
คูมือสิทธิประโยชน
บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ

ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เปนตนไป ซิตี้กรุปไดโอนธุรกิจธนาคารกลุมลูกคาบุคคลในประเทศไทย ใหกับธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

(หมายเลขจดทะเบียน 0107535000176) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวของ (“ธนาคารยูโอบี”)

ธนาคารยูโอบีเปนผูออกผลิตภัณฑในธุรกิจธนาคารกลุมลูกคาบุคคล ภายใตแบรนด “ซิตี”้ โดยมีธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ 

เปนผูใหบริการที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑนี้

ธนาคารยูโอบี ไดรับอนุญาตจากซิตี้กรุป ใหใชเคร�องหมายทางการคา “Citi / ซิตี”้ “Citibank / ซิตี้แบงก” “Citigroup / ซิตี้กรุป” ดีไซน

โคงสีแดงดานบน และเคร�องหมายการคาใดๆ ที่คลายคลึงกัน และสัญลักษณอ�นใดที่เกี่ยวของ เปนการชั่วคราว
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บัตรเครดิตซิตี้
ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับบัตรเครดิตซิตี้
ธนาคารยูโอบีเปนผูออกผลิตภัณฑในธุรกิจธนาคารกลุมลูกคาบุคคล ภายใตแบรนด “ซิต้ี” โดยมีธนาคาร 
ซิตี้แบงก เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เปนผูใหบริการที่เกี่ยวของกับบัตรเครดิตซิต้ี

¢ŒÍá¹Ð¹íÒ: ¡ÃØ³Òà«ç¹ª×èÍ¢Í§·‹Ò¹ã¹ª‹Í§ÅÒÂà«ç¹ Œ́Ò¹ËÅÑ§ºÑµÃ·Ñ¹·Õ·Õèä Œ́ÃÑººÑµÃâ´ÂãªŒÅÒÂà«ç¹àËÁ×Í¹¡Ñº·ÕèãËŒäÇŒã¹ãºÊÁÑ¤Ã áÅÐ/ËÃ×Íã¹Ë¹Ñ§Ê×Íà Ố¹·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¨ÐÅº
àÅ×Í¹ä»ä´Œ
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เครื่องหมาย
มาสเตอรการด

ตัวอยางรูปบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ มาสเตอรการด

ดานหนาบัตร

ดานหลังบัตร

เดือน/ป ที่บัตรหมดอายุ

ชองลายเซ็น

เทคโนโลยีชิพ

ชื่อและนามสกุลผูถือบัตรฯ

ชื่อและนามสกุลผูถือบัตรฯ

หมายเลขโทรศัพท ซิตี้ เพรสทีจ เซอรวิส ไลน

แถบแมเหล็กสัญลักษณ
CONTACTLESS PAYMENT

หมายเลขบัตรฯ

เครื่องหมาย
มาสเตอรการด
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ตัวอยางรูปบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ

ดานหนาบัตร

ดานหลังบัตร

เดือน/ป ที่บัตรหมดอายุ

ชองลายเซ็น

เทคโนโลยีชิพ

ชื่อและนามสกุลผูถือบัตรฯ

เครื่องหมายวีซา

ชื่อและนามสกุลผูถือบัตรฯ

หมายเลขโทรศัพท ซิตี้ เพรสทีจ เซอรวิส ไลน

แถบแมเหล็ก

เทคโนโลยี
ความปลอดภัย
โฮโลแกรม

หมายเลขบัตรฯ

สัญลักษณ
CONTACTLESS PAYMENT
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วิธีการใชบัตรเครดิตซิตี้
ทานสามารถใชบัตรฯ ซื้อสินคาหรือชำระคาบริการในรานคา และสถานบริการกวา 200 ประเทศทั่วโลก
ที่มีเครื่องหมายมาสเตอรการด/วีซา ที่ติดอยูหนาสถานที่แหงนั้น โดย
• แสดงบัตรเครดิตซิตี้ของทานแกพนักงานเก็บเงิน
• พนักงานจะบันทึกรายการซื้อสินคาหรือบริการลงในใบบันทึกการขาย (Sales Slip)

