
3. ผลิตภัณฑนี้มีคาบริการอะไรบาง

• คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานราชการ: ไมมี (ธนาคารฯ เปนผูออกคาอากรแสตมปแทนลูกคา)
• คาใชจายที่จายใหแกบุคคลอื่นหรือหนวยงานภายนอก: คาใชจายในการชำระเงินขึ้นอยูกับคาธรรมเนียมตามอัตราจริงที่ผูใหบริการกำหนด (อางถึงคาธรรมเนียมการชำระเงินในแตละชองทางไดจากตาราง
  ในใบสมัคร/เว็บไซตของธนาคารฯ), คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้ กรณีผิดนัดชำระหนี้ ไมวางวดหนึ่งงวดใดหรือทั้งหมด ธนาคารฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บดอกเบี้ยในระหวางเวลาผิดนัดไดในอัตราที่ธนาคารฯ 
  เห็นสมควรแตไมเกินอัตราสูงสุดตามที่ธนาคารฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บโดยชอบดวยกฎหมาย และทานจะถูกเรียกเก็บคาติดตามทวงถามหนี้ เมื่อมีหนี้คางชำระหรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมเกิน 1,000 บาทขึ้นไป 
  และสัญญายังคงมีผลตามกฎหมาย ในอัตรา 50 บาท/รอบบัญชีในกรณีมีหนี้คางชำระหนึ่งงวด และ 100 บาท/รอบบัญชีในกรณีมีหนี้คางชำระมากกวาหนึ่งงวด (มีผลตั้งแตวันที่ 12 ก.ย. 2564)
• คาใชจายท่ีเปนตนทุนในการดำเนินงานของสถาบันการเงินหรือบริษัท: คาออกบัตรใหมกรณีหาย/ชำรุด 200 บาท/คร้ังคาขอสำเนาใบแจงยอดบัญชีแตละงวด (ชุดท่ี 2 เปนตนไป) 50 บาท/คร้ัง/งวดการสรุปรอบบัญชี

4. ผลิตภัณฑนี้มีขอกำหนดและอาจทำใหทานมีภาระหนาที่อะไรบาง

• คางวดผอนชำระคืนรายเดือน: ในกรณีที่ทานใชบริการเบิกถอนเงินสดจากตูเอทีเอ็ม หรือบริการโอนยอดเงินทานสามารถเลือกชำระขั้นต่ำ 1% ของยอดเบิกเงินสดผานบัตรฯ รวมกับยอดเรียกเก็บดอกเบี้ยและ
  คาธรรมเนียม 100% หรือ 200 บาทแลวแตจำนวนใดสูงกวา  หรือในกรณีท่ีทานใชบริการเงินสดโทรส่ังได หรือบริการแบงจายรายเดือนผาน Citi PayLite ทานสามารถเลือกผอนชำระเปนรายงวดไดสูงสุดถึง 48 เดือน
• จำนวนเงินทั้งหมดที่ตองชำระคืนตลอดอายุสัญญา: จำนวนเงินกูยืมทั้งหมดรวมกับดอกเบี้ยที่คิดนับจากวันที่กูยืมจนถึงวันครบกำหนดชำระตามอัตราที่ธนาคารฯ กำหนด
• หากทานมีปญหาในการชำระคืนเงินกูยืมตามเวลาที่กำหนด กรุณาแจงใหธนาคารฯทราบทันที เพื่อรวมกันพิจารณาเงื่อนไขการชำระคืนในรูปแบบอื่น 
• ผูขอสินเชื่อทราบวาจะตองแจงรายละเอียดที่ครบถวนและถูกตองเกี่ยวกับสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกำกับและวงเงินที่ไดรับและที่อยูระหวางการยื่นขอกับสถาบันการเงินอื่นหรือผูประกอบธุรกิจรายอื่นในชวง
  ระยะเวลา 2 เดือนกอนหนาวันท่ีย่ืนขอสินเช่ือหรือขอเพ่ิมวงเงินกับธนาคารฯ เฉพาะกรณีท่ีผูขอสินเช่ือมีรายไดนอยกวา 30,000 บาทตอเดือน ซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทยกำหนดใหไดรับสินเช่ือประเภทดังกลาว
  จากสถาบันการเงินและผูประกอบธุรกิจรายอ่ืนไมเกิน 3 แหง ท้ังน้ีผูขอสินเช่ือทราบวาการแจงขอมูลดังกลาวไมครบถวนหรือไมถูกตอง ธนาคารฯ จะมีการบวนการติดตามและสอบทานการใหสินเช่ือดังกลาว
  ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ไดรับอนุมัติวงเงิน ซึ่งสงผลใหธนาคารฯ จะตองลดวงเงินหรือบอกเลิกวงเงินสินเชื่อดังกลาว โดยผูขอสินเชื่ออาจจะตองชำระเงินกูคืนธนาคารฯ ทันที
หมายเหตุ: จำนวนเงินทั้งหมดที่ตองชำระคืนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดหากอัตราดอกเบี้ยมีการปรับเปลี่ยน

