รายละเอียดคู่มือสมาชิก

บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

สารบัญ
บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต
บัตรซิตี้ เรดดี้เครดิต
วิธีการใช้บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

1
2
3

สิทธิประโยชน์ส�ำหรับบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กดเงินสด
สั่งเงินก้อนโอนเข้าบัญชี
แบ่งช�ำระผ่านระบบแบ่งช�ำระรายเดือน Citi PayLite
วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่า ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน หรือ 1,000,000 บาท
วงเงินพิเศษชั่วคราว
คล่องตัวสูงสุดกับการช�ำระคืนขั้นต�่ำเพียง 1% หรือ 200 บาท
บริการซิตี้แบงก์ออนไลน์
บริการแจ้งเตือนข้อมูลบัญชีผ่าน SMS/อีเมล และ บริการ e-statement
บริการซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง
®
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ใบแจ้งยอดบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต
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ใบแจ้งยอดบัญชีประจ�ำเดือน
รายละเอียดที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชี
ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งยอดบัญชี
ตัวอย่างการค�ำนวณดอกเบี้ย
ช่องทางการช�ำระเงิน
ล�ำดับการหักลดยอดหนี้คงค้าง
ค่าติดตามทวงถามหนี้
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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 02-232-4288 หรือท�ำรายการ
ออนไลน์ 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 หรือที่ www.citibank.co.th
วงเงินสินเชือ่ ทีไ่ ด้รบั คือวงเงินสูงสุดทีท่ า่ นสามารถน�ำไปใช้ได้ ซึง่ วงเงินจะลดลงเมือ่ ท่านใช้วงเงิน
และจะเพิ่มขึ้นเมื่อท่านได้ช�ำระคืนจ�ำนวนที่ได้ใช้ไป ในการท�ำรายการสั่งเงินก้อนโอนเข้าบัญชี
หรือแบ่งช�ำระผ่านระบบแบ่งช�ำระรายเดือน Citi PayLite วงเงินจะถูกหักเท่ากับจ�ำนวนเงินโอน
หรือจ�ำนวนเงินทีใ่ ช้ไปเต็มจ�ำนวน
®
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วงเงินพิเศษชั่วคราว
เมื่อท่านมีความต้องการใช้เงินจ�ำนวนมากกว่าวงเงินที่ได้รับการ
อนุมัติ ท่านสามารถขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวผ่านซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง
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 1%
หรือ 200 บาท
ส�ำหรับการกดเงินสดจากตูเ้ อทีเอ็มท่านสามารถเลือกช�ำระเงินคืนใน
แต่ละเดือนได้มากน้อยตามความต้องการ โดยสามารถเลือกช�ำระขัน้
ต�่ำเพียง 1% ของยอดเบิกเงินสดผ่านบัตรฯ หรือ 200 บาท แล้ว
แต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่า
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 15 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป อัตราการผ่อนช�ำระเงินคืนขั้นต�่ำในแต่ละรอบบัญชี จะ
มีวิธีค�ำนวณ ดังนี้
• 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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บริการซิตี้แบงก์ออนไลน์

ซิตแี้ บงก์ออนไลน์ เสนอการบริการต่างๆ ของบัญชีซติ ี้ เรดดีเ้ ครดิต
ทางอินเตอร์เน็ต โดยท่านท่านสามารถใช้งานได้ทกุ วันตลอด 24 ชม.
จากทุกที่ ทั่วทุกมุมโลก โดยไม่เสียค่าบริการใดๆ เพียงเข้าไปที่
www.citibank.co.th

ท่านสามารถตรวจสอบรายการใช้จ่ายล่าสุด ใบแจ้งยอดบัญชีฯ อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม
ตามประกาศธนาคารฯ และบริการอื่นๆ ของธนาคารฯ เช่น เปลี่ยนรหัส ATM ขอใบแจ้งยอด
บัญชี สมัครบริการแจ้งเตือนทางบัญชี ผ่าน SMS/อีเมล และสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีทางอีเมล

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

เช่น แจ้งเตือนวันครบก�ำหนดช�ำระเงิน เป็นต้น สมัครใช้บริการ โดยผ่านซิตแี้ บงก์ออนไลน์ พร้อม
ทางเลือกใหม่ในการรับใบแจ้งยอดบัญชีอเิ ล็กทรอนิกส์ (e-statement) ส่งตรงถึงอีเมลท่านทุก
เดือน โดยไม่ตอ้ งรอไปรษณีย์ และเพิ่มความปลอดภัย ด้วยรหัสส่วนตัวในการเช็คบัญชี ดู
รายละเอียดเพิ่มที่ www.citibank.co.th

บริการซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง

นอกเหนือจากบริการซิตี้โมบายล์แอป ซิตี้แบงก์ออนไลน์ที่ท่าน
สามารถท�ำธุรกรรมต่างๆ ได้แล้ว ทางธนาคารยังมีบริการซิตี้โฟน
ผ่านระบบอัตโนมัติที่จะถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์การใช้งานมาก
ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการติดตามสถานะใบสมัคร ตรวจสอบยอดใช้จ่าย
และอื่นๆอีกมากมาย พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ซิตี้โฟนยังพร้อมให้บริการ
ในด้านต่างๆ ดังนี้