• กรุณาตรวจสอบความถกูตองของวนัทีแ่ละราคาสนิคากอนเซน็ชือ่ในชองลายเซน็ ตอนลางของใบบนัทกึการขาย
• รอรับบัตรเครดิตซิตี้ของทานคืนจากพนักงาน และเก็บสำเนาใบบันทึกการขายไวเปนหลักฐาน
• กรุณาตรวจดูอีกครั้งวา บัตรที่ทานไดรับคืนมานั้น เปนบัตรเครดิตซิตี้ของทานเองหรือไมควรปฏิบัติเชนนี้ 
 เปนประจำ เพราะเปนไปไดวาบัตรที่ไดรับคืนกลับมานั้นอาจเปนบัตรของสมาชิกทานอื่นที่กำลังซื้อสินคาหรือ 
 ใชบริการในเวลาใกลเคียงกัน
• โปรดอยาเซ็นชื่อลงในใบบันทึกการขายโดยปราศจากการระบุจำนวนเงิน
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สิทธิประโยชนสำหรับบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ
ทานจะไดรับสิทธิประโยชนพิเศษตางๆ ดังนี้ 
• สิทธิประโยชนดานการทองเที่ยว รีวอรด และ สิทธิพิเศษระดับโลก 
• วงเงินเครดิตสูงสุดถึง 5 เทา
• อุนใจเสมอดวยสิทธิ์การเบิกเงินสดลวงหนาสูงสุดถึง 100% ของวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต
• คลองตัวสูงสุดกับการชำระคืนขั้นต่ำ
• ระยะเวลาในการชำระคืน นานสูงสุด 55 วัน
• สะดวก รวดเร็ว เพียงแตะบัตรฯ เมื่อชำระดวยเทคโนโลยี Contactless Payment

• วางใจกับแผนคุมครอง
 ð วางใจกับแผนคุมครองการซื้อ
 ð คุมครองอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง
 ð ชดเชยกระเปาเดินทาง และเที่ยวบินลาชา
 ð การเรียกรองคาสินไหมทดแทน สำหรับแผนคุมครอง
• บริการใหคำแนะนำดานการออม และการลงทุน
• การออกบัตรเสริม
• การซื้อเช็คเดินทางโดยไมเสียคาธรรมเนียม
• ติดตอธนาคารซิตี้แบงก
 ð บริการซิตี้ เพรสทีจ เซอรวิส ไลน
 ð ติดตอจากตางประเทศ
 ð ระบบสอบถามขอมูลอัตโนมัติ (AVR)

 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»
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สิทธิประโยชนดานการทองเท่ียว รีวอรด และ สิทธิพิเศษระดับโลก
• สิทธิประโยชนดานการทองเที่ยว
 ð บรกิารหองพกัรบัรองพเิศษผานบตัร Priority PassTM

 
ณ สนามบนิชัน้นำทัว่โลกกวา 1,300 แหง ไมจำกดั 

  จำนวนครั้ง (ไมรวมผูติดตาม)
 ð บริการลีมูซีน รับ-สง ณ สนามบินที่รวมรายการในเอเชีย แปซิฟก 2 ครั้ง/ป
 ð ฟรีหองพัก สำหรับคืนที่ 4 กับโรงแรมที่รวมรายการท่ัวโลก เมื่อจองและชำระผานบริการเลขาสวนตัว
  ซิตี้ เพรสทีจ 2 ครั้งตอป
 ð รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อเติมน้ำมันที่ปมเชลลทั่วประเทศ ครบทุก 800 บาท/เซลสสลิป
• สิทธิประโยชนดานรีวอรด
 ð รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอรด 2 คะแนน เมื่อใชจาย ครบทุก 25 บาท สำหรับทุกการใชจายในประเทศ และ 3 
  คะแนน สำหรับการใชจายที่เปนสกุลเงินตางประเทศ
 ð รบัคะแนนสะสมพเิศษประจำปเพิม่เตมิสงูสดุ 5% จากการใชจายตลอด 12 เดือนทีผ่านมา ทัง้นีข้ึ้นอยูกบัระยะ 
 เวลาการเปนสมาชิก บัตรเครดิตซิตี้ และสมาชิกบัญชีซิตี้โกลด
•  สิทธิพิเศษระดับโลก
 ð สิทธิพิเศษที่ โรงแรมเชอราตัน แกรนด สุขุมวิท, เอ ลักซชูรี่ คอลเลคชั่น โฮเท็ล, โรงแรมเดอะ เพนนินซูลา 
  กรุงเทพฯ และโรงแรม เดอะ เซนต รีจิส กรุงเทพฯ
 ð บริการที่จอดรถสำรองพิเศษ ณ หางสรรพสินคา และโรงแรมชั้นนำ
 ð บริการชวยเหลือฉุกเฉินบนทองถนน, ภายในบาน และบริการเลขาสวนตัวซิตี้ เพรสทีจ ตลอด 24 ชั่วโมง

