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บัญชีซิต้ี เรดด้ีเครดิต เป็นบัญชีที่ออกโดย

ธนาคารซิต้ีแบงก์ซึ่งเป็นสถาบันทางการเงิน    

ช้ันน�าของสหรฐัอเมรกิา ด้วยประสบการณ์ และ 

ความช�านาญ จึงมัน่ใจได้ว่าบญัชีซต้ีิ เรดด้ีเครดิต 

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มอบสิทธิพิเศษ ให้แก่ท่านได้

อย่างเต็มคุณค่าตรงตามความต้องการของ

ท่านที่สุด

ข้อแนะน�ำ: กรณุำเซ็นชือ่ของท่ำนในช่องลำยเซ็นด้ำนหลงับตัรทันทีท่ีได้รบับตัร โดยใช้ลำยเซ็นเหมอืนกับท่ีให้ไว้ในใบ
สมคัร พร้อมท้ังอ่านข้อตกลงและเงือ่นไขการใช้บญัชซิีต้ี เรดด้ีเครดิตประกอบและโดยการเซ็นชือ่หลงับตัรและใช้บตัรน้ี 
ท่านได้ตกลงยอมรบั และปฏิบติัตามเงือ่นไขและข้อบงัคบัตามสญัญาการเป็นสมาชกิบญัชซิีต้ี เรดด้ีเครดิต

โปรดระวงัไม่ให้บตัรพับ งอ หรอืหัก และอย่าให้แถบแม่เหลก็ถูกขดูขดี หรอืสมัผัสกับวตัถุอ่ืนท่ีมแีม่เหลก็หรอืความร้อน 
เน่ืองจากรหัสท่ีถูกบนัทึกไว้จะลบเลอืนไปได้ 

บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต



2

เทคโนโลยชีพิ (ส�ำหรบับตัรรุน่ใหม่)

แถบแม่เหล็ก

หมำยเลขบตัร ชือ่และนำมสกุลผูถื้อบตัร

ช่องลำยเซ็น เดือนปีท่ีบตัรหมดอำยุ

หมำยเลขโทรศัพท์ซิต้ีโฟน แบงก์ก้ิง

ตัวอย่างบัตรซิตี้ เรดดี้เครดิต

ด้านหน้าบัตร

ด้านหลังบัตร
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วิธีการใช้บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

ท่านสามารถใช้บัตรกดเงินสดจากตู้เอทีเอ็มที่มีสัญลักษณ์ 

ได้ทุกตู้ ทุกธนาคาร กว่า 30,000 ตู้ทั่วประเทศ และจากตู้เอทีเอ็ม

ของซิตี้แบงก์ กว่า 20,000 ตู้ทั่วโลก โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการ

กดเงิน*

ท่ำนสามารถเลือกท�ารายการผ่านตู้เอทีเอ็มโดยเลือกเมนู “ถอนเงินจากบัญชีบัตรเครดิต” ที่ตู้
เอทีเอ็มต่างธนาคาร หรือเลือกเมนู “ถอนเงินจากบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต” ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคาร
ซิตี้แบงก ์เบกิถอนได้สงูสดุ 5 ครัง้ หรอืไม่เกิน 100,000 บาทต่อวนั โดยวงเงินสงูสดุในการเบกิ
จ่ายแต่ละครัง้จะขึน้อยูกั่บวงเงนิสงูสดุในการเบกิจ่ายจากตู้เอทีเอม็ของธนาคารฯ ท่ีท่านใช้บรกิาร 
และวงเงนิในบญัชขีองท่านท่ีเหลอือยู ่ณ ขณะน้ัน
*ในกรณีท่ีท่านเบกิถอนเงนิจากบญัชซิีต้ี เรดด้ีเครดิต จากตู้เอทีเอ็มในต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมในการเบกิถอนน้ัน
จะได้รับการยกเว้นเฉพาะตู้เอทีเอ็มของธนาคารซิต้ีแบงก์ท่ัวโลก ยกเว้นตู้เอทีเอ็มของธนาคารซิต้ีแบงก์ในประเทศ
อาร์เจนตินา, ออสเตรเลยี, คอสตารกิา, เอลซัลวาดอร์, กัวเตมาลา, เกาหลใีต้, นิการากัว, ปานามา และเปร ูซ่ึง
รายชือ่ประเทศอาจมกีารเปลีย่นแปลง ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ใน
กรณีเบกิถอนเงนิผ่านตู้เอทีเอม็ของธนาคารอ่ืนๆ อาจมค่ีาธรรมเนียมในการเบกิถอน ท้ังน้ีขึน้อยูกั่บธนาคารฯ ผู้เป็น
เจ้ำของตู้เอทีเอม็

สิทธิประโยชน์ส�าหรับ

บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

ท่านสามารถใช้บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ในการเบิกถอนเงินสดจากตู้

เอทเีอม็ หรอืแบ่งช�าระผ่านระบบแบ่งช�าระรายเดือน Citi PayLite® หรอื

ใช้โปรแกรมเงินสดโทรสั่งได้ และรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย

ได้ตามที่ท่านต้องการ 

• เซน็ชือ่หลังบตัรซต้ีิ เรดด้ีเครดติ ทนัทีท่ีท่านได้รับบตัร 
• ไม่ควรเขยีน หรอืเก็บรหัสเอทีเอม็ (ATM PIN) ไว้รวมกับบตัรซิต้ี เรดด้ีเครดิต
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้รบับตัรซิต้ี เรดด้ีเครดิตคนื หลงัการเบกิถอนเงนิจากตู้เอทีเอม็ทุกครัง้
• ไม่ควรเปิดเผยรหัสเอทีเอ็มของท่านกับใคร ท่านควรเป็นผู้เดียวท่ีรูร้หัสดังกล่าว
• ในการต้ังรหัสเอทีเอม็ พยายามเลอืกรหัสท่ีท่านสามารถจ�าได้ง่าย แต่ไม่ควรใช้ตัวเลขท่ีผูอ้ืน่
 อาจเดาได้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ วนัเกิด ทะเบยีนรถ เป็นต้น
• หากบตัรซิต้ี เรดด้ีเครดิต ของท่านติดอยูใ่นตู้เอทีเอ็ม ควรระวงัผูท่ี้แสดงความหวงัดีเข้ามา 
 ช่วยเหลอื เพราะผู้ท่ีมาช่วยอาจแฝงด้วยเจตนาท่ีไม่ดี และอาจใช้วธิกีารต่างๆ เพ่ือล่วงรูร้หัส 
 เอทีเอม็ของท่าน แล้วอาจน�าบตัรของท่านท่ีค้างอยูใ่นตู้เอทีเอม็มากดถอนเงนิในภายหลงั

กดเงินสด
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การพิจารณาวงเงินท่ีจะได้รับการอนุมัติข้ึนอยู่กับดุลพินิจของ

ธนาคารฯ

ท่ำนสามารถตรวจสอบวงเงนิท่ีท่านได้รบัจากใบแจ้งยอดบญัชรีายเดอืน หรอืท่ี www.citibank.co.th 
วงเงนิสนิเชือ่ท่ีได้รบัคอืวงเงนิสงูสดุท่ีท่านสามารถน�าไปใช้ได้ ซ่ึงวงเงนิจะลดลงเมือ่ท่านใช้วงเงนิ 
และจะเพ่ิมขึ้นเมื่อท่านได้ช�าระคืนจ�านวนท่ีได้ใช้ไป ในการท�ารายการสั่งเงินก้อนโอนเข้าบัญชี 
หรอืแบ่งช�าระผ่านระบบแบ่งช�าระรายเดือน Citi PayLite® วงเงนิจะถูกหักเท่ากับจ�านวนเงนิโอน 
หรอืจ�านวนเงนิท่ีใช้ไปเต็มจ�านวน 

