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กดเงินสด
สั่งเงินก้อนโอนเข้าบัญชี
แบ่งช�ำระผ่านระบบแบ่งช�ำระรายเดือน Citi PayLite
วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่า ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน หรือ 1,000,000 บาท
วงเงินพิเศษชั่วคราว
คล่องตัวสูงสุดกับการช�ำระคืนขั้นต�่ำเพียง 4% หรือ 200 บาท
บริการซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง 24 ชั่วโมง
อุ่นใจเมื่อเดินทางต่างประเทศ
ระบบสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ (AVR)
บริการซิตี้แบงก์ออนไลน์
บริการแจ้งเตือนข้อมูลบัญชีผ่าน SMS/อีเมล และ บริการ e-statement
®

3
4
4
4
5
5
6
6
8
9
9

ใบแจ้งยอดบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต
•
•
•
•
•
•
•

ใบแจ้งยอดบัญชีประจ�ำเดือน
รายละเอียดที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชี
ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งยอดบัญชี
ตัวอย่างการค�ำนวณดอกเบี้ย
ช่องทางการช�ำระเงิน
ล�ำดับการหักลดยอดหนี้คงค้าง
ค่าติดตามทวงถามหนี้

10
11
12
13
18
22
22

ข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต
•
•
•
•
•
•
•

บัตรหาย
การต่ออายุบัญชี
การต่ออายุบัตร
การเก็บรักษารหัสเอทีเอ็ม
การเปลี่ยนรหัสเอทีเอ็ม (ATM PIN)
กรณีต้องการขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์
ข้อแนะน�ำในการกดเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม

23
23
24
24
24
24
25

1

บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต
บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต เป็นบัญชีที่ออกโดย
ธนาคารซิตี้แบงก์ซึ่งเป็นสถาบันทางการเงิน
ชัน้ น�ำของสหรัฐอเมริกา ด้วยประสบการณ์ และ
ความช�ำนาญ จึงมัน่ ใจได้วา่ บัญชีซติ ี้ เรดดีเ้ ครดิต
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มอบสิทธิพิเศษ ให้แก่ท่านได้
อย่างเต็มคุณค่าตรงตามความต้องการของ
ท่านที่สุด
ข้อแนะน�ำ: กรุณาเซ็นชือ่ ของท่านในช่องลายเซ็นด้านหลังบัตรทันทีทไี่ ด้รบั บัตร โดยใช้ลายเซ็นเหมือนกับทีใ่ ห้ไว้ในใบ
สมัคร พร้อมทัง้ อ่านข้อตกลงและเงือ่ นไขการใช้บญั ชีซติ ี้ เรดดีเ้ ครดิตประกอบและโดยการเซ็นชือ่ หลังบัตรและใช้บตั รนี้
ท่านได้ตกลงยอมรับ และปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและข้อบังคับตามสัญญาการเป็นสมาชิกบัญชีซติ ี้ เรดดีเ้ ครดิต
โปรดระวังไม่ให้บตั รพับ งอ หรือหัก และอย่าให้แถบแม่เหล็กถูกขูดขีด หรือสัมผัสกับวัตถุอนื่ ทีม่ แี ม่เหล็กหรือความร้อน
เนือ่ งจากรหัสทีถ่ กู บันทึกไว้จะลบเลือนไปได้
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ตัวอย่างบัตรซิตี้ เรดดี้เครดิต
หมายเลขบัตร
เทคโนโลยีชพิ (ส�ำหรับบัตรรุน่ ใหม่)

ด้านหน้าบัตร

เดือนปีทบี่ ตั รหมดอายุ
ชือ่ และนามสกุลผูถ้ อื บัตร

ด้านหลังบัตร

แถบแม่เหล็ก
ช่องลายเซ็น
หมายเลขโทรศัพท์ซติ โี้ ฟน แบงก์กงิ้
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วิธีการใช้บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

ท่านสามารถใช้บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ในการเบิกถอนเงินสดจากตู้
เอทีเอ็ม หรือแบ่งช�ำระผ่านระบบแบ่งช�ำระรายเดือน Citi PayLite หรือ
ใช้โปรแกรมเงินสดโทรสั่งได้ และรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย
ได้ตามที่ท่านต้องการ
®

•
•
•
•
•

เซ็นชือ่ หลังบัตรซิตี้ เรดดีเ้ ครดิต ทันทีทที่ า่ นได้รบั บัตร
ไม่ควรเขียน หรือเก็บรหัสเอทีเอ็ม (ATM PIN) ไว้รวมกับบัตรซิตี้ เรดดีเ้ ครดิต
ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้รบั บัตรซิตี้ เรดดีเ้ ครดิตคืน หลังการเบิกถอนเงินจากตูเ้ อทีเอ็มทุกครัง้
ไม่ควรเปิดเผยรหัสเอทีเอ็มของท่านกับใคร ท่านควรเป็นผูเ้ ดียวทีร่ รู้ หัสดังกล่าว
ในการตัง้ รหัสเอทีเอ็ม พยายามเลือกรหัสทีท่ า่ นสามารถจ�ำได้งา่ ย แต่ไม่ควรใช้ตวั เลขทีผ่ อู้ นื่
อาจเดาได้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด ทะเบียนรถ เป็นต้น
• หากบัตรซิตี้ เรดดีเ้ ครดิต ของท่านติดอยูใ่ นตูเ้ อทีเอ็ม ควรระวังผูท้ แี่ สดงความหวังดีเข้ามา
ช่วยเหลือ เพราะผูท้ มี่ าช่วยอาจแฝงด้วยเจตนาทีไ่ ม่ดี และอาจใช้วธิ กี ารต่างๆ เพือ่ ล่วงรูร้ หัส
เอทีเอ็มของท่าน แล้วอาจน�ำบัตรของท่านทีค่ า้ งอยูใ่ นตูเ้ อทีเอ็มมากดถอนเงินในภายหลัง

สิทธิประโยชน์ส�ำหรับ
บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต
กดเงินสด

ท่านสามารถใช้บัตรกดเงินสดจากตู้เอทีเอ็มที่มีสัญลักษณ์
ได้ทุกตู้ ทุกธนาคาร กว่า 30,000 ตู้ทั่วประเทศ และจากตู้เอทีเอ็ม
ของซิตี้แบงก์ กว่า 20,000 ตู้ทั่วโลก โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการ
กดเงิน*
ท่านสามารถเลือกท�ำรายการผ่านตู้เอทีเอ็มโดยเลือกเมนู “ถอนเงินจากบัญชีบัตรเครดิต” ที่ตู้
เอทีเอ็มต่างธนาคาร หรือเลือกเมนู “ถอนเงินจากบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต” ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคาร
ซิตี้แบงก์ เบิกถอนได้สงู สุด 5 ครัง้ หรือไม่เกิน 100,000 บาทต่อวัน โดยวงเงินสูงสุดในการเบิก
จ่ายแต่ละครัง้ จะขึน้ อยูก่ บั วงเงินสูงสุดในการเบิกจ่ายจากตูเ้ อทีเอ็มของธนาคารฯ ทีท่ า่ นใช้บริการ
และวงเงินในบัญชีของท่านทีเ่ หลืออยู่ ณ ขณะนัน้
*ในกรณีทท
ี่ า่ นเบิกถอนเงินจากบัญชีซติ ี้

เรดดีเ้ ครดิต จากตูเ้ อทีเอ็มในต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนนัน้
จะได้รับการยกเว้นเฉพาะตู้เอทีเอ็มของธนาคารซิตี้แบงก์ทั่วโลก ยกเว้นตู้เอทีเอ็มของธนาคารซิตี้แบงก์ในประเทศ
อาร์เจนตินา, ออสเตรเลีย, คอสตาริกา, เอลซัลวาดอร์, กัวเตมาลา, เกาหลีใต้, นิการากัว, ปานามา และเปรู ซึง่
รายชือ่ ประเทศอาจมีการเปลีย่ นแปลง ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงแก้ไขโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า ใน
กรณีเบิกถอนเงินผ่านตูเ้ อทีเอ็มของธนาคารอืน่ ๆ อาจมีคา่ ธรรมเนียมในการเบิกถอน ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ธนาคารฯ ผูเ้ ป็น
เจ้าของตูเ้ อทีเอ็ม
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สั่งเงินก้อนโอนเข้าบัญชี
เปลี่ยนวงเงินเป็นเงินสดภายใน 1 วันท�ำการ
โอนเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ โดยไม่มคี า่ ธรรมเนียมการโอนเงิน พร้อมแบ่งเบาภาระ เลือกแบ่งช�ำระ
ตามความต้องการได้นานสูงสุด 48 เดือน ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษ โทร. 1588 หรือท�ำรายการออนไลน์
ได้ที่ www.citibank.co.th/cash

แบ่งช�ำระผ่านระบบแบ่งช�ำระรายเดือน
Citi PayLite®

แบ่งช�ำระดอกเบีย้ 0% เมือ่ ซือ้ สินค้าหรือบริการ ได้ทกุ หมวดหมูต่ าม
ความต้องการ
เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการ ผ่านระบบแบ่งช�ำระรายเดือน Citi PayLite ที่ร้านค้าชั้นน�ำทีร่ ว่ ม
รายการกว่า 4,000 ร้านค้าทัว่ ประเทศ ด้วยดอกเบีย้ 0% ได้นานสูงสุดถึง 24 เดือน หรือ ดอกเบีย้
เริ่มต้นที่ 0.59% ได้นานสูงสุดถึง 48 เดือน
®

วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่า ของรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
หรือ 1,000,000 บาท
การพิจารณาวงเงินที่จะได้รับการอนุมัติขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
ธนาคารฯ
ท่านสามารถตรวจสอบวงเงินทีท่ า่ นได้รบั จากใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือน หรือสอบถามได้ทรี่ ะบบ
โทรศัพท์อตั โนมัตซิ ติ โี้ ฟน แบงก์กงิ้ โทร. 1588 หรือที่ www.citibank.co.th วงเงินสินเชือ่ ทีไ่ ด้
รับคือวงเงินสูงสุดทีท่ า่ นสามารถน�ำไปใช้ได้ ซึง่ วงเงินจะลดลงเมือ่ ท่านใช้วงเงิน และจะเพิม่ ขึน้
เมือ่ ท่านได้ชำ� ระคืนจ�ำนวนทีไ่ ด้ใช้ไป ในการท�ำรายการสัง่ เงินก้อนโอนเข้าบัญชี หรือแบ่งช�ำระ
ผ่านระบบแบ่งช�ำระรายเดือน Citi PayLite วงเงินจะถูกหักเท่ากับจ�ำนวนเงินโอน หรือจ�ำนวน
เงินทีใ่ ช้ไปเต็มจ�ำนวน
®
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วงเงินพิเศษชั่วคราว
เมื่อท่านมีความต้องการใช้เงินจ�ำนวนมากกว่าวงเงินที่ได้รับการ
อนุมัติ ท่านสามารถขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวผ่านซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง
ได้ที่ โทร. 1588 ทุกวัน ตลอด 24 ชม.
ท่านจะสามารถใช้วงเงินชั่วคราวได้ทันที และท่านจ�ำเป็นต้องช�ำระจ�ำนวนเงินที่ใช้จ่ายที่เกิน
วงเงินปกติของท่านภายใน 1 เดือน หลังจากได้รับการอนุมัติ โดยการอนุมัติวงเงินชั่วคราวจะ
พิจารณาจากประวัตกิ ารช�ำระเงินและระยะเวลาการเป็นสมาชิกของท่าน วงเงินสูงสุดทีท่ า่ นได้
รับจะต้องไม่เกินกว่าที่ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด*
*ทัง้ นีก้ ารอนุมตั วิ งเงินชัว่ คราวทีเ่ กินกว่า 5 เท่า จะเป็นไปตามข้อก�ำหนดของทางธนาคารฯ และธนาคารแห่งประเทศไทย

คล่องตัวสูงสุดกับการช�ำระคืนขั้นต�่ำเพียง 4%
หรือ 200 บาท
ส�ำหรับการกดเงินสดจากตูเ้ อทีเอ็มท่านสามารถเลือกช�ำระเงินคืนใน
แต่ละเดือนได้มากน้อยตามความต้องการ โดยสามารถเลือกช�ำระขัน้
ต�่ำเพียง 4% ของยอดเงินคงค้าง หรือ 200 บาท แล้วแต่จ�ำนวน
ใดจะสูงกว่า
ในกรณีทมี่ คี า่ งวดรายเดือนของโปรแกรมเงินสดโทรสัง่ ได้และ/หรือโปรแกรมแบ่งช�ำระรายเดือน
Citi PayLite ท่านจะต้องช�ำระค่างวดรายเดือนทัง้ หมดเต็มจ�ำนวน หรือในกรณีทมี่ ยี อดใช้จา่ ย
เกินวงเงิน ยอดส่วนทีเ่ กินวงเงินดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเต็มจ�ำนวนเช่นกัน
อัตราการผ่อนช�ำระเงินคืนขัน้ ต�ำ่
ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560 เป็นต้นไป อัตราการผ่อนช�ำระเงินคืนขั้นต�่ำในแต่ละรอบบัญชี จะ
มีวิธีค�ำนวณ ดังนี้
• 4% ของยอดเงินคงค้างทัง้ หมด ณ วันสรุปยอดบัญชีนนั้ ๆ +100% ของยอดใช้จา่ ยเกินวงเงิน หรือ
• 1% ของยอดเบิกเงินสดผ่านบัตรฯ รวมถึงยอดใช้จา่ ยเกินวงเงิน + 100% ของยอดดอกเบีย้ และ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามใบแจ้งยอดบัญชี + ยอดการใช้จ่ายแบบผ่อนช�ำระรายเดือน
PayLite หรือ PayLite Conversion On Phone/Online หรือ Cash Advance
on Phone/Online ซึง่ ลูกค้าจะต้องช�ำระเต็มจ�ำนวนตามอัตราทีเ่ รียกเก็บในใบแจ้งยอด
บัญชีของแต่ละเดือน + 100% ของยอดใช้จา่ ยเกินวงเงิน หรือ
• ยอดขัน้ ต�ำ่ 200 บาท แล้วแต่ยอดใดจะสูงกว่า
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บริการซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง 24 ชั่วโมง

ซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง คือการบริการสอบถามข้อมูล และท�ำธุรกรรม
ทางการเงินทางโทรศัพท์ ที่ธนาคารฯ มอบให้แก่ท่านเพื่อความ
คล่องตัวในการติดต่อกับธนาคารฯ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา
ของธนาคารฯ เพียงโทรมาที่ 1588 หรือ (662) 232-2484 เมือ่ ติดต่อ
จากต่างประเทศท่านก็สามารถเลือกท�ำรายการด้วยตนเองผ่านระบบ
สอบถามข้อมูลอัตโนมัติ (AVR – Automatic Voice Response)
หรือเลือกติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ซิตี้โฟน แบงก์กิ้งโดยตรงได้ตลอด
24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

อุ่นใจเมื่อเดินทางต่างประเทศ
ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน เวลาใด ท่านก็สามารถรับบริการของธนาคาร
โทรฟรีทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
ด้วยบริการโทรฟรีจากต่างประเทศ 19 ประเทศทัว่ โลก เพือ่ ติดต่อกลับซิตโี้ ฟน แบงก์กงิ้ ในประเทศไทย
เจ้าหน้าทีข่ องเราพร้อมจะให้คำ� ปรึกษาและช่วยเหลือท่านตลอดเวลา อาทิ ถ้าท่านอยูท่ ปี่ ระเทศ
ฮ่องกง ท่านสามารถติดต่อกลับ ซิตโี้ ฟน แบงก์กงิ้ ในประเทศไทยได้ทหี่ มายเลข (800-966-857)
หรือถ้าท่านอยูท่ ปี่ ระเทศสิงคโปร์ ท่านสามารถติดต่อกลับซิตโี้ ฟน แบงก์กงิ้ ในประเทศไทยได้ที่
หมายเลข (800-6611-042) เป็นต้น ทัง้ นี้ ท่านสามารถรับบริการโทรฟรีตา่ งประเทศได้จาก
หมายเลขโทรศัพท์ดงั ต่อไปนี้
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• บริการโทรฟรีตา่ งประเทศทีห่ มายเลข
จากประเทศ
ออสเตรเลีย
Australia
เบลเยีย่ ม
Belgium
เดนมาร์ก
Denmark
ฝรัง่ เศส
France
ฮาวาย
Hawaii
ฮ่องกง
Hong Kong
อินโดนีเซีย
Indonesia
สหราชอาณาจักร
United Kingdom
เกาหลี
Korea
สหรัฐอเมริกา
U.S.A

หมายเลขโทรฟรี
1800-140-244
0800-7-2541
80-01-5399
0800-905-882
1-866-337-7986
800-966-857
001-800-660-061
0800-96-9271
0078-66-1-0061
1-888-729-0907

จากประเทศ
นอร์เวย์
Norway
ฟิลปิ ปินส์
Philippines
โปรตุเกส
Portugal
สิงคโปร์
Singapore
สวีเดน
Sweden
ไต้หวัน
Taiwan
อิตาลี
Italy
ญีป่ นุ่
Japan
นิวซีแลนด์
New Zealand

หมายเลขโทรฟรี
800-14-070
1800-661-0001
0800-866-234
800-6611-042
020-79-6079
0080-166-1001
1678-78647
005-3166-0013
0800-10-2289
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ระบบสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ (AVR)
เพียงท่านมีโทรศัพท์ หมายเลขบัญชีซติ ี้ เรดดีเ้ ครดิต หมายเลขบัตร
ซิตี้ เรดดีเ้ ครดิต หรือ หมายเลขเลขบัตรประชาชน และรหัสโทรศัพท์
(T-PIN) 4 หลัก ซึ่งเป็นรหัสลับส่วนตัวของท่านในการผ่านเข้าระบบ
อัตโนมัติ AVR โดยไม่ต้องใช้คู่มือหรือจ�ำรหัสใดๆ เพียงฟังและกด
หมายเลขตามค�ำแนะน�ำเท่านั้น
รวดเร็ว ไม่ตอ้ งเสียเวลาเดินทาง เพียงกดหมายเลข 1588 ก็เหมือนท่านได้เดินทางไปติดต่อธนาคาร