5. อะไรจะเกิดขึ้นหากทานไมสามารถปฏิบัติตามขอกำหนดและภาระหนาที่ ได

• ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้สูงสุดไมเกิน 3% ตอป โดยเมื่อรวมกับดอกเบี้ยตามสัญญาแลวสูงสุดไมเกิน 25% ตอป
• สิทธิในการหักกลบลบหนี้: ธนาคารฯมีสิทธิในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทานเพื่อชำระหนี้คงคางที่ทานมีอยูกับธนาคารฯ
• ธนาคารฯ อาจจำเปนตองบอกเลิกสัญญาและดำเนินการทางกฎหมายตอไป

6. อะไรจะเกิดขึ้นหากทานชำระเงินกูยืมกอนครบกำหนด

กรณีที่ทานใชวงเงินสินเชื่อเปนวงเงินหมุนเวียน ทานสามารถชำระคืนเมื่อใดก็ไดตามที่ทานตองการ ทั้งนี้ตองชำระคืนอยางนอยตามยอดขั้นต่ำ ภายในวันกำหนดชำระเงินในแตละรอบบัญชี สำหรับกรณีที่ทานใช
บริการโปรแกรมเงินสดโทรสั่งได และมีการชำระยอดเงินกูยืมกอนครบกำหนด ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดคาปรับในการชำระเงินกอนกำหนดตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

7. ทานจะตองมีผูค้ำประกันหรือหลักประกันหรือไม

ไมตองมีผูค้ำประกันหรือหลักประกัน

8. ผลิตภัณฑนี้มีความเสี่ยงที่สำคัญอะไรบาง

9. ทานควรทำอยางไร หากรายละเอียดในการติดตอของทานเปลี่ยนแปลง

10. ทานสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตหรือติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทางธนาคารไดอยางไร

หากทานมีขอสงสัยหรือแจงขอรองเรียน ทานสามารถเขาไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.citibank.co.th หรือที่ธนาคารซิตี้แบงก 399 อาคารอินเตอรเชนจ 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 โทร. 1588

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้มีผลใชบังคับไดจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง คำเตือน: ธนาคารจำเปนตองดำเนินการทางกฎหมายหากทานไมชำระเงินตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนด

ทานควรแจงธนาคารฯทันที เพ่ือใหการส่ือสารขอมูลกับทานเปนไปอยางถูกตองและรวดเร็ว โดยทานสามารถสงจดหมาย เพ่ือขอแจงการเปล่ียนแปลงท่ีอยูเปนลายลักษณอักษรโดยระบุช่ือ นามสกุล หมายเลข
บัญชีซิต้ี เรดด้ีเครดิต ท่ีอยูใหมพรอมแนบสำเนาบัตรประชาชนพรอมรับรองสำเนา โดยลงลายมือช่ือกำกับแลวสงกลับมายังธนาคารซิต้ีแบงก ตูปณ. 2430 ศฦ. บางรัก 10500 หรือแฟกซเอกสารมาท่ีเบอร 0-2079-4253

หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยดังกลาวหมายถึงอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดจากผูกูตามสัญญาที่อาจแตกตางกัน จึงระบุไวเปนอัตราต่ำสุดหรือสูงสุด ทั้งนี้ผูกูอาจไดรับดอกเบี้ยที่ต่ำกวาที่ประกาศไดเปนครั้งคราวตาม
อัตราสงเสริมการขาย (Promotion rate) ในชวงระยะเวลาหน่ึงสำหรับรายการเบิกเงินสดหรือการใชวงเงินในชวงระยะเวลาหน่ึงๆ เปนคร้ังคราว โดยมีกำหนดระยะเวลาไวแนนอนและอัตราดังกลาวมิไดหมายถึง
อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา และไมใชอัตราที่บังคับใชกับทุกยอดเบิกเงินสดหรือการใชวงเงินในชวงระยะเวลาอื่นๆ นอกรายการสงเสริมการขายแตอยางใด