วงเงนิสูงสุดถงึ 5 เท่า ของรายได้เฉล่ียต่อเดอืน 

หรือ 1,000,000 บาท

เปลี่ยนวงเงินเป็นเงินสดภายใน 1 วันท�าการ

โอนเข้าบญัชธีนาคารใดก็ได้ โดยไม่มค่ีาธรรมเนียมการโอนเงนิ พร้อมแบ่งเบาภาระ เลอืกแบ่งช�าระ 
ตามความต้องการได้นานสงูสดุ 48 เดือน ด้วยข้อเสนอสดุพิเศษ โทร 02-232-4288 หรอืท�ารายการ 
ออนไลน์ ได้ท่ี www.citibank.co.th/cash

สั่งเงินก้อนโอนเข้าบัญชี

แบ่งช�าระดอกเบีย้ 0% เม่ือซือ้สินค้าหรอืบรกิาร ได้ทุกหมวดหมู่ตาม

ความต้องการ 

เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการ ผ่านระบบแบ่งช�าระรายเดือน Citi PayLite® ที่ร้านค้าชั้นน�าทีร่่วม
รายการกว่า 4,000 ร้านค้าท่ัวประเทศ ด้วยดอกเบีย้ 0% ได้นานสงูสดุถึง 24 เดือน หรอื ดอกเบีย้ 
เริ่มต้นที่ 0.59% ได้นานสูงสุดถึง 48 เดือน

แบ่งช�าระผ่านระบบแบ่งช�าระรายเดือน

Citi PayLite®
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เมื่อท่านมีความต้องการใช้เงินจ�านวนมากกว่าวงเงินท่ีได้รับการ

อนุมัติ ท่านสามารถขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวผ่านซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง

ท่ำนจะสามารถใช้วงเงินชั่วคราวได้ทันที และท่านจ�าเป็นต้องช�าระจ�านวนเงินท่ีใช้จ่ายท่ีเกิน
วงเงินปกติของท่านภายใน 1 เดือน หลังจากได้รับการอนุมัติ โดยการอนุมัติวงเงินชั่วคราวจะ
พิจารณาจากประวติัการช�าระเงนิและระยะเวลาการเป็นสมาชกิของท่าน วงเงนิสงูสดุท่ีท่านได้
รับจะต้องไม่เกินกว่าที่ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด*

*ท้ังน้ีการอนุมติัวงเงนิชัว่คราวท่ีเกินกว่า 5 เท่า จะเป็นไปตามข้อก�าหนดของทางธนาคารฯ และธนาคารแห่งประเทศไทย

วงเงินพิเศษชั่วคราว

ส�าหรบัการกดเงนิสดจากตู้เอทเีอม็ท่านสามารถเลือกช�าระเงนิคนืใน

แต่ละเดือนได้มากน้อยตามความต้องการ โดยสามารถเลือกช�าระข้ัน

ต�่าเพียง 1% ของยอดเบิกเงินสดผ่านบัตรฯ

ในกรณีท่ีมค่ีางวดรายเดือนของโปรแกรมเงินสดโทรสัง่ได้และ/หรอืโปรแกรมแบ่งช�าระรายเดือน 
Citi PayLite ท่านจะต้องช�าระค่างวดรายเดือนท้ังหมดเต็มจ�านวน หรอืในกรณีท่ีมยีอดใช้จ่าย
เกินวงเงนิ ยอดส่วนท่ีเกินวงเงินดังกล่าวจะถูกเรยีกเก็บเต็มจ�านวนเช่นกัน

อตัรำกำรผ่อนช�ำระเงนิคนืขัน้ต�ำ่
ต้ังแต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2564 เป็นต้นไป อตัราการผ่อนช�าระเงนิคนืขัน้ต�า่ในแต่ละรอบบญัช ีจะ 
มีวิธีค�านวณ ดังนี้
• 1% ของยอดเบกิเงนิสดผ่านบตัรฯ รวมถึงยอดใช้จ่ายเกนิวงเงนิ + 100% ของยอดดอกเบีย้และ 
 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามใบแจ้งยอดบัญชี + ยอดการใช้จ่ายแบบผ่อนช�าระรายเดือน  
 PayLite หรือ PayLite Conversion On Phone/Online หรือ Cash Advance  
 on Phone/Online ซึ่งลูกค้าจะต้องช�าระเต็มจ�านวนตามอัตราที่เรียกเก็บในใบแจ้งยอด 
 บัญชีของแต่ละเดือน

คล่องตัวสูงสุดกับการช�าระคืนขั้นต�่าเพียง 1%
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ซติีแ้บงก์ออนไลน์ เสนอการบรกิารต่างๆ ของบญัชีซต้ีิ เรดด้ีเครดิต 

ทางอนิเตอร์เนต็ โดยท่านท่านสามารถใช้งานได้ทกุวนัตลอด  24 ชม. 

จากทุกที่ ทั่วทุกมุมโลก โดยไม่เสียค่าบริการใดๆ เพียงเข้าไปที่        

www.citibank.co.th

ท่ำนสามารถตรวจสอบรายการใช้จ่ายล่าสุด ใบแจ้งยอดบัญชีฯ อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม
ตามประกาศธนาคารฯ และบริการอื่นๆ ของธนาคารฯ เช่น เปลี่ยนรหัส ATM ขอใบแจ้งยอด
บญัช ีสมคัรบรกิารแจ้งเตือนทางบญัช ีผ่าน SMS/อเีมล และสมคัรรบัใบแจ้งยอดบญัชทีางอเีมล

บริการซิตี้แบงก์ออนไลน์

นอกเหนือจากบริการซิต้ีโมบายล์แอป ซิต้ีแบงก์ออนไลน์ท่ีท่าน

สามารถท�าธุรกรรมต่างๆ ได้แล้ว ทางธนาคารยังมีบริการซิต้ีโฟน

ผ่านระบบอัตโนมัติที่จะถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์การใช้งานมาก

ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการติดตามสถานะใบสมัคร ตรวจสอบยอดใช้จ่าย

และอื่นๆอีกมากมาย พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ซิตี้โฟนยังพร้อมให้บริการ

ในด้านต่างๆ ดังนี้

• แจ้งบัตรหำย
• ติดต่อเรื่องค่าธรรมเนียมรายปี
• แจ้งทักท้วงรำยกำร
• กำรจัดกำรกำรรับข้อมูลข่ำวสำรของท่ำน
• รายการเงินสดโทรสั่งได้ และอื่นๆ

รำยละเอียดเพิ่มเติม คลิก --> https://www.citibank.co.th/th/footer/ContactUs.htm? 

lid=THTHCBLCRLNTLContactUsCA

บริการซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง

บริการแจ้งเตือนข้อมูลบัญชีผ่าน SMS/อีเมล

และ บริการ e-statement
ท่านสามารถรับบรกิารแจ้งเตอืนข้อมลูทางบญัชผ่ีานทาง SMS และ

อีเมลได้

เช่น แจ้งเตือนวนัครบก�าหนดช�าระเงิน เป็นต้น สมัครใช้บริการ โดยผ่านซต้ีิแบงก์ออนไลน์ พรอ้ม
ทางเลือกใหม่ในการรบัใบแจ้งยอดบญัชอิีเลก็ทรอนิกส์ (e-statement) ส่งตรงถึงอีเมลท่านทุก
เดือน โดยไม่ต้องรอไปรษณีย์ และเพิ่มความปลอดภัย ด้วยรหัสส่วนตัวในการเช็คบัญชี ดู
รายละเอียดเพิ่มที่ www.citibank.co.th
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เมือ่ถงึรอบบญัชีของท่านในแต่ละเดือน ธนาคาร

จะส่งใบแจ้งยอดบญัชีเพือ่แสดงรายการใช้จ่าย

ต่างๆ ทัง้หมดภายในรอบบัญชนีัน้ โดยธนาคาร

จะจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีนี้ทางไปรษณีย์ตาม   

ที่อยู ่ที่ท ่านระบุ หรือทางใบแจ้งยอดบัญชี

อเิล็กทรอนกิส์ หรอืผ่านซต้ีิโมบาล์แอป ซึง่โดย

ปกติท่านจะได้รบัใบแจ้งยอดบญัชีนีไ้ม่เกนิ 7 วนั 

หลังจากวนัครบรอบบญัชี

หมำยเหตุ: ในกรณีท่ีท่านไม่ได้รบัใบแจ้งยอดบญัชภีายในเวลาก�าหนดดังกล่าวหรอืหากท่านต้องการเปลีย่นแปลง สามารถ
เรยีกดูใบแจ้งยอดบญัชแีละเปลีย่นแปลงท่ีอยูห่รอือเีมลได้ผ่านซิต้ีโมบาล์แอป หรอื ซิต้ีแบงก์ออนไลน์ ได้ทุกท่ี ทุกเวลา

ใบแจ้งยอดบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

ใบแจ้งยอดบัญชีประจ�าเดือน
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ใบแจ้งยอดบัญชีแต่ละเดือนของท่านจะแสดงรายการท่ีท่านมีการใช้

วงเงนิจากบญัชีซติี ้เรดด้ีเครดิต ในรอบเดือนทีผ่่านมาจนถงึ ณ วนั

สรปุยอดบญัชีนัน้ๆ รายละเอยีดท่ีปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชี มีดังนี้

• หมำยเลขสมำชกิ (Account Number) คอื หมายเลขบญัชซิีต้ี เรดด้ีเครดิตของท่าน ซ่ึงมี
ท้ังสิน้ 16 หลกั โดยท่านสามารถยดึเลขบญัช ี10 หลกัสดุท้าย (ขึน้ต้นด้วย 04, 05 หรอื 8) ซ่ึงหมายเลข 
สมาชกิน้ีจะแตกต่างจากหมายเลข 16 หลกัท่ีปรากฏบนบตัรซิต้ี เรดด้ีเครดิต

• วงเงนิสนิเชือ่ (Credit Limit) คอื ยอดวงเงินสนิเชือ่ท่ีทางธนาคารอนุมติัให้

• รำยกำร (Description) คอื รายละเอียดของรายการท่ีบนัทึกในบญัชรีวมท้ังรายการใช้จ่าย
ของท่านท่ีเกิดขึน้ในรอบบญัชขีองเดือนท่ีผ่านมา โดยระบวุนัท่ีและจ�านวนเงนิท่ีใช้จ่ายในแต่ละ
รำยกำร

• วนัสรปุยอดบญัช ี(Billing Date) คอื วนัท่ีธนาคารฯ ท�าการสรปุรายการใช้จ่ายท้ังหมดท่ี
เกิดข้ึนในรอบบญัชน้ัีนๆ วนัสรปุยอดบญัชจีะยดึตามวนัท่ีมกีารบนัทึกรายการ (Posting Date) 
เข้าระบบ ท้ังน้ีวนับนัทึกรายการอาจไม่ตรงกับวนัท่ีมกีารท�ารายการจรงิ (Transaction Date) 
ซ่ึงวนัสรปุยอดบญัชใีนแต่ละเดือนอาจแตกต่างกัน

• ยอดเงนิคงค้ำง (Outstanding Balance) คอื ยอดรวมของจ�านวนเงนิท่ีท่านได้เบกิถอน
หรอืใช้ช�าระค่าสนิค้าหรอืบรกิารไป และยงัมไิด้ช�าระแก่ธนาคารฯ รวมกับดอกเบีย้และค่าธรรมเนียม 
ท่ีเกิดขึน้ ณ วนัสรปุยอดบญัช ีค่าติดลบหมายถึง ท่านได้มกีารจ่ายเงินเกินไว้ล่วงหน้า

• ยอดเงนิขัน้ต�ำ่ท่ีท่ำนต้องช�ำระ (Minimum Payment Due) คอื จ�านวนเงนิขัน้ต�า่ท่ีท่าน
ต้องช�าระคนืจากยอดเงินค้างช�าระท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงท่านสามารถเลอืกช�าระได้ตามยอดขัน้ต�า่หรอืยอด
ใดก็ได้ท่ีสงูกว่ายอดเงนิข้ันต�า่ในรอบบญัชน้ัีนๆ ท้ังน้ีธนาคารฯ จะท�าการค�านวณดอกเบีย้ส�าหรบั
ยอดเงนิต้นท่ียงัค้างช�าระจนกว่าจะมกีารช�าระจนครบถ้วน 

• ก�ำหนดช�ำระภำยในวนัท่ี (Payment Due Date) คอื วนัท่ีท่ีท่านต้องช�าระเงนิคนืส�าหรบั
รอบบญัชน้ัีน หากท่านมกีารช�าระล่าช้ากว่าท่ีก�าหนด หรอืช�าระไม่ครบตามยอดขัน้ต�า่ ธนาคารฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการคดิค่าติดตามทวงถามหน้ีส�าหรบัรอบบญัชน้ัีน

รายละเอียดที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชี
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ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งยอดบัญชี

ตัวอย่ำงข้อมลูท่ีปรำกฏในใบบนัทึกรำยกำรใช้จ่ำย

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

เม่ือท่านได้รบัใบแจ้งยอดบญัชีประจ�าเดือน ควรรบีตรวจสอบความ

ถูกต้องของรายการใช้จ่ายที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งยอดบัญชี

หำกท่านพบว่ารายการในใบแจ้งยอดบัญชีของท่านไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งที่ซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง      
ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวันครบก�าหนดช�าระเงิน ถ้าท่านสามารถพสิจูน์ได้ว่าค่าใช้จ่ายในใบแจ้ง
ยอดบญัชไีม่ถูกต้อง และไม่ได้เป็นความผิดหรอืบกพร่องของท่านเอง ท่านจะต้องทักท้วงภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 60 วนั นับต้ังแต่วันท่ีท่านได้รบัใบแจ้งยอดบญัช ีมฉิะน้ันธนาคารขอสงวนสทิธ์ิ 
ท่ีจะปฏเิสธการเรยีกร้องใดๆ จากท่าน

รวม
Total

เงนิต้น
Principal

ดอกเบีย้
Interests

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ
Fees

ช�ำระเกิน
Over Payment

จ�านวนเงนิช�าระเกิน
Over Payment From Last Statement

จ�านวนเงนิท่ีช�าระ
Payment Paid

จ�านวนเงนิปรบัปรงุ
Adjustment

จ�านวนเงนิท่ีค้างช�าระ
Past Due

จ�านวนเงนิท่ียงัไม่ถึงก�าหนดช�าระ 
ณ วนัท่ีสรปุยอดบญัชี
Undue Balance on Billing Date

• จ�ำนวนเงนิช�ำระเกิน หมายถึง จ�านวนเงนิท่ีท่านได้ช�าระเข้ามาเกิน ในรอบบญัชท่ีีผ่านมา

• จ�ำนวนเงนิท่ีช�ำระ หมายถึง จ�านวนเงนิท่ีท่านช�าระเข้ามาในรอบบญัชน้ีี ซ่ึงจะแสดงว่าจ�านวน
เงนิดังกล่าวน�าไปหักเงนิต้น ดอกเบีย้ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

• จ�ำนวนเงนิปรบัปรงุ หมายถึง ยอดท่ีธนาคารท�าการปรบัปรงุรายการท่ีเกิดขึน้จากบญัชซิีต้ี 
เรดด้ีเครดิตของท่าน

• จ�ำนวนเงนิท่ีค้ำงช�ำระ (กรณีลกูค้าผดินัด) หมายถึง จ�านวนเงินท่ีท่านค้างช�าระ หรอืช�าระ
ไม่ครบตามยอดขัน้ต�า่ท่ีธนาคารฯ เรยีกเก็บในใบแจ้งยอดบญัชรีอบท่ีแล้ว

• จ�ำนวนเงนิท่ียงัไม่ถงึก�ำหนดช�ำระ ณ วนัสรุปยอดบญัชี หมายถงึ จ�านวนยอดคงค้างท้ังหมด
ในบญัชซีต้ีิ เรดด้ีเครดิตท่ีท่านค้างช�าระ ซ่ึงรวมถงึยอดเรยีกเกบ็ในรอบบัญชปัีจจบุนั และจ�านวน
ยอดเงนิคงค้างท้ังหมดท่ียงัไม่เรยีกเก็บของโปรแกรมเงนิสดโทรสัง่ได้ หรอืการแบ่งช�าระผ่านระบบ
แบ่งช�าระรายเดือน Citi PayLite®
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ตัวอย่ำง สมมติว่า วันสรุปยอดบัญชีของท่านตรงกับวันที่ 25 ของทุกเดือน และครบก�าหนดช�าระ
เงนิวนัท่ี 19 ของทุกเดือน     

กำรเบิกถอนเงินสด: ท่านเบิกเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม ณ วันที่ 20 มกราคม จ�านวน 10,000 บาท 
อตัราดอกเบีย้ 25% ต่อปี  

โปรแกรมเงนิสดโทรสัง่ได้: ท่านเข้าร่วมโปรแกรมเงนิสดโทรสัง่ได้ โดยให้ธนาคารฯ โอนเงนิจ�านวน 
50,000 บาท ระยะเวลาผ่อนช�าระเท่ากันทุกเดือนท้ังหมด 12 เดือน โดยอตัราดอกเบีย้ 19% ต่อปี

ดอกเบีย้ทีเ่กดิข้ึน เป็นอตัราดอกเบีย้แบบลดต้นลดดอก ท่านสามารถ

ดูตัวอย่างการค�านวณดอกเบี้ยได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ตัวอย่างการค�านวณดอกเบี้ย

การคิดดอกเบี้ยส�าหรับการเบิกถอนเงินสดและโปรแกรมเงินสดโทรสั่งได้

20 ม.ค.

กดเงนิ 10,000 บ.
ใช้โปรแกรมเงนิสดโทรสัง่ได้ 50,000 บ.

ช�ำระยอดบญัชคีรัง้ท่ี 1
= 4,087.10 บ.

วนัสรปุยอดบญัชคีรัง้ท่ี 1
ยอดเรยีกเก็บท้ังหมด = 13,987.10 บ.
ยอดขัน้ต�า่ท่ีต้องช�าระ = 4,087.10 บ.

วันสรปุยอดบญัชคีรัง้ท่ี 2
ยอดเรยีกเก็บท้ังหมด = 14,719.85 บ.
ยอดข้ันต�า่ท่ีต้องช�าระ = 4,918.85 บ.

6 วนั 7 วัน

25 ม.ค.

24 วัน 24 วนั

19 ก.พ. 25 ก.พ.

จ�านวนเงนิท่ีปรากฏในใบแจ้งยอดบญัชรีอบ 25 ม.ค.
มรีายละเอยีดดังน้ี

จ�านวนเงนิท่ีปรากฏในใบแจ้งยอดบญัชรีอบ 25 ก.พ.
มรีายละเอยีดดังน้ี

ยอดเงนิผ่อนช�าระต่อเดือน = เงนิต้น (3,816) + ดอกเบีย้ (130) 
   = 3,946 บ.(3)

เงนิต้นจากการกดเงนิ + ดอกเบีย้การใช้วงเงนิระหว่างวนัท่ี 20-25 
ม.ค. (6 วนั)   = 10,000 + [(10,000*25%*6)/365(4)] 
   = 10,041.10 บ.
ยอดเรยีกเก็บท้ังหมด = 10,041.10 + 3,946 = 13,987.10 บ.(2)

ยอดขัน้ต�า่ท่ีต้องช�าระ(1) = (10,000*1% + 41.10) + 3,946 บ.
   = 141.10 + 3,946 = 4,087.10 บ.

ยอดเงนิผ่อนช�าระต่อเดือน = เงนิต้น (3,877) + ดอกเบีย้ (731)  
   = 4,608 บ.(3)

ดอกเบีย้การใช้วงเงนิระหว่างวนัท่ี 26 ม.ค. - 18 ก.พ. (24 วนั) 
   = (10,000*25%*24)/365(4) = 164.38 บ.
ดอกเบีย้การใช้วงเงนิระหว่างวนัท่ี 19 - 25 ก.พ. (7 วนั)
   = [(10,000 - 100)*25%*7]/365 = 47.47 บ.
ยอดเรยีกเก็บท้ังหมด = (9,900 + 164.38 + 47.47) + 4,608 บ.  
   = 14,719.85 บ.
ยอดขัน้ต�า่ท่ีต้องช�าระ(1) = (9,900*1% + 164.38 + 47.47) + 4,608 บ.
   = 310.85 + 4,608 = 4,918.85 บ.เงนิต้น = 100 บ. ดอกเบีย้ = 41.10 บ.

หมำยเหตุ (1) ยอดชั้นต�่าที่ต้องช�าระ = (1%ยอดเงินต้นคงเหลือของการกดเงินสด + 100%ดอกเบี้ยที่เรียกเก็บในรอบบัญชีนั้น) + จ�านวนเงินผ่อน
  ช�าระต่อเดือน (ถ้ามี)
 (2) ในกรณีท่ีท่านไม่มกีารเบกิถอนเงนิสดอกีหลงัจากน้ัน และท่านช�าระเต็มจ�านวนตามจ�านวนเงนิเรยีกเก็บท้ังหมด คอื 13,987.10 บ. 
  ท่านจะยงัคงมดีอกเบีย้ค้างอยูอ่กีจ�านวนหน่ึง คอื ดอกเบีย้การใช้วงเงนิระหว่างวนัท่ี 26 ม.ค. - 18 ก.พ. (24 วนั) = 164.38 บ.  
  โดยดอกเบีย้น้ีจะถูกเรยีกเก็บในรอบบญัชถัีดไป หากท่านไม่ต้องการให้มดีอกเบีย้น้ีปรากฎในรอบบญัชถัีดไป ท่านควรช�าระจ�านวน 
  เงนิท้ังหมดรวมดอกเบีย้ถึงวนัท่ีท่านต้องการช�าระ
 (3) ท่านสามารถดูรายละเอยีดการค�านวณยอดเงนิผ่อนช�าระในแต่ละเดือน ได้จากเอกสารแจ้งการอนุมติัรายการเงนิสดโทรสัง่ได้ (Call  
  For Cash) หรอืรายการเงนิสดสัง่ได้ (Cash Online) ท่ีธนาคารฯ จัดส่งได้
 (4) จ�านวนวนัท่ีใช้ในการคดิดอกเบีย้ อ้างองิจากจ�านวนวนัท้ังหมดในปีน้ัน เช่น ปี พ.ศ. 2560 มท้ัีงหมด 365 วนั จะใช้ 365 วันใน 
  การค�านวณ
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กำรค�ำนวณดอกเบี้ยส�ำหรับเงินสดโทรสั่งได้ (Call for Cash) 
• จ�านวนเงินที่ท่านเข้าร่วมโปรแกรมเงินสดโทรสั่งได้ 10,000 บาท
• อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ส�าหรับโปรแกรมเงินสดโทรสั่งได้ 16% ต่อปี
• อตัราดอกเบีย้ผดินดัช�าระตามประกาศของธนาคาร เช่น 19% ต่อปี (จ่ายคนืเท่ากนัทกุงวด ยกเว้นงวดแรก)
• ระยะเวลาผ่อนช�าระ 18 เดือน
• วันสรุปยอดบัญชีตรงกับวันที่ 25 ของทุกเดือน
• วันครบก�าหนดช�าระวันที่ 20 ของทุกเดือน
(หมายเหตุ: ยอดแบ่งช�าระต่อเดือนส�าหรบัเดือนแรกจะค�านวณจากวนัท่ีอนุมติัรายการจบถึงวนัสรปุยอดบญัช ีซ่ึงจะรวมวนัหยดุไปด้วย แต่ส�าหรบัเดือน
ท่ีสองเป็นต้นไป จะคดิจากวนัสรปุยอดบญัชปัีจจบุนั จนถึงวนัสรปุยอดบญัชเีดือนถัดไป)

ตวัอย่างการค�านวณดอกเบีย้เพิม่เตมิส�าหรบัโปรแกรมการเบกิเงนิสด

ล่วงหน้า (Cash Advance) เงนิสดโทรส่ังได้ (Call for Cash) เงนิสด

ส่ังออนไลน์ (Click for Cash) โปรแกรมบรกิารแบ่งช�าระยอดใช้จ่าย 

(Spending Conversion) ระบบแบ่งจ่ายรายเดือน (Citi PayLite) ใน

กรณีท่ีช�าระเงินล่าช้า หรือช�าระไม่ครบถ้วนภายในวันทีค่รบก�าหนดช�าระ

1 ก.พ.

ได้รบัอนุมติัเงนิสด
โทรสัง่ได้ 10,000 บ.

วันก�ำหนดช�ำระเงนิ

วันสรปุยอดบญัชคีรัง้ท่ี 1
ยอดเรยีกเกบ็ = 600.44 บ. วันสรปุยอดบญัชคีรัง้ท่ี 2

ยอดค้างช�าระงวดท่ี 1 = 600.44 บ. 
ยอดเรยีกเกบ็ครัง้ท่ี 2 = 628.56 บ. 
ดอกเบีย้ผิดนัดช�าระ = 7.22 บ. 
ยอดเรยีกเกบ็ท้ังหมด = 1,236.22 บ.

25 ก.พ.

25 วัน 28 วัน

20 ม.ีค. 25 ม.ีค.

หมำยเหตุ (1) ท่านสามารถดูรายละเอียดการค�านวณยอดเงนิผ่อนช�าระในแต่ละเดือนได้จากเอกสารแจ้งการอนุมติัรายการเงนิสดโทรสัง่ได้ (Call 
  for Cash) และ เงนิสดสัง่ออนไลน์ (Click for Cash/Quick Cash) ท่ีธนาคารจดัส่งให้ 
 (2) ไม่รวมค่าติดตามทวงถามหน้ี ค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้หรอืค่าใช้จ่ายอืน่ๆ (ถ้าม)ี

กรณี 1 ค้ำงช�ำระค่ำงวดท่ี 1 โดยไม่มกีำรช�ำระใดๆ เข้ำมำเลย

(A) ยอดที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีรอบ 25 มี.ค.

1. ยอดผ่อนช�าระปกติในวนัสรปุยอดบญัชคีรัง้ท่ี 2 (1)   = (เงนิต้นงวดท่ี 1 + ดอกเบีย้งวดท่ี 1) + (เงนิต้นงวดท่ี 2 + ดอกเบีย้งวดท่ี 2) 
     = (495.23 + 105.21) + (501.83 + 126.73)
     = 1,229.01 บ.
2. ดอกเบีย้เพ่ิมเติมระหว่างวนัท่ี 26 ก.พ. - 25 ม.ีค. ในกรณีท่ีไม่ช�าระภายในวันท่ี 25 ม.ีค.  
     = เงนิต้นงวดท่ี 1 x อัตราดอกเบีย้ผิดนัดช�าระ x จ�านวนวัน

       จ�านวนวันท้ังหมดในปีปฏทินิน้ัน ๆ
     = 495.23 x 19% x 28
      365
     = 7.22 บ.

สรปุยอดเรยีกเก็บในใบแจ้งยอดบญัชรีอบ 25 ม.ีค = A1 + A2
     = 1,236.22 บ.
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(B) ยอดที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีรอบ 25 เม.ย.

วนัทีช่�าระยอด = 10 เม.ย.
ยอดท่ีช�าระ =  1,236.22 บ.
1. ยอดผ่อนช�าระปกติในวนัสรปุยอดบญัชคีรัง้ท่ี 3 (1) = เงนิต้นงวดท่ี 3 + ดอกเบีย้งวดท่ี 3   
 = 508.53 + 120.04
 = 628.56 บ.

สรปุยอดเรยีกเก็บในใบแจ้งยอดบญัชรีอบ 25 เม.ย. = B1
 = 628.56 บ.
(ไม่มดีอกเบีย้ผิดนัดช�าระ เนือ่งจากช�าระยอดค้างช�าระเต็มจ�านวนภายในวันก�าหนดช�าระครัง้ท่ี 2)

1 ก.พ.

ได้รบัอนุมติัเงนิสด
โทรสัง่ได้ 10,000 บ.

วันก�ำหนดช�ำระเงนิ วันก�ำหนดช�ำระเงนิ

วนัสรปุยอดบญัชคีรัง้ท่ี 1
ยอดเรียกเกบ็ = 600.44 บ.

ช�ำระยอด = 1,236.22 บ.

วันสรปุยอดบญัชคีรัง้ท่ี 2
ยอดเรยีกเกบ็ = 1,236.22 บ.