ซิตแี้ บงก์ ด้วยตัวเอง
สะดวก แค่มหี มายเลขบัญชีซติ ซี้ ติ ี้ เรดดีเ้ ครดิต หมายเลขบัตรซิตี้ เรดดีเ้ ครดิต หรือ หมายเลขบัตร
ประชาชน และรหัสโทรศัพท์ (T-PIN) 4 หลัก ท่านก็สามารถใช้บริการซิตโี้ ฟน แบงก์กงิ้ ผ่านระบบ
สอบถามข้อมูลอัตโนมัติ (AVR) ได้ โดยไม่ตอ้ งรอสายเพือ่ ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ท่านสามารถเลือกกด
หมายเลขดังต่อไปนี้
• หมายเลขบัญชีซติ ซี้ ติ ี้ เรดดีเ้ ครดิต + รหัสโทรศัพท์ หรือ
• หมายเลขบัตรซิตี้ เรดดีเ้ ครดิต + รหัสโทรศัพท์ หรือ
• หมายเลขบัตรประชาชน + รหัสโทรศัพท์
ปลอดภัย ด้วยรหัสโทรศัพท์ (T-PIN) 4 หลัก เพียงรหัสเดียวสามารถใช้ร่วมกันได้ทุกบัญชี ซึง่
ท่านสามารถเปลีย่ นรหัสโทรศัพท์ให้เป็นหมายเลขทีจ่ ดจ�ำง่ายได้บอ่ ยครัง้ เท่าทีต่ อ้ งการด้วยตัวท่านเอง
ผ่านระบบ AVR หรือหากท่านไม่มี หรือจ�ำรหัสโทรศัพท์ (T-PIN) ไม่ได้ ท่านสามารถขอรับรหัส
โทรศัพท์ใหม่ได้ฟรีทนั ที โดยติดต่อเจ้าหน้าทีซ่ ติ โี้ ฟน แบงก์กงิ้
ง่าย ไม่ตอ้ งจดจ�ำวิธกี ารใช้ เพราะจะมีคำ� แนะน�ำให้ทา่ นกดหมายเลขตามในทุกขัน้ ตอนการท�ำรายการ
และเพือ่ ความสะดวก ท่านควรเตรียมหมายเลขบัญชีซติ ี้ เรดดีเ้ ครดิต, หมายเลขบัตรซิตี้ เรดดีเ้ ครดิต,
หรือหมายเลขบัตรประชาชน และรหัสโทรศัพท์ (T-PIN) ให้พร้อมก่อนการใช้บริการ
ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างหลากหลาย ผ่านระบบสอบถามข้อมูลอัตโนมัติซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง
• สมัครบัตรเครดิต, สินเชือ่ ต่างๆ, Cash Advance on Phone และข่าวสารล่าสุด
• สอบถามยอดคงค้างในบัญชี โอนเงิน ช�ำระเงิน
• เปลีย่ นรหัสเอทีเอ็ม หรือขอรหัสเอทีเอ็มใหม่
• แจ้งบัตรหาย
• ขอเพิม่ วงเงินชัว่ คราว (ส�ำหรับท่านทีว่ งเงินปัจจุบนั ต�ำ่ กว่า 5 เท่าของรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน)
• เปลีย่ นแปลงรหัสโทรศัพท์
• ขอส�ำเนาใบแจ้งยอดบัญชี
• สอบถามสถานะใบสมัคร
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บริการซิตี้แบงก์ออนไลน์
ซิตแี้ บงก์ออนไลน์ เสนอการบริการต่างๆ ของบัญชีซติ ี้ เรดดีเ้ ครดิต
ทางอินเตอร์เน็ต โดยท่านท่านสามารถใช้งานได้ทกุ วันตลอด 24 ชม.
จากทุกที่ทั่ว ทุกมุมโลก โดยไม่เสียค่าบริการใดๆ เพียงเข้าไปที่
www.citibank.co.th

ท่านสามารถตรวจสอบรายการใช้จ่ายล่าสุด ใบแจ้งยอดบัญชีฯ อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม
ตามประกาศธนาคารฯ และบริการอื่นๆ ของธนาคารฯ เช่น เปลี่ยนรหัส ATM ขอใบแจ้ง
ยอดบัญชี สมัครบริการแจ้งเตือนทางบัญชี ผ่าน SMS/อีเมล และสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชี
ทางอีเมล

บริการแจ้งเตือนข้อมูลบัญชีผ่าน SMS/อีเมล
และ บริการ e-statement
ท่านสามารถรับบริการแจ้งเตือนข้อมูลทางบัญชีผา่ นทาง SMS และ
อีเมลได้

เช่น แจ้งเตือนวันครบก�ำหนดช�ำระเงิน เป็นต้น สมัครใช้บริการ โดยผ่านซิตแี้ บงก์ออนไลน์ หรือ
ติดต่อผ่านทางซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง โทร. 1588 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม. พร้อมทางเลือกใหม่ใน
การรับใบแจ้งยอดบัญชีอเิ ล็กทรอนิกส์ (e-statement) ส่งตรงถึงอีเมลท่านทุกเดือน โดยไม่ตอ้ ง
รอไปรษณีย์ และเพิ่มความปลอดภัย ด้วยรหัสส่วนตัวในการเช็คบัญชี ดูรายละเอียดเพิ่มที่
www.citibank.co.th
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ใบแจ้งยอดบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต
ใบแจ้งยอดบัญชีประจ�ำเดือน
เมือ่ ถึงรอบบัญชีของท่านในแต่ละเดือน ธนาคาร
จะส่งใบแจ้งยอดบัญชีเพือ่ แสดงรายการใช้จา่ ย
ต่างๆ ทัง้ หมดภายในรอบบัญชีนนั้ โดยธนาคาร
จะจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีนี้ทางไปรษณีย์ตาม
ที่ อ ยู ่ ที่ ท ่ า นระบุ หรื อ ทางใบแจ้ ง ยอดบั ญ ชี
อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ โดยปกติทา่ นจะได้รบั ใบแจ้ง
ยอดบัญชีนไี้ ม่เกิน 7 วัน หลังจากวันครบรอบ
บัญชี
หมายเหตุ: ในกรณีทที่ า่ นไม่ได้รบั ใบแจ้งยอดบัญชีภายในเวลาก�ำหนดดังกล่าวหรือหากท่านต้องการเปลีย่ นแปลงสถานทีส่ ง่
ใบแจ้งยอดบัญชี กรุณาแจ้ง ซิตโี้ ฟน แบงก์กงิ้ โทร. 1588 ทันที
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รายละเอียดที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชี
ใบแจ้งยอดบัญชีแต่ละเดือนของท่านจะแสดงรายการที่ท่านมีการใช้
วงเงินจากบัญชีซติ ี้ เรดดีเ้ ครดิต ในรอบเดือนทีผ่ า่ นมาจนถึง ณ วัน
สรุปยอดบัญชีนนั้ ๆ รายละเอียดทีป่ รากฏในใบแจ้งยอดบัญชี มีดงั นี้
• หมายเลขสมาชิก (Account Number) คือ หมายเลขบัญชีซติ ี้ เรดดีเ้ ครดิตของท่าน ซึง่ มี
ทัง้ สิน้ 16 หลัก โดยท่านสามารถยึดเลขบัญชี 10 หลักสุดท้าย (ขึน้ ต้นด้วย 04, 05 หรือ 8) ซึง่ หมายเลข
สมาชิกนีจ้ ะแตกต่างจากหมายเลข 16 หลักทีป่ รากฏบนบัตรซิตี้ เรดดีเ้ ครดิต
• วงเงินสินเชือ่ (Credit Limit) คือ ยอดวงเงินสินเชือ่ ทีท่ างธนาคารอนุมตั ใิ ห้
• รายการ (Description) คือ รายละเอียดของรายการทีบ่ นั ทึกในบัญชีรวมทัง้ รายการใช้จา่ ย
ของท่านทีเ่ กิดขึน้ ในรอบบัญชีของเดือนทีผ่ า่ นมา โดยระบุวนั ทีแ่ ละจ�ำนวนเงินทีใ่ ช้จา่ ยในแต่ละ
รายการ
• วันสรุปยอดบัญชี (Billing Date) คือ วันทีธ่ นาคารฯ ท�ำการสรุปรายการใช้จา่ ยทัง้ หมดที่
เกิดขึน้ ในรอบบัญชีนนั้ ๆ วันสรุปยอดบัญชีจะยึดตามวันทีม่ กี ารบันทึกรายการ (Posting Date)
เข้าระบบ ทัง้ นีว้ นั บันทึกรายการอาจไม่ตรงกับวันทีม่ กี ารท�ำรายการจริง (Transaction Date)
ซึง่ วันสรุปยอดบัญชีในแต่ละเดือนอาจแตกต่างกัน
• ยอดเงินคงค้าง (Outstanding Balance) คือ ยอดรวมของจ�ำนวนเงินทีท่ า่ นได้เบิกถอน
หรือใช้ชำ� ระค่าสินค้าหรือบริการไป และยังมิได้ชำ� ระแก่ธนาคารฯ รวมกับดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียม
ทีเ่ กิดขึน้ ณ วันสรุปยอดบัญชี ค่าติดลบหมายถึง ท่านได้มกี ารจ่ายเงินเกินไว้ลว่ งหน้า
• ยอดเงินขัน้ ต�ำ่ ทีท่ า่ นต้องช�ำระ (Minimum Payment Due) คือ จ�ำนวนเงินขัน้ ต�ำ่ ทีท่ า่ น
ต้องช�ำระคืนจากยอดเงินค้างช�ำระทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ ท่านสามารถเลือกช�ำระได้ตามยอดขัน้ ต�ำ่ หรือยอด
ใดก็ได้ทสี่ งู กว่ายอดเงินขัน้ ต�ำ่ ในรอบบัญชีนนั้ ๆ ทัง้ นีธ้ นาคารฯ จะท�ำการค�ำนวณดอกเบีย้ ส�ำหรับ
ยอดเงินต้นทีย่ งั ค้างช�ำระจนกว่าจะมีการช�ำระจนครบถ้วน
• ก�ำหนดช�ำระภายในวันที่ (Payment Due Date) คือ วันทีท่ ที่ า่ นต้องช�ำระเงินคืนส�ำหรับ
รอบบัญชีนนั้ หากท่านมีการช�ำระล่าช้ากว่าทีก่ ำ� หนด หรือช�ำระไม่ครบตามยอดขัน้ ต�ำ่ ธนาคารฯ
ขอสงวนสิทธิใ์ นการคิดค่าติดตามทวงถามหนีส้ ำ� หรับรอบบัญชีนนั้
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ตัวอย่างข้อมูลทีป่ รากฏในใบบันทึกรายการใช้จา่ ย
รวม

Total

เงินต้น

Principal

ดอกเบีย้

Interests

ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ
Fees

ช�ำระเกิน

Over Payment

จ�ำนวนเงินช�ำระเกิน

Over Payment From Last Statement

จ�ำนวนเงินทีช่ ำ� ระ
Payment Paid

จ�ำนวนเงินปรับปรุง
Adjustment

จ�ำนวนเงินทีค่ า้ งช�ำระ
Past Due

จ�ำนวนเงินทีย่ งั ไม่ถงึ ก�ำหนดช�ำระ
ณ วันทีส่ รุปยอดบัญชี
Undue Balance on Billing Date

• จ�ำนวนเงินช�ำระเกิน หมายถึง จ�ำนวนเงินทีท่ า่ นได้ชำ� ระเข้ามาเกิน ในรอบบัญชีทผี่ า่ นมา
• จ�ำนวนเงินทีช่ ำ� ระ หมายถึง จ�ำนวนเงินทีท่ า่ นช�ำระเข้ามาในรอบบัญชีนี้ ซึง่ จะแสดงว่าจ�ำนวน
เงินดังกล่าวน�ำไปหักเงินต้น ดอกเบีย้ และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ
• จ�ำนวนเงินปรับปรุง หมายถึง ยอดทีธ่ นาคารท�ำการปรับปรุงรายการทีเ่ กิดขึน้ จากบัญชีซติ ี้
เรดดีเ้ ครดิตของท่าน
• จ�ำนวนเงินทีค่ า้ งช�ำระ (กรณีลกู ค้าผิดนัด) หมายถึง จ�ำนวนเงินทีท่ า่ นค้างช�ำระ หรือช�ำระ
ไม่ครบตามยอดขัน้ ต�ำ่ ทีธ่ นาคารฯ เรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีรอบทีแ่ ล้ว
• จ�ำนวนเงินทีย่ งั ไม่ถงึ ก�ำหนดช�ำระ ณ วันสรุปยอดบัญชี หมายถึง จ�ำนวนยอดคงค้างทัง้ หมด
ในบัญชีซติ ี้ เรดดีเ้ ครดิตทีท่ า่ นค้างช�ำระ ซึง่ รวมถึงยอดเรียกเก็บในรอบบัญชีปจั จุบนั และจ�ำนวน
ยอดเงินคงค้างทัง้ หมดทีย่ งั ไม่เรียกเก็บของโปรแกรมเงินสดโทรสัง่ ได้ หรือการแบ่งช�ำระผ่านระบบ
แบ่งช�ำระรายเดือน Citi PayLite
®

*กรุณาอ้างอิงถึงตารางสรุปดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ใน www.citibank.co.th/th/credit-cards/card-interest-rates-fees.htm

ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งยอดบัญชี
เมือ่ ท่านได้รบั ใบแจ้งยอดบัญชีประจ�ำเดือน ควรรีบตรวจสอบความ
ถูกต้องของรายการใช้จ่ายที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งยอดบัญชี
หากท่านพบว่ารายการในใบแจ้งยอดบัญชีของท่านไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งที่ซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง
โทร. 1588 ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันครบก�ำหนดช�ำระเงิน ถ้าท่านสามารถพิสจู น์ได้วา่ ค่าใช้จา่ ย
ในใบแจ้งยอดบัญชีไม่ถกู ต้อง และไม่ได้เป็นความผิดหรือบกพร่องของท่านเอง ท่านจะต้องทักท้วง
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีท่ า่ นได้รบั ใบแจ้งยอดบัญชี มิฉะนัน้ ธนาคารขอ
สงวนสิทธิท์ จี่ ะปฏิเสธการเรียกร้องใดๆ จากท่าน
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ตัวอย่างการค�ำนวณดอกเบี้ย
ดอกเบีย้ ทีเ่ กิดขึน้ เป็นอัตราดอกเบีย้ แบบลดต้นลดดอก ท่านสามารถ
ดูตัวอย่างการค�ำนวณดอกเบี้ยได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
ตัวอย่าง สมมติว่า วันสรุปยอดบัญชีของท่านตรงกับวันที่ 25 ของทุกเดือน และครบก�ำหนดช�ำระ
เงินวันที่ 19 ของทุกเดือน					
การเบิกถอนเงินสด: ท่านเบิกเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม ณ วันที่ 20 มกราคม จ�ำนวน 10,000 บาท
อัตราดอกเบีย้ 28% ต่อปี		
โปรแกรมเงินสดโทรสัง่ ได้: ท่านเข้าร่วมโปรแกรมเงินสดโทรสัง่ ได้ โดยให้ธนาคารฯ โอนเงินจ�ำนวน
50,000 บาท ระยะเวลาผ่อนช�ำระเท่ากันทุกเดือนทัง้ หมด 12 เดือน โดยอัตราดอกเบีย้ คงที่ 1% ต่อ
เดือน (เทียบเท่าอัตราดอกเบีย้ แบบลดต้นลดดอกส�ำหรับระยะเวลาผ่อนช�ำระ 12 เดือน = 21.46%)
25 ม.ค.

20 ม.ค.

6 วัน

19 ก.พ.
24 วัน

กดเงิน 10,000 บ.
ใช้โปรแกรมเงินสดโทรสัง่ ได้ 50,000 บ.
วันสรุปยอดบัญชีครัง้ ที่ 1
ยอดเรียกเก็บทัง้ หมด = 14,018.03 บ.
ยอดขัน้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งช�ำระ = 4,373.84 บ.

25 ก.พ.
7 วัน

24 วัน

ช�ำระยอดบัญชีครัง้ ที่ 1
= 4,373.84 บ.
วันสรุปยอดบัญชีครัง้ ที่ 2
ยอดเรียกเก็บทัง้ หมด = 14,488.09 บ.
ยอดขัน้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งช�ำระ = 5,003.20 บ.

การคิดดอกเบี้ยส�ำหรับการเบิกถอนเงินสดและโปรแกรมเงินสดโทรสั่งได้
จ�ำนวนเงินทีป่ รากฏในใบแจ้งยอดบัญชีรอบ 25 ม.ค.
มีรายละเอียดดังนี้
ยอดเงินผ่อนช�ำระต่อเดือน = เงินต้น (3,816) + ดอกเบีย้ (156)
			
= 3,972 บ.(3)
เงินต้นจากการกดเงิน + ดอกเบีย้ การใช้วงเงินระหว่างวันที่ 20-25
ม.ค. (6 วัน) 		
= 10,000 + [(10,000*28%*6)/365(4)]
			
= 10,046.03 บ.
ยอดเรียกเก็บทัง้ หมด = 10,046.03 + 3,972 = 14,018.03 บ.(2)
ยอดขัน้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งช�ำระ(1) = (10,046.03*4%) + 3,972
			
= 401.84 + 3,972 = 4,373.84 บ.
เงินต้น = 355.81
หมายเหตุ (1)
		
(2)
		
		
		
(3)
		
(4)
		

ดอกเบีย้ = 46.03

จ�ำนวนเงินทีป่ รากฏในใบแจ้งยอดบัญชีรอบ 25 ก.พ.
มีรายละเอียดดังนี้
ยอดเงินผ่อนช�ำระต่อเดือน = เงินต้น (3,877) + ดอกเบีย้ (731)
			
= 4,608 บ.(3)
ดอกเบีย้ การใช้วงเงินระหว่างวันที่ 26 ม.ค. - 18 ก.พ. (24 วัน)
			
= (10,000*28%*24)/365(4) = 184.11 บ.
ดอกเบีย้ การใช้วงเงินระหว่างวันที่ 19-25 ก.พ. (7 วัน)
			 = [(10,000 - 355.81)*28%*7]/365(4) = 51.79 บ.
ยอดเรียกเก็บทัง้ หมด = (9,644.19 + 184.11 + 51.79) + 4,608
			
= 14,488.09 บ.
ยอดขัน้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งช�ำระ(1) = (9,880.09*4%) + 4,608
			
= 395.20 + 4,608 = 5,003.20 บ.

ยอดขัน้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งช�ำระ = [(ยอดเงินต้นคงเหลือของการกดเงินสด+ดอกเบีย้ ทีเ่ รียกเก็บในรอบบัญชีนนั้ ) *4%] + จ�ำนวนเงินผ่อนช�ำระ
ต่อเดือน (ถ้ามี)
ในกรณีทที่ า่ นไม่มกี ารเบิกถอนเงินสดอีกหลังจากนัน้ และท่านช�ำระเต็มจ�ำนวนตามจ�ำนวนเงินเรียกเก็บทัง้ หมด คือ 14,712.70 บ.
ท่านจะยังคงมีดอกเบีย้ ค้างอยูอ่ กี จ�ำนวนหนึง่ คือ ดอกเบีย้ การใช้วงเงินระหว่างวันที่ 26 ม.ค. - 18 ก.พ. (24 วัน) = 184.11 บ.
โดยดอกเบีย้ นีจ้ ะถูกเรียกเก็บในรอบบัญชีถดั ไป หากท่านไม่ตอ้ งการให้มดี อกเบีย้ นีป้ รากฎในรอบบัญชีถดั ไป ท่านควรช�ำระจ�ำนวน
เงินทัง้ หมดรวมดอกเบีย้ ถึงวันทีท่ า่ นต้องการช�ำระ
ท่านสามารถดูรายละเอียดการค�ำนวณยอดเงินผ่อนช�ำระในแต่ละเดือน ได้จากเอกสารแจ้งการอนุมตั ริ ายการเงินสดโทรสัง่ ได้ (Call
For Cash) หรือรายการเงินสดสัง่ ได้ (Cash Online) ทีธ่ นาคารฯ จัดส่งได้
จ�ำนวนวันทีใ่ ช้ในการคิดดอกเบีย้ อ้างอิงจากจ�ำนวนวันทัง้ หมดในปีนนั้ เช่น ปี พ.ศ. 2560 มีทงั้ หมด 365 วัน จะใช้ 365 วันใน
การค�ำนวณ
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ตัวอย่างการค�ำนวณดอกเบีย้ เพิม่ เติมส�ำหรับโปรแกรมการเบิกเงินสด
ล่วงหน้า (Cash Advance) เงินสดโทรสัง่ ได้ (Call for Cash) เงินสด
สัง่ ออนไลน์ (Click for Cash) โปรแกรมบริการแบ่งช�ำระยอดใช้จา่ ย
(Spending Conversion) ระบบแบ่งจ่ายรายเดือน (Citi PayLite) ใน
กรณีทชี่ ำ� ระเงินล่าช้า หรือช�ำระไม่ครบถ้วนภายในวันทีค่ รบก�ำหนดช�ำระ
การค�ำนวณดอกเบี้ยส�ำหรับเงินสดโทรสั่งได้ (Call for Cash)
• จ�ำนวนเงินที่ท่านเข้าร่วมโปรแกรมเงินสดโทรสั่งได้ 10,000 บาท
• อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ส�ำหรับโปรแกรมเงินสดโทรสั่งได้ 17% ต่อปี
• อัตราดอกเบีย้ สูงสุดทีต่ ามประกาศของธนาคาร เช่น 28% ต่อปี (จ่ายคืนเท่ากันทุกงวด ยกเว้นงวดแรก)
• ระยะเวลาผ่อนช�ำระ 18 เดือน
• วันสรุปยอดบัญชีตรงกับวันที่ 25 ของทุกเดือน
• วันครบก�ำหนดช�ำระวันที่ 20 ของทุกเดือน
(หมายเหตุ: ยอดแบ่งช�ำระต่อเดือนส�ำหรับเดือนแรกจะค�ำนวณจากวันทีอ่ นุมตั ริ ายการจบถึงวันสรุปยอดบัญชี ซึง่ จะรวมวันหยุดไปด้วย แต่สำ� หรับเดือน
ทีส่ องเป็นต้นไป จะคิดจากวันสรุปยอดบัญชีปจั จุบนั จนถึงวันสรุปยอดบัญชีเดือนถัดไป)

กรณี 1 ค้างช�ำระค่างวดที่ 1 โดยไม่มกี ารช�ำระใดๆ เข้ามาเลย
1 ก.พ.

25 ก.พ.

20 มี.ค.

25 วัน

25 มี.ค.

28 วัน
วันก�ำหนดช�ำระเงิน

ได้รบั อนุมตั เิ งินสด
โทรสัง่ ได้ 10,000 บ.
วันสรุปยอดบัญชีครัง้ ที่ 1
ยอดเรียกเก็บ = 608.07 บ.

วันสรุปยอดบัญชีครัง้ ที่ 2
ยอดค้างช�ำระงวดที่ 1 = 608.07 บ.
ยอดเรียกเก็บครัง้ ที่ 2 = 633.30 บ.
ดอกเบีย้ ผิดนัดช�ำระ = 10.56 บ.
ยอดเรียกเก็บทัง้ หมด = 1,251.93 บ.

(A) ยอดที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีรอบ 25 มี.ค.
1. ยอดผ่อนช�ำระปกติในวันสรุปยอดบัญชีครัง้ ที่ 2 (1)			 = (เงินต้นงวดที่ 1 + ดอกเบีย้ งวดที่ 1) + (เงินต้นงวดที่ 2 + ดอกเบีย้ งวดที่ 2)
					 = (491.63 + 116.44) + (498.60 + 134.70)
					 = 1,241.37 บ.
2. ดอกเบีย้ เพิม่ เติมระหว่างวันที่ 26 ก.พ. - 25 มี.ค. ในกรณีทไี่ ม่ชำ� ระภายในวันที่ 25 มี.ค.
					 = เงินต้นงวดที่ 1 x อัตราดอกเบีย้ สูงสุด x จ�ำนวนวัน
							 จ�ำนวนวันทัง้ หมดในปีปฏิทนิ นัน้ ๆ
					 = 491.63 x 28% x 28
						
365
					 = 10.56 บ.

สรุปยอดเรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีรอบ 25 มี.ค = A1 + A2
					

= 1,251.93 บ.

หมายเหตุ (1) ท่านสามารถดูรายละเอียดการค�ำนวณยอดเงินผ่อนช�ำระในแต่ละเดือนได้จากเอกสารแจ้งการอนุมตั ริ ายการเงินสดโทรสัง่ ได้ (Call
		 for Cash) และ เงินสดสัง่ ออนไลน์ (Click for Cash) ทีธ่ นาคารจัดส่งให้
(2) ไม่รวมค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ หรือค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ (ถ้ามี)
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กรณี 2 ค้างช�ำระค่างวดที่ 1 แล้วช�ำระเต็มจ�ำนวน ภายในวันก�ำหนดช�ำระครัง้ ที่ 2
1 ก.พ.

25 ก.พ.
25 วัน

ได้รบั อนุมตั เิ งินสด
โทรสัง่ ได้ 10,000 บ.

20 มี.ค.

25 มี.ค.

10 เม.ย.

28 วัน

20 เม.ย.

25 เม.ย.

30 วัน

วันก�ำหนดช�ำระเงิน

วันก�ำหนดช�ำระเงิน
ช�ำระยอด = 1,251.93 บ.

วันสรุปยอดบัญชีครัง้ ที่ 1
ยอดเรียกเก็บ = 608.07 บ.

วันสรุปยอดบัญชีครัง้ ที่ 3
ยอดเรียกเก็บ = 633.30 บ.

วันสรุปยอดบัญชีครัง้ ที่ 2
ยอดเรียกเก็บ = 1,251.93 บ.

(A) ยอดที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีรอบ 25 มี.ค.
1. ยอดผ่อนช�ำระปกติในวันสรุปยอดบัญชีครัง้ ที่ 2 (1)			 = (เงินต้นงวดที่ 1 + ดอกเบีย้ งวดที่ 1) + (เงินต้นงวดที่ 2 + ดอกเบีย้ งวดที่ 2)
					 = (491.63 + 116.44) + (498.60 + 134.70)
					 = 1,241.37 บ.
2. ดอกเบีย้ เพิม่ เติมระหว่างวันที่ 26 ก.พ. - 25 มี.ค. ในกรณีทไี่ ม่ชำ� ระภายในวันที่ 25 มี.ค.
					 = เงินต้นงวดที่ 1 x อัตราดอกเบีย้ สูงสุด x จ�ำนวนวัน
							 จ�ำนวนวันทัง้ หมดในปีปฏิทนิ นัน้ ๆ
					 = 491.63 x 28% x 28
						
365
					 = 10.56 บ.

สรุปยอดเรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีรอบ 25 มี.ค = A1 + A2
					

= 1,251.93 บ.

(B) ยอดที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีรอบ 25 เม.ย.
วันทีช่ ำ� ระยอด
= 10 เม.ย.
ยอดทีช่ ำ� ระ
= 1,251.93 บ.
1. ยอดผ่อนช�ำระปกติในวันสรุปยอดบัญชีครัง้ ที่ 3 (1)
= เงินต้นงวดที่ 3 + ดอกเบีย้ งวดที่ 3 		
= 505.66 + 127.64
= 633.30 บ.

สรุปยอดเรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีรอบ 25 เม.ย. = B1

= 633.30 บ.
(ไม่มดี อกเบีย้ ผิดนัดช�ำระ เนือ่ งจากช�ำระยอดค้างช�ำระเต็มจ�ำนวนภายในวันก�ำหนดช�ำระครัง้ ที่ 2)

หมายเหตุ (1) ท่านสามารถดูรายละเอียดการค�ำนวณยอดเงินผ่อนช�ำระในแต่ละเดือนได้จากเอกสารแจ้งการอนุมตั ริ ายการเงินสดโทรสัง่ ได้ (Call
		 for Cash) และ เงินสดสัง่ ออนไลน์ (Click for Cash) ทีธ่ นาคารจัดส่งให้
(2) ไม่รวมค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ หรือค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ (ถ้ามี)
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กรณี 3 ค้างช�ำระค่างวดที่ 1 แล้วช�ำระบางส่วน ภายในวันก�ำหนดช�ำระครัง้ ที่ 2
1 ก.พ.

25 ก.พ.
25 วัน

ได้รบั อนุมตั เิ งินสด
โทรสัง่ ได้ 10,000 บ.

20 มี.ค.

25 มี.ค.

28 วัน

10 เม.ย.

20 เม.ย.

15 วัน

วันก�ำหนดช�ำระเงิน

25 เม.ย.

