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บัตรเครดิตซิต้ี
ความรูท่ัวไปเก่ียวกับบัตรเครดิตซิต้ี
บัตรเครดิตซิต้ีเปนบัตรเครดิตท่ีออกโดยธนาคารซิต้ีแบงก ซ่ึงเปนสถาบันการเงินช้ันนําของสหรัฐอเมริกา
ดวยประสบการณและความชํานาญของเรา ทานจึงม่ันใจไดวาบัตรเครดิตซิต้ีเปนบัตรท่ีมอบสิทธิพิเศษ
ใหแกทานได อยางเต็มคุณคาตรงตามความตองการของทานท่ีสุด

¢ŒÍá¹Ð¹íÒ: ¡ÃØ³Òà«ç¹ª×èÍ¢Í§·‹Ò¹ã¹ª‹Í§ÅÒÂà«ç¹´ŒÒ¹ËÅÑ§ºÑµÃ·Ñ¹·Õ·Õèä´ŒÃÑººÑµÃâ´ÂãªŒÅÒÂà«ç¹àËÁ×Í¹¡Ñº·ÕèãËŒäÇŒã¹ãºÊÁÑ¤Ã áÅÐ/ËÃ×Íã¹Ë¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§ 
¾ÃŒÍÁ·Ñé§Í‹Ò¹¢ŒÍµ¡Å§áÅÐà§×èÍ¹ä¢¡ÒÃãªŒºÑµÃà¤Ã´Ôµ»ÃÐ¡Íº áÅÐâ´Â¡ÒÃà«ç¹ª×èÍËÅÑ§ºÑµÃáÅÐãªŒºÑµÃ¹Õé ·‹Ò¹ä´Œµ¡Å§ÂÍÁÃÑºáÅÐ»¯ÔºÑµÔµÒÁà§×èÍ¹ä¢ 
áÅÐ¢ŒÍºÑ§¤Ñº µÒÁÊÑÞÞÒ¡ÒÃà»š¹ÊÁÒªÔ¡ºÑµÃà¤Ã´Ôµ«ÔµÕé

â»Ã´ÃÐÇÑ§äÁ‹ãËŒºÑµÃ¾Ñº §Í ËÃ×ÍËÑ¡ áÅÐÍÂ‹ÒãËŒá¶ºáÁ‹àËÅç¡¶Ù¡¢Ù´¢Õ´ËÃ×ÍÊÑÁ¼ÑÊ¡ÑºÇÑµ¶ØÍ×è¹·ÕèÁÕáÁ‹àËÅç¡ËÃ×Í¤ÇÒÁÃŒÍ¹ à¹×èÍ§¨Ò¡ÃËÑÊ·Õè¶Ù¡ 
ºÑ¹·Ö¡äÇŒ¨ÐÅºàÅ×Í¹ä»ä´Œ
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ตัวอยางรูปบัตรเครดิตซิต้ี รอยัล ออรคิด พลัส พรีเฟอร

ดานหนาบัตร

ดานหลังบัตร

เทคโนโลยีชิพ

ช่ือและนามสกุลผูถือบัตรฯ

เคร่ืองหมายมาสเตอรการด

หมายเลขโทรศัพทซิต้ีโฟน แบงกก้ิง

แถบแมเหล็ก

เดือน/ป ที่บัตรหมดอายุ

สัญลักษณ
CONTACTLESS PAYMENT

หมายเลขบัตรฯ

ชองลายเซ็น
ชื่อและนามสกุลผูถือบัตรฯ
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วิธีการใชบัตรเครดิตซิต้ี
ทานสามารถใชบัตรฯ ซื้อสินคาหรือชําระคาบริการในรานคา และสถานบริการกวา 200 ประเทศทั่วโลก
ท่ีมีเคร่ืองหมายมาสเตอรการด หรือเคร่ืองหมาย วีซา (ตามประเภทบัตรฯ ท่ีทานเปนสมาชิก) ท่ีติดอยู
หนาสถานท่ีแหงน้ัน โดย
• แสดงบัตรเครดิตซิตี้ของทานแกพนกังานเก็บเงิน หรือ Scan QR code ที่รองรับการชําระเงินดวยบัตรเครดิต 
 หรอื เพิม่/เรยีกใช/ใหขอมลู บัตรเครดติซติี ้เพ่ือชาํระเงนิผานเวบ็ไซต หรอืแอปพลเิคช่ันของรานคาหรอื e-Wallet

• กรุณาตรวจสอบความถูกตองของวันท่ีและราคาสินคากอนเซ็นช่ือในชองลายเซ็น ตอนลางของใบบันทึกการขาย
 หรอืกอนยนืยนัการชาํระเงนิผานเว็บไซต หรือ Application ของรานคา
• รอรับบัตรเครดิตซิต้ีของทานคืนจากพนักงาน และเก็บสําเนาใบบันทึกการขายไวเปนหลักฐาน
• กรุณาตรวจดูอีกคร้ังวา บัตรท่ีทานไดรับคืนมาน้ัน เปนบัตรเครดิตซิต้ีของทานเองหรือไม ควรปฏิบัติเชนน้ี 
 เปนประจํา เพราะเปนไปไดวาบัตรท่ีไดรับคืนกลับมาน้ันอาจเปนบัตรของสมาชิกทานอ่ืนท่ีกําลังซ้ือสินคาหรือ 
 ใชบริการในเวลาใกลเคียงกัน
• โปรดอยาเซ็นช่ือลงในใบบันทึกการขายโดยปราศจากการระบุจํานวนเงิน

กรณีใชบัตรเครดิตซิต้ีกับพนักงานเก็บเงิน
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สิทธิประโยชนสําหรับบัตรเครดิตซิต้ี

ทานจะไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ดังน้ี 
• วงเงินเครดิตสูงสุดถึง 5 เทา
• อุนใจเสมอดวยสิทธิ์การเบิกเงินสดลวงหนาสูงสุดถึง 100% ของวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต
• คลองตัวสูงสุดกับการชําระคืนข้ันต่ํา
• ระยะเวลาในการชําระคืน นานสูงสุด 55 วัน
• สะดวก รวดเร็ว เพียงแตะบัตรฯ เมื่อชําระดวยเทคโนโลยี Contactless Payment

• วางใจกับแผนคุมครอง
 ð คุมครองอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง
 ð ชดเชยกระเปาเดินทาง และเท่ียวบินลาชา
 ð การเรียกรองคาสินไหมทดแทน สําหรับแผนคุมครอง
• การออกบัตรเสริม
• การซ้ือเช็คเดินทางโดยไมเสียคาธรรมเนียม
• ติดตอธนาคารซิต้ีแบงก
 ð บริการซิต้ีโฟน แบงกก้ิง
 ð บริการเลขาฯ สวนตัว

ËÁÒÂàËµØ: ¸¹Ò¤ÒÃ«ÔµÕéáº§¡�¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôìã¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�ÊíÒËÃÑºÊÁÒªÔ¡ºÑµÃà¤Ã´Ôµ«ÔµÕéâ´Âá¨Œ§à»š¹ÅÒÂÅÑ¡É³�ÍÑ¡ÉÃà»š¹¤ÃÒÇæ ä»

วงเงินเครดิตสูงสุดถึง 5 เทา

ทานสามารถรับวงเงินบัตรเครดิตสูงสุดตามประเภทบัตร ท้ังน้ีข้ึนอยูกับอาชีพ ประวัติทางการเงิน 
และหลักฐานประกอบการสมัคร

การใชวงเงินบัตรเครดิตครอบคลุมไปถึงการใชบัตรฯ ในการชําระคาสินคา และบริการตางๆ
รวมท้ังใช เบิกเงินสดลวงหนาจากธนาคารฯ และเคร่ืองเอทีเอ็ม

วงเงินบัตรเครดิตของทานจะถูกลดยอดลงในกรณีท่ีทานยังมียอดคางชําระกับธนาคารฯ อยู 
รวมท้ังท่ีไดใชไปแลวแตยังไมไดรับแจงใบสรุปยอดบัญชีแจงรายการคาใชจายดังกลาวจากธนาคารฯ

ËÁÒÂàËµØ: â»Ã´´ÙÇÔ¸Õ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³¡ÒÃãªŒÇ§à§Ô¹ºÑµÃà¤Ã´Ôµ ã¹¢ŒÍµ¡Å§áÅÐà§×èÍ¹ä¢¡ÒÃãªŒºÑµÃà¤Ã´Ôµ«ÔµÕé
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ในกรณีท่ีทานตองการเบิกเงินสดลวงหนา ทานสามารถใชบัตรเครดิตซิต้ีเบิกเงินสดลวงหนาไดสูงสุดถึง 
100% ของวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต ทั้งนีข้ึ้นอยูกับประวัติการชําระเงินและระยะเวลาการเปนสมาชิกบัตรฯ 
ของทาน แตท้ังน้ียอดเบิกเงินสดลวงหนา เม่ือรวมกับคาใชจายของทานในขณะน้ันจะตองไมเกินวงเงินท่ีทานไดรับ 
โดยทานสามารถขอรับบริการเบิกเงินสดไดท่ี
 • เคานเตอรของสถาบันธนาคารท่ัวโลกท่ีออกบัตรมาสเตอรการดหรือวีซา (ตามประเภทบัตรฯ ท่ีทานเปน 
  สมาชิก) ในกวา 200 ประเทศ
 • เคานเตอรของธนาคารซิต้ีแบงก
 • เครื่องเอทีเอ็มในประเทศที่มีเครื่องหมาย ATM POOL หรือ เครื่องหมาย Mastercard® หรือ Cirrus

  สําหรับบัตรมาสเตอรการด หรือ เครื่องหมาย Visa หรือ Plus สําหรับบัตรวีซา และเครื่องเอทีเอ็ม 
  ท่ัวโลก โดยวงเงินสูงสุดในการเบิกแตละคร้ังจะข้ึนอยูกับวงเงินสูงสุดในการจายเบิกจากเคร่ืองเอทีเอ็มท่ี 
  ทานใชบริการอยูหรือวงเงินสินเช่ือคงเหลือของบัตรในขณะน้ัน
ธนาคารฯ จะคิดดอกเบ้ียทุกคร้ัง โดยนับจากวันท่ีทําการเบิกเงินสดจนถึงวันท่ีธนาคารฯ ไดรับชําระหน้ีเต็มจํานวน 
ไมวาทานจะเลือกชําระเต็มจํานวน หรือดวยการชําระคืนข้ันต่ํา

ËÁÒÂàËµØ: ̧ ¹Ò¤ÒÃÏ ̈ Ð¤Ố ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁã¹¡ÒÃàºÔ¡à§Ô¹Ê´Å‹Ç§Ë¹ŒÒ â»Ã´ Ù́µÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³´Í¡àºÕéÂ ¡ÒÃàºÔ¡à§Ô¹Ê´ Å‹Ç§Ë¹ŒÒ ä Œ́ã¹¢ŒÍµ¡Å§áÅÐà§×èÍ¹ä¢¡ÒÃãªŒºÑµÃà¤Ã Ốµ«ÔµÕé

อุนใจเสมอดวยสิทธ์ิการเบิกเงินสดลวงหนา
สูงสุดถึง 100% ของวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต
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คลองตัวสูงสุดกับการชําระคืนข้ันต่ํา
บัตรเครดิตซิต้ีใหอิสระแกทานในการเลือกชําระคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการใชบัตรฯ ในแตละเดือนไดมากนอยตามตองการ
ทานสามารถเลือกชําระเงินเต็มจํานวนตามท่ีระบุในชอง “ยอดเงินคางชําระ” ภายในวันท่ีกําหนดชําระเงิน ท่ีระบุในใบ 
แจงยอดบัญชีซ่ึงจะทําใหยอดเงินคางชําระของทานมีคาเปนศูนยและถาทานมิไดมีคาใชจาย เกิดข้ึนใหมในเดือนน้ัน ทานจะ 
สามารถใชบัตรฯ ไดเต็มวงเงินบัตรเครดิต

หรือทานอาจเลือกชําระคาใชจายเพียงบางสวนของยอดเงินคางชําระตามท่ีระบุในชอง “ยอดเงินข้ันต่ําท่ีตองชําระ 
ท้ังหมด*” ท้ังน้ีธนาคารฯ จะคิดดอกเบ้ียโดยจะคํานวณดอกเบ้ียจากยอดเงินตนท่ีคางจายของใบแจงยอดบัญชีท่ีแลว 
จํานวนหน่ึงกอนจนถึงวันท่ีธนาคารฯ ไดรับการชําระคืนรวมกับคาใชจายของใบแจงยอดปจจุบัน ซ่ึงจะเร่ิมคิด 
ดอกเบ้ียจากวันท่ีธนาคารฯ บันทึกรายการจนถึงวันท่ีธนาคารฯ ไดรับชําระคืน การคํานวณดอกเบ้ียจะคํานวณ 
ตามจํานวนวันในอัตราดอกเบ้ียซ่ึงธนาคารพาณิชยจะพึงคิดไดซ่ึงจะไมสูงกวาอัตราท่ีกฎหมายกําหนด

ทานสามารถตรวจสอบยอดเงินคางชําระวงเงินบัตรเครดิตคงเหลือได ผานซิต้ีโมบายลแอป บริการธนาคารทาง 
อินเทอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ ทําธุรกรรมทางการเงินไดอยางสะดวก ปลอดภัย ทุกท่ี ทุกเวลา หรือสอบถาม 
ขอสงสัยเก่ียวกับการชําระข้ันต่ําไดท่ี ซิต้ีโฟน แบงกก้ิง

ËÁÒÂàËµØ: *ÍÑµÃÒ¡ÒÃ¼‹Í¹ªíÒÃÐ¤×¹¢Ñé¹µíèÒã¹áµ‹ÅÐÃÍººÑÞªÕ ËÁÒÂ¶Ö§ ¨íÒ¹Ç¹à§Ô¹¢Ñé¹µíèÒ·ÕèµŒÍ§ªíÒÃÐ¤×¹ãËŒá¡‹¸¹Ò¤ÒÃÏ ã¹áµ‹ÅÐÃÍººÑÞªÕÊíÒËÃÑº 
ÂÍ´à§Ô¹¤ŒÒ§ªíÒÃÐ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ â´ÂÁÕÇÔ¸Õ¤íÒ¹Ç³¤×Í
 • 5% ¢Í§ÂÍ´à§Ô¹¤§¤ŒÒ§·Ñé§ËÁ´ ³ ÇÑ¹ÊÃØ»ÂÍ´ºÑÞªÕ¹Ñé¹æ ËÃ×Í

 • 1% ¢Í§ÂÍ´ãªŒ¨‹ÒÂ¤§¤ŒÒ§·Ñé§ËÁ´·Õèà¡Ô´¢Öé¹ (ÂÍ´ãªŒ¨‹ÒÂËÁÒÂ¶Ö§ÂÍ´«×éÍÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ áÅÐÂÍ´àºÔ¡à§Ô¹Ê´¼‹Ò¹ºÑµÃÏ ÃÇÁ¶Ö§ÂÍ´ãªŒ¨‹ÒÂà¡Ô¹Ç§à§Ô¹) 
  + 100% ¢Í§ÂÍ´´Í¡àºÕéÂáÅÐ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ·ÕèàÃÕÂ¡à¡çºµÒÁãºá¨Œ§ÂÍ´ºÑÞªÕ + ÂÍ´¡ÒÃãªŒ¨‹ÒÂáºº¼‹Í¹ªíÒÃÐÃÒÂà ×́Í¹ PayLite ËÃ×Í PayLite 
  Conversion on phone/online ËÃ×Í Cash Advance on phone/online «Öè§ÅÙ¡¤ŒÒ¨ÐµŒÍ§ªíÒÃÐàµçÁ í̈Ò¹Ç¹µÒÁÍÑµÃÒ·ÕèàÃÕÂ¡à¡çºã¹ãºá Œ̈§ 
  ÂÍ´ºÑÞªÕ¢Í§áµ‹ÅÐà´×Í¹áÅŒÇáµ‹ÂÍ´ã´¨ÐÊÙ§¡Ç‹Ò

ËÁÒÂàËµØ: • ¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹ÊíÒËÃÑºÂÍ´ªíÒÃÐ¤×¹¢Ñé¹µíèÒã¹áµ‹ÅÐÃÍººÑÞªÕÂÑ§¤§à»š¹ä»µÒÁÅíÒ Ñ́º¢Ñé¹¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹µÒÁ·Õȩ̀ ¹Ò¤ÒÃÏ ¡íÒË¹´ • ã¹¡Ã³Õ·Õè¼ÙŒ¶×Í 
ºÑµÃà¤Ã´ÔµÁÕÂÍ´¤ŒÒ§ªíÒÃÐà¡Ô¹¡íÒË¹´ªíÒÃÐ ¼ÙŒ¶×ÍºÑµÃÏ µŒÍ§ªíÒÃÐÂÍ´¤ŒÒ§ªíÒÃÐ¹Ñé¹àµçÁ¨íÒ¹Ç¹ • ¡ÃØ³ÒªíÒÃÐÂÍ´à§Ô¹à¡Ô¹Ç§à§Ô¹à¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡ÂÍ´à§Ô¹¢Ñé¹µíèÒ
·ÕèµŒÍ§ªíÒÃÐ·Ñé§ËÁ´ ¼‹Ò¹ºÑÞªÕºÑµÃà¤Ã´Ôµ«ÔµÕéãºã´ãºË¹Öè§¢Í§·‹Ò¹ à¾×èÍ¡ÒÃãªŒ¨‹ÒÂ¼‹Ò¹ºÑµÃÏ ä´ŒÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ ̈ íÒ¹Ç¹à§Ô¹·Õèà¡Ô¹Ç§à§Ô¹ÊÔ¹àª×èÍà»š¹ÂÍ´ÃÇÁ
¨Ò¡ºÑµÃà¤Ã´Ôµ«ÔµÕé·Ñé§ËÁ´ • ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ÂÍ´à§Ô¹¢Ñé¹µíèÒ·ÕèµŒÍ§ªíÒÃÐÇÔ¸Õ¹Õé ÁÕ¼ÅºÑ§¤Ñº ãªŒµÑé§áµ‹ÇÑ¹·Õè 1 ÊÔ§ËÒ¤Á 2564 à»š¹µŒ¹ä»

ËÁÒÂàËµØ: • ¡Ã³Õ¼Ô´¹Ñ´ªíÒÃÐË¹Õé äÁ‹Ç‹Ò§Ç´Ë¹Öè§§Ç´ã´ËÃ×Í·Ñé§ËÁ´ ̧ ¹Ò¤ÒÃÏ ÁÕÊÔ·¸ÔìàÃÕÂ¡à¡çº´Í¡àºÕéÂã¹ÃÐËÇ‹Ò§àÇÅÒ¼Ô´¹Ñ´ä´Œã¹ÍÑµÃÒ·Õè¸¹Ò¤ÒÃÏ àËç¹ÊÁ¤ÇÃ 
áµ‹äÁ‹à¡Ô¹ÍÑµÃÒÊÙ§ÊØ´µÒÁ·Õè¸¹Ò¤ÒÃÏ ÁÕÊÔ·¸ÔìàÃÕÂ¡à¡çºâ´ÂªÍº´ŒÇÂ¡®ËÁÒÂ áÅÐ·‹Ò¹¨Ð¶Ù¡àÃÕÂ¡à¡çº¤‹ÒµÔ´µÒÁ·Ç§¶ÒÁË¹Õé àÁ×èÍÁÕË¹Õé¤ŒÒ§ªíÒÃÐËÃ×ÍË¹Õé·Õè¶Ö§ 
¡íÒË¹´ªíÒÃÐÊÐÊÁà¡Ô¹ 1,000 ºÒ·¢Öé¹ä» áÅÐÊÑÞÞÒÂÑ§¤§ÁÕ¼ÅµÒÁ¡®ËÁÒÂ ã¹ÍÑµÃÒ 50 ºÒ·/ÃÍººÑÞªÕã¹¡Ã³ÕÁÕË¹Õé¤ŒÒ§ªíÒÃÐË¹Öè§§Ç´ áÅÐ 100 ºÒ·/ 
ÃÍººÑÞªÕã¹¡Ã³ÕÁÕË¹Õé¤ŒÒ§ªíÒÃÐÁÒ¡¡Ç‹ÒË¹Öè§§Ç´
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ระยะเวลาในการชําระคืนนานสูงสุด 55 วัน
ทานจะไดรับระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยนานสูงสุด 45 วัน หากทานชําระคาใชจายตามยอดเรียกเก็บในลักษณะเต็ม 
จํานวน โดยนับจากรอบการตัดบัญชีปกติ 30 วันและขยายระยะเวลาการชําระออกไปอีก สูงสุดภายใน 15 วัน 
สําหรับรายการซื้อสินคาและบริการ หากทานชําระคาใชจายในลักษณะผอนชําระขั้นตํ่าหรือบางสวน ทานจะได รั
บรอบในการชําระคาใชจายผานบัตรฯ นานสูงสุดถึง 55 วัน โดยนับรอบจากการตัดบัญชีปกติ 30 วัน และขยาย
ระยะเวลาการชําระออกไปอีกสูงสุด ภายใน 25 วัน

ËÁÒÂàËµØ: â»Ã´´ÙµÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃ¤Ô´ÃÍºÃÐÂÐàÇÅÒã¹¡ÒÃªíÒÃÐ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ¼‹Ò¹ºÑµÃä´Œã¹¢ŒÍµ¡Å§áÅÐà§×èÍ¹ä¢¡ÒÃãªŒºÑµÃà¤Ã´Ôµ«ÔµÕé

สะดวก รวดเร็ว เพียงแตะบัตรฯ
ดวยเทคโนโลยี Contactless Payment

รายการแตะบัตรฯ Contactless Payment ผูถือบัตรฯ สามารถชําระคาสินคาโดยไมตองเซ็นชื่อบนเซลสสลิป 
สําหรับยอดใชจายไมเกิน 1,500 บาท/ครั้ง กรณียอดใชจายเกิน 1,500 บาท/รายการ
ผูถือบัตรฯ จะตองเซ็นช่ือบนเซลสสลิปตามปกติ

ข้ันตอนการทํารายการ
1. มองหาสัญลักษณ            ณ จุดขาย
2. ตรวจสอบยอดเงิน และแตะบัตรฯ ณ เครื่องอานบัตรฯ Contactless Payment

3. การชําระเงินเสร็จสมบูรณ เมื่อหนาจอแสดงขอความ Approved พรอมใหคุณรับสินคาไดทันที
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สิทธิประโยชนเพ่ิมเติมสําหรับบัตรเครดิต
ซิต้ี รอยัล ออรคิด พลัส พรีเฟอร
สิทธ์ิใชหองพักรับรองพิเศษ รอยัล ซิลค เลาจน
ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ

ทานสมาชกิบตัรฯ สามารถใชบรกิารหองพักรบัรองพเิศษ รอยลั ซิลค เลาจน ทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิบริเวณ 
Concourse C และ E จาํนวน 2 ครัง้ตอป (ปปฏทินิ) เมือ่เดินทางกบัการบนิไทย สาํหรบัเสนทางระหวางประเทศ 

à§×èÍ¹ä¢
• ÊÔ·¸Ôì¹Õéà©¾ÒÐÊÁÒªÔ¡ºÑµÃà¤Ã´Ôµ«ÔµÕé ÃÍÂÑÅ ÍÍÃ�¤Ô´ ¾ÅÑÊ ¾ÃÕà¿ÍÃ� äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶âÍ¹ãËŒ¼ÙŒÍ×è¹ä´Œ 
• ¡ÃØ³ÒáÊ´§ºÑµÃà¤Ã´Ôµ«ÔµÕé ÃÍÂÑÅ ÍÍÃ�¤Ô´ ¾ÅÑÊ ¾ÃÕà¿ÍÃ� áÅÐºÑµÃâ´ÂÊÒÃ¡ÒÃºÔ¹ä·Âà¾×èÍãªŒÊÔ·¸Ôì
• ãªŒÊÔ·¸Ôìä´ŒäÁ‹à¡Ô¹ 2.30 ªÑèÇâÁ§ µ‹Í¤ÃÑé§ ËÒ¡à¡Ô¹¡Ç‹ÒàÇÅÒ´Ñ§¡Å‹ÒÇ ·‹Ò¹¨ÐµŒÍ§ªíÒÃÐ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁµÒÁ·Õè¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃ¡íÒË¹´

บริการเลขาฯ สวนตัว ตลอด 24 ชั่วโมง

มอบความสะดวกสะบายและจัดเตรียมทุกสิ่งแทนทาน เพียงโทร. 0-2232-2333

• แนะนําสถานท่ีและขอมูลบริการตางๆ อาทิ สถานท่ีทองเท่ียวรานอาหารช้ันนํา ท้ังในและตางประเทศ 
• คนหาขอมูลสินคาหายากจากทุกประเทศท่ัวโลก 
• บริการจัดหา/ สงสินคาท่ัวโลก อาทิ ดอกไม ของขวัญ หนังสือ ฯลฯ
• จองบัตรชมการแสดง ท้ังในและตางประเทศ อาทิ ละครเวที คอนเสิรต ภาพยนตร กีฬา ฯลฯ
• จองรานอาหารหรือท่ีพักในทุกประเทศตามความตองการของทาน
• แนะนําขอมูลตางๆ ในดานธุรกิจ อาทิ ท่ีปรึกษาดานพาณิชย กฏหมาย สถานทูต และบริการลามในโอกาส 
 ตางๆ ท่ัวโลก 
• จองสนามกอลฟช้ันนําท่ัวโลก และบริการอ่ืนๆ อีกมากมายตามความตองการของทาน 

à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í¾ÔàÈÉÊ‹Ç¹µÑÇáÅÐ¢ŒÍÂ¡àÇŒ¹µ‹Ò§æ 
1. ºÃÔ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ¨Ò¡ Citi Personal Service ¨ÐÃÑº¼Ô´ªÍº¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃàªç¤ËÃ×Í¤Œ¹ËÒ¢ŒÍÁÙÅµ‹Ò§æ ãËŒ¡Ñº·‹Ò¹à·‹Ò¹Ñé¹
2. ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÊíÒËÃÑº¤‹ÒÊÔ¹¤ŒÒ ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃµ‹Ò§æ ·Õè·‹Ò¹µŒÍ§¡ÒÃ¨Ð«×éÍ ·‹Ò¹¨ÐµŒÍ§ÃÑº¼Ô´ªÍºàÍ§·Ñé§ËÁ´ ÃÇÁä»¶Ö§ã¹¡Ã³Õ·ÕèµŒÍ§ÇÒ§ÁÑ´ í̈ÒÊÔ¹¤ŒÒËÃ×Í 
 ºÃÔ¡ÒÃµ‹Ò§æ ËÃ×Í·ÕèÁÕ¤‹ÒÊ‹Ç¹µ‹Ò§ËÃ×Í¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁã¹¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹ã´æ ·Õèà¡Ố ¢Öé¹¨Ò¡¤‹ÒÁÑ́ ¨íÒÊÔ¹¤ŒÒ áÅÐ¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂã¹¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡ÊÔ¹¤ŒÒËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃµ‹Ò§æ ¹Ñé¹ 
3. ºÃÔ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ¨Ò¡ Citi Personal Service ¨ÐäÁ‹à»š¹¸ØÃÐã¹¡ÒÃ Ñ̈´ºÃÔ¡ÒÃËÃ×Í¤Œ¹ËÒ¢ŒÍÁÙÅã´æ ÊíÒËÃÑºÊÔ¹¤ŒÒËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ·Õè·‹Ò¹µŒÍ§¡ÒÃà¾×èÍ¡ÒÃ 
 ¾Ò³ÔªÂ� ËÃ×ÍËÒ¡ÊÔ¹¤ŒÒËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ¹Ñé¹æ à»š¹¢Í§Í¹ØÃÑ¡É�¼Ô´¡¯ËÁÒÂáÅÐµŒÍ§ËŒÒÁµÒÁÁÒµÃÒ·ÕèÃÐºØã¹¡®ËÁÒÂ¢Í§áµ‹ÅÐ»ÃÐà·È
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คุมครองการซ้ือ
แผนคุมครองการซื้อใหความคุมครองกับสินคาที่ชําระผานบัตรเครดิตซิตี้ หากสินคาที่ซื้อผานบัตรเกิดความ 
เสยีหายจากอบัุตเิหตหุรือสูญหายภายใน 30 วนันบัจากวนัทีซ้ื่อ แผนคุมครองการซือ้จะมอบคาสนิไหมทดแทน 
ที่คุมคาแกทาน ทั้งนี้ บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส โบรคเกอรส (ประเทศไทย) จํากัด จะเปนผูพิจารณา 
จํานวนเงินคาสินไหมทดแทนในแตละกรณี

บัตรเครดิตซิต้ี พรีเฟอร ทุกประเภท 
• วงเงินคุมครองสูงสุด/ ครั้ง 400,000 บาท 
• วงเงินคุมครองสูงสุด/ สินคา 120,000 บาท

ËÁÒÂàËµØ: ÊÙ§ÊØ´ 4 ¤ÃÑé§µ‹ÍÃÍº»‚ã¹¡ÒÃ¤Ô´¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÃÒÂ»‚ 
¤ÇÒÁÃÑº¼Ố ªÍºáÃ¡¢Í§¼ÙŒ¶×ÍºÑµÃ • 50% ¢Í§ÁÙÅ¤‹Ò¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ ËÃ×ÍÊÙÞËÒÂ¢Ñé¹µíèÒ 900 ºÒ· ÊíÒËÃÑº¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ¨Ò¡ÍØºÑµÔàËµØÃÇÁ¶Ö§ ¡ÒÃÅÑ¡·ÃÑ¾·� »ÅŒ¹·ÃÑ¾Â� 

คุมครองอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง
ทุกครั้งที่ทานใชบัตรเครดิตซิตี้ ชําระคาตั๋วเดินทางทั้งในประเทศและตางประเทศเต็มจํานวน ไมวาจะเปนตั๋วเครื่องบิน 
ตั๋วโดยสาร รถโดยสารสาธารณะ ยานพาหนะสาธารณะ ทานจะไดรับความคุมครองดวยวงเงินประกันภัยอุบัติเหตุ 
ระหวางการเดนิทางโดยไมตองเสยีเบีย้ประกนัแตอยางใด การคุมครองนี ้จะครอบคลมุไปถงึคูสมรสและบตุร (โดยบุตร 
จะไดรับความคุมครองภายใตวงเงิน 25% ของวงเงินผูถือบัตร) 
• วงเงินประกันภัยสูงสุดสําหรับบัตรเครดิตซิตี้ 35,000,000 บาท ตอบัตรพรีเฟอร ทุกประเภท 

ËÁÒÂàËµØ: • Ç§à§Ô¹´Ñ§¡Å‹ÒÇà»š¹Ç§à§Ô¹¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÊÙ§ÊØ´µ‹ÍºÑµÃ ÊíÒËÃÑº¡ÒÃàÊÕÂªÕÇÔµÊÙÞàÊÕÂÍÇÑÂÇÐ ËÃ×Í·Ø¾¾ÅÀÒ¾¶ÒÇÃµÒÁÊÑ´Ê‹Ç¹¤ØŒÁ¤ÃÍ§¡ÃÁ¸ÃÃÁ� 
»ÃÐ¡Ñ¹ÍØºÑµÔàËµØÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å • ÂÒ¹¾ÒË¹ÐÊÒ¸ÒÃ³Ð äÁ‹ÃÇÁÃ¶á·ç¡«ÕèáÅÐÃ¶ÁÍàµÍÃ�ä«´�ÃÑº¨ŒÒ§ 

ชดเชยกระเปาเดินทาง และเท่ียวบินลาชา

เมือ่ใชบตัรเครดิตซติี ้รอยัล ออรคิด พลสั พรีเฟอร ชําระคาต๋ัวเดินทางโดยเคร่ืองบนิ ทัง้ในและตางประเทศเตม็ 
จํานวน หากเกิดความลาชาของเทีย่วบนิเกิน 4 ช่ัวโมง หรือยกเลิกทานจะไดรับคาชดเชยสําหรับคาใชจายท่ีจําเปน 
และสมเหตุสมผล ระหวางรอเที่ยวบินในวงเงินสูงสุดถึง 20,000 บาทตอผูถือบัตร หรือ 40,000 บาทตอ 
ครอบครัว หากเกิดการลาชาของกระเปาเดินทางเกิน 6 ชั่วโมง ทานจะไดรับคาชดเชยสําหรับคาใชจายที่จําเปน 
และสมเหตสุมผล ระหวางรอกระเปาเดนิทางในวงเงนิสูงสุด 20,000 บาทตอผูถอืบัตร หรือ 40,000 บาท ตอ
ครอบครวั อนึง่คาชดเชยจะมีวงเงนิเพิม่เปน 50,000 บาท ตอผูถอืบตัร หรอื 100,000 บาทตอครอบครวั ใน
กรณกีระเปาเดินทางของทานสูญหาย

ËÁÒÂàËµØ: ¡ÃØ³Òà¡çºãºàÊÃç¨¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ¢³ÐÃÍà¤Ã×èÍ§ºÔ¹ËÃ×ÍÃÍ¡ÃÐà»‰Òà´Ô¹·Ò§äÇŒà»š¹ËÅÑ¡°Ò¹ã¹¡ÒÃ¢ÍÃÑºà§Ô¹ª´àªÂ ¤‹Òª´àªÂ¨ÐäÁ‹ÃÇÁÁÙÅ¤‹Ò¡ÃÐà»‰Ò 
à´Ô¹·Ò§ áÅÐ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ã¹¡ÒÃà»‰Òà´Ô¹·Ò§ «Öè§·‹Ò¹µŒÍ§àÃÕÂ¡ÃŒÍ§¤‹Òª´àªÂ¨Ò¡ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹â´ÂµÃ§

วางใจกับแผนคุมครอง
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การออกบัตรเสริม
ผูถอืบตัรหลกัสามารถขอใหธนาคารฯ ออกบตัรเสริมไดสงูสดุ 4 ใบตอ บัตรหลัก 1 ใบ 
โดยผูถือบัตรเสริมสามารถเปนผูใดก็ไดที่มีอายุตั้งแต 15-80 ป

คุณสมบัติและสิทธิประโยชนของบัตรเสริม:
1. ผูถือบัตรหลักสามารถกําหนดวงเงินของบัตรเสริมแตละใบได* เพื่อควบคุมยอดการใชจายในแตละเดือน 
 ของบัตรเสริม
2. ผูถือบัตรเสริมจะไดรับสิทธิประโยชนและสิทธิพิเศษตางๆ จากการใชจายเทียบเทากับบัตรหลัก

ËÁÒÂàËµØ: *¢Ñé¹µíèÒã¹¡ÒÃ í̈Ò¡Ñ́ Ç§à§Ô¹¢Í§ºÑµÃàÊÃÔÁà·‹Ò¡Ñº 10,000 ºÒ·/µ‹ÍÃÍººÑÞªÕ â´ÂÇ§à§Ô¹ºÑµÃàÊÃÔÁ·Õè·‹Ò¹¡íÒË¹´¹Õé̈ Ðà»š¹Ç§à§Ô¹·Õè·‹Ò¹Í¹ØÞÒµãËŒ 
ºÑµÃàÊÃÔÁãªŒä Œ́µ‹ÍÃÍººÑÞªÕ àª‹¹ ËÒ¡·‹Ò¹¡íÒË¹´Ç§à§Ô¹ 10,000 ºÒ· Ç§à§Ô¹ºÑµÃàÊÃÔÁ·ÕèÊÒÁÒÃ¶ãªŒä Œ̈́ Ðà·‹Ò¡Ñº 10,000 ºÒ·/ÃÍººÑÞªÕ

บริการชวยเหลือฉุกเฉินภายในบาน
เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิต้ี รอยัล ออรคิด พลัส พรีเฟอร
บริการชางไฟฟา 
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเน่ืองจากความผิดปกติของระบบไฟฟาภายในท่ีพักอาศัยท่ีไดรับความคุมครอง บริการ 
ชวยเหลือฉุกเฉินภายในบานจะสงชางไฟฟาไปยังท่ีพักอาศัยของทานเพ่ือทําการตรวจเช็ค และแกไขระบบไฟฟา ให
ใชงานไดช่ัวคราว ท้ังน้ีจะไมครอบคลุมในกรณีเหตุการณท่ีใมใชเหตุการณฉุกเฉิน เชน เคร่ืองใชไฟฟาเสีย การ
เปล่ียนอุปกรณไฟฟา เชน หลอดไฟ ปล๊ักไฟ ฯลฯ

การเรียกรองคาสินไหมทดแทนสําหรับแผนคุมครอง
เมื่อเกิดเหตุการณใดๆ ที่กอใหเกิดหรือนาจะกอใหเกิดสิทธิ์เรียกรองคาสินไหมทดแทน ทานจะตองบอกกลาว 
ใหบริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส โบรคเกอรส (ประเทศไทย) จํากัด ทราบถึงเหตุดังกลาว โดยเร็วที่สุด เทา
ที่จะทําไดแตจะตองไมเกิน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว ทั้งนี้สมาชิกบัตรจะตองสงมอบแบบฟอรม เรียก
รองคาสินไหมทดแทน และเอกสารหลักฐานตางๆ มาที่

บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส โบรคเกอรส (ประเทศไทย) จํากัด

อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร ชั้น 35 323 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท : 098-249-5657

ËÁÒÂàËµØ: ¢ŒÍ¤ÇÒÁ·ÕèÃÐºØã¹¤Ù‹Á×Í¹Õé¶×Íà»š¹à¾ÕÂ§ÊÃØ»¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤ÃÍ§â´ÂÂ‹Í©Ð¹Ñé¹ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´·Õè¤Ãº¶ŒÇ¹¢Í§¡ÃÁ¸ÃÃÁ�»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ¢ŒÍµ¡Å§¤ØŒÁ¤ÃÍ§¢ŒÍ í̈Ò¡Ñ́  ¤ÇÒÁÃÑº¼Ố ªÍº ¢ŒÍÂ¡àÇŒ¹ 
áÅÐ¢ŒÍ¡íÒË¹´Í×è¹æ ãËŒ¶×ÍµÒÁ·Õè¡íÒË¹´äÇŒã¹¡ÃÁ¸ÃÃÁ�»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ ·Õè·Ò§ºÃÔÉÑ· ÅçÍ¤µÑé¹ ÇÑ²¹Ò ÍÔ¹ªÑÇÃÑ¹Ê� âºÃ¤à¡ÍÃ�Ê (»ÃÐà·Èä·Â) í̈Ò¡Ñ́  ¨Ðà»š¹¼ÙŒ¾Ô̈ ÒÃ³ÒÊÔ· Ô̧¾ÔàÈÉ¹Õé 
ãËŒá¡‹·‹Ò¹·Õè» Ô̄ºÑµÔ¤ÃºµÒÁà§×èÍ¹ä¢·Õè¡íÒË¹´à·‹Ò¹Ñé¹ ́ Ñ§¹Ñé¹¸¹Ò¤ÒÃÏ ¢Í§Ê§Ç¹ÊÔ· Ô̧ì·Õè̈ Ðà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÊÔ·¸Ô¾ÔàÈÉ¹Õéâ´Â¨Ðá Œ̈§ãËŒ·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ • ¡ÃØ³ÒªíÒÃÐ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂµ‹Ò§æ ·Õè¨Ð
¢ÍÃÑºà§Ô¹ª´àªÂ´ŒÇÂºÑµÃà¤Ã´Ôµ«ÔµÕé ËÒ¡·‹Ò¹ªíÒÃÐ´ŒÇÂà§Ô¹Ê´ËÃ×ÍºÑµÃà¤Ã´ÔµÍ×è¹ ·Ò§ºÃÔÉÑ·»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÂ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôìã¹¡ÒÃ¤×¹à§Ô¹ª´àªÂäÁ‹à¡Ô¹ 3,000 ºÒ·
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บริการชางซอมประปา 
กรณีเหตุฉุกเฉินเน่ืองมาจากระบบน้ําประปาร่ัว หรือมีการอุดตันของทอน้ําภายในท่ีพักอาศัยท่ีไดรับความคุมครอง 
บริการชวยเหลือฉุกเฉินภายในบานจะสงชางประปาไฟยังท่ีพักอาศัยของทาน เพ่ือทําการตรวจสอบและแกไขระบบ 
ประปาเพ่ือใหใชงานไดช่ัวคราวท้ังน้ีการใหบริการไมรวมถึงการชํารุดของอุปกรณสุขภัณฑตางๆ ท่ีเส่ือมสภาพ 
หรือเกิดจากเหตุการณท่ีไมฉุกเฉิน เชน กอกน้ํามีการร่ัวซึม การร่ัวซึมของฝกบัว เคร่ืองทําน้ํารอน ฯลฯ

บริการชางทํากุญแจ
หากทานลืมกุญแจบานหรือกุญแจสูญหายเปนเหตุทําใหทานไมสามารถไขกุญแจเพ่ือเขาไปในท่ีพักอาศัยท่ีไดรับ 
ความคุมครองได บริการชวยเหลือฉุกเฉินภายในบานจะสงชางกุญแจไปยังท่ีพักอาศัยของทานเพ่ือทําการแกไข 
สถานการณ และเปดประตู ใหกับทานโดยจะรับผิดชอบคาใชจายในการสะเดาะกุญแจเทาน้ัน ท้ังน้ีผูรับเหมา จะ
ไมรับผิดชอบคาจัดพิมพกุญแจชุดใหม หรือเหตุการณท่ีไมฉุกเฉิน

บริการกําจัดสัตวมีพิษ
เม่ือเกิดกรณีถูกสัตวมีพิษรบกวนหรือบุกรุกบานท่ีพักอาศัยท่ีไดรับความคุมครอง บริการชวยเหลือฉุกเฉิน 
ภายในบานจะสงชางไปยังท่ีพักอาศัยของทานเพ่ือทําการกําจัด ท้ังน้ีการกําจัดสัตวมีพิษดังกลาวครอบคลุม 
เฉพาะ ผ้ึง แตน งู ตอ แมงปอง และตะขาบ เทาน้ัน ท้ังน้ีการใหบริการจะไมรับผิดชอบเหตุการณท่ีไมฉุกเฉิน

บริการซอมเคร่ืองปรับอากาศ
กรณีฉุกเฉินท่ีเกิดจากความผิดปกติของเคร่ืองปรับอากาศขัดของภายในท่ีอยูอาศัยท่ีไดรับความคุมครอง บริการ
ชวยเหลือฉุกเฉินภายในบานจะสงชางซอมแอรไปยังท่ีพักอาศัยของทานเพ่ือทําการแกไข ท้ังน้ีการชวยเหลือ จะไมรับ
ผิดชอบในกรณีทอแอรอุดตัน ลางแอร และการเติมน้ํายาแอร หรือเหตุการณท่ีไมฉุกเฉิน

บริการ ซอมหลังคาร่ัว
กรณีฉุกเฉินซ่ึงเกิดจากหลังคาร่ัวในท่ีพักอาศัยของทาน บริการชวยเหลือฉุกเฉินภายในบานจะสงชางไปยัง 
ท่ีพักอาศัยของทาน เพ่ือทําการซอมแซมใหสามารถใชงานไดเปนการช่ัวคราวท้ังน้ีบริการชวยเหลือฉุกเฉินภายใน 
บานจะไมรับผิดชอบกรณีเหตุการณท่ีไมฉุกเฉิน

à§×èÍ¹ä¢:
• ¤ÃÍº¤ÅØÁà©¾ÒÐ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ©Ø¡à©Ô¹ã¹¡ÒÃàÃÕÂ¡ãªŒºÃÔ¡ÒÃ ¤‹ÒµÔ´µ‹Í»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ª‹Ò§ ¤‹ÒáÃ§ã¹¡ÒÃ«‹ÍÁá«Áá¡Œä¢»˜ÞËÒàº×éÍ§µŒ¹ áÅÐ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃ 
 à´Ô¹·Ò§ä»-¡ÅÑº¢Í§¼ÙŒÃÑºàËÁÒÍÔÊÃÐ ÁÒÂÑ§·Õè¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ¢Í§·‹Ò¹à·‹Ò¹Ñé¹ äÁ‹ÃÇÁ¤‹ÒÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³� áÅÐÍÐäËÅ‹µ‹Ò§æ
• ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃ«‹ÍÁá«Á à¾×èÍãËŒÍØ»¡Ã³�¹Ñé¹ÊÒÁÒÃ¶ãªŒ§Ò¹ä´ŒªÑèÇ¤ÃÒÇ ·‹Ò¹¨Ðä´ŒÃÑºÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�ÊíÒËÃÑººÃÔ¡ÒÃ«‹ÍÁá«Á »˜ÞËÒà¡ÕèÂÇ¡ÑººŒÒ¹ÊÙ§ÊØ´ 2 
 ¤ÃÑé§µ‹ÍÃÍº»‚»¯Ô·Ô¹ ã¹¡ÒÃ¤Ô´¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÃÒÂ»‚ ã¹Ç§à§Ô¹ÊÙ§ÊØ´äÁ‹à¡Ô¹ 2,000 ºÒ·µ‹Í¤ÃÑé§ ÊíÒËÃÑº¡Ã³Õ·ÕèÁÕ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂà¡Ô¹¡Ç‹Ò 2,000 ºÒ· ÊíÒËÃÑº 
 ¡Ã³Õ·ÕèÁÕ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂà¡Ô¹¡Ç‹Ò 2,000 ºÒ· ËÃ×ÍãªŒºÃÔ¡ÒÃ©Ø¡à©Ô¹ÁÒ¡¡Ç‹Ò 2 ¤ÃÑé§µ‹ÍÃÍº»‚ã¹¡ÒÃ¤Ô´¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÃÒÂ»‚ ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹·‹Ò¹¨ÐµŒÍ§ 
 à»š¹¼ÙŒ̈ ‹ÒÂàÍ§µÒÁ¨ÃÔ§ ËÒ¡¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂºÃÔ¡ÒÃ©Ø¡à©Ô¹µíèÒ¡Ç‹Ò 2,000 ºÒ· Ê‹Ç¹µ‹Ò§¢Í§¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶âÍ¹ä»ãªŒ¡Ñº¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃã¹¤ÃÑé§Ë¹ŒÒ ËÃ×Í¤ÃÑé§µ‹Íæä»ä Œ́
• ºÃÔ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í©Ø¡à©Ô¹ÀÒÂã¹ºŒÒ¹ ãËŒºÃÔ¡ÒÃà©¾ÒÐºŒÒ¹·Õè·‹Ò¹ÍÒÈÑÂÍÂÙ‹ã¹¡ÃØ§à·¾ÏáÅÐ»ÃÔÁ³±Åà·‹Ò¹Ñé¹ â´Â·‹Ò¹µŒÍ§ÍÂÙ‹ ³ ·Õèà¡Ố àËµØà·‹Ò¹Ñé¹ à¹×èÍ§¨Ò¡ 
 ÁÕ¼Åµ‹Í¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨áÅÐÍ¹ØÁÑµÔãËŒ¡ÒÃ«‹ÍÁá«Á ºÃÔ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í©Ø¡à©Ô¹ã¹ºŒÒ¹ ÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹¤ÇÒÁàÃÕÂºÃŒÍÂ¢Í§¡ÒÃ«‹ÍÁà»š¹àÇÅÒ 6 à´×Í¹áÅÐËÒ¡à¡Ô´ 
 »˜ÞËÒã¹ÃÐÂÐàÇÅÒà´ÕÂÇ¡Ñ¹  ºÃÔ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í©Ø¡à©Ô¹ã¹ºŒÒ¹ ¨ÐËÒ¼ÙŒÃÑºàËÁÒÍÔÊÃÐá¡Œä¢»˜ÞËÒ´Ñ§¡Å‹ÒÇ â´Â·‹Ò¹äÁ‹µŒÍ§àÊÕÂ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁáµ‹ÍÂ‹Ò§ã´ 
 áµ‹·Ñé§¹Õé·‹Ò¹¨ÐµŒÍ§ÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Í¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂÊÔé¹Ê‹Ç¹ ËÃ×ÍÍÐäËÅ‹·ÕèãªŒã¹¡ÒÃ«‹ÍÁá«Á
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บริการชวยเหลือฉุกเฉินบนทองถนน
เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิต้ี รอยัล ออรคิด พลัส พรีเฟอร
บริการชางซอมรถฉุกเฉิน
กรณีรถเสียหรือไมสามารถขับเคล่ือนได เน่ืองมาจากอุบัติเหตุบนทองถนนขณะขับข่ีหรือเกิดเหตุในสถานท่ี สวน
บุคคล บริการชวยเหลือฉุกเฉินบนทองถนนจะจัดสงชางซอมไป ณ จุดเกิดเหตุ

บริการรถยกฉุกเฉิน
กรณีรถเสียหรือไมสามารถขับเคล่ือนได เน่ืองมาจากอุบัติเหตุบนทองถนน หรือเกิดเหตในสถานท่ีสวนบุคคล 
บริการชวยเหลือฉุกเฉินบนทองถนนจะบริการลากจูงไปยังอูซอมท่ีเหมาะสมและอยูใกลท่ีสุด หรืออูท่ีระบุโดยทาน
ทั้งนีจ้ะรับผิดชอบคาใชจายในการ ยก-ลาก ในวงเงินสูงสุดไมเกิน 1,500 บาท หรือ 20 กิโลเมตรแรกจากจุด 
เกิดเหตุตอกรณี

บริการเติมน้ํามันฉุกเฉิน
กรณีรถไมสามารถขับเคล่ือนได เน่ืองมาจากสาเหตุน้ํามันหมดขณะขับข่ีบนทองถนน(ไมรวมสถานท่ีสวนบุคคล) 
บริการชวยเหลือฉุกเฉินบนทองถนน พรอมใหบริการเติมน้ํามันฉุกเฉินกับทาน คร้ังละ 10 ลิตร ตอกรณี ณ 
จุดเกิดเหตุ เพ่ือใหทานสามารถขับเคล่ือนตอไปได

บริการเพื่อใหการเดินทางตอเนื่องเมื่อเหตุฉกุเฉนิเกินกวา 100 กิโลเมตร จากที่พักอาศัยของทาน

กรณรีถเสยีระหวางขบัขีบ่นทองถนนหางจากภูมลิาํเนาอยางนอย 100 กโิลเมตรหรอื ขามจงัหวดัจากภมูลิาํเนา 
ของทาน และใชบริการชางหรือรถยก-ลาก ท่ีทางบริการชวยเหลือฉกุเฉนิบนทองถนนเปนผูที่จัดสงแลว และ
ภายหลังทําการ ยก-ลาก ภายในรัศมีเกินกวา 100 กิโลเมตร จากที่พักอาศัยมายังศูนยบริการเพื่อทําการ ตรวจ
เชค็แลวพบวาความผิดปกตดิงักลาวมสีาเหตมุาจากความบกพรองของเครือ่งยนต และมเีอกสารมายนืยนั อาการ
และสาเหตุการซอม โดยยืนยันวาไมสามรถซอมแซม ใหเสร็จไดภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังจากทําการ ยก-ลาก 
โดยบริการชวยเหลือฉกุเฉนิบนทองถนนจะอํานวยความสะดวกในการเดินทางใหกับทาน โดยจัดหารถ ทดแทนใน
อัตราคาเชาไมเกิน 3,000 บาท ตอวัน และไมเกิน 3 วัน ตอกรณี หรือสูงสุดไมเกิน 9,000 บาท ตอกรณีเพื่อ
ใหการเดนิทางของทานสามารถดาํเนินตอไปอยางตอเน่ือง (ไมรวมคารดูบตัรเครดติคาคํา้ประกนั ความเสีย่งตาม
ขอกําหนดของบริษัทรถเชา ประกันภัยชั้น 1 คารับ-สงรถ คานํ้ามัน และความเสียหายอื่นๆ) ถาหากทานตดัสนิใจ
ท่ีจะหยดุการเดินทางเพือ่รอการซอม บรกิารชวยเหลอืฉกุเฉนิบยทองถนนจะจดัหาโรงแรม ที่พักในอัตราคาใชจ
ายไมเกิน 3,000 บาท ตอหอง ตอวัน ติดตอกันไมเกิน 3 วัน หรือสูงสุดไมเกิน 9,000 บาท ตอกรณี จนกวา
รถจะซอมเสร็จหรือดําเนนิการจัดหาตั๋วเครื่องบินที่เหมาะสมใหกับทาน และผูโดยสาร จากจุดเกิดเหตุไปยังที่พั
กอาศัยหรือจุดหมายที่จะไปกอนที่จะเกิดอุบัติเหตุจํานวน 3 ที่นัง่ ในอัตราคาใชจาย ไมเกิน 3,000 บาทตอที่นั่
ง หรือสูงสุดไมเกิน 9,000 บาทตอกรณี
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à§×èÍ¹ä¢:
1. ºÃÔ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í©Ø¡à©Ô¹º¹·ŒÍ§¶¹¹¨ÐÃÑº¼Ố ªÍº¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂã¹¡ÒÃ«‹ÍÁá«Áã¹Ç§à§Ô¹äÁ‹à¡Ô¹ 1,500 ºÒ· µ‹Í¡Ã³Õ ËÃ×ÍäÁ‹à¡Ô¹ 20 ¡ÔâÅàÁµÃ ¨Ò¡ºÃÔàÇ³ 
 ·Õèà¡Ô´ÍØºÑµÔàËµØ ¿ÃÕ 2 ¤ÃÑé§ µ‹ÍÃÍº»‚»¯Ô·Ô¹ äÁ‹¤ÃÍº¤ÅØÁ¶Ö§¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂªÔé¹Ê‹Ç¹µ‹Ò§æ Ê‹Ç¹à¡Ô¹¨Ò¡Ç§à§Ô¹ËÃ×Í¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃà¡Ô¹ 2 ¤ÃÑé§¹Ñé¹ ·‹Ò¹¨ÐµŒÍ§ 
 ªíÒÃÐàÍ§µÒÁ¨ÃÔ§ËÅÑ§¨Ò¡ÃÑººÃÔ¡ÒÃ
2. ·‹Ò¹¨ÐµŒÍ§ÍÂÙ‹ ³ Ã¶¤Ñ¹·Õèà¡Ô´àËµØà·‹Ò¹Ñé¹
3. ¡Ã³ÕãªŒºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹ª‹Ò§Â¡-ÅÒ¡ ºÃÔ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í©Ø¡à©Ô¹º¹·ŒÍ§¶¹¹¨ÐµŒÍ§à»š¹¼ÙŒ¨Ñ´»ÃÐÊÒ¹Ê‹§ª‹Ò§ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹Ã¶Â¡-ÅÒ¡àÍ§à·‹Ò¹Ñé¹ ËÒ¡¨íÒà»š¹ 
 µŒÍ§ãªŒºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹·ÕèäÁ‹ãª‹¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃ¢Í§ºÃÔ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í©Ø¡à©Ô¹º¹·ŒÍ§¶¹¹ ¨ÐµŒÍ§ä´ŒÃÑº¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁ¨Ò¡ºÃÔ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í©Ø¡à©Ô¹º¹·ŒÍ§¶¹¹àÊÕÂ¡‹Í¹ 
 áÅÐ¨ÐäÁ‹ÃÑº¼Ố ªÍº¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂËÃ×Í¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂã´æ ·Õèà¡Ố ¨Ò¡¡ÒÃÂ¡-ÅÒ¡ áÅÐäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¢ÍãªŒºÃÔ¡ÒÃ Œ́Ò¹âÃ§áÃÁ·Õè¾Ñ¡áÅÐ¡ÒÃà Ố¹·Ò§µ‹Íà¹×èÍ§Í×è¹ä Œ́
4. ¡ÒÃ Ñ́̈ ËÒÃ¶àª‹Ò ·‹Ò¹¨ÐµŒÍ§ÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¤ÃºµÒÁ·Õè¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃÃ¶àª‹Ò¡íÒË¹´äÇŒáÅÐµŒÍ§» Ô̄ºÑµÔµÒÁÃÐàºÕÂº¢ŒÍ¡íÒË¹´¡¯à¡³±�µ‹Ò§æ ·Õè¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃÃ¶àª‹Ò 
 ä Œ́ÃÐºØ¢Öé¹ áÅÐÃÑº¼Ố ªÍºã¹¡ÒÃ¤‹Ò»ÃÐ¡Ñ¹áÅÐ¤‹Ò¹íéÒÁÑ¹¢Í§Ã¶àª‹ÒàÍ§ ·Ò§ºÃÔ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í©Ø¡à©Ô¹ º¹·ŒÍ§¶¹¹¨ÐäÁ‹ÃÑº¼Ố ªÍºã¹¡ÒÃ¹íÒÊ‹§Ã¶ÀÒÂËÅÑ§ 
 ¨Ò¡¡ÒÃàª‹ÒàÊÃç¨ÊÔé¹ áÅÐ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂËÃ×Í¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂã´æ ¢Í§Ã¶àª‹Ò
5. ºÃÔ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í©Ø¡à©Ô¹º¹·ŒÍ§¶¹¹¨ÐäÁ‹ÃÑº¼Ô´ªÍº¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃ¾Ò³ÔªÂ�µ‹Ò§æ
6. ºÃÔ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í©Ø¡à©Ô¹º¹·ŒÍ§¶¹¹¨ÐäÁ‹ÃÑº¼Ố ªÍº¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂã´æ ËÒ¡à¡Ố ¢Öé¹¨Ò¡Ã¶àÊÕÂËÃ×ÍÍØºÑµÔàËµØ·Õèà¡Ố ¨Ò¡¡ÒÃºÃÃ·Ø¡à¡Ô¹¹íéÒË¹Ñ¡ ËÃ×ÍÁÕ¼ÙŒâ´ÂÊÒÃ 
 ·Õèà¡Ô¹¡íÒË¹´ ËÃ×ÍÊ×ºà¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ËÃ×Í·´ÊÍº¤ÇÒÁàÃçÇµ‹Ò§æ
7. ËÒ¡·‹Ò¹äÁ‹ÍÂÙ‹¡ÑºÃ¶·Õèà¡Ô´àËµØ ºÃÔ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í©Ø¡à©Ô¹º¹·ŒÍ§¶¹¹¨ÐäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Íã¹¡ÒÃÊ‹§ª‹Ò§ËÃ×ÍÃ¶Â¡-ÅÒ¡ ä´Œ
8. ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃÂ¡-ÅÒ¡ à¢ŒÒÍÙ‹·Õè·‹Ò¹ÂÔ¹ÂÍÁâ´Â·‹Ò¹àÍ§ ·Ò§ºÃÔ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í©Ø¡à©Ô¹º¹·ŒÍ§¶¹¹¨ÐäÁ‹ÃÑº¼Ô´ªÍº»˜ÞËÒã´æ ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ ÀÒÂËÅÑ§ÍÑ¹Ê×ºà¹×èÍ§ 
 ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃ«‹ÍÁ
9. ¡ÒÃ©ŒÍâ¡§ ¡ÒÃ»ÅÍÁá»Å§ ËÃ×Í¡ÒÃ»¡»�́ ¢ŒÍà·ç̈ ¨ÃÔ§Ê‹Ç¹Ë¹Öè§Ê‹Ç¹ã´¢Í§·‹Ò¹¨Ð¶×Íà»š¹¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡¤ÇÒÁÃÑº¼Ố ªÍº·Ñé§ËÁ´ã¹¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ¢Í§ºÃÔ¡ÒÃ 
 ª‹ÇÂàËÅ×Í©Ø¡à©Ô¹º¹·ŒÍ§¶¹¹â´ÂÍÑµâ¹ÁÑµÔ
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การซ้ือเช็คเดินทางโดยไมเสียคาธรรมเนียม
ทานไดรับสิทธิพิเศษในการซื้อเช็คเดินทาง โดยไมเสียคาธรรมเนียม 1% ของยอดเงินที่ซื้อไดที่ธนาคารซิตี้แบงก 
ประเทศไทย แตจะเสียเฉพาะคาธรรมเนียมในการดําเนนิงาน เริ่มตน 100 บาท ตอการซื้อ 1 ครั้ง

ติดตอธนาคารซิต้ีแบงก
บริการซิต้ีโฟน แบงกก้ิง
นอกเหนือจากบริการซิต้ีโมบายลแอป ซิต้ีแบงกออนไลนท่ีทานสามารถทําธุรกรรมตางๆไดแลว ทางธนาคาร ยัง
มีบริการซิต้ีโฟนผานระบบอัตโนมัติท่ีจะถูกออกแบบมาใหตอบโจทยการใชงานมากท่ีสุด ไมวาจะเปนการติดตาม สถานะ
ใบสมัคร ตรวจสอบยอดใชจายและอ่ืนๆอีกมากมาย  พรอมท้ังเจาหนาท่ีซิต้ีโฟนยังพรอมใหบริการ ในดาน
ตางๆ ดังน้ี 
• แจงบัตรหาย 
• ติดตอเร่ืองคาธรรมเนียมรายป 
• เพ่ิมวงเงินช่ัวคราวสําหรับบัตรเครดิต   
• แจงทักทวงรายการ 
• การจัดการการรับขอมูลขาวสารของทาน 
• รายการเงินสดโทรส่ังได และอ่ืนๆ 
รายละเอียดเพ่ิมเติม คลิก 
https://www.citibank.co.th/th/footer/ContactUs.htm?lid=THTHCBLCRLNTLContactUsCA
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ใบแจงยอดบัญชีประจําเดือน
เม่ือถึงรอบบัญชีของทานในแตละเดือน ธนาคารฯ จะสงใบแจงยอดบัญชี เพ่ือแสดงรายการใชจายตางๆ ท้ังหมด 
ภายในรอบบัญชีน้ัน และเปนรายการท่ีธนาคารฯ ไดถูกเรียกเก็บจากรานคาแลว โดยธนาคารฯ จะจัดสงใบแจง 
ยอดบัญชีน้ีทางไปรษณียตามท่ีอยูท่ีทานระบุ หรือทางใบแจงยอดบัญชี อิเล็กทรอนิกส หรือผานซิต้ี
โมบายลแอป ซึ่งโดยปกติทานจะ ไดรับใบแจงยอดบัญชีนี้ไมเกิน 7 วัน หลังจากวันครบรอบบัญชี
ËÁÒÂàËµØ: ã¹¡Ã³Õ·Õè·‹Ò¹äÁ‹ä´ŒÃÑºãºá¨Œ§ÂÍ´ºÑÞªÕÀÒÂã¹àÇÅÒ¡íÒË¹´´Ñ§¡Å‹ÒÇËÃ×ÍËÒ¡·‹Ò¹µŒÍ§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ ÊÒÁÒÃ¶àÃÕÂ¡´Ùãºá¨Œ§ 
ÂÍ´ºÑÞªÕáÅÐà»ÅÕèÂ¹á»Å§·ÕèÍÂÙ‹ËÃ×ÍÍÕàÁÅä Œ́¼‹Ò¹ «ÔµÕéâÁºÒÂÅ�áÍ» ËÃ×Í «ÔµÕéáº§¡�ÍÍ¹äÅ¹� ä Œ́·Ø¡·Õè ·Ø¡àÇÅÒ

การชําระคาใชจายบัตรเครดิตซิต้ี

รายละเอียดท่ีปรากฏในใบแจงยอดบัญชี
รายละเอียดท่ีปรากฏในใบแจงยอดบัญชีมีดังน้ี
• ยอดเงินคางชําระ (Outstanding Balance)

 คือจํานวนเงินท้ังหมดท่ีคางชําระ ธนาคารฯ อยู ณ วันสรุปยอดบัญชี
• ยอดเงินขั้นตํ่าที่ตองชําระทั้งหมด (Total Minimum Payment Due)

 คือ จํานวนเงินข้ันต่ําท่ีตองชําระคืนใหแกธนาคารฯ ในแตละรอบบัญชีสําหรับยอดเงินคางชําระท่ีเกิดข้ึน 
 โดยมีวิธีคํานวณคือ
 ๐ 5% ของยอดเงินคงคางทั้งหมด ณ วันสรุปยอดบัญชีนัน้ๆ หรือ
 ๐ 1% ของยอดใชจายคงคางทั้งหมดที่เกิดขึ้น (ยอดใชจาย หมายถึง ยอดซื้อสินคาและบริการ และยอดเบิก 
  เงินสดผานบัตรฯ รวมถึงยอดใชจายเกินวงเงิน) + 100% ของยอดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บ 
  ตามใบแจงยอดบัญชี + ยอดการใชจายแบบผอนชําระรายเดือน PayLite หรือ PayLite Conversion on 

  phone/online หรือ Cash Advance on phone/online ซึ่งลูกคาจะตองชําระเต็มจํานวนตามอัตราที ่
  เรียกเก็บในใบแจงยอดบัญชีของแตละเดือนแลวแตยอดใดจะสูงกวา
  วิธีนี้ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เปนตนไป
ËÁÒÂàËµØ: • ¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹ÊíÒËÃÑºÂÍ´ªíÒÃÐ¢Ñé¹µíèÒã¹áµ‹ÅÐÃÍººÑÞªÕÂÑ§¤§à»š¹ä»µÒÁÅíÒ Ñ́º¢Ñé¹¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹µÒÁ·Õȩ̀ ¹Ò¤ÒÃÏ ¡íÒË¹´ • ã¹¡Ã³Õ·Õè¼ÙŒ¶×Í 
ºÑµÃà¤Ã ỐµÁÕÂÍ´¤ŒÒ§ªíÒÃÐà¡Ô¹¡íÒË¹´ªíÒÃÐ ¼ÙŒ¶×ÍºÑµÃÏ µŒÍ§ªíÒÃÐÂÍ´¤ŒÒ§ªíÒÃÐ¹Ñé¹àµçÁ¨íÒ¹Ç¹ • ¡ÃØ³ÒªíÒÃÐÂÍ´à¡Ô¹Ç§à§Ô¹·Õèà¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡ÂÍ´¢Ñé¹µíèÒ 
·ÕèµŒÍ§ªíÒÃÐ·Ñé§ËÁ´ ¼‹Ò¹ºÑÞªÕºÑµÃà¤Ã Ốµãºã´ãºË¹Öè§¢Í§·‹Ò¹ à¾×èÍ¡ÒÃãªŒ̈ ‹ÒÂ¼‹Ò¹ºÑµÃÏ ä Œ́ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ ̈ íÒ¹Ç¹à§Ô¹·Õèà¡Ô¹Ç§à§Ô¹ÊÔ¹àª×èÍà»š¹ÂÍ´ÃÇÁ 
¨Ò¡ºÑµÃà¤Ã Ốµ«ÔµÕé·Ñé§ËÁ´ • ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ÂÍ´à§Ô¹¢Ñé¹µíèÒ·ÕèµŒÍ§ªíÒÃÐÇÔ̧ Õ¹Õé ÁÕ¼ÅºÑ§¤Ñº ãªŒµÑé§áµ‹ÇÑ¹·Õè 1 ÊÔ§ËÒ¤Á 2564 à»š¹µŒ¹ä»

ËÁÒÂàËµØ: • ¡Ã³Õ¼Ố ¹Ñ́ ªíÒÃÐË¹Õé äÁ‹Ç‹Ò§Ç´Ë¹Öè§§Ç´ã´ËÃ×Í·Ñé§ËÁ´ ̧ ¹Ò¤ÒÃÏ ÁÕÊÔ·¸ÔìàÃÕÂ¡à¡çº´Í¡àºÕéÂã¹ÃÐËÇ‹Ò§àÇÅÒ¼Ố ¹Ñ́ ä Œ́ã¹ÍÑµÃÒ·Õȩ̀ ¹Ò¤ÒÃÏ àËç¹ 
ÊÁ¤ÇÃáµ‹äÁ‹à¡Ô¹ÍÑµÃÒÊÙ§ÊǾ µÒÁ·Õȩ̀ ¹Ò¤ÒÃÏ ÁÕÊÔ·¸ÔìàÃÕÂ¡à¡çºâ´ÂªÍº Œ́ÇÂ¡®ËÁÒÂ áÅÐ·‹Ò¹¨Ð¶Ù¡àÃÕÂ¡à¡çº¤‹ÒµỐ µÒÁ·Ç§¶ÒÁË¹Õé àÁ×èÍÁÕË¹Õé¤ŒÒ§ªíÒÃÐ 
ËÃ×ÍË¹Õé·Õè¶Ö§¡íÒË¹´ªíÒÃÐÊÐÊÁà¡Ô¹ 1,000 ºÒ·¢Öé¹ä» áÅÐÊÑÞÞÒÂÑ§¤§ÁÕ¼ÅµÒÁ¡®ËÁÒÂ ã¹ÍÑµÃÒ 50 ºÒ·/ÃÍººÑÞªÕã¹¡Ã³ÕÁÕË¹Õé¤ŒÒ§ªíÒÃÐË¹Öè§§Ç´ 
áÅÐ 100 ºÒ·/ÃÍººÑÞªÕã¹¡Ã³ÕÁÕË¹Õé¤ŒÒ§ªíÒÃÐÁÒ¡¡Ç‹ÒË¹Öè§§Ç´  
• กําหนดชําระภายในวันที่ (Payment Due Date)

 คือกําหนดวันท่ีทานตองชําระเงินสําหรับรอบบัญชีน้ัน
• วงเงินสินเชื่อ (Credit Limit)

 คือวงเงินบัตรเครดิตท่ีทางธนาคารฯ อนุมัติ (วงเงินน้ีมิใชวงเงินเครดิตท่ีเหลืออยู)
• รายการ (Description)

 คือรายการท่ีบันทึกในบัญชีรวมท้ังรายการใชจายของทานท่ีเกิดข้ึนในรอบบัญชีของ 
 เดือนท่ีผานมา โดยระบุวันท่ี สถานท่ีและจํานวนเงินท่ีใชจายในแตละรายการ
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การตรวจสอบบัญชี
เมือ่ทานไดรบัใบแจงยอดบญัชปีระจําเดอืน ควรรบีตรวจสอบรายการใชจายทีป่รากฎอยูในใบแจงยอดบญัชกีบั 
สําเนาใบบันทึกการขาย (Sales Slip) ที่ทานเก็บไวเปนหลักฐาน

หากทานพบวารายการในใบแจงยอดบัญชีของทานไมถูกตอง กรุณาแจงที่บริการซิตี้โฟนแบงกกิ้ง ลวงหนา 
7 วัน กอนวันครบกําหนดชําระเงิน ถาทานสามารถพิสูจนไดวาคาใชจายในใบแจงยอดบัญชีไมถูกตอง และไมได 
เปนความผิดหรือบกพรองของทานเอง ทานจะตองทักทวงภายในระเวลาไมเกิน 60 วัน นับตั้งแตวันที่ ทานได
รับใบแจงยอดบัญชี มิฉะน้ันธนาคารฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการเรียกรองใดๆ จากทาน

อน่ึง ธนาคารฯ จะจัดสงเฉพาะใบแจงยอดบัญชีท่ีสรุปรายการใชจายท้ังหมด โดยจะไมสงสําเนาใบบันทึกการขาย 
ของรายการท่ีเรียกเก็บมาดวย ธนาคารฯ ขอแนะนําใหทานเก็บสวนสําเนาของใบบันทึกการขายท่ีทานไดรับจาก ร
านคาทุกคร้ัง เพ่ือเปนหลักฐานอางอิงในกรณีท่ีอาจเกิดความผิดพลาดใดๆ ท่ีเก่ียวกับรายการใชจาย

การขอสําเนาใบบันทึกการขายจากธนาคารฯ
หากทานไมไดเก็บสําเนาใบบันทึกการขายไวและตองการใหธนาคารฯ จัดสงให ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ 
คาธรรมเนียมในการขอสําเนาใบบันทึกการขาย

 • สําเนาใบบันทึกการขายรายการใชจายผานบัตรฯ วีซาภายในประเทศ 100 บาทตอใบ
 • สําเนาใบบันทึกการขายรายการใชจายผานบัตรฯ มาสเตอรการดภายในและตางประเทศ 200 บาทตอใบ
 • สําเนาใบบันทึกการขายรายการใชจายผานบัตรฯ วีซาที่ตางประเทศ 200 บาทตอไป

อัตราคาบริการน้ี ธนาคารฯ จะตองชําระใหกับธนาคารพาณิชยท่ีเปนส่ือกลางในการชําระเงินใหกับรานคากอน 
จะมาเรียกเก็บกับธนาคารฯ ซ่ึงธนาคารพาณิชยเหลาน้ีจะเปนผูเก็บสําเนาใบบันทึกรายการท้ังหมดไวยกเวนใน 
กรณีท่ีเกิดรายการเรียกเก็บโดยท่ีทานไมไดใชจริง ธนาคารฯ จะเปนผูรับภาระคาบริการขางตนท่ีเกิดข้ึนเอง

ËÁÒÂàËµØ: ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ áÅÐ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃµ‹Ò§æ ÂÑ§äÁ‹ÃÇÁÀÒÉÕÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁ

วิธีการชําระเงิน
เม่ือทานไดรับใบแจงยอดบัญชีแลว กรุณาชําระเงินตามกําหนดวันท่ีระบุไวในใบแจงยอดบัญชี 
และเพื่อความสะดวกของทาน ธนาคารฯ ไดใหบริการรับชําระเงินผานหลากหลายชองทางรายละเอียดเพิ่มเติม 
คลิก https://citi.asia/thScCBEb
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การดูแลบัตรเครดิตซิต้ี
บัตรฯ หาย
ในกรณีท่ีทานประสบปญหาบัตรฯ หาย หรือบัตรฯ ถูกขโมย
1. กอนทําการแจงบัตรหายหรือถูกลักขโมย ทานสามารถ "ระงับการใชงานบัตรชั่วคราว" ไดผานซิตี้โมบายลแอป 
 โดยบัตรน้ันจะถูกระงับการทํารายการซ้ือส้ินคาและการชําระเงิน หากแตรายการลวงหนาท่ีกําหนดไวยังจะมีผล 
 ('การต้ังคา' > 'การต้ังคาการใชงานบัตร' > 'บัตรของฉัน' แลวเลือกบัตรท่ีตองการ > 'ระงับการใชงานบัตร 
 ช่ัวคราว' > 'ระงับการใชงานบัตรช่ัวคราว') ท้ังน้ีทานสามารถเปดใชงานบัตรไดอีกคร้ังหากพบบัตรท่ีสูญหาย
2. ทานสามารถแจงศูนยบริการบัตรเครดิตซิต้ีฯ เพ่ือดําเนินการอายัดบัตรและออกบัตรใหม

ËÁÒÂàËµØ: ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¡Ã³ÕºÑµÃËÒÂãËŒà»š¹ä»µÒÁ ¢ŒÍ 17 ¢Í§ÊÑÞÞÒ¡ÒÃà»š¹ÊÁÒªÔ¡ºÑµÃà¤Ã´Ôµ

การตออายุบัตรเครดิต
บัตรเครดิตซิตี้ ที่ทานไดรับมีอายุใชได 5 ป โดยนับจากวันที่ออกบัตรฯ

การตออายุบัตรฯ จะเปนไปโดยอัตโนมัติโดยธนาคารฯ จะจัดสงบัตรฯ ใหม ใหทานลวงหนา กอนบัตรฯ เกา ของ
ทานจะหมดอายุ

เม่ือทานไดรับบัตรฯ ใหมแลวกรุณาทําลายบัตรฯ เกาของทานทันที เพ่ือปองกันการสับสนและปองกันบุคคลอ่ืน 
ท่ีอาจนําบัตรฯ เกาของทานไปใช การแจงบอกเลิกการใชบัตรฯ ทานจะตองแจงใหธนาคารฯ ทราบทางโทรศัพท 
หรือเปนลายลักษณอักษร

ËÁÒÂàËµØ: ¸¹Ò¤ÒÃÏ ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôìã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒäÁ‹µ‹ÍÍÒÂØºÑµÃÏ ËÒ¡¢ŒÍÁÙÅ¢Í§·‹Ò¹äÁ‹à»š¹ä»µÒÁ¡¯à¡³±�¢Í§¸¹Ò¤ÒÃÏ

การเปล่ียนแปลงท่ีอยูหรือหมายเลขโทรศัพท
ในกรณีท่ีทานตองการเปล่ียนท่ีอยู สถานท่ีติดตอ หรือหมายเลขโทรศัพท ทานสามารถจัดการขอมูลสวนตัว ผ
านซิต้ีโมบายลแอป และซิต้ีแบงกออนไลน ไดอยางสะดวก ปลอดภัย ทุกท่ี ทุกเวลา ไมวาจะเปนการเปล่ียนแปลง ท่ี
อยู หมายเลขโทรศัพท หรืออีเมล 
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