• แจ้งบัตรหาย
• ติดต่อเรื่องค่าธรรมเนียมรายปี
• แจ้งทักท้วงรายการ
• การจัดการการรับข้อมูลข่าวสารของท่าน
• รายการเงินสดโทรสั่งได้ และอื่นๆ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁ ¤ÅÔ¡ --> https://www.citibank.co.th/th/footer/ContactUs.ht-m?
lid=THTHCBLCRLNTLContactUsCA
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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 หรือผ่านซิตโี้ มบาล์แอป ซึง่ โดย
ปกติทา่ นจะได้รบั ใบแจ้งยอดบัญชีนไี้ ม่เกิน 7 วัน
หลังจากวันครบรอบบัญชี
หมายเหตุ: ในกรณีทที่ า่ นไม่ได้รบั ใบแจ้งยอดบัญชีภายในเวลาก�ำหนดดังกล่าวหรือหากท่านต้องการเปลีย่ นแปลง สามารถ
เรียกดูใบแจ้งยอดบัญชีและเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยูห่ รืออีเมลได้ผา่ นซิตโี้ มบาล์แอป หรือ ซิตแี้ บงก์ออนไลน์ ได้ทกุ ที่ ทุกเวลา
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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
ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันครบก�ำหนดช�ำระเงิน ถ้าท่านสามารถพิสจู น์ได้วา่ ค่าใช้จา่ ยในใบแจ้ง
ยอดบัญชีไม่ถกู ต้อง และไม่ได้เป็นความผิดหรือบกพร่องของท่านเอง ท่านจะต้องทักท้วงภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีท่ า่ นได้รบั ใบแจ้งยอดบัญชี มิฉะนัน้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์
ทีจ่ 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 = 4,118.03 บ.

25 ก.พ.
7 วัน

24 วัน

ช�ำระยอดบัญชีครัง้ ที่ 1
= 4,118.03 บ.
วันสรุปยอดบัญชีครัง้ ที่ 2
ยอดเรียกเก็บทัง้ หมด = 14,745.27 บ.
ยอดขัน้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งช�ำระ = 4,944.27 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) = (10,000*1% + 46.03) + 3,972 บ.
			
= 146.03 + 3,972 = 4,118.03 บ.
เงินต้น = 100 บ.
หมายเหตุ (1)
		
(2)
		
		
		
(3)
		
(4)
		

ดอกเบีย้ = 46.03 บ.

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 - 100)*28%*7]/365 =53.16 บ.
ยอดเรียกเก็บทัง้ หมด = (9,900 + 184.11 + 53.16) + 4,608 บ.
			
= 14,745.27 บ.
ยอดขัน้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งช�ำระ(1) = (9,900*1% + 184.11 + 53.16) + 4,608 บ.
			
= 336.27 + 4,608 = 4,944.27 บ.

ยอดชั้นต�่ำที่ต้องช�ำระ = (1%ยอดเงินต้นคงเหลือของการกดเงินสด + 100%ดอกเบี้ยที่เรียกเก็บในรอบบัญชีนั้น) + จ�ำนวนเงินผ่อน
ช�ำระต่อเดือน (ถ้ามี)
ในกรณีทที่ า่ นไม่มกี ารเบิกถอนเงินสดอีกหลังจากนัน้ และท่านช�ำระเต็มจ�ำนวนตามจ�ำนวนเงินเรียกเก็บทัง้ หมด คือ 14,018.03 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�ำระเงินผ่านหลากหลายช่องทาง รายละเอียดเพิม่ เติม
ที่ https://citi.asia/thScCBEb

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
1. ก่อนท�ำการแจ้งบัตรหายหรือถูกลักขโมย ท่านสามารถ "ระงับ
การใช้งานบัตรชัว่ คราว" ได้ผา่ นซิตโี้ มบายล์แอปโดยบัตรนัน้ จะถูก
ระงับการท�ำรายการซือ้ สินค้าและการช�ำระเงิน หากแต่รายการล่วง
หน้าที่ก�ำหนดไว้ยังจะมีผล ('การตั้งค่า' > 'การตั้งค่าใช้งานบัตร'
> 'บัตรของฉัน' > แล้วเลือกบัตรที่ต้องการ > 'ระงับการใช้บัตร
ชัว่ คราว') ทัง้ นีท้ า่ นสามารถเปิดใช้งานบัตรได้อกี ครัง้ หากพบบัตร
ที่สูญหาย
2. ท่ า นสามารถแจ้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารบั ต รเครดิ ต ซิ ตี้ เพื่ อ ด� ำ เนิ น การ
อายัดบัตรและออกบัตร

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

17

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
ที่เว็บไซต์ www.citibank.co.th โดยใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
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กรณีต้องการขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่
หรือหมายเลขโทรศัพท์
ท่านสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวผ่านซิตโี้ มบายล์แอปและซิตแี้ บงก์
ออนไลน์ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นการ
เปลีย่ นแปลงทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ อีเมลล์ที่ www.citibank.
co.th โดยใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน

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 ทันที
• ท่านสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคารฯ ได้ทเี่ ว็บไซต์
www.citibank.co.th/th/credit-cards/card-interest-rates-fees.htm