15 วัน
วันก�ำหนดช�ำระเงิน

ช�ำระยอด = 1,000 บ.

วันสรุปยอดบัญชีครัง้ ที่ 1
ยอดเรียกเก็บ = 608.07 บ.
วันสรุปยอดบัญชีครัง้ ที่ 2
ยอดเรียกเก็บ = 1,251.93 บ.

วันสรุปยอดบัญชีครัง้ ที่ 3
ยอดค้างช�ำระครัง้ ที่ 2 = 251.93 บ.
ดอกเบีย้ ผิดนัดช�ำระ = 14.29 บ.
ยอดเรียกเก็บครัง้ ที่ 3 = 633.30 บ.
ยอดเรียกเก็บทัง้ หมด = 899.52 บ.

(A) ยอดที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีรอบ 25 มี.ค.
1. ยอดผ่อนช�ำระปกติในวันสรุปยอดบัญชีครัง้ ที่ 2 (1)			 = (เงินต้นงวดที่ 1 + ดอกเบีย้ งวดที่ 1) + (เงินต้นงวดที่ 2 + ดอกเบีย้ งวดที่ 2)
					 = (491.63 + 116.44) + (498.60 + 134.70)
					 = 1,241.37 บ.
2. ดอกเบีย้ เพิม่ เติมระหว่างวันที่ 26 ก.พ. - 25 มี.ค. ในกรณีทไี่ ม่ชำ� ระภายในวันที่ 25 มี.ค.
					 = เงินต้นงวดที่ 1 x อัตราดอกเบีย้ สูงสุด x จ�ำนวนวัน
							 จ�ำนวนวันทัง้ หมดในปีปฏิทนิ นัน้ ๆ
					 = 491.63 x 28% x 28
						
365
					 = 10.56 บ.

สรุปยอดเรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีรอบ 25 มี.ค = A1 + A2
					

= 1,251.93 บ.

(B) ยอดที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีรอบ 25 เม.ย.
วันทีช่ ำ� ระยอด
= 10 เม.ย.
ยอดทีช่ ำ� ระ
= 1,000 บ.
1. เงินต้นคงค้าง (3)
= ยอดเรียกเก็บวันสรุปยอดบัญชีครัง้ ที่ 2 - ยอดทีช่ ำ� ระ
= 1,251.93 - 1,000 = 251.93 บ.
2. ดอกเบีย้ เพิม่ เติมระหว่างวันที่ 26 มี.ค. – 10 เม.ย. ในกรณีทไี่ ม่ชำ� ระภายในวันที่ 25 เม.ย.
= เงินต้นงวดที่ (1+2) x อัตราดอกเบีย้ สูงสุด x จ�ำนวนวัน
		
จ�ำนวนวันทัง้ หมดในปีปฏิทนิ นัน้ ๆ
= (491.63 + 498.60) x 28% x 15
365
= 11.39 บ.
3. ดอกเบีย้ เพิม่ เติมระหว่างวันที่ 11 เม.ย. – 25 เม.ย. ในกรณีทไี่ ม่ชำ� ระภายในวันที่ 25 เม.ย.
= เงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบีย้ สูงสุด x จ�ำนวนวัน
		
จ�ำนวนวันทัง้ หมดในปีปฏิทนิ นัน้ ๆ
= 251.93 x 28% x 15
			
365
= 2.90 บ.
4. ยอดผ่อนช�ำระปกติในวันสรุปยอดบัญชีครัง้ ที่ 3 (1)
= เงินต้นงวดที่ 3 + ดอกเบีย้ งวดที่ 3
= 505.66 + 127.64 = 633.30 บ.

สรุปยอดเรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีรอบ 25 เม.ย. = B1 + B2 + B3 + B4
= 899.52 บ.

หมายเหตุ (1)
		
(2)
(3)

ท่านสามารถดูรายละเอียดการค�ำนวณยอดเงินผ่อนช�ำระในแต่ละเดือนได้จากเอกสารแจ้งการอนุมตั ริ ายการเงินสดโทรสัง่ ได้ (Call
for Cash) และ เงินสดสัง่ ออนไลน์ (Click for Cash) ทีธ่ นาคารจัดส่งให้
ไม่รวมค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ หรือค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ (ถ้ามี)
การช�ำระเงินส�ำหรับยอดคืนช�ำระบางส่วนในแต่ละรอบบัญชี ยังคงเป็นไปตามล�ำดับขัน้ การช�ำระเงินทีธ่ นาคารก�ำหนด
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การค�ำนวณดอกเบี้ยส�ำหรับโปรแกรมระบบแบ่งจ่ายรายเดือน (Citi PayLite)
• จ�ำนวนเงินที่ท่านเข้าร่วมโปรแกรมระบบแบ่งจ่ายรายเดือน 10,000 บาท
• อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ส�ำหรับโปรแกรมระบบแบ่งจ่ายรายเดือน 0% ต่อปี
• อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ตามประกาศของธนาคาร เช่น 28% ต่อปี (จ่ายคืนเท่ากันทุกงวด)
• ระยะเวลาผ่อนช�ำระ 10 เดือน
• วันสรุปยอดบัญชีตรงกับวันที่ 25 ของทุกเดือน
• วันครบก�ำหนดช�ำระวันที่ 20 ของทุกเดือน
กรณี 1 ค้างช�ำระค่างวดที่ 1 โดยไม่มกี ารช�ำระใดๆ เข้ามาเลย
1 ก.พ.

25 ก.พ.
25 วัน

20 มี.ค.

25 มี.ค.

28 วัน
วันก�ำหนดช�ำระเงิน

ได้รบั อนุมตั เิ งินสด
โทรสัง่ ได้ 10,000 บ.
วันสรุปยอดบัญชีครัง้ ที่ 1
ยอดเรียกเก็บ = 1,000 บ.

วันสรุปยอดบัญชีครัง้ ที่ 2
ยอดค้างช�ำระงวดที่ 1 =
ยอดเรียกเก็บครัง้ ที่ 2 =
ดอกเบีย้ ผิดนัดช�ำระ =
ยอดเรียกเก็บทัง้ หมด =

1,000.00 บ.
1,000.00 บ.
21.48 บ.
2,021.48 บ.

(A) ยอดที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีรอบ 25 มี.ค.
1. ยอดผ่อนช�ำระปกติในวันสรุปยอดบัญชีครัง้ ที่ 2 (1)			 = (เงินต้นงวดที่ 1 + ดอกเบีย้ งวดที่ 1) + (เงินต้นงวดที่ 2 + ดอกเบีย้ งวดที่ 2)
					 = (1,000 + 0) + (1,000 + 0)
					 = 2,000 บ.
2. ดอกเบีย้ เพิม่ เติมระหว่างวันที่ 26 ก.พ. – 25 มี.ค. ในกรณีทไี่ ม่ชำ� ระภายในวันที่ 25 มี.ค.
					 = เงินต้นงวดที่ 1 x อัตราดอกเบีย้ สูงสุด x จ�ำนวนวัน
						
จ�ำนวนวันทัง้ หมดในปีปฏิทนิ นัน้ ๆ
					 = 1,000 x 28% x 28
							
365
					 = 21.48 บ.

สรุปยอดเรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีรอบ 25 มี.ค = A1 + A2
					

หมายเหตุ

= 2,021.48 บ.

(1) ไม่รวมค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ หรือค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ (ถ้ามี)
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ช่องทางการช�ำระเงิน
เมือ่ ท่านได้รบั ใบแจ้งยอดบัญชีแล้ว กรุณาช�ำระเงินตามก�ำหนดวันที่
ระบุไว้ในใบแจ้งยอดบัญชี และเพื่อความสะดวกของท่าน ธนาคารได้
ให้บริการรับช�ำระเงินถึง 10 วิธี ดังนี้
1. ช�ำระที่ธนาคารซิตี้แบงก์

• ช�ำระทีเ่ คาน์เตอร์ธนาคาร บริเวณสมาร์ทแบงก์กงิ้ ชัน้ G ในช่วงเวลาท�ำการปกติระหว่าง
9.00 น. – 16.00 น. ทุกวัน เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดธนาคาร
กรณีชำ� ระด้วยเงินสด: หากช�ำระภายในเวลา 16.00 น. ธนาคารจะน�ำเงินเข้าบัญชีของท่าน
ในวันเดียวกัน
กรณีชำ� ระด้วยเช็ค: เขียนเช็คสัง่ จ่ายในนาม “ธนาคารซิตแี้ บงก์เพือ่ บัญชีเลขที่ 04-xxxxxxxx” หรือ “ธนาคารซิตแี้ บงก์เพือ่ บัญชีเลขที่ 05-xxxx-xxxx” หรือ “ธนาคารซิตแี้ บงก์เพือ่
บัญชีเลขที่ 8x-xxxx-xxxx” ปิดรับเช็คเคลียร์รงิ่ เวลา 13.30 น.
กรณีชำ� ระด้วยการโอนเงิน: กรณีทที่ า่ นมีบญ
ั ชีออมทรัพย์กบั ธนาคารซิตแี้ บงก์ ท่านสามารถ
โอนเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านเพือ่ ช�ำระบัญชีซติ ี้ เรดดีเ้ ครดิต
• ช�ำระทีเ่ ครือ่ งฝากเงิน/ช�ำระเงินอัตโนมัติ (เครือ่ ง CDM) บริการตลอด 24 ชัว่ โมง และ
ในเวลาท�ำการปกติ เพียงท่านน�ำบัตรซิตี้ เรดดีเ้ ครดิตมาสอดทีเ่ ครือ่ งหรือกดหมายเลขบัตร
16 หลัก หรือสแกนบาร์โค้ด เพือ่ ท�ำรายการช�ำระเงินโดยท่านสามารถขอใบบันทึกรายการ
จากเครือ่ งเพือ่ เก็บไว้เป็นหลักฐานได้ทกุ ครัง้ ช่วยให้ทา่ นสะดวกรวดเร็วและไม่ตอ้ งรอคิวนาน
2. ช�ำระโดยใช้บริการซิตี้แบงก์ออนไลน์
ท่านสามารถใช้บริการ ซิตแี้ บงก์ออนไลน์ได้ดว้ ยวิธที งี่ า่ ยและสะดวกคือ
• คลิกสู่ www.citibank.co.th
• คลิก “เข้าสูร่ ะบบ” (Login) ทีเ่ มนูดา้ นซ้ายระบุรหัสผูใ้ ช้งานและรหัสผ่านแล้วท�ำตามค�ำ
แนะน�ำเพือ่ เข้าสูร่ ะบบ
• เลือก “โอนเงินระหว่างบัญชี” เพือ่ ช�ำระจากบัญชีออมทรัพย์ทที่ า่ นมีกบั ธนาคาร
ส�ำหรับลูกค้าใหม่ ท่านสามารถคลิก “สมัครซิตแี้ บงก์ ออนไลน์” เพือ่ ตัง้ รหัสผูใ้ ช้งาน (User ID)
และรหัสผ่าน (Password) โดยตัวท่านเองโดยใช้ขอ้ มูลหมายเลขบัตร รหัสเอทีเอ็ม และเลขที่
บัญชี ซึง่ ท่านจะเข้าใช้งานระบบ ได้ทนั ทีทตี่ งั้ รหัสผูใ้ ช้งาน และรหัสผ่านเสร็จสมบูรณ์ หากท่าน
ไม่มหี รือจ�ำรหัสเอทีเอ็มไม่ได้ สามารถติดต่อขอใหม่ได้ทซี่ ติ โี้ ฟน แบงก์กงิ้
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3. ช�ำระ ณ ที่ท�ำการไปรษณีย์
ท่านสามารถช�ำระด้วยเงินสด ณ ทีท่ ำ� การไปรษณียไ์ ด้ทกุ แห่งทัว่ ประเทศ เพียงน�ำใบแจ้งยอด
บัญชีของตัวท่านเองทีม่ ี Bar Code และช�ำระด้วยเงินสด
4. ช�ำระโดยหักบัญชีผ่านธนาคารซิตี้แบงก์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
ท่านสามารถช�ำระโดยการอนุมัติให้หักบัญชีออมทรัพย์ที่ท่านเปิดกับธนาคารเต็มจ�ำนวน ตาม
จ�ำนวนเงินทีป่ รากฏในใบแจ้งยอดบัญชี หรือจ�ำนวนขัน้ ต�ำ่ ทีธ่ นาคารก�ำหนดในการช�ำระบัญชีบตั ร
ของท่านในทุกเดือน เพียงกรอกหนังสือยินยอมให้หกั บัญชีธนาคารและส่งมายังธนาคารซิตแี้ บงก์
โดยปกติบริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารจะเริม่ ได้ประมาณ 1 เดือน หลังจากธนาคารได้รบั หนังสือ
ยินยอมให้หกั บัญชี และได้รบั การยืนยันจากธนาคารทีท่ า่ นมีบญั ชีอยู่ ทัง้ นีท้ า่ นสามารถตรวจสอบ
การเริม่ บริการหักบัญชีได้จากใบแจ้งยอดบัญชี ซึง่ จะปรากฏข้อความ “WE WILL DEDUCT
YOUR PAYMENT THROUGH YOUR BANK ACCOUNT ON THE PAYMENT
DATE (วันที)่ ” อนึง่ การช�ำระโดยวิธนี ี้ ท่านยังคงจะได้รบั ใบแจ้งยอดบัญชีกอ่ นการหักเงินเช่น
เดียวกับการช�ำระด้วยวิธอี นื่
ทั้งนี้ท่านยังสามารถเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนเงินที่จะช�ำระได้ตามที่ท่านต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการ
เปลีย่ นแปลงแบบชัว่ คราวหรือแบบถาวรทีไ่ ม่นอ้ ยกว่าเงินขัน้ ต�ำ่ ทีธ่ นาคารก�ำหนด โดยติดต่อเจ้า
หน้าทีซ่ ติ โี้ ฟน แบงก์กงิ้ 5 วันท�ำการก่อนวันครบก�ำหนดช�ำระเงิน
ท่านควรตรวจสอบให้บัญชีธนาคารของท่านมีเงินเพียงพอในการหักบัญชี ตามก�ำหนดวันและ
เวลาของธนาคารเจ้าของบัญชีธนาคารของท่านอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยท่านต้องตรวจสอบก�ำหนด
วันและเวลาส�ำหรับการหักบัญชีดงั กล่าวด้วยตนเอง หากท่านฝากเงินเข้าบัญชีผา่ นเครือ่ งเอทีเอ็ม
หรือฝากเป็นเช็ค โปรดสอบถามธนาคารสาขาทีท่ า่ นมีบญ
ั ชีนนั้ อยูว่ า่ ควรน�ำฝากภายในวันและ
เวลาใดเงินจึงจะเข้าบัญชีทนั ก�ำหนดวันหักบัญชี
ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่
www.citibank.co.th/th/credit-cards/card-interest-rates-fees.htm
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5. ช�ำระที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธ.ก.ส. ธนาคารทิสโก้
และธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ทั่วประเทศ
ท่านสามารถช�ำระได้ในวันและเวลาท�ำการของธนาคารเพียงท่านกรอกแบบฟอร์มการช�ำระเงิน
ที่แนบมาพร้อมกับใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือน และน�ำไปช�ำระได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี
ไทย ธ.ก.ส. ธนาคารทิสโก้ และธนาคารกรุงเทพสาขาใดก็ได้ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ โดยท่าน
สามารถช�ำระเป็นเงินสด หรือเช็คสัง่ จ่ายในนาม “ธนาคารซิตแี้ บงก์เพือ่ บัญชีเลขที่ 04-xxxxxxxx” หรือ “ธนาคารซิตแี้ บงก์เพือ่ บัญชีเลขที่ 05-xxxx-xxxx” หรือ “ธนาคารซิตแี้ บงก์เพือ่
บัญชีเลขที่ 8x-xxxx-xxxx”
ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่
www.citibank.co.th > รายละเอียดคูม่ อื สมาชิกบัตรเครดิตซิตแี้ ละบัญชีซติ ี้ เรดดีเ้ ครดิต > บัญชี
ซิตี้ เรดดี้เครดิต > ข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต
6. ช�ำระโดยการโอนเงินผ่านทางโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ

ซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง

ทีห่ มายเลข 1588 (เฉพาะท่านทีม่ บี ญ
ั ชีออมทรัพย์กบั ธนาคารซิตแี้ บงก์เท่านัน้ ) ท่านสามารถท�ำ
รายการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อช�ำระบัตรบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตด้วยตัวท่านเอง โดยใช้
หมายเลขบนบัตรซิตี้ เรดดีเ้ ครดิต และรหัสโทรศัพท์ในการท�ำรายการ
7. ช�ำระที่ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ “เคาน์เตอร์เซอร์วิส”
ท่านสามารถช�ำระเงินได้ทรี่ า้ นค้าทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์ “เคาน์เตอร์เซอร์วสิ ” เช่น ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น
เพียงน�ำใบแจ้งยอดบัญชีของตัวท่านเองทีม่ ี Bar Code และช�ำระด้วยเงินสด โดยท่านจะได้รบั
วงเงินคืนทันทีหลังช�ำระเงิน
8. ช�ำระที่เอ็มเปย์ สเตชั่น และร้านเทเลวิซ
โดยท่านจะได้รบั วงเงินคืนทันทีหลังช�ำระเงิน

ทุกสาขาทั่วประเทศ
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ช�ำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
(ตู้เอทีเอ็ม ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ หรืออินเตอร์เน็ต)
ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย* ธนาคารทิสโก้** และ ธ.ก.ส.**
9.