ËÁÒÂàËµØ: â»Ã´µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃãªŒºÃÔ¡ÒÃ áÅÐà§×èÍ¹ä¢à¾ÔèÁàµÔÁä´Œ·Õè www.citibank.co.th/th/prestige

วงเงินเครดิตสูงสุดถึง 5 เทา
ทานสามารถรับวงเงินบัตรเครดิตสูงสุดตามประเภทบัตร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอาชีพ ประวัติทางการเงิน 
และหลักฐานประกอบการสมัคร

การใชวงเงินบัตรเครดิตครอบคลุมไปถึงการใชบัตรฯ ในการชำระคาสินคา และบริการตางๆ
รวมทั้งใช เบิกเงินสดลวงหนาจากธนาคารฯ และเครื่องเอทีเอ็ม

วงเงินบัตรเครดิตของทานจะถูกลดยอดลงในกรณีที่ทานยังมียอดคางชำระกับธนาคารฯ อยู 
รวมทั้งที่ไดใชไปแลวแตยังไมไดรับแจงใบสรุปยอดบัญชีแจงรายการคาใชจายดังกลาวจากธนาคารฯ

ËÁÒÂàËµØ: â»Ã´ Ù́ÇÔ̧ Õ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³¡ÒÃãªŒÇ§à§Ô¹ºÑµÃà¤Ã Ốµ ã¹¢ŒÍµ¡Å§áÅÐà§×èÍ¹ä¢¡ÒÃãªŒºÑµÃà¤Ã Ốµ«ÔµÕé
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ในกรณีที่ทานตองการเบิกเงินสดลวงหนา ทานสามารถใชบัตรเครดิตซิต้ีเบิกเงินสดลวงหนาไดสูงสุดถึง 
100% ของวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประวัติการชำระเงินและระยะเวลาการเปนสมาชิกบัตรฯ 
ของทาน แตทัง้นีย้อดเบกิเงนิสดลวงหนา เมือ่รวมกบัคาใชจายของทานในขณะนัน้จะตองไมเกนิวงเงินท่ีทานไดรบั 
โดยทานสามารถขอรับบริการเบิกเงินสดไดที่
 • เคานเตอรของสถาบันธนาคารทั่วโลกที่ออกบัตรมาสเตอรการด/วีซา ในกวา 200 ประเทศ
 • เคานเตอรของธนาคารซิตี้แบงก
 • เครือ่งเอทเีอม็ในประเทศท่ีมเีครือ่งหมาย ATM POOL หรอื เครือ่งหมาย Visa หรอื Plus สำหรบับตัรวซีา 
  หรือ เครื่องหมาย MasterCard หรือ Cirrus สำหรับบัตรมาสเตอรการด และเครื่องเอทีเอ็มทั่วโลก 
  โดยวงเงินสงูสดุในการเบกิแตละครัง้จะขึน้อยูกบัวงเงนิสงูสดุในการจายเบกิจากเครือ่งเอทเีอม็ที ่ทานใชบรกิาร 
  อยูหรือวงเงินสินเชื่อคงเหลือของบัตรในขณะนั้น

ธนาคารฯ จะคดิดอกเบีย้ทกุครัง้ โดยนบัจากวนัทีท่ำการเบกิเงนิสดจนถงึวนัทีธ่นาคารฯ ไดรบัชำระหนีเ้ตม็จำนวน 
ไมวาทานจะเลือกชำระเต็มจำนวน หรือดวยการชำระคืนขั้นต่ำ