11. ทางเลือกอ�นในกลุมผลิตภัณฑสินเช�อสวนบุคคล

ไมมี

• ทานควรเก็บรักษารหัสเอทีเอ็มเปนความลับและไมเปดเผยใหผูอื่นทราบรวมถึงไมมอบหรือโอนบัตรกดเงินสดหรือรหัสเอทีเอ็มใหบุคคลอื่นใชแทน 
• ทานสามารถทำรายการใชวงเงินบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตโดยการทำคำสั่งผานทางบริการซิตี้โฟน แบงกกิ้ง อินเทอรเน็ตแบงกกิ้ง หรือวิธีการอื่นๆ ไดตามที่ธนาคารฯ กำหนด ดังนั้นการรักษาขอมูลสวนตัว
  และขอมูลที่เกี่ยวกับบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตของทานเปนความลับ จึงมีความสำคัญเปนอยางยิ่งในการรักษาความปลอดภัยจากการทำธุรกรรมของทานผานชองทางตางๆ
• หากทานทำบัตรกดเงินสดหาย ทานจะตองรับผิดชอบชำระรายการคาใชจายที่เกิดขึ้นกอนการระงับบัตรกดเงินสด
• หากทานมีปญหาในการชำระยอดเงินคงคาง ควรแจงใหทางธนาคารฯ ทราบทันทีเพื่อพิจารณาการผอนจายเงินในรูปแบบอื่น
• ภายหลังจากที่ทานทราบวาไดทำบัตรกดเงินสดหายหรือถูกขโมย ทานควรแจงใหทางธนาคารฯ ทราบในทันทีเพื่อดำเนินการแกไขและตรวจสอบ

ตารางการเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

1. ผลิตภัณฑนี้คืออะไร

2. ผลิตภัณฑนี้มีลักษณะสำคัญอะไรบาง

ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 เปนตนไป ซิต้ีกรุปไดโอนธุรกิจธนาคารกลุมลูกคาบุคคลในประเทศไทย ใหกับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบียน 0107535000176) และ/หรือ บริษัทในเครือท่ีเก่ียวของ (“ธนาคารยูโอบี”)
ธนาคารยูโอบีเปนผูออกผลิตภัณฑในธุรกิจธนาคารกลุมลูกคาบุคคล ภายใตแบรนด “ซิต้ี” โดยมีธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เปนผูใหบริการท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑน้ี
ธนาคารยูโอบี ไดรับอนุญาตจากซิต้ีกรุป ใหใชเคร่ืองหมายทางการคา “Citi / ซิต้ี” “Citibank / ซิต้ีแบงก” “Citigroup / ซิต้ีกรุป” ดีไซนโคงสีแดงดานบน และเคร่ืองหมายการคาใดๆ ท่ีคลายคลึงกัน และสัญลักษณอ่ืนใด
ท่ีเก่ียวของ เปนการช่ัวคราว
• บัญชีซิต้ี เรดด้ีเครดิต คือ วงเงินสินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบริโภคสวนบุคคลแบบหมุนเวียนภายใตการกำกับของธนาคารแหงประเทศไทยท่ีใหแกผูขอสินเช่ือท่ีเปนบุคคลธรรมดาโดยมิไดระบุวัตถุประสงคหรือมีวัตถุประสงคเพ่ือ
 ใหไดมาซ่ึงสินคาและบริการและธนาคารมิไดมีวัตถุประสงคใหกูเพ่ือนำไปใชในการประกอบอาชีพดวย ท้ังน้ีโดยใหวงเงินสูงสุดถึง 1.5 เทาของรายไดตอเดือนสำหรับผูท่ีมีรายไดไมถึง 30,000 บาทตอเดือนและวงเงินสูงสุดถึง 5 เทา
  ของรายไดตอเดือนสำหรับผูท่ีมีรายไดเกิน 30,000 บาทตอเดือนแตวงเงินรวมไมเกิน 1,000,000 บาท โดยขอกำหนดในวงเงินดังกลาวสำหรับผูขอสินเช่ือรายใหมท่ีมิไดเปนหรือเคยเปนลูกหน้ีของธนาคาร กอนวันท่ี 1 กันยายน 2560 