วันสรปุยอดบญัชคีรัง้ท่ี 3
ยอดเรยีกเกบ็ = 628.56 บ.

25 ก.พ. 25 เม.ย.

25 วนั 28 วัน 30 วัน

20 ม.ีค. 10 เม.ย. 20 เม.ย.25 ม.ีค.

หมำยเหตุ (1) ท่านสามารถดูรายละเอียดการค�านวณยอดเงนิผ่อนช�าระในแต่ละเดือนได้จากเอกสารแจ้งการอนุมติัรายการเงนิสดโทรสัง่ได้ (Call 
  for Cash) และ เงนิสดสัง่ออนไลน์ (Click for Cash) ท่ีธนาคารจดัส่งให้ 
 (2) ไม่รวมค่าติดตามทวงถามหน้ี ค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้หรอืค่าใช้จ่ายอืน่ๆ (ถ้าม)ี

กรณี 2 ค้ำงช�ำระค่ำงวดท่ี 1 แล้วช�ำระเต็มจ�ำนวน ภำยในวนัก�ำหนดช�ำระครัง้ท่ี 2

(A) ยอดที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีรอบ 25 มี.ค.

1. ยอดผ่อนช�าระปกติในวนัสรปุยอดบญัชคีรัง้ท่ี 2 (1)   = (เงนิต้นงวดท่ี 1 + ดอกเบีย้งวดท่ี 1) + (เงนิต้นงวดท่ี 2 + ดอกเบีย้งวดท่ี 2) 
     = (495.23 + 105.21) + (501.83 + 126.73)
     = 1,229.01 บ.
2. ดอกเบีย้เพ่ิมเติมระหว่างวนัท่ี 26 ก.พ. - 25 มี.ค. ในกรณีท่ีไม่ช�าระภายในวนัท่ี 25 มี.ค.  
     = เงนิต้นงวดท่ี 1 x อัตราดอกเบีย้ผิดนัดช�าระ x จ�านวนวัน

       จ�านวนวันท้ังหมดในปีปฏทินิน้ัน ๆ
     = 495.23 x 19% x 28
      365
     = 7.22 บ.

สรปุยอดเรยีกเก็บในใบแจ้งยอดบญัชรีอบ 25 ม.ีค = A1 + A2
     = 1,236.22 บ.
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1 ก.พ.

ได้รบัอนุมติัเงนิสด
โทรสัง่ได้ 10,000 บ.

วันก�ำหนดช�ำระเงนิ วันก�ำหนดช�ำระเงนิ

วนัสรปุยอดบญัชคีรัง้ท่ี 1
ยอดเรียกเกบ็ = 600.44 บ.

ช�ำระยอด = 1,000 บ.

วันสรปุยอดบญัชคีรัง้ท่ี 2
ยอดเรยีกเกบ็ = 1,236.22 บ.

25 ก.พ. 25 เม.ย.

25 วนั 15 วัน 15 วัน28 วัน

20 ม.ีค. 10 เม.ย. 20 เม.ย.25 ม.ีค.

กรณี 3 ค้ำงช�ำระค่ำงวดท่ี 1 แล้วช�ำระบำงส่วน ภำยในวนัก�ำหนดช�ำระครัง้ท่ี 2

วันสรปุยอดบญัชคีรัง้ท่ี 3
ยอดค้างช�าระครัง้ท่ี 2 = 236.22 บ. 
ดอกเบีย้ผิดนัดช�าระ = 10.15 บ. 
ยอดเรยีกเกบ็ครัง้ท่ี 3 = 625.56 บ.
ยอดเรยีกเกบ็ท้ังหมด = 874.94 บ.

หมำยเหตุ (1) ท่านสามารถดูรายละเอียดการค�านวณยอดเงนิผ่อนช�าระในแต่ละเดือนได้จากเอกสารแจ้งการอนุมติัรายการเงนิสดโทรสัง่ได้ (Call 
  for Cash) และ เงนิสดสัง่ออนไลน์ (Click for Cash/Quick Cash) ท่ีธนาคารจดัส่งให้ 
 (2) ไม่รวมค่าติดตามทวงถามหน้ี ค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้หรอืค่าใช้จ่ายอืน่ๆ (ถ้าม)ี
 (3) การช�าระเงนิส�าหรบัยอดคนืช�าระบางส่วนในแต่ละรอบบญัช ียงัคงเป็นไปตามล�าดับขัน้การช�าระเงนิท่ีธนาคารก�าหนด

(A) ยอดที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีรอบ 25 มี.ค.

1. ยอดผ่อนช�าระปกติในวนัสรปุยอดบญัชคีรัง้ท่ี 2 (1)   = (เงนิต้นงวดท่ี 1 + ดอกเบีย้งวดท่ี 1) + (เงนิต้นงวดท่ี 2 + ดอกเบีย้งวดท่ี 2) 
     = (495.23 + 105.21) + (501.83 + 126.73)  
     = 1,229.01 บ.
2. ดอกเบีย้เพ่ิมเติมระหว่างวนัท่ี 26 ก.พ. - 25 ม.ีค. ในกรณีท่ีไม่ช�าระภายในวันท่ี 25 ม.ีค.  
     = เงนิต้นงวดท่ี 1 x อัตราดอกเบีย้ผิดนัดช�าระ x จ�านวนวัน

       จ�านวนวันท้ังหมดในปีปฏทินิน้ัน ๆ
     = 495.23 x 19% x 28
      365
     = 7.22 บ.

สรปุยอดเรยีกเก็บในใบแจ้งยอดบญัชรีอบ 25 ม.ีค = A1 + A2
     = 1,236.22 บ.

(B) ยอดที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีรอบ 25 เม.ย.

วนัท่ีช�าระยอด = 10 เม.ย.
ยอดท่ีช�าระ = 1,000 บ.
1. เงนิต้นคงค้าง (3)  = ยอดเรยีกเก็บวันสรปุยอดบญัชคีรัง้ท่ี 2 - ยอดท่ีช�าระ
 = 1,236.22 - 1,000 = 236.22
2. ดอกเบีย้เพ่ิมเติมระหว่างวนัท่ี 26 ม.ีค. – 10 เม.ย. ในกรณีท่ีไม่ช�าระภายในวันท่ี 25 เม.ย.  
 = เงนิต้นงวดท่ี (1+2) x อัตราดอกเบีย้ผิดนัดช�าระ x จ�านวนวัน

   จ�านวนวันท้ังหมดในปีปฏทินิน้ัน ๆ
 = (495.23 + 501.83) x 19% x 16
 365
 = 8.30 บ.
3. ดอกเบีย้เพ่ิมเติมระหว่างวนัท่ี 11 เม.ย. – 25 เม.ย. ในกรณีท่ีไม่ช�าระภายในวันท่ี 25 เม.ย. 
 = เงนิต้นคงค้าง x อัตราดอกเบีย้ผิดนัดช�าระ x จ�านวนวัน

   จ�านวนวันท้ังหมดในปีปฏิทินน้ัน ๆ
 = 236.22 x 19% x 15
   365
 = 1.84 บ.
4. ยอดผ่อนช�าระปกติในวนัสรปุยอดบญัชคีรัง้ท่ี 3 (1)  = เงนิต้นงวดท่ี 3 + ดอกเบีย้งวดท่ี 3 
 = 508.53 + 120.04 = 628.56 บ.