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§Ë¹ŒÒä Œ́ã¹¢ŒÍµ¡Å§áÅÐà§×èÍ¹ä¢ 
¡ÒÃãªŒºÑµÃà¤Ã´Ôµ«ÔµÕé

อุนใจเสมอดวยสิทธิ์การเบิกเงินสดลวงหนา
สูงสุดถึง 100% ของวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต
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คลองตัวสูงสุดกับการชำระคืนขั้นต่ำ
บัตรเครดติซิตีใ้หอสิระแกทานในการเลอืกชำระคาใชจายทีเ่กดิขึน้จากการใชบตัรฯ ในแตละเดือนไดมากนอยตามตองการ
ทานสามารถเลอืกชำระเงนิเตม็จำนวนตามทีร่ะบใุนชอง “ยอดเงนิคางชำระ” ภายในวนัทีก่ำหนดชำระเงนิ ทีร่ะบุใน
ใบแจงยอดบญัชีซึง่จะทำใหยอดเงนิคางชำระของทานมคีาเปนศนูยและถาทานมิไดมคีาใชจาย เกิดข้ึนใหมในเดือนนัน้
ทานจะสามารถใชบตัรฯ ไดเตม็วงเงนิบตัรเครดิต

หรอืทานอาจเลอืกชำระคาใชจายเพยีงบางสวนของยอดเงนิคางชำระตามทีร่ะบใุนชอง “ยอดเงนิขัน้ตำ่ทีต่องชำระ 
ทัง้หมด*” ทัง้นีธ้นาคารฯ จะคดิดอกเบ้ียโดยจะคำนวณดอกเบีย้จากยอดเงนิตนทีค่างจายของใบแจงยอดบญัชทีีแ่ลว 
จำนวนหนึ่งกอนจนถึงวันที่ธนาคารฯ ไดรับการชำระคืนรวมกับคาใชจายของใบแจงยอดปจจุบัน ซึ่งจะเริ่มคิด 
ดอกเบีย้จากวันท่ีธนาคารฯ บันทึกรายการจนถงึวนัทีธ่นาคารฯ ไดรบัชำระคนืการคำนวณดอกเบีย้จะคำนวณ 
ตามจำนวนวนัในอตัราดอกเบีย้ซึง่ธนาคารพาณชิยจะพงึคดิไดซ่ึงจะไมสูงกวาอตัราที ่กฎหมายกำหนด

ทานสามารถตรวจสอบยอดเงนิคางชำระวงเงินบตัรเครดติคงเหลอื หรอืสอบถามขอสงสยัเกีย่วกบัการชำระคนื 
ขัน้ตำ่ ไดทีซ่ติี ้เพรสทจี เซอรวสิ ไลน โทร 0-2232-2333 ตลอด 24 ช่ัวโมง ทกุวัน

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´×Í¹ áÅŒÇáµ‹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»
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ระยะเวลาในการชำระคืนนานสูงสุด 55 วัน
ทานจะไดรับระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยนานสูงสุด 45 วัน หากทานชำระคาใชจายตามยอดเรียกเก็บในลักษณะเต็ม 
จำนวน โดยนับจากรอบการตัดบัญชีปกติ 30 วันและขยายระยะเวลาการชำระออกไปอีก สูงสุดภายใน 15 วัน 
สำหรับรายการซ้ือสินคาและบริการ หากทานชำระคาใชจายในลักษณะผอนชำระขั้นต่ำหรือบางสวน ทานจะได 
รับรอบในการชำระคาใชจายผานบัตรฯ นานสูงสุดถึง 55 วัน โดยนับรอบจากการตัดบัญชีปกติ 30 วัน และ
ขยายระยะเวลาการชำระออกไปอีกสูงสุด 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 จะตองเซ็นชื่อบนเซลสสลิปตามปกติ

