภัยชั้น 1 คารับ-สงรถ คาน้ำมัน และความเสียหายอื่นๆ) ถาหากทานตดัสนิใจ
ท่ีจะหยดุการเดนิทางเพือ่รอการซอม บรกิารชวยเหลอืฉกุเฉนิบยทองถนนจะจดัหาโรงแรม ที่พักในอัตราคาใช
จายไมเกิน 3,000 บาท ตอหอง ตอวัน ติดตอกันไมเกิน 3 วัน หรือสูงสุดไมเกิน 9,000 บาท ตอกรณี จนกวา
รถจะซอมเสร็จหรือดำเนินการจัดหาตั๋วเครื่องบินที่เหมาะสมใหกับทาน และผูโดยสาร จากจุดเกิดเหตุไปยังที่พัก
อาศัยหรือจุดหมายที่จะไปกอนที่จะเกิดอุบัติเหตุจำนวน 3 ที่นั่ง ในอัตราคาใชจาย ไมเกิน 3,000 บาทตอที่นั่ง 
หรือสูงสุดไมเกิน 9,000 บาทตอกรณี
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à§×èÍ¹ä¢:
1. ºÃÔ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í©Ø¡à©Ô¹º¹·ŒÍ§¶¹¹¨ÐÃÑº¼Ố ªÍº¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂã¹¡ÒÃ«‹ÍÁá«Áã¹Ç§à§Ô¹äÁ‹à¡Ô¹ 1,500 ºÒ· µ‹Í¡Ã³Õ ËÃ×ÍäÁ‹à¡Ô¹ 20 ¡ÔâÅàÁµÃ ¨Ò¡ºÃÔàÇ³ 
 ·Õèà¡Ô´ÍØºÑµÔàËµØ ¿ÃÕ 2 ¤ÃÑé§ µ‹ÍÃÍº»‚»¯Ô·Ô¹ äÁ‹¤ÃÍº¤ÅØÁ¶Ö§¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂªÔé¹Ê‹Ç¹µ‹Ò§æ Ê‹Ç¹à¡Ô¹¨Ò¡Ç§à§Ô¹ËÃ×Í¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃà¡Ô¹ 2 ¤ÃÑé§¹Ñé¹ ·‹Ò¹¨ÐµŒÍ§ 
 ªíÒÃÐàÍ§µÒÁ¨ÃÔ§ËÅÑ§¨Ò¡ÃÑººÃÔ¡ÒÃ
2. ·‹Ò¹¨ÐµŒÍ§ÍÂÙ‹ ³ Ã¶¤Ñ¹·Õèà¡Ô´àËµØà·‹Ò¹Ñé¹
3. ¡Ã³ÕãªŒºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹ª‹Ò§Â¡-ÅÒ¡ ºÃÔ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í©Ø¡à©Ô¹º¹·ŒÍ§¶¹¹¨ÐµŒÍ§à»š¹¼ÙŒ¨Ñ´»ÃÐÊÒ¹Ê‹§ª‹Ò§ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹Ã¶Â¡-ÅÒ¡àÍ§à·‹Ò¹Ñé¹ ËÒ¡¨íÒà»š¹ 
 µŒÍ§ãªŒºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹·ÕèäÁ‹ãª‹¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃ¢Í§ºÃÔ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í©Ø¡à©Ô¹º¹·ŒÍ§¶¹¹ ¨ÐµŒÍ§ä´ŒÃÑº¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁ¨Ò¡ºÃÔ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í©Ø¡à©Ô¹º¹·ŒÍ§¶¹¹àÊÕÂ¡‹Í¹ 
 áÅÐ¨ÐäÁ‹ÃÑº¼Ố ªÍº¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂËÃ×Í¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂã´æ ·Õèà¡Ố ¨Ò¡¡ÒÃÂ¡-ÅÒ¡ áÅÐäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¢ÍãªŒºÃÔ¡ÒÃ Œ́Ò¹âÃ§áÃÁ·Õè¾Ñ¡áÅÐ¡ÒÃà Ố¹·Ò§µ‹Íà¹×èÍ§Í×è¹ä Œ́
4. ¡ÒÃ Ñ́̈ ËÒÃ¶àª‹Ò ·‹Ò¹¨ÐµŒÍ§ÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¤ÃºµÒÁ·Õè¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃÃ¶àª‹Ò¡íÒË¹´äÇŒáÅÐµŒÍ§»¯ÔºÑµÔµÒÁÃÐàºÕÂº¢ŒÍ¡íÒË¹´¡¯à¡³±�µ‹Ò§æ ·Õè¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃÃ¶àª‹Ò 