• วงเงินกูยืมท้ังหมด: วงเงินท่ีอนุมัติข้ึนอยูกับการพิจารณาของธนาคารซิต้ีแบงกตามคุณสมบัติของผูสมัครแตละราย โดยใหวงเงินสูงสุดถึง 1.5 เทาของรายไดตอเดือน สำหรับผูท่ีมีรายไดไมถึง 30,000 บาทตอเดือน
  และวงเงินสูงสุดถึง 5 เทาของรายไดตอเดือน สำหรับผูที่มีรายไดเกิน 30,000 บาทตอเดือน แตวงเงินรวมไมเกิน 1,000,000 บาท ซึ่งทานสามารถเบิกถอนเงินสดหรือมียอดใชบัญชีฯ ภายใตวงเงินที่กำหนด
  และเมื่อมีวงเงินคงเหลือ 
• จำนวนเจาหนี้: ผูขอสินเชื่อทราบวาจะตองแจงรายละเอียดที่ครบถวนและถูกตองเกี่ยวกับสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกำกับและวงเงินที่ไดรับและที่อยูระหวางการยื่นขอกับสถาบันการเงินอื่นหรือผูประกอบ
  ธุรกิจรายอื่นในชวงระยะเวลา 2 เดือนกอนหนาวันที่ยื่นขอสินเชื่อหรือขอเพิ่มวงเงินกับธนาคาร เฉพาะกรณีที่ผูขอสินเชื่อมีรายไดนอยกวา 30,000 บาทตอเดือน ซึ่งธนาคารฯ แหงประเทศไทยกำหนดใหไดรับ
  สินเชื่อประเภทดังกลาวจากสถาบันการเงินและผูประกอบธุรกิจรายอื่นไมเกิน 3 แหง ทั้งนี้ผูขอสินเชื่อทราบวาการแจงขอมูลดังกลาวไมครบถวนหรือไมถูกตอง ธนาคารจะมีกระบวนการติดตามและสอบทาน
  การใหสินเช่ือดังกลาวภายใน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดรับอนุมัติวงเงิน ซ่ึงสงผลใหธนาคารฯ จะตองลดวงเงินหรือบอกเลิกวงเงินสินเช่ือดังกลาว โดยผูขอสินเช่ืออาจจะตองชำระเงินสวนตางคืนกับธนาคารฯ ในทันที
• ระยะเวลาการกูยืม: ระยะเวลาการกูยืมขึ้นอยูกับประเภทของการใชบัญชีของทาน
• อัตราการผอนชำระเงินคืนขั้นต่ำในแตละรอบบัญชี หมายถึง จำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองชำระคืนใหแกธนาคารฯในแตละรอบบัญชีสำหรับยอดเงินคางชำระที่เกิดขึ้น โดยมีวิธีคำนวณ ดังนี้
     • 1% ของยอดเบิกเงินสดผานบัตรฯ รวมถึงยอดใชจายเกินวงเงิน + 100% ของยอดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามใบแจงยอดบัญชี + ยอดการใชจายแบบผอนชำระรายเดือน PayLite®  หรือ
       PayLite Conversion On Phone/Online หรือ Cash Advance on Phone/Online ซึ่งลูกคาจะตองชำระเต็มจำนวนตามอัตราที่เรียกเก็บในใบแจงยอดบัญชีของแตละเดือน + 100% ของยอด
       ใชจายเกินวงเงิน หรือ
     • ยอดขั้นต่ำ 200 บาท แลวแตยอดใดจะสูงกวา
• อัตราดอกเบ้ีย: อัตราดอกเบ้ียสำหรับการใชบัญชีแตละประเภท ข้ึนอยูกับรายการสงเสริมการขายท่ีทานไดรับในแตละชวงเวลา ท้ังน้ีอัตราดอกเบ้ียและคาธรรมเนียมสูงสุดสำหรับการใชบัญชีทุกประเภทระหวาง
  24% ถึง 25% ตอป 
• การคำนวณดอกเบี้ย:ในกรณีที่ทานใชบริการเบิกถอนเงินสดจากตูเอทีเอ็ม หรือบริการโอนยอดเงิน ธนาคารฯ จะคำนวณดอกเบี้ยเปนรายวันจากยอดเงินตนคางชำระของรายการขางตน จนกระทั่งมีการชำระ
  เงินตนเขามาอยางครบถวน แตในกรณีที่ทานใชบริการเงินสดโทรสั่งได หรือบริการแบงจายรายเดือนผาน Citi PayLite ธนาคารฯ จะคำนวณดอกเบี้ยตามระยะเวลาผอนชำระที่ทานเลือก

(กรุณาอานตารางการเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑฉบับนี้และควรศึกษารายละเอียดและเง อนไขโดยละเอียดกอนที่ทานจะตัดสินใจซื้อหรือใชบริการผลิตภัณฑ)