ท่านสามารถช�ำระเงินผ่านช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารดังกล่าว โดยผูใ้ ห้บริการจะหัก
ค่าบริการจากบัญชีของท่าน โปรดเก็บหลักฐานการช�ำระเงินทุกครัง้
*ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ให้บริการเฉพาะช่องทางอินเตอร์เน็ตเท่านัน
้
**ธ.ก.ส. และธนาคารทิสโก้ ให้บริการเฉพาะช่องทางเอทีเอ็มเท่านัน
้
10. ช�ำระเงินที่เทสโก้ โลตัส ทุกแห่งทั่วประเทศ
เพียงน�ำใบแจ้งยอดบัญชีของท่านเองทีม่ ี Bar Code และช�ำระด้วยเงินสด โดยท่านจะได้รบั
วงเงินคืนทันทีหลังช�ำระเงิน
หมายเหตุ: 1. กรณีชำ� ระด้วยเช็คไม่วา่ ท่านจะช�ำระโดยวิธใี ด กรุณาขีดคร่อมพร้อมทัง้ เขียน “ACCOUNT PAYEE” และ
ขีดฆ่าผูถ้ อื “BEARER” พร้อมกับแนบส่วนล่างของใบแจ้งยอดบัญชีมาพร้อมกับเช็คด้วยธนาคารจะน�ำเงินเข้าบัญชีของท่าน
ต่อเมือ่ เช็คนัน้ ได้รบั การเรียกเก็บเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว 2. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมในการช�ำระ
เงิน กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการช�ำระเงิน ณ จุดบริการต่างๆ ได้ที่ 1588 ตลอด 24 ชั่วโมง 3. ในกรณีที่ท่านช�ำระต่าง
ธนาคาร หรือ ณ สถานทีช่ ำ� ระเงินทีธ่ นาคารซิตแี้ บงก์กำ� หนดให้ขอ้ 3, 4, 5 และ 9 ยอดช�ำระจะถูกบันทึกในบัญชีซติ ี้ เรดดี้
เครดิตของท่านหลังจากวันทีท่ า่ นช�ำระ 2 วันท�ำการธนาคาร 4. ในกรณีทที่ า่ นช�ำระเงินผ่านช่องทางทีม่ กี ารคิดค่าธรรมเนียม
ณ จุดให้บริการ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดก่อนใช้บริการ และตรวจสอบความถูกต้องของใบรับช�ำระเงินทุกครัง้
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ล�ำดับการหักลดยอดหนี้คงค้าง
โดยปกติจ�ำนวนเงินที่ช�ำระจะน�ำไปหักลดยอดหนี้คงค้างตามล�ำดับ
กล่าวคือหักเพื่อช�ำระค่างวดรายเดือนทั้งหมดที่ถึงก�ำหนดช�ำระก่อน หลังจากนั้นจะท�ำการหัก
เพื่อช�ำระดอกเบี้ย ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดขึ้น ก่อนน�ำไปหักเงินต้นคงค้าง ณ วัน
สรุปยอดบัญชี กรณีที่มีเงินเหลือหลังจากช�ำระยอดตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ธนาคารฯ จะน�ำ
เงินที่เหลือนั้นช�ำระยอดหนี้คงค้างที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระเงินซึ่งไม่รวมถึงค่างวดรายเดือนที่ยัง
ไม่ถูกเรียกเก็บ หลังจากนั้นหากกรณีมีเงินเหลือ ธนาคารฯ จะท�ำการหักยอดเพื่อท�ำการช�ำระ
หนีท้ มี่ อี ยูต่ ามวิธแี ละล�ำดับดังกล่าวในงวดถัดๆ ไป โดยจ�ำนวนเงินส่วนทีช่ ำ� ระเกินจะแสดงอยู่
ในช่องจ�ำนวนเงินช�ำระเกินในใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือน

ค่าติดตามทวงถามหนี้
ในกรณีที่ท่านผิดนัดช�ำระหนี้ ช�ำระไม่ครบตามยอดขั้นต�่ำที่เรียกเก็บ
หรือท�ำการช�ำระล่าช้ากว่าวันก�ำหนดช�ำระ ท่านจะต้องช�ำระค่าติดตาม
ทวงถามหนี้ในอัตรา 100 บาท/รอบบัญชี
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ข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับ
บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต
บัตรหาย
ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาบัตรหายหรือ บัตรถูกขโมย
• ภายในประเทศ ท่านสามารถแจ้งได้ที่ซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง โทร. 1588
• ต่างประเทศ ท่านสามารถแจ้งได้ที่ซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง
โทร. (662) 232-2484
เจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยประสานงานเพื่อด�ำเนินการอายัดบัตรและ
อ�ำนวยความสะดวกในการออกบัตรใหม่ให้ท่านเมื่อท่านแจ้งให้
ธนาคารทราบ

การต่ออายุบัญชี
ทุกๆปี ธนาคารจะท�ำการพิจารณาประวัติการใช้บัญชีซิตี้ เรดดี้
เครดิต การช�ำระเงิน ประกอบกับข้อมูลอื่นๆ เพื่อพิจารณาต่ออายุ
การใช้บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตของท่าน
ธนาคารมีความจ�ำเป็นต้องระงับการให้บริการ หากพบว่าไม่เป็นไปตามกฏเกณฑ์ และเงื่อนไข
ของธนาคารฯ โดยธนาคารฯ จะท�ำการแจ้งให้ท่านทราบทางจดหมาย
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การต่ออายุบัตร
บัตรซิต้ี เรดดี้เครดิตที่ท่านได้รับมีอายุใช้ได้
ออกบัตร

5

ปี โดยนับจากวันที่

การต่ออายุบัตรจะเป็นไปตามอัตโนมัติโดยธนาคารจะจัดส่งบัตรใหม่ให้ท่านล่วงหน้าก่อนบัตร
เก่าของท่านจะหมดอายุ
เมือ่ ท่านได้รบั บัตรใหม่แล้วกรุณาท�ำลายบัตรเก่าของท่านทันที เพือ่ ป้องกันการสับสนและบุคคล
อืน่ ทีอ่ าจน�ำบัตรเก่าของท่านไปใช้ การแจ้งบอกเลิกการใช้บตั รซิตี้ เรดดีเ้ ครดิต ท่านจะต้องแจ้ง
ให้ธนาคารฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

การเก็บรักษารหัสเอทีเอ็ม
เพื่อความปลอดภัยจากการถูกโจรกรรม ท่านควรเก็บรักษารหัส
เอทีเอ็ม หรือรหัสกดเงินสดเป็นความลับไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ
รวมถึงไม่มอบหรือโอนบัตรกดเงินสด (บัตรซิตี้การ์ด) หรือรหัส
เอทีเอ็มให้บุคคลอื่นใช้แทน แม้บุคคลนั้นกล่าวอ้างว่าเป็นตัวแทน
ธนาคารฯ หรือได้รับมอบหมายเพื่อรับบัตรคืนจากท่านโดยตรง

การเปลี่ยนรหัสเอทีเอ็ม (ATM PIN)
ท่านสามารถขอรหัสเอทีเอ็มใหม่ หรือเปลี่ยนรหัสเอทีเอ็มได้ง่ายๆ
เพียงโทร. 1588 หรือที่เว็บไซต์ www.citibank.co.th โดยใช้รหัส
ผู้ใช้และรหัสผ่าน

กรณีต้องการขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่
หรือหมายเลขโทรศัพท์
ในกรณีทที่ า่ นต้องการเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยู่ สถานทีต่ ดิ ต่อ หรือหมายเลข
โทรศัพท์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง โทร. 1588 หรือ
www.citibank.co.th โดยใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
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ข้อแนะน�ำในการกดเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม
• สังเกตบริเวณทีต่ งั้ ตูเ้ อทีเอ็มก่อนทีจ่ ะเข้าไปใช้ หลีกเลีย่ งการใช้ตเู้ อทีเอ็ม หากเห็นว่ามีบคุ คล
น่าสงสัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว
• สังเกตดูที่ตู้ว่ามีการถูกดัดแปลงหรือไม่ หากสังเกตเห็นอุปกรณ์แปลกปลอม ท่านไม่ควรใช้
ตู้เอทีเอ็มนั้น นอกจากนี้ท่านควรดูว่าบนหน้าจอแสดงข้อความแนะน�ำการใช้ตู้เอทีเอ็มที่ผิด
ไปจากข้อความที่ท่านเคยใช้บริการหรือไม่ หากท่านสงสัยว่าตู้เอทีเอ็มนั้นถูกดัดแปลง ท่าน
ควรใช้ตู้เอทีเอ็มตู้อื่น รวมทั้งแจ้งให้ทางธนาคารเจ้าของตู้ทราบ
• ขณะรอใช้ตู้อยู่ในแถว ควรรักษาระยะห่างกับคนอื่นที่อยู่ในแถว และควรระวังไม่ให้ใคร
สามารถแอบดูระหว่างที่ท่านก�ำลังกดรหัสเอทีเอ็ม
• โปรดยืนใกล้กบั ตูเ้ อทีเอ็ม โดยใช้ลำ� ตัว และมือบัง เพือ่ ให้แน่ใจว่าไม่มใี ครมองเห็นขณะทีท่ า่ น
ก�ำลังใส่รหัสเอทีเอ็ม ในระหว่างใช้ตเู้ อทีเอ็มควรยืนประชิดกับตัวเครือ่ ง และควรเอามือป้อง
แผงคียบ์ อร์ดในขณะทีใ่ ส่รหัสเอทีเอ็ม (โดยอาจจะใช้ขอ้ นิว้ กลางกดรหัสแทนปลายนิว้ )
• ท�ำตามขัน้ ตอนทีแ่ สดงบนจอ เช่น ข้อแนะน�ำทีบ่ อกไม่ให้ทา่ นใส่รหัสก่อนจนกระทัง่ ตูเ้ อทีเอ็ม
บอกให้ใส่ เป็นต้น
• หากท่านรู้สึกว่าตูท้ �ำงานไม่เป็นไปตามปกติ ท่านควรกดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อรับบัตรคืน และ
ไปใช้ตเู้ อทีเอ็มตูอ้ ื่นแทน นอกจากนี้ควรรายงานธนาคารเจ้าของตูใ้ ห้ทราบ
• ไม่ควรสอดบัตรในช่องสอดบัตรด้วยความรุนแรง หรือในลักษณะฝืน
• เก็บสลิปที่ท�ำรายการทุกครั้ง เพื่อไว้ใช้เปรียบเทียบกับรายการที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชี
ของท่าน
• หากบัตรของท่านติด ถูกยึด หรือสูญหาย ท่านควรโทรแจ้งซิตโี้ ฟน แบงก์กงิ้ ทีโ่ ทร. 1588 ทันที
• ท่านสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคารฯ ได้ทเี่ ว็บไซต์
www.citibank.co.th/th/credit-cards/card-interest-rates-fees.htm