 ä Œ́ÃÐºØ¢Öé¹ áÅÐÃÑº¼Ố ªÍºã¹¡ÒÃ¤‹Ò»ÃÐ¡Ñ¹áÅÐ¤‹Ò¹íéÒÁÑ¹¢Í§Ã¶àª‹ÒàÍ§ ·Ò§ºÃÔ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í©Ø¡à©Ô¹ º¹·ŒÍ§¶¹¹¨ÐäÁ‹ÃÑº¼Ố ªÍºã¹¡ÒÃ¹íÒÊ‹§Ã¶ÀÒÂËÅÑ§ 
 ¨Ò¡¡ÒÃàª‹ÒàÊÃç¨ÊÔé¹ áÅÐ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂËÃ×Í¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂã´æ ¢Í§Ã¶àª‹Ò
5. ºÃÔ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í©Ø¡à©Ô¹º¹·ŒÍ§¶¹¹¨ÐäÁ‹ÃÑº¼Ô´ªÍº¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃ¾Ò³ÔªÂ�µ‹Ò§æ
6. ºÃÔ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í©Ø¡à©Ô¹º¹·ŒÍ§¶¹¹¨ÐäÁ‹ÃÑº¼Ố ªÍº¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂã´æ ËÒ¡à¡Ố ¢Öé¹¨Ò¡Ã¶àÊÕÂËÃ×ÍÍØºÑµÔàËµØ·Õèà¡Ố ¨Ò¡¡ÒÃºÃÃ·Ø¡à¡Ô¹¹íéÒË¹Ñ¡ ËÃ×ÍÁÕ¼ÙŒâ´ÂÊÒÃ 
 ·Õèà¡Ô¹¡íÒË¹´ ËÃ×ÍÊ×ºà¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ËÃ×Í·´ÊÍº¤ÇÒÁàÃçÇµ‹Ò§æ
7. ËÒ¡·‹Ò¹äÁ‹ÍÂÙ‹¡ÑºÃ¶·Õèà¡Ô´àËµØ ºÃÔ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í©Ø¡à©Ô¹º¹·ŒÍ§¶¹¹¨ÐäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Íã¹¡ÒÃÊ‹§ª‹Ò§ËÃ×ÍÃ¶Â¡-ÅÒ¡ ä´Œ
8. ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃÂ¡-ÅÒ¡ à¢ŒÒÍÙ‹·Õè·‹Ò¹ÂÔ¹ÂÍÁâ´Â·‹Ò¹àÍ§ ·Ò§ºÃÔ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í©Ø¡à©Ô¹º¹·ŒÍ§¶¹¹¨ÐäÁ‹ÃÑº¼Ô´ªÍº»˜ÞËÒã´æ ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ ÀÒÂËÅÑ§ÍÑ¹Ê×ºà¹×èÍ§ 
 ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃ«‹ÍÁ
9. ¡ÒÃ©ŒÍâ¡§ ¡ÒÃ»ÅÍÁá»Å§ ËÃ×Í¡ÒÃ»¡»�́ ¢ŒÍà·ç̈ ¨ÃÔ§Ê‹Ç¹Ë¹Öè§Ê‹Ç¹ã´¢Í§·‹Ò¹¨Ð¶×Íà»š¹¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡¤ÇÒÁÃÑº¼Ố ªÍº·Ñé§ËÁ´ã¹¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ¢Í§ºÃÔ¡ÒÃ 
 ª‹ÇÂàËÅ×Í©Ø¡à©Ô¹º¹·ŒÍ§¶¹¹â´ÂÍÑµâ¹ÁÑµÔ
10. Ê§Ç¹ÊÔ·¸ÔìºÃÔ¡ÒÃàµÔÁ¹íéÒÁÑ¹©Ø¡à©Ô¹ã¹¡Ã³Õ·ÕèÃ¶Â¹µ�¹íéÒÁÑ¹ËÁ´ äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à¤Å×èÍ¹ÂŒÒÂä´ŒáÅÐ¨ÐµŒÍ§à¡Ô´àËµØº¹·ŒÍ§¶¹¹à·‹Ò¹Ñé¹ â´ÂäÁ‹ÃÇÁ¶Ö§
 ¡ÒÃàµÔÁ¹íéÒÁÑ¹ ³ ·Õè¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ ·Ñé§¹Õé¸¹Ò¤ÒÃ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôì¤Ô´¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂµÒÁ¨ÃÔ§·Õèà¡Ô´¢Öé¹¨Ò¡¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃ ËÒ¡¾ºÇ‹ÒÃ¶Â¹µ�ÅÙ¡¤ŒÒ·ÕèãªŒºÃÔ¡ÒÃäÁ‹µÃ§¡Ñº
 à§×èÍ¹ä¢¢ŒÒ§µŒ¹
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การซื้อเช็คเดินทางโดยไมเสียคาธรรมเนียม
ทานไดรับสิทธิพิเศษในการซื้อเช็คเดินทาง โดยไมเสียคาธรรมเนียม 1% ของยอดเงินที่ซื้อไดที่ธนาคารซิตี้แบงก 
ประเทศไทย แตจะเสียเฉพาะคาธรรมเนียมในการดำเนินงาน เริ่มตน 100 บาท ตอการซื้อ 1 ครั้ง

ติดตอธนาคารซิตี้แบงก
บริการซิตี้โฟน แบงกกิ้ง
นอกเหนือจากบริการซิตี้โมบายลแอป ซิตี้แบงกออนไลนที่ทานสามารถทำธุรกรรมตางๆไดแลว ทางธนาคาร ยัง
มบีริการซติีโ้ฟนผานระบบอตัโนมติัทีจ่ะถกูออกแบบมาใหตอบโจทยการใชงานมากทีส่ดุ ไมวาจะเปนการตดิตาม สถานะ
ใบสมัคร ตรวจสอบยอดใชจายและอื่นๆอีกมากมาย  พรอมทั้งเจาหนาที่ซิตี้โฟนยังพรอมใหบริการ ในดาน
ตางๆ ดังนี้ 
• แจงบัตรหาย 
• ติดตอเรื่องคาธรรมเนียมรายป 
• เพิ่มวงเงินชั่วคราวสำหรับบัตรเครดิต   
• แจงทักทวงรายการ 
• การจัดการการรับขอมูลขาวสารของทาน 
• รายการเงินสดโทรสั่งได และอื่นๆ 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 
https://www.citibank.co.th/th/footer/ContactUs.htm?lid=THTHCBLCRLNTLContactUsCA
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ใบแจงยอดบัญชีประจำเดือน
เมือ่ถึงรอบบญัชขีองทานในแตละเดอืน ธนาคารฯ จะสงใบแจงยอดบญัชี เพ่ือแสดงรายการใชจายตางๆ ทัง้หมด 
ภายในรอบบัญชีนั้น และเปนรายการที่ธนาคารฯ ไดถูกเรียกเก็บจากรานคาแลว โดยธนาคารฯ จะจัดสงใบแจง 
ยอดบัญชีนี้ทางไปรษณียตามที่อยูที่ทานระบุ หรือทางใบแจงยอดบัญชี อิเล็กทรอนิกส หรือผานซิตี้
โมบายลแอป ซึ่งโดยปกติทานจะ ไดรับใบแจงยอดบัญชีนี้ไมเกิน 7 วัน หลังจากวันครบรอบบัญชี
ËÁÒÂàËµØ: ã¹¡Ã³Õ·Õè·‹Ò¹äÁ‹ä´ŒÃÑºãºá¨Œ§ÂÍ´ºÑÞªÕÀÒÂã¹àÇÅÒ¡íÒË¹´´Ñ§¡Å‹ÒÇËÃ×ÍËÒ¡·‹Ò¹µŒÍ§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ ÊÒÁÒÃ¶àÃÕÂ¡´Ùãºá¨Œ§ 
ÂÍ´ºÑÞªÕáÅÐà»ÅÕèÂ¹á»Å§·ÕèÍÂÙ‹ËÃ×ÍÍÕàÁÅä Œ́¼‹Ò¹ «ÔµÕéâÁºÒÂÅ�áÍ» ËÃ×Í «ÔµÕéáº§¡�ÍÍ¹äÅ¹� ä Œ́·Ø¡·Õè ·Ø¡àÇÅÒ

การชำระคาใชจายบัตรเครดิตซิตี้

รายละเอียดที่ปรากฏในใบแจงยอดบัญชี
รายละเอียดที่ปรากฏในใบแจงยอดบัญชีมีดังนี้
• ยอดเงินคางชำระ (Outstanding Balance)

 คือจำนวนเงินทั้งหมดที่คางชำระ ธนาคารฯ อยู ณ วันสรุปยอดบัญชี
• ยอดเงินขั้นต่ำที่ตองชำระทั้งหมด (Total Minimum Payment Due)

 คือ จำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองชำระคืนใหแกธนาคารฯ ในแตละรอบบัญชีสำหรับยอดเงินคางชำระที่เกิดขึ้น 
 โดยมีวิธีคำนวณคือ
 ๐ 5% ของยอดเงินคงคางทั้งหมด ณ วันสรุปยอดบัญชีนั้นๆ หรือ
 ๐ 1% ของยอดใชจายคงคางทั้งหมดที่เกิดขึ้น (ยอดใชจาย หมายถึง ยอดซื้อสินคาและบริการ และยอดเบิก 
  เงินสดผานบัตรฯ รวมถึงยอดใชจายเกินวงเงิน) + 100% ของยอดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บ 
  ตามใบแจงยอดบัญชี + ยอดการใชจายแบบผอนชำระรายเดือน PayLite หรือ PayLite Conversion on 

  phone/online หรือ Cash Advance on phone/online ซึ่งลูกคาจะตองชำระเต็มจำนวนตามอัตราที่ 
  เรียกเก็บในใบแจงยอดบัญชีของแตละเดือนแลวแตยอดใดจะสูงกวา
  วิธีนี้ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เปนตนไป
ËÁÒÂàËµØ: • ¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹ÊíÒËÃÑºÂÍ´ªíÒÃÐ¢Ñé¹µíèÒã¹áµ‹ÅÐÃÍººÑÞªÕÂÑ§¤§à»š¹ä»µÒÁÅíÒ Ñ́º¢Ñé¹¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹µÒÁ·Õȩ̀ ¹Ò¤ÒÃÏ ¡íÒË¹´ • ã¹¡Ã³Õ·Õè¼ÙŒ¶×Í 
ºÑµÃà¤Ã ỐµÁÕÂÍ´¤ŒÒ§ªíÒÃÐà¡Ô¹¡íÒË¹´ªíÒÃÐ ¼ÙŒ¶×ÍºÑµÃÏ µŒÍ§ªíÒÃÐÂÍ´¤ŒÒ§ªíÒÃÐ¹Ñé¹àµçÁ í̈Ò¹Ç¹ • ¡ÃØ³ÒªíÒÃÐÂÍ´à¡Ô¹Ç§à§Ô¹·Õèà¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡ÂÍ´¢Ñé¹µíèÒ 
·ÕèµŒÍ§ªíÒÃÐ·Ñé§ËÁ´ ¼‹Ò¹ºÑÞªÕºÑµÃà¤Ã Ốµãºã´ãºË¹Öè§¢Í§·‹Ò¹ à¾×èÍ¡ÒÃãªŒ̈ ‹ÒÂ¼‹Ò¹ºÑµÃÏ ä Œ́ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ ̈ íÒ¹Ç¹à§Ô¹·Õèà¡Ô¹Ç§à§Ô¹ÊÔ¹àª×èÍà»š¹ÂÍ´ÃÇÁ 
¨Ò¡ºÑµÃà¤Ã Ốµ«ÔµÕé·Ñé§ËÁ´ • ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ÂÍ´à§Ô¹¢Ñé¹µíèÒ·ÕèµŒÍ§ªíÒÃÐÇÔ̧ Õ¹Õé ÁÕ¼ÅºÑ§¤Ñº ãªŒµÑé§áµ‹ÇÑ¹·Õè 1 ÊÔ§ËÒ¤Á 2564 à»š¹µŒ¹ä»

ËÁÒÂàËµØ: • ¡Ã³Õ¼Ố ¹Ñ́ ªíÒÃÐË¹Õé äÁ‹Ç‹Ò§Ç´Ë¹Öè§§Ç´ã´ËÃ×Í·Ñé§ËÁ´ ̧ ¹Ò¤ÒÃÏ ÁÕÊÔ·¸ÔìàÃÕÂ¡à¡çº´Í¡àºÕéÂã¹ÃÐËÇ‹Ò§àÇÅÒ¼Ố ¹Ñ́ ä Œ́ã¹ÍÑµÃÒ·Õȩ̀ ¹Ò¤ÒÃÏ àËç¹ 
ÊÁ¤ÇÃáµ‹äÁ‹à¡Ô¹ÍÑµÃÒÊÙ§ÊǾ µÒÁ·Õȩ̀ ¹Ò¤ÒÃÏ ÁÕÊÔ· Ô̧ìàÃÕÂ¡à¡çºâ´ÂªÍº Œ́ÇÂ¡®ËÁÒÂ áÅÐ·‹Ò¹¨Ð¶Ù¡àÃÕÂ¡à¡çº¤‹ÒµỐ µÒÁ·Ç§¶ÒÁË¹Õé àÁ×èÍÁÕË¹Õé¤ŒÒ§ªíÒÃÐ 
ËÃ×ÍË¹Õé·Õè¶Ö§¡íÒË¹´ªíÒÃÐÊÐÊÁà¡Ô¹ 1,000 ºÒ·¢Öé¹ä» áÅÐÊÑÞÞÒÂÑ§¤§ÁÕ¼ÅµÒÁ¡®ËÁÒÂ ã¹ÍÑµÃÒ 50 ºÒ·/ÃÍººÑÞªÕã¹¡Ã³ÕÁÕË¹Õé¤ŒÒ§ªíÒÃÐË¹Öè§§Ç´ 
áÅÐ 100 ºÒ·/ÃÍººÑÞªÕã¹¡Ã³ÕÁÕË¹Õé¤ŒÒ§ªíÒÃÐÁÒ¡¡Ç‹ÒË¹Öè§§Ç´  
• กำหนดชำระภายในวันที่ (Payment Due Date)

 คือกำหนดวันที่ทานตองชำระเงินสำหรับรอบบัญชีนั้น
• วงเงินสินเชื่อ (Credit Limit)

 คือวงเงินบัตรเครดิตที่ทางธนาคารฯ อนุมัติ (วงเงินนี้มิใชวงเงินเครดิตที่เหลืออยู)
• รายการ (Description)

 คือรายการที่บันทึกในบัญชีรวมทั้งรายการใชจายของทานที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีของ 
 เดือนที่ผานมา โดยระบุวันที่ สถานที่และจำนวนเงินที่ใชจายในแตละรายการ
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การตรวจสอบบัญชี
เมือ่ทานไดรบัใบแจงยอดบัญชปีระจำเดอืน ควรรบีตรวจสอบรายการใชจายทีป่รากฎอยูในใบแจงยอดบัญชกัีบ 
สำเนาใบบันทึกการขาย (Sales Slip) ที่ทานเก็บไวเปนหลักฐาน

หากทานพบวารายการในใบแจงยอดบัญชีของทานไมถูกตอง กรุณาแจงที่บริการซิต้ีโฟนแบงกกิ้ง ลวงหนา 
7 วัน กอนวันครบกำหนดชำระเงิน ถาทานสามารถพิสูจนไดวาคาใชจายในใบแจงยอดบัญชีไมถูกตอง และไมได 
เปนความผิดหรือบกพรองของทานเอง ทานจะตองทักทวงภายในระเวลาไมเกิน 60 วัน นับตั้งแตวันที่ ทานได
รบัใบแจงยอดบญัช ีมฉิะนัน้ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะปฏิเสธการเรียกรองใดๆ จากทาน

อน่ึง ธนาคารฯ จะจดัสงเฉพาะใบแจงยอดบญัชีทีส่รปุรายการใชจายท้ังหมด โดยจะไมสงสำเนาใบบนัทึกการขาย 
ของรายการท่ีเรยีกเกบ็มาดวย ธนาคารฯ ขอแนะนำใหทานเกบ็สวนสำเนาของใบบนัทกึการขายทีท่านไดรบัจาก ราน
คาทุกครั้ง เพื่อเปนหลักฐานอางอิงในกรณีที่อาจเกิดความผิดพลาดใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการใชจาย

การขอสำเนาใบบันทึกการขายจากธนาคารฯ
หากทานไมไดเก็บสำเนาใบบันทึกการขายไวและตองการใหธนาคารฯ จัดสงให ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 
คาธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกการขาย

 • สำเนาใบบันทึกการขายรายการใชจายผานบัตรฯ วีซาภายในประเทศ 100 บาทตอใบ
 • สำเนาใบบันทึกการขายรายการใชจายผานบัตรฯ มาสเตอรการดภายในและตางประเทศ 200 บาทตอใบ
 • สำเนาใบบันทึกการขายรายการใชจายผานบัตรฯ วีซาที่ตางประเทศ 200 บาทตอไป

อัตราคาบริการนี้ ธนาคารฯ จะตองชำระใหกับธนาคารพาณิชยที่เปนสื่อกลางในการชำระเงินใหกับรานคากอน 
จะมาเรียกเก็บกับธนาคารฯ ซึ่งธนาคารพาณิชยเหลานี้จะเปนผูเก็บสำเนาใบบันทึกรายการทั้งหมดไวยกเวนใน 
กรณีที่เกิดรายการเรียกเก็บโดยที่ทานไมไดใชจริง ธนาคารฯ จะเปนผูรับภาระคาบริการขางตนที่เกิดขึ้นเอง

ËÁÒÂàËµØ: ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ áÅÐ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃµ‹Ò§æ ÂÑ§äÁ‹ÃÇÁÀÒÉÕÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁ

วิธีการชำระเงิน
เมื่อทานไดรับใบแจงยอดบัญชีแลว กรุณาชำระเงินตามกำหนดวันที่ระบุไวในใบแจงยอดบัญชี 
และเพื่อความสะดวกของทาน ธนาคารฯ ไดใหบริการรับชำระเงินผานหลากหลายชองทางรายละเอียดเพิ่มเติม 
คลิก https://citi.asia/thScCBEb
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การดูแลบัตรเครดิตซิตี้
บัตรฯ หาย
ในกรณีที่ทานประสบปญหาบัตรฯ หาย หรือบัตรฯ ถูกขโมย
1. กอนทำการแจงบัตรหายหรือถูกลักขโมย ทานสามารถ "ระงับการใชงานบัตรชั่วคราว" ไดผานซิตี้โมบายลแอป 
 โดยบัตรนั้นจะถูกระงับการทำรายการซื้อสิ้นคาและการชำระเงิน หากแตรายการลวงหนาที่กำหนดไวยังจะมีผล 
 ('การตั้งคา' > 'การตั้งคาการใชงานบัตร' > 'บัตรของฉัน' แลวเลือกบัตรที่ตองการ > 'ระงับการใชงานบัตร 
 ชั่วคราว' > 'ระงับการใชงานบัตรชั่วคราว') ทั้งนี้ทานสามารถเปดใชงานบัตรไดอีกครั้งหากพบบัตรที่สูญหาย
2. ทานสามารถแจงศูนยบริการบัตรเครดิตซิตี้ฯ เพื่อดำเนินการอายัดบัตรและออกบัตรใหม

ËÁÒÂàËµØ: ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¡Ã³ÕºÑµÃËÒÂãËŒà»š¹ä»µÒÁ ¢ŒÍ 17 ¢Í§ÊÑÞÞÒ¡ÒÃà»š¹ÊÁÒªÔ¡ºÑµÃà¤Ã´Ôµ

การตออายุบัตรเครดิต
บัตรเครดิตซิตี้ ที่ทานไดรับมีอายุใชได 5 ป โดยนับจากวันที่ออกบัตรฯ

การตออายุบัตรฯ จะเปนไปโดยอัตโนมัติโดยธนาคารฯ จะจัดสงบัตรฯ ใหม ใหทานลวงหนา กอนบัตรฯ เกา ของ
ทานจะหมดอายุ

เมื่อทานไดรับบัตรฯ ใหมแลวกรุณาทำลายบัตรฯ เกาของทานทันที เพื่อปองกันการสับสนและปองกันบุคคลอื่น 
ที่อาจนำบัตรฯ เกาของทานไปใช การแจงบอกเลิกการใชบัตรฯ ทานจะตองแจงใหธนาคารฯ ทราบทางโทรศัพท 
หรือเปนลายลักษณอักษร

ËÁÒÂàËµØ: ¸¹Ò¤ÒÃÏ ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôìã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒäÁ‹µ‹ÍÍÒÂØºÑµÃÏ ËÒ¡¢ŒÍÁÙÅ¢Í§·‹Ò¹äÁ‹à»š¹ä»µÒÁ¡¯à¡³±�¢Í§¸¹Ò¤ÒÃÏ

การเปลี่ยนแปลงที่อยูหรือหมายเลขโทรศัพท
ในกรณีที่ทานตองการเปลี่ยนที่อยู สถานที่ติดตอ หรือหมายเลขโทรศัพท ทานสามารถจัดการขอมูลสวนตัว 
ผานซิตี้โมบายลแอป และซิตี้แบงกออนไลน ไดอยางสะดวก ปลอดภัย ทุกที่ ทุกเวลา ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลง 
ที่อยู หมายเลขโทรศัพท หรืออีเมล

การยกเลิกบัตร
กรณีที่มีการยกเลิกบัตรเครดิต ผูถือบัตรฯมีสิทธิไดรับคืนเงินคาธรรมเนียมรายปตามสวนของระยะเวลาที่
ยังมิไดใชบริการ
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