บริการทางการเงิน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงานโดยประมาณ

ข้อ 1 – 2 ด้านการร ับและดูแลเรือ
่ งร้องเรียน
1. การยืนยันการรับเรือ
่ งร ้องเรียนผ่านช่องทางการร ้องเรียนต่างๆ


การร ้องเรียนผ่านซิตโี้ ฟน แบงก์กงิ้ 1588



การร ้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.citibank.co.th

1 วันทาการ



การร ้องเรียนโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

1 วันทาการ



การร ้องเรียนเป็ นลายลักษณ์อักษร

7 วันทาการ



การร ้องเรียนมายังเจ ้าหน ้าทีข
่ องธนาคาร ณ ทีท
่ าการสานักงานใหญ่หรือสาขา

ทันที

ทันที

2. การแจ ้งยุตห
ิ รือความคืบหน ้าในการดาเนินการเพือ
่ แก ้ไขเรือ
่ งร ้องเรียนสาหรับทุกช่องทางการร ้องเรียน (ไม่
รวมเรือ
่ งร ้องเรียนกรณีทส
ี่ งสัยว่าเป็ นการทุจริต)


ธนาคารจะดาเนินการแก ้ไขเรือ
่ งร ้องเรียน หรือแจ ้งผลความคืบหน ้าและกาหนดระยะเวลาทีค
่ าดว่าจะ
แล ้วเสร็จ ในกรณีทธี่ นาคารยังดาเนินการแก ้ไขเรือ
่ งร ้องเรียนไม่แล ้วเสร็จ *

15 วันทาการ

*ระยะเวลาการดาเนินงานโดยประมาณ ให ้นับแต่วันทาการถัดจากวันทีธ
่ นาคารได ้ยืนยันการรับเรือ
่ ง
ร ้องเรียน หรือได ้รับหนังสือครบถ ้วนจากลูกค ้า
่
ข้อ 3 – 6 ด้านสินเชือ
3. การไถ่ถอนหลักประกัน สาหรับลูกค ้าบุคคลธรรมดารายย่อย


้ ธนาคารจะติดต่อลูกค ้าและพร ้อมให ้ลูกค ้ามาไถ่ถอน
กรณีชาระหนีเ้ สร็จสิน

15 วันทาการ



กรณีรไี ฟแนนซ์ ธนาคารจะติดต่อลูกค ้าและพร ้อมให ้ลูกค ้ามาไถ่ถอน

25 วันทาการ

่ บุคคลธรรมดารายย่อย
4. การขอพิจารณาปรับปรุงโครงสร ้างหนี้ สาหรับสินเชือ


ธนาคารจะแจ ้งผลการพิจารณาเบือ
้ งต ้นให ้ลูกค ้าทราบ**

25 วันทาการ

้ สาหรับลูกค ้าบุคคลธรรมดารายย่อย
5. การขอออกหนังสือยืนยันการชาระหนีเ้ สร็จสิน


้ **
ธนาคารจะออกหนังสือยืนยันการชาระหนีเ้ สร็จสิน

15 วันทาการ

ิ เชือ
่ สาหรับลูกค ้าบุคคลธรรมดารายย่อย เช่น เงินต ้นคงเหลือ ค่างวดทีถ
6. การขอตรวจสอบสถานะบัญชีสน
่ งึ
กาหนดชาระ หรือวันครบกาหนดชาระ เป็ นต ้น


ทางวาจา ธนาคารจะแจ ้งข ้อมูลให ้ลูกค ้าทราบหลังจากลูกค ้าพิสจ
ู น์ตัวตนกับธนาคารโดยครบถ ้วน
ถูกต ้อง



ลายลักษณ์อักษร ธนาคารจะแจ ้งข ้อมูลให ้ลูกค ้าทราบเป็ นลายลักษณ์อักษร**

ทันที
15 วันทาการ

**ระยะเวลาการดาเนินงานโดยประมาณ ให ้นับแต่วันทาการถัดจากวันทีธ่ นาคารได ้รับคาขอและเอกสาร
อืน
่ ครบถ ้วน (ถ ้ามี)
ข้อ 7 – 10 ด้านเงินฝาก
7. การทาธุรกรรมฝาก/ถอนเงินสดผ่านเครือ
่ ง ATM/CDM ภายในธนาคารซิตแ
ี้ บงก์ แต่เกิดข ้อผิดพลาด ไม่ได ้
รับเงิน หรือยอดเงินไม่ตรงกับทีท
่ ารายการ (ไม่รวมกรณีทส
ี่ งสัยว่าเป็ นการทุจริต)


ธนาคารจะตรวจสอบ แจ ้งผล และปรับปรุงรายการให ้ถูกต ้อง (ถ ้ามี)***

5 วันทาการ

8. การทาธุรกรรมฝาก/ถอนเงินสดผ่านเครือ
่ ง ATM/CDM ต่างธนาคาร แต่เกิดข ้อผิดพลาด ไม่ได ้รับเงิน หรือ
ยอดเงินไม่ตรงกับทีท
่ ารายการ (ไม่รวมกรณีทส
ี่ งสัยว่าเป็ นการทุจริต)


กรุงเทพและปริมณฑล ธนาคารจะตรวจสอบ แจ ้งผล และปรับปรุงรายการให ้ถูกต ้อง (ถ ้ามี)***

7 วันทาการ



ต่างจังหวัด ธนาคารจะตรวจสอบ แจ ้งผล และปรับปรุงรายการให ้ถูกต ้อง (ถ ้ามี)***

10 วันทาการ

9. การทาธุรกรรมโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ATM/CDM/Internet/Mobile Banking แต่เกิด
ข ้อผิดพลาดระบบขัดข ้อง ไม่ได ้รับเงิน ธนาคารจะตรวจสอบแจ ้งผลและปรับปรุงรายการให ้ถูกต ้อง (ถ ้ามี)
***


กรณีเลือกใช ้บริการพร ้อมเพย์

3 วันทาการ



กรณีเลือกใช ้บริการอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่พร ้อมเพย์

5 วันทาการ

บริการทางการเงิน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงานโดยประมาณ

10. การขอตรวจสอบรายการโอนเงินผิดบัญชี หรือจานวนเงินผิด กรณีการโอนเงินระหว่างบัญชีของธนาคารซิต ี้
แบงก์ (ไม่รวมกรณีทส
ี่ งสัยว่าเป็ นการทุจริต)


ธนาคารจะตรวจสอบ และแจ ้งผลการติดตามให ้ลูกค ้าทราบ***

15 วันทาการ

11. การขอตรวจสอบรายการโอนเงินผิดบัญชี หรือจานวนเงินผิด กรณีการโอนเงินต่างธนาคาร (ไม่รวมกรณีท ี่
สงสัยว่าเป็ นการทุจริต)


ธนาคารจะตรวจสอบ และแจ ้งผลการติดตามให ้ลูกค ้าทราบ***

20 วันทาการ

***ระยะเวลาดาเนินการโดยประมาณ ให ้นับแต่วันทาการถัดจากวันทีธ่ นาคารได ้รับแจ ้งข ้อมูลจาก
ลูกค ้าครบถ ้วน
ข้อ 12-13 ด ้านบัตรอิเล็กทรอนิกส์
12. การอายัดบัตรอิเล็กทรอนิกส์


บัตรเอทีเอ็ม ธนาคารจะดาเนินการอายัดบัตรเอทีเอ็มภายในเวลา 5 นาที นับแต่เวลาทีล
่ ก
ู ค ้าผู ้ถือบัตร
แจ ้งทางโทรศัพท์ โดยลูกค ้าผู ้ถือบัตรไม่ต ้องรับผิดชอบในจานวนเงินทีถ
่ ก
ู ถอน ภายหลังจากการอายัด

5 นาที



บัตรเครดิต ธนาคารจะดาเนินการอายัดบัตรเครดิตภายในเวลา 5 นาที นับแต่เวลาทีล
่ ก
ู ค ้าผู ้ถือบัตรแจ ้ง
ทางโทรศัพท์ โดยลูกค ้าผู ้ถือบัตรไม่ต ้องรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ ภายหลังจากการอายัด

5 นาที

13. การทักท ้วงรายการใช ้จ่ายผ่านบัตรเครดิต (เฉพาะกรณีการชาระค่าสินค ้าและบริการในประเทศและ
ต่างประเทศ และกรณีถอนเงินสดจากตู ้เอทีเอ็มในต่างประเทศ)


ลูกค ้าควรยืน
่ ขอทักท ้วงรายการใช ้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทีไ่ ม่ถก
ู ต ้องภายใน 10 วัน นับจากวันทีไ่ ด ้รับใบแจ ้ง
ยอดรายการใช ้บัตร โดยธนาคารจะตรวจสอบและทักท ้วงไปยังธนาคารร ้านค ้า และแจ ้งผลการดาเนินการ
ให ้ลูกค ้าทราบ****
****ระยะเวลาดาเนินการโดยประมาณ ให ้นับแต่วันทาการถัดจากวันทีธ่ นาคารได ้รับแจ ้งจากลูกค ้า
เป็ นลายลักษณ์อักษรและเอกสารประกอบ (ถ ้ามี)

90 วัน

ข้อ 14 ด ้านบริการทั่วไป
14. การขอข ้อมูลประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ สาหรับลูกค ้าบุคคลธรรมดารายย่อย




การคานวณดอกเบีย
้ บัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด สาหรับข ้อมูลย ้อนหลังไม่เกิน 3 รอบบัญชี ธนาคาร
จะแจ ้งข ้อมูลให ้ลูกค ้าทราบเป็ นลายลักษณ์อักษร*****
่ /เช่าซือ
้ สาหรับข ้อมูลย ้อนหลังไม่เกิน 12 เดือน ธนาคารจะแจ ้งข ้อมูลให ้
การคานวณดอกเบีย
้ สินเชือ
ลูกค ้าทราบเป็ นลายลักษณ์อักษร*****
รายการเดินบัญชีเงินฝาก (Bank Statement) สาหรับข ้อมูลย ้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน ธนาคารจะแจ ้ง
ข ้อมูลให ้ลูกค ้าทราบเป็ นลายลักษณ์อักษร*****
*****ระยะเวลาดาเนินการโดยประมาณ ให ้นับแต่วันทาการถัดจากวันทีธ่ นาคารได ้รับคาขอ

7 วันทาการ
15 วันทาการ
3 วันทาการ

หมายเหตุ: มาตรฐานการให ้บริการข ้างต ้นเป็ นความมุ่งมั่นของธนาคาร เพือ
่ ยกระดับคุณภาพการให ้บริการลูกค ้าของธนาคารและเพือ
่ เป็ นการ
ให ้ข ้อมูลสาหรับลูกค ้ารับทราบระยะเวลาการดาเนินงานโดยประมาณเท่านัน
้ มิได ้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของเงือ
่ นไขของสัญญาหรือการรับประกันการ
้ จงปั ญหาและอุปสรรคพร ้อมทัง้
บริการจากธนาคาร หากธนาคารไม่สามารถดาเนินการได ้ทันตามระยะเวลาดาเนินงานข ้างต ้น ธนาคารจะชีแ
แจ ้งความคืบหน ้าและกาหนดระยะเวลาทีค
่ าดว่าจะดาเนินการจนแล ้วเสร็จ ธนาคารไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ทัง้ ทางตรง
และทางอ ้อมจากการบริการทีไ่ ม่เป็ นไปตามระยะเวลาการดาเนินงานโดยประมาณดังกล่าว ธนาคารขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงระยะเวลา
การให ้บริการดังกล่าวตามทีธ่ นาคารเป็ นสมควรโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ทัง้ นี้ การปฏิบัตงิ านของธนาคารยังคงต ้องอยูภ
่ ายใต ้กฎหมาย
กฎเกณฑ์ หรือสัญญาทีเ่ กีย
่ วข ้อง