สรปุยอดเรยีกเก็บในใบแจ้งยอดบญัชรีอบ 25 เม.ย. = B1 + B2 + B3 + B4
                        = 874.94 บ.
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หมำยเหตุ : (1) ไม่รวมค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) 
 การผ่อนช�าระระบบแบ่งจ่ายรายเดือน Citi PayLite จะถูกเรียกเก็บเงินไปยังบัญชีทุกเดือนเหมือนกับการ
 กดเงินสดและมีดอกเบี้ยตามปกติและค่าปรับ หากท่านจ่ายน้อยกว่าจ�านวนเงินทั้งหมดที่ต้องช�าระ
 ที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนรวมทั้งใบแจ้งยอดก่อนหน้านี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์  
https://www.citibank.co.th/th/ready-credit/citibank-paylite.htm?lid=THTHCBGLOMITLCitiPaylite

กำรค�ำนวณดอกเบี้ยส�ำหรับโปรแกรมระบบแบ่งจ่ำยรำยเดือน (Citi PayLite)
• จ�านวนเงินที่ท่านเข้าร่วมโปรแกรมระบบแบ่งจ่ายรายเดือน 10,000 บาท
• อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ส�าหรับโปรแกรมระบบแบ่งจ่ายรายเดือน 0% ต่อปี
• อัตราดอกเบี้ยผิดนัดช�าระตามประกาศของธนาคาร เช่น 18% ต่อปี (จ่ายคืนเท่ากันทุกงวด)
• ระยะเวลาผ่อนช�าระ 10 เดือน
• วันสรุปยอดบัญชีตรงกับวันที่ 25 ของทุกเดือน
• วันครบก�าหนดช�าระวันที่ 20 ของทุกเดือน

1 ก.พ.

ได้รบัอนุมติัเงนิสด
โทรสัง่ได้ 10,000 บ.

วันก�ำหนดช�ำระเงนิ

วันสรปุยอดบญัชคีรัง้ท่ี 1
ยอดเรยีกเก็บ = 1,000 บ. วันสรปุยอดบญัชคีรัง้ท่ี 2

ยอดค้างช�าระงวดท่ี 1 = 1,000.00 บ.
ยอดเรยีกเก็บครัง้ท่ี 2 = 1,000.00 บ.
ดอกเบีย้ผิดนดัช�าระ = 13.81 บ.
ยอดเรยีกเก็บท้ังหมด = 2,013.81 บ.

25 ก.พ.

25 วัน 28 วัน

20 ม.ีค. 25 ม.ีค.

กรณี 1 ค้ำงช�ำระค่ำงวดท่ี 1 โดยไม่มกีำรช�ำระใดๆ เข้ำมำเลย

(A) ยอดที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีรอบ 25 มี.ค.

1. ยอดผ่อนช�าระปกติในวนัสรปุยอดบญัชคีรัง้ท่ี 2 (1)   = (เงนิต้นงวดท่ี 1 + ดอกเบีย้งวดท่ี 1) + (เงนิต้นงวดท่ี 2 + ดอกเบีย้งวดท่ี 2) 
     = (1,000 + 0) + (1,000 + 0)  
     = 2,000 บ.

2. ดอกเบีย้เพ่ิมเติมระหว่างวนัท่ี 26 ก.พ. – 25 ม.ีค. ในกรณีท่ีไม่ช�าระภายในวันท่ี 25 ม.ีค.  
     = เงนิต้นงวดท่ี 1 x อัตราดอกเบีย้ผิดนัดช�าระ x จ�านวนวัน

       จ�านวนวันท้ังหมดในปีปฏทินิน้ัน ๆ
     = 1,000 x 18% x 28
       365
     = 13.81 บ.

สรปุยอดเรยีกเก็บในใบแจ้งยอดบญัชรีอบ 25 ม.ีค = A1 + A2
     = 2,013.81 บ.
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เม่อท่านได้รับใบแจ้งยอดบัญชีแล้ว กรุณาช�าระเงินตามก�าหนดวันที่

ระบไุว้ในใบแจ้งยอดบญัชี และเพือ่ความสะดวกของท่าน ธนาคารได้ให้

บริการรับช�าระเงินผ่านหลากหลายช่องทาง รายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

https://citi.asia/thScCBEb

ช่องทางการช�าระเงิน

ธนาคารมสีทิธทิีจ่ะน�าเงนิทีไ่ด้รบัช�าระหนีจ้ากผู้กู้ไปช�าระค่างวดรายเดอืน

จากโปรแกรมการผ่อนช�าระรายงวดหรือแบ่งจ่ายรายเดือนก่อน (“ค่า

งวดรายเดือน”) ตามล�าดับ ดังนี ้1) ดอกเบีย้ทีถ่งึก�าหนดช�าระในแต่ละงวด 

2) ค่าปรบักรณีช�าระล่าช้าหรอืไม่เต็มจ�านวน ค่าธรรมเนยีม และหรอืค่า

ใช้จ่ายอืน่ใด 3) เงนิต้นทีถ่งึก�าหนดช�าระในแต่ละงวด และหากผู้กูม้ยีอดค้าง

ช�าระมากกว่าหนึ่งงวด การหักยอดช�าระหนี้ตามล�าดับข้างต้นจะเป็นไป

ตามงวดค้างช�าระก่อนหลัง 

หลังจากนัน้ ธนาคารมีสทิธิจะหักเงินทีผู่กู้ช้�าระ เพ่อน�าไปช�าระยอดหนีค้ง

ค้างทีน่อกเหนือจากค่างวดรายเดอืน โดยธนาคารจะหักยอดหนีอ้นัได้แก่ 

ดอกเบีย้ค้างช�าระ ค่าปรับกรณีช�าระล่าช้าหรอืไม่เต็มจ�านวน ค่าธรรมเนียม 

และ/หรอืค่าใช้จ่ายอ่นใด และเงนิต้น ทีค้่างช�าระทัง้หมดได้ 

กรณีที่มีเงินเหลือหลังจากธนาคารท�าการหักตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้น จ�านวนเงินส่วนท่ีช�าระ
เกนิจะแสดงอยูใ่นชอ่งจ�านวนเงนิช�าระเกนิในใบแจง้ยอดบญัชรีายเดอืน และจะถกูตัดยอดช�าระ
ตามล�าดับข้างต้นในรอบบัญชีถัดไป

ล�าดับการหักลดยอดหนี้คงค้าง

กรณผีดินดัช�าระหน้ี ไมว่า่งวดหน่ึงงวดใดหรอืท้ังหมด ธนาคารฯ มสีทิธิ�

เรยีกเก็บดอกเบีย้ในระหว่างเวลาผดินดัได้ในอัตราทีธ่นาคารฯ เห็นสมควร

แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดตามท่ีธนาคารฯ มีสิทธิ�เรียกเก็บโดยชอบด้วย

กฎหมาย และท่านจะถูกเรยีกเก็บค่าตดิตามทวงถามหน้ี เม่ือมีหน้ีค้างช�าระ

หรือหนี้ที่ถึงก�าหนดช�าระสะสมเกิน 1,000 บาทข้ึนไป และสัญญายังคงมี

ผลตามกฎหมาย ในอตัรา 50 บาท/รอบบญัชีในกรณีมหีนีค้้างช�าระหนึง่

งวด และ 100 บาท/รอบบญัชีในกรณีมหีนีค้้างช�าระมากกว่าหนึง่งวด

ค่าติดตามทวงถามหนี้
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ทุกๆปี ธนาคารจะท�าการพิจารณาประวัติการใช้บัญชีซิตี้ เรดด้ี

เครดิต การช�าระเงิน ประกอบกับข้อมูลอื่นๆ เพื่อพิจารณาต่ออายุ

การใช้บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตของท่าน

ธนาคารมีความจ�าเป็นต้องระงับการให้บริการ หากพบว่าไม่เป็นไปตามกฏเกณฑ์ และเงื่อนไข
ของธนาคารฯ โดยธนาคารฯ จะท�าการแจ้งให้ท่านทราบทางจดหมาย

ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาบัตรหายหรือ บัตรถูกขโมย

1. ก่อนท�าการแจ้งบัตรหายหรือถูกลักขโมย ท่านสามารถ "ระงับ 

 การใช้งานบัตรช่ัวคราว" ได้ผ่านซติีโ้มบายล์แอปโดยบตัรนัน้จะถกู 

 ระงบัการท�ารายการซือ้สินค้าและการช�าระเงนิ หากแต่รายการล่วง 

 หน้าที่ก�าหนดไว้ยังจะมีผล ('การตั้งค่า' > 'การตั้งค่าใช้งานบัตร'  

 > 'บัตรของฉัน' > แล้วเลือกบัตรที่ต้องการ > 'ระงับการใช้บัตร 

 ช่ัวคราว') ทัง้นีท่้านสามารถเปิดใช้งานบตัรได้อกีครัง้หากพบบตัร 

 ที่สูญหาย

2. ท่านสามารถแจ้งศูนย์บริการบัตรเครดิตซิต้ี เพื่อด�าเนินการ 

 อายัดบัตรและออกบัตร

การต่ออายุบัญชี

บัตรหาย

ข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับ

บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต
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เพื่อความปลอดภัยจากการถูกโจรกรรม ท่านควรเก็บรักษารหัส

เอทีเอ็ม หรือรหัสกดเงินสดเป็นความลับไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ 

รวมถึงไม่มอบหรือโอนบัตรกดเงินสด (บัตรซิต้ีการ์ด) หรือรหัส

เอทีเอ็มให้บุคคลอื่นใช้แทน แม้บุคคลน้ันกล่าวอ้างว่าเป็นตัวแทน

ธนาคารฯ หรือได้รับมอบหมายเพื่อรับบัตรคืนจากท่านโดยตรง

การเก็บรักษารหัสเอทีเอ็ม 

ท่านสามารถขอรหัสเอทีเอ็มใหม่ หรือเปล่ียนรหัสเอทีเอ็มได้ง่ายๆ 

ที่เว็บไซต์ www.citibank.co.th โดยใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน

การเปล่ียนรหัสเอทเีอม็ (ATM PIN) 

บัตรซิตี้ เรดด้ีเครดิตที่ท่านได้รับมีอายุใช้ได้ 5 ปี โดยนับจากวันที่

ออกบัตร

กำรต่ออายุบัตรจะเป็นไปตามอัตโนมัติโดยธนาคารจะจัดส่งบัตรใหม่ให้ท่านล่วงหน้าก่อนบัตร
เก่ำของท่ำนจะหมดอำยุ

เมือ่ท่านได้รบับตัรใหม่แล้วกรณุาท�าลายบตัรเก่าของท่านทันที เพ่ือป้องกันการสบัสนและบคุคล
อืน่ท่ีอาจน�าบตัรเก่าของท่านไปใช้ การแจ้งบอกเลกิการใช้บตัรซิต้ี เรดด้ีเครดิต ท่านจะต้องแจ้ง
ให้ธนาคารฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

การต่ออายุบัตร
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ทา่นสามารถจดัการขอ้มลูสว่นตวัผา่นซิตีโ้มบายลแ์อปและซิตีแ้บงก์

ออนไลน์ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นการ

เปล่ียนแปลงทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท์ หรอื อเีมลล์ที ่www.citibank.

co.th โดยใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน

กรณีต้องการขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่

หรือหมายเลขโทรศัพท์ 

• สงัเกตบรเิวณท่ีต้ังตู้เอทีเอ็มก่อนท่ีจะเข้าไปใช้ หลกีเลีย่งการใช้ตู้เอทีเอ็ม หากเห็นว่ามบีคุคล 
 น่าสงสัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว

• สังเกตดูที่ตู้ว่ามีการถูกดัดแปลงหรือไม่ หากสังเกตเห็นอุปกรณ์แปลกปลอม ท่านไม่ควรใช ้
 ตู้เอทีเอ็มนั้น นอกจากนี้ท่านควรดูว่าบนหน้าจอแสดงข้อความแนะน�าการใชตู้้เอทีเอ็มที่ผิด 
 ไปจากข้อความที่ท่านเคยใช้บริการหรือไม่ หากท่านสงสัยว่าตู้เอทีเอ็มนั้นถูกดัดแปลง ท่ำน 
 ควรใช้ตู้เอทีเอ็มตู้อื่น รวมทั้งแจ้งให้ทางธนาคารเจ้าของตู้ทราบ

• ขณะรอใช้ตู้อยู่ในแถว ควรรักษาระยะห่างกับคนอ่ืนท่ีอยู่ในแถว และควรระวังไม่ให้ใคร 
 สำมำรถแอบดูระหว่ำงที่ท่ำนก�ำลังกดรหัสเอทีเอ็ม

• โปรดยนืใกล้กับตู้เอทีเอม็ โดยใช้ล�าตัว และมอืบงั เพือ่ให้แน่ใจว่าไม่มใีครมองเห็นขณะท่ีท่าน 
 ก�าลงัใส่รหัสเอทีเอม็ ในระหว่างใช้ตู้เอทีเอ็มควรยนืประชดิกับตัวเครือ่ง และควรเอามอืป้อง 
 แผงคย์ีบอร์ดในขณะท่ีใส่รหัสเอทีเอ็ม (โดยอาจจะใช้ข้อน้ิวกลางกดรหัสแทนปลายน้ิว)

• ท�าตามขัน้ตอนท่ีแสดงบนจอ เช่น ข้อแนะน�าท่ีบอกไม่ให้ท่านใส่รหัสก่อนจนกระท่ังตู้เอทีเอม็ 
 บอกให้ใส่ เป็นต้น

• หำกท่ำนรู้สึกว่ำตู้ท�างานไม่เป็นไปตามปกติ ท่านควรกดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อรับบัตรคืน และ 
 ไปใช้ตู้เอทีเอ็มตู้อื่นแทน นอกจากนี้ควรรายงานธนาคารเจ้าของตู้ให้ทรำบ

• ไม่ควรสอดบัตรในช่องสอดบัตรด้วยความรุนแรง หรือในลักษณะฝืน

• เก็บสลิปที่ท�ารายการทุกครั้ง เพื่อไว้ใช้เปรียบเทียบกับรายการที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชี 
 ของท่ำน

• หากบตัรของท่านติด ถูกยดึ หรอืสญูหาย ท่านควรโทรแจ้งซิต้ีโฟน แบงก์ก้ิง ทันที

• ท่านสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบีย้และค่าธรรมเนยีมตามประกาศธนาคารฯ ได้ท่ีเวบ็ไซต์  
 www.citibank.co.th/th/credit-cards/card-interest-rates-fees.htm

ข้อแนะน�าในการกดเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม