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

3. การชำระเงินเสร็จสมบูรณ เมื่อหนาจอแสดงขอความ Approved พรอมใหคุณรับสินคาไดทันที
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วางใจกับแผนคุมครองการซื้อ
แผนคุมครองการซ้ือใหความคุมครองกับสินคาที่ซื้อในนามของทาน โดยชำระผานบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ 
หากสินคา ที่ซื้อผานบัตรเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือเกิดสูญหายภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อแผน 
คุมครองการซื้อจะมอบคาสินไหมทดแทนที่คุมคาแกทาน ทั้งนี้บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส โบรคเกอรส 
(ประเทศไทย) จำกัด จะเปนผูพิจารณาจำนวนเงิน สินไหมทดแทนในแตละกรณี วงเงินคุมครองสูงสุดตอกรณี 
400,000 บาท หรือวงเงินคุมครองสูงสุดตอสินคา 120,000 บาท สูงสุด 4 ครั้งตอรอบปในการคิดคา 
ธรรมเนียมรายป
ความรับผิดชอบสวนแรกของผูถือบัตร :
 ð 50% ของมูลคาความเสียหาย หรือสูญหาย หรือขั้นต่ำ 900 บาท สำหรับความเสียหายจากอุบัติเหตุ 
  รวมถึงการสูญหาย แบบไมมีรองรอยและไมสามารถอธิบายสาเหตุได
 ð 900 บาท สำหรับความเสียหายหรือสูญหายจากสาเหตุอื่น

คุมครองอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง
ทกุครัง้ทีท่านใชบตัรเครดติซติี ้เพรสทจี ชำระคาเดนิทางทัง้ในและตางประเทศเตม็จำนวน ไมวาจะเปนตัว๋ เครือ่งบนิ 
ตั๋วรถไฟ รถโดยสารสาธารณะ หรือ ยานพาหนะสาธารณะ

ทานจะไดรับการคุมครองดวยวงเงินประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางโดยไมตองเสียเบ้ีย ประกันแตอยางใด 
การคุมครองนี้จะครอบคลุมไปถึงคูสมรสและบุตร (โดยบุตรจะไดรับความ คุมครองภายใตวงเงิน 25% ของ 
วงเงินที่ทานไดรับซึ่งซื้อตั๋วเดินทางดวยบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจดวย)

วงเงินประกันสูงสุดสำหรับบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ 35,000,000 บาท ตอบัตร*

ËÁÒÂàËµØ: *Ç§à§Ô¹´Ñ§¡Å‹ÒÇà»š¹Ç§à§Ô¹¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÊÙ§ÊØ´µ‹ÍºÑµÃ ÊíÒËÃÑº¡ÒÃàÊÕÂªÕÇÔµ ÊÙÞàÊÕÂÍÇÑÂÇÐ ËÃ×Í·Ø¾¾ÅÀÒ¾¶ÒÇÃ µÒÁÊÑ´Ê‹Ç¹¤ØŒÁ¤ÃÍ§¡ÃÁ¸ÃÃÁ�»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ 
ÍØºÑµÔàËµØÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å *ÂÒ¹¾ÒË¹ÐÊÒ¸ÒÃ³ÐäÁ‹ÃÇÁÃ¶á·ç¡«ÕèáÅÐÃ¶ÁÍàµÍÃ�ä«¤�ÃÑº¨ŒÒ§

ชดเชยกระเปาเดินทาง และเที่ยวบินลาชา
เมื่อใชบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ ชำระคาตั๋วเดินทางโดยเคร่ืองบิน ทั้งในและตางประเทศเต็มจำนวน หากเกิด ความ
ลาชา ของเที่ยวบินเกิน 4 ชั่วโมง หรือยกเลิกทานจะไดรับคาชดเชยสำหรับคาใชจายที่จำเปน และสมเหตุ สมผล 

ระหวางรอเที่ยวบินในวงเงินสูงสุดถึง 20,000 บาท ตอผูถือบัตร หรือ 40,000 บาทตอครอบครัว หากเกิด

การลาชาของกระเปาเดินทางเกิน 6 ชั่วโมง ทานจะไดรับคาชดเชยสำหรับคาใชจายที่จำเปนและสมเหตุ สมผล
ระหวางรอกระเปาเดนิทางในวงเงนิสงูถงึ 20,000 บาทตอผูถอืบตัร หรอื 40,000 บาท ตอครอบครวั

อนึ่งคาชดเชยจะมีวงเงินเพ่ิมเปน 50,000 บาท ตอผูถือบัตร หรือ 100,000 บาทตอครอบครัว ในกรณี 
กระเปาเดินทางของทานสูญหาย

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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การเรียกรองคาสินไหมทดแทนสำหรับแผนคุมครอง
เมื่อเกิดเหตุการณใดๆ ที่กอใหเกิดหรือนาจะกอใหเกิดสิทธิ์เรียกรองคาสินไหมทดแทน ทานจะตองบอกกลาว
ใหบริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส โบรคเกอรส (ประเทศไทย) จำกัด ทราบถึงเหตุดังกลาว โดยเร็วที่สุด
เทาที่จะทำไดแตจะตองไมเกิน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว ทั้งนี้สมาชิกบัตรจะตองสงมอบ
แบบฟอรม เรียกรองคาสินไหมทดแทน 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  
¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº ¢ŒÍÂ¡àÇŒ¹áÅÐ¢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· Ô̧¾ÔàÈÉ¹ÕéãËŒá¡‹·‹Ò¹·Õè»¯ÔºÑµÔ¤ÃºµÒÁà§×èÍ¹ä¢ ·Õè¡íÒË¹´à·‹Ò¹Ñé¹ Ñ́§¹Ñé¹¸¹Ò¤ÒÃÏ ¢Í§Ê§Ç¹ÊÔ·¸Ôì·Õè̈ Ðà»ÅÕèÂ¹á»Å§ 
ÊÔ·¸Ô¾ÔàÈÉ¹Õéâ´Â¨Ðá¨Œ§ãËŒ·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ

บริการใหคำแนะนำดานการออม และการลงทุน

บรกิารใหคำแนะนำดานการออม และการลงทนุ โดยผูเชีย่วชาญจาก Citigold Wealth Management 

สามารถโทรสอบถามไดที่ 0-2081-0999 

ËÁÒÂàËµØ :
 • ¡ÒÃÅ§·Ø¹ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¼ÙŒÅ§·Ø¹¤ÇÃÈÖ¡ÉÒ¢ŒÍÁÙÅ¡‹Í¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨Å§·Ø¹
 • äÁ‹ãª‹ÀÒÃÐË¹ÕéËÃ×ÍÀÒÃÐ¤íéÒ»ÃÐ¡Ñ¹¢Í§¸¹Ò¤ÒÃ«ÔµÕéáº§¡�
 • äÁ‹ãª‹à»š¹¡ÒÃ½Ò¡à§Ô¹¡Ñº¸¹Ò¤ÒÃ
 • ¡ÒÃÅ§·Ø¹ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ ÃÇÁ·Ñé§ÁÕ¤ÇÒÁà»š¹ä»ä´Œ·Õè¨ÐàÊÕÂà§Ô¹Å§·Ø¹
 • ÃÒ¤Ò¢Í§Ë¹‹ÇÂÅ§·Ø¹ÍÒ¨¢Öé¹ËÃ×ÍÅ§ä´Œ
 • ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ã¹Í´ÕµÁÔä´Œà»š¹ÊÔè§Â×¹ÂÑ¹¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ã¹Í¹Ò¤µ
 • Ë¹‹ÇÂÅ§·Ø¹äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¢ÒÂãËŒá¡‹ºØ¤¤ÅÍàÁÃÔ¡Ñ¹
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การออกบัตรเสริม

การซื้อเช็คเดินทางโดยไมเสียคาธรรมเนียม
ทานไดรับสิทธิพิเศษในการซื้อเช็คเดินทาง โดยไมเสียคาธรรมเนียม 1% ของยอดเงินที่ซื้อไดที่ธนาคารซิตี้แบงก 
ประเทศไทย แตจะเสียเฉพาะคาธรรมเนียมในการดำเนินงาน เริ่มตน 100 บาท ตอการซื้อ 1 ครั้ง

ติดตอธนาคารซิตี้แบงก
บริการซิตี้ เพรสทีจ เซอรวิส ไลน 24 ชั่วโมง

ไมวาทานจะอยูที่ใด ในประเทศหรือตางประเทศ หากตองการความชวยเหลือ สอบถามขอมูล หรือทำรายการ 
บัตรเครดิต ทานสามารถติดตอบริการซิตี้ เพรสทีจ เซอรวิส ไลน โทร. 0-2232-2333 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อ
ตอบสนองความตองการของทาน

ผูถือบัตรหลักสามารถขอใหธนาคารฯ ออกบัตรเสริมไดสูงสุด 4 ใบตอ บัตรหลัก 1 ใบ 
โดยผูถือบัตรเสริมสามารถเปนผูใดก็ไดที่มีอายุตั้งแต 15-80 ป

คุณสมบัติและสิทธิประโยชนของบัตรเสริม:
• ผูถือบัตรหลักสามารถกำหนดวงเงินของบัตรเสริมแตละใบได* เพื่อควบคุมยอดการใชจายในแตละเดือน 
 ของบัตรเสริม

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
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ติดตอจากตางประเทศ

ดวยบริการโทรฟรตีางประเทศจาก 19 ประเทศทัว่โลกเพือ่ติดตอกลบัซิต้ี เพรสทจี เซอรวสิ ไลน ในประเทศไทย 
เจาหนาทีข่องเราพรอมจะใหคำปรึกษาและชวยเหลือทานตลอดเวลา อาทิ ถาทานอยูที่ประเทศฮองกง ทาน 
สามารถ ติดตอกลับ ซิตี้ เพรสทีจ เซอรวิส ไลน ในประเทศไทยไดที่หมายเลข (800-966-857) หรือถา
ทานอยูท่ีประเทศ สิงคโปร ทานสามารถติดตอกลับซิตี้ เพรสทีจ เซอรวิส ไลน ในประเทศไทยไดที่หมายเลข 

(800-6611-042) เปนตน ทั้งนี้ทานสามารถรับบริการโทรฟรีตางประเทศไดจากหมายเลขโทรศัพท ดังตอไปนี้

• บริการโทรฟรีตางประเทศที่หมายเลข

จากประเทศ หมายเลขที่โทรฟรี จากประเทศ หมายเลขที่โทรฟรี
ออสเตรเลีย
Australia

1800-140-244 นอรเวย
Norway

800-14-070

เบลเย่ียม
Belgium

0800-7-2514 ฟลิปปนส
Philippines

1-800-1-661-0001

เดนมารก
Denmark

80-01-5399 โปรตุเกส
Portugal

0800-866-234

ฝรั่งเศส
France

0800-905-882 สิงคโปร
Singapore

800-6611-042

ฮาวาย
Hawaii

1-866-337-7986 สวีเดน
Sweden

020-79-6079

ฮองกง
Hong Kong

800-966-857 ไตหวัน
Taiwan

0080-166-1001

อินโดนีเซีย
Indonesia

001-800-660-061 อิตาลี
Italy

1678-78647

สหราชอาณาจักร
United Kingdom

0800-96-9271 ญี่ปุน
Japan

005-3166-0013

เกาหลี
Korea

0078-66-1-0061 นิวซีแลนด
New Zealand

0800-10-2289

สหรัฐอเมริกา
U.S.A

1-888-729-0907
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ระบบสอบถามขอมูลอัตโนมัติ (AVR)

เพียงทานมีโทรศัพท หมายเลขบัตรเครดิตซิตี้ และรหัสโทรศัพท (T-PIN) 4 หลัก ซึ่งเปนรหัสลับสวนตัวของ 
ทานในการผานเขาระบบอัตโนมัติ AVR โดยไมตองใชคูมือหรือจำรหัสใดๆ เพียงฟง และกดหมายเลขตาม
คำแนะนำเทานั้น

รวดเรว็ ไมตองเสยีเวลาเดนิทาง เพยีงกดหมายเลข 1588 กเ็หมอืนคณุไดเดนิทางไปธนาคารซติีแ้บงกดวยตวัเอง
สะดวก  แคมีบัตรซิตี้การด บัตรเครดิตซิตี้ หรือหมายเลขบัญชีเงินฝาก และรหัสโทรศัพท (T-PIN) 4 หลัก 
 คุณก็สามารถใชบริการซิตี้โฟน แบงกกิ้งโดยไมตองรอสายเพื่อติดตอกับเจาหนาที่
 • หมายเลขบัตรซิตี้การด + รหัสโทรศัพท
 • หมายเลขบัตรเครดิตซิตี้ + รหัสโทรศัพท
 • หมายเลขบัญชี + รหัสโทรศัพท
ลับเฉพาะ ดวยรหัสโทรศัพท (T-PIN) 4 หลัก เพียงรหัสเดียวสามารถใชรหัสรวมกันไดทุกบัญชี ซึ่งคุณ 
 สามารถเปลี่ยนรหัสโทรศัพทใหเปนหมายเลขที่จดจำงายไดบอยครั้งเทาที่ตองการดวยตัวทานเอง 
 ผานระบบ AVR หรอืหากคณุไมม ีหรอืจำรหสัโทรศพัท (T-PIN) ไมได สามารถขอรบัรหสัโทรศพัทใหม 
 ไดฟรีที่เจาหนาที่ซิตี้โฟน แบงกกิ้ง
งาย ไมตองจดจำวิธีการใชเพราะจะมีคำแนะนำใหทานกดหมายเลขตามในทุกข้ันตอนการทำรายการ และ
 เพ่ือความสะดวกทานควรเตรียมหมายเลขบัตรซิตี้การด บัตรเครดิตซิตี้ หรือหมายเลขบัญชี และ 
 รหัสโทรศัพทใหพรอมกอนการใชบริการ
ประหยัด เพราะทานไมตองเสียคาธรรมเนียมในการใชบริการระบบโทรศัพทอัตโนมัติซิตี้โฟน แบงกกิ้ง

หลากหลายบริการจากซิตี้โฟน แบงกก้ิง ผานระบบอัตโนมัติ
• สมัครบัตรเครดิต, สินเชื่อตางๆ, Cash Advance on Phone และขาวสารลาสุด
• สอบถามยอดเงินในบัญชี โอนเงิน ชำระเงิน
• สอบถามเงินคืนสะสม
• แจงบัตรหาย
• ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว (สำหรับทานที่วงเงินปจจุบันต่ำกวา 5 เทาของเงินเดือน)
• เปลี่ยนแปลงรหัสโทรศัพท
• ขอสำเนาใบแจงยอดบัญชี อายัดเช็ค สั่งซื้อสมุดเช็ค
• สอบถามสถานะใบสมัคร
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บริการเลขาสวนตัว

มอบความสะดวกสบายและจัดเตรียมทุกสิ่งแทนทานเพียงติดตอซิตี้ เพรสทีจ เซอรวิส ไลน
โทร. 0-2232-2333

• แนะนำสถานที่และขอมูลของบริการตางๆ อาทิ สถานที่ทองเที่ยว รานอาหารชั้นนำทั้งในและตางประเทศ
• คนหาขอมูลสินคาหายากจากทุกประเทศทั่วโลก
• บริการจัดหา/สงสินคาทั่วโลก อาทิ ดอกไม ของขวัญ คอนเสิรต ภาพยนตร กีฬา ฯลฯ
• จองบัตรชมการแสดงทั้งในและตางประเทศ อาทิ ละครเวที คอนเสีรต ภาพยนตร กีฬา ฯลฯ
• จองรานอาหารหรือที่พักในทุกประเทศตามความตองการของทาน
• แนะนำขอมูลตางๆ ในดานธุรกิจ อาทิ ที่ปรีกษาดานพาณิชย กฎหมาย สถานทูต และบริการลามในโอกาส 
 ตางๆ ทั่วโลก
• จองสนามกอลฟชั้นนำทั่วโลก และบริการอื่นๆ อีกมากมายตามความตองการของทาน

à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í¾ÔàÈÉÊ‹Ç¹µÑÇáÅÐ¢ŒÍÂ¡àÇŒ¹µ‹Ò§æ 
• ºÃÔ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ¨Ò¡«ÔµÕé à¾ÃÊ·Õ¨ à«ÍÃ�ÇÔÊ äÅ¹� ¨ÐÃÑº¼Ô´ªÍº¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃàªç¤ ËÃ×Í ¤Œ¹ËÒ¢ŒÍÁÙÅµ‹Ò§æ ãËