
ตารางการเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑบัตรเครดิตซิตี้

1. ผลิตภัณฑนี้คืออะไร

ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เปนตนไป ซิตี้กรุปไดโอนธุรกิจธนาคารกลุมลูกคาบุคคลในประเทศไทย ใหกับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบียน 0107535000176) 
และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวของ (“ธนาคารยูโอบี”)
ธนาคารยูโอบีเปนผูออกผลิตภัณฑในธุรกิจธนาคารกลุมลูกคาบุคคล ภายใตแบรนด “ซิตี้” โดยมีธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เปนผูใหบริการที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑนี้
ธนาคารยูโอบี ไดรับอนุญาตจากซิต้ีกรุป ใหใชเคร่ืองหมายทางการคา “Citi / ซิต้ี” “Citibank / ซิต้ีแบงก” “Citigroup / ซิต้ีกรุป” ดีไซนโคงสีแดงดานบน และเคร่ืองหมายการคาใดๆ  
ที่คลายคลึงกัน และสัญลักษณอื่นใดที่เกี่ยวของ เปนการชั่วคราว
• บัตรเครดิตซิตี้ คือ บัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคาร ใหกับทานเพื่อใชชำระคาสินคาและบริการแทนการใชเงินสด ณ รานคาหรือสถานบริการทั่วประเทศและทั่วโลกที่มีสัญลักษณ 
  Mastercard® หรือ Visa (ขึ้นอยูกับประเภทบัตร) โดยมีระยะเวลาการชำระเงินคืนโดยปลอดดอกเบี้ยหากชำระเต็มจำนวนตามวันครบกำหนดโดยมีระยะเวลาสูงสุด 45 วัน กรณีชำระ
  เต็มจำนวนและสูงสุด 55 วัน กรณีชำระบางสวน นับจากวันสรุปยอดรายการและทานยังสามารถใชบัตรเครดิตเบิกถอนเงินสดลวงหนาได

2. ผลิตภัณฑนี้มีลักษณะสำคัญอะไรบาง 

• วงเงินบัตรเครดิต : วงเงินที่อนุมัติขึ้นอยูกับการพิจารณาของธนาคารฯ ตามคุณสมบัติของผูสมัครแตละราย โดยใหวงเงินสูงสุดถึง 5 เทาของรายไดตอเดือน 
• อัตราการผอนชำระคืนขั้นต่ำ หมายถึง ขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินคางชำระตามใบแจงยอดบัญชี หรือ 200 บาท แลวแตยอดใดจะสูงกวา โดยอัตราการผอนชำระคืนขั้นต่ำในแตละรอบบัญชี
 จะมีวิธีคำนวณคือ
     • 5% ของยอดเงินคงคางทั้งหมด ณ วันสรุปยอดบัญชีนั้นๆ  หรือ
     • 1% ของยอดใชจายคงคางทั้งหมดที่เกิดขึ้น (ยอดใชจาย หมายถึง ยอดซื้อสินคาและบริการ และยอดเบิกเงินสดผานบัตรฯ รวมถึงยอดใชจายเกินวงเงิน) + 100% ของยอดดอกเบี้ยและ
      คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บตามใบแจงยอดบัญชี + ยอดการใชจายแบบผอนชำระรายเดือน PayLite หรือ PayLite Conversion on phone/online หรือ Cash Advance on phone/
       online ซึ่งลูกคาจะตองชำระเต็มจำนวนตามอัตราที่เรียกเก็บในใบแจงยอดบัญชีของแตละเดือน แลวแตยอดใดจะสูงกวา
     • มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2564
• จำนวนเงินสดลวงหนาที่สามารถเบิกถอนไดในแตละครั้ง : สูงสุดถึง 100% ของวงเงินบัตรเครดิต ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประวัติการชำระเงินและระยะเวลาการเปนสมาชิกบัตรเครดิตของทาน
• ดอกเบี้ย : 16% ตอป สำหรับกรณีการชำระคืนขั้นต่ำ (ชำระคืนบางสวน) หรือในกรณีที่มีการชำระเงินลาชา โดยเริ่มคิดดอกเบี้ยจากวันบันทึกรายการ
• ดอกเบี้ยกรณีเบิกถอนเงินสด : 16% ตอป โดยนับจากวันที่ถอนเงิน

3. ผลิตภัณฑนี้มีคาบริการอะไรบาง

• คาธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด : 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน
• คาธรรมเนียมแรกเขา : ไมมี
• คาธรรมเนียมรายป : ขึ้นอยูกับประเภทของบัตรเครดิต (โปรดดูรายละเอียดในตารางคาธรรมเนียม) และสำหรับคาธรรมเนียมรายปปแรก ขึ้นอยูกับรายการสงเสริมการขายของแตละบัตร
  กรณีที่มีการยกเลิกบัตรเครดิต ขาพเจามีสิทธไดรับคืนเงินคาธรรมเนียมรายปตามระยะเวลาที่ยังไมไดใชบริการ
• คาติดตามทวงถามหนี้ : กรณีผิดนัดชำระหนี้ ไมวางวดหนึ่งงวดใดหรือทั้งหมด ธนาคารฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บดอกเบี้ยในระหวางเวลาผิดนัดไดในอัตราที่ธนาคารฯ เห็นสมควรแตไมเกินอัตรา
  สูงสุดตามที่ธนาคารฯ มีสิทธิ์เรียกเก็บโดยชอบดวยกฎหมาย และทานจะถูกเรียกเก็บคาติดตามทวงถามหนี้ เมื่อมีหนี้คางชำระหรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมเกิน 1,000 บาทขึ้นไป และ
  สัญญายังคงมีผลตามกฎหมาย ในอัตรา 50 บาท/รอบบัญชีในกรณีมีหนี้คางชำระหนึ่งงวด และ 100 บาท/รอบบัญชีในกรณีมีหนี้คางชำระมากกวาหนึ่งงวด (มีผลตั้งแตวันที่ 12 ก.ย. 2564)
• คาธรรมเนียมอื่นๆ โปรดดูรายละเอียดในตารางคาธรรมเนียม

4. ผลิตภัณฑนี้มีคาบริการการใชจายเปนสกุลเงินตางประเทศอะไรบาง

คาความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน: ไมเกิน 2.5% ของรายการใชจาย หรือการเบิกถอนเงินสดที่เกิดขึ้นเปนสกุลเงินตางประเทศ โดยการใชจายหรือการเบิกถอนเงินสดที่เกิดขึ้นเปนสกุลเงิน
ตางประเทศจะถูกแปลงเปนสกุลเงินบาทไทยโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนอางอิงจากบริษัทวีซา อินเตอรเนชั่นแนลจำกัด หรือ บริษัท มาสเตอรการด เวิลดวายด จำกัด

5. ผลิตภัณฑนี้มีขอกำหนดและอาจทำใหทานมีภาระหนาที่อะไรบาง

• ทานจะตองชำระหนี้ตามยอดในใบแจงยอดหนี้ ภายในวันที่ครบกำหนดชำระตามใบแจงหนี้
• หากทานเปนผูถือบัตรหลัก ทานจะตองรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดที่เกิดจากบัตรเสริมทุกใบ
• ทานจะตองดูแลรักษาบัตรเครดิตและรหัสผานบัตรเครดิตเปนอยางดี และแนะนำใหทานไมเปดเผยรหัสผานบัตรเครดิต หรือขอมูลบัตรเครดิตใหบุคคลอื่นทราบ
• ภายหลังจากที่ทานทราบวาไดทำบัตรเครดิตหายหรือถูกขโมย ทานควรแจงใหทางธนาคารฯ ทราบในทันทีเพื่อดำเนินการแกไขและตรวจสอบ

6. อะไรจะเกิดขึ้นหากทานไมสามารถปฏิบัติตามขอกำหนดและภาระหนาที่ ได

• คาปรับในการชำระหนี้ลาชากวากำหนดจากยอดคางชำระบัตรเครดิต : ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดอัตราดอกเบี้ยในกรณีที่ทานผิดนัดชำระหนี้ไดตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด
  ทั้งนี้ไมเกิน 16% ตอป
• สิทธิ์ในการหักกลบลบหนี้ : ธนาคารมีสิทธิ์ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทานเพื่อชำระหนี้คงคางที่ทานมีอยูกับธนาคารฯ

7. ผลิตภัณฑนี้มีความเสี่ยงที่สำคัญอะไรบาง

8. ทานควรทำอยางไรหากรายละเอียดในการติดตอของทานเปลี่ยนแปลง

ทานควรแจงธนาคารฯ ทันที เพ่ือใหการส่ือสารขอมูลกับทานเปนไปอยางถูกตองและรวดเร็ว โดยทานสามารถติดตอเจาหนาท่ีซิต้ีโฟน แบงกก้ิง โทร. 1588 เพ่ือแจงการเปล่ียนแปลงรายละเอียด
ในการติดตอหรือทานสามารถสงจดหมายเพื่อขอแจงการเปลี่ยนแปลงที่อยูเปนลายลักษณอักษรโดยระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรเครดิตซิตี้ ที่อยูใหมพรอมแนบสำเนาบัตรประชาชน
พรอมรับรองสำเนา โดยลงลายมือชื่อกำกับแลวสงกลับมายัง ธนาคารซิตี้แบงก ตูปณ. 2430 ศฦ. บางรัก 10500 หรือแฟกซเอกสารมาที่เบอร 0-2079-4253

9. ทานสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑบัตรเครดิตนี้หรือติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทางธนาคารไดอยางไร

หากทานมีขอสงสัยหรือแจงขอรองเรียน ทานสามารถเขาไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.citibank.co.th หรือที่ธนาคารซิตี้แบงก 399 อาคาร อินเตอรเชนจ 21 ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 โทร. 1588

10. ทางเลือกอ�นในกลุมผลิตภัณฑบัตรเครดิต

• ซิตี้ เพรสทีจ: โลกแหงประสบการณใหม ที่รอการสัมผัสจากคุณ
• ซิตี้ เมอรเซเดส: ความเหนือระดับ ที่พรอมไปกับคุณทุกที่
• ซิตี้ พรีเมียร: อภิสิทธิ์ระดับพรีเมียร เหนือระดับแหงการชอป
• ซิตี้ รอยัล ออรคิด พลัส ฟรีเฟอร / ซิตี้ รอยัล ออรคิด พลัส ซีเล็คท: สัมผัสที่สุดของการเดินทาง              
• ซิตี้ รีวอรด วีซา / ซิตี้ รีวอรด มาสเตอรการด: บัตรที่ใหคุณสะสมคะแนนซิตี้ รีวอรดไดเร็วยิ่งขึ้น
• ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม: บัตรเดียวที่ยิ่งใช ยิ่งไดเงินคืน
• ซิตี้ ซิมพลิซิตี้: ชีวิตงายๆในบัตรเดียว 
• ซิตี้ แม็คโคร: บัตรเครดิตเดียวที่มอบความคุมคาสูงสุดที่แม็คโครทุกแผนก ทุกสาขา ทั่วประเทศ
• ซิตี้ แกร็บ: สปดความสุข ทุกไลฟสไตล  
• ซิติ้ ลาซาดา: ใช….ใหหัวใจเตนแรง

(กรุณาอานตารางการเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑฉบับน้ีและควรศึกษารายละเอียดและเง อนไขโดยละเอียดกอนท่ีทานจะตัดสินใจซ้ือหรือใชบริการผลิตภัณฑ)

ขอมูลในเอกสารฉบับน้ีมีผลใชบังคับ
ไดจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลง

คำเตือน: บัตรเครดิตเปรียบเสมือนการกูยืมเงินจากธนาคารทานตองชำระเต็มจำนวน
มิฉะน้ันทานจะมีภาระคาใชจายดอกเบ้ีย 

• หากทานทำบัตรเครดิตหาย ทานจะตองรับผิดชอบชำระรายการคาใชจายที่เกิดขึ้นกอนการระงับบัตรเครดิต
• หากทานมีปญหาในการชำระยอดเงินคงคาง ควรแจงใหทางธนาคารฯ ทราบทันทีเพื่อพิจารณาการผอนจายเงินในรูปแบบอื่น


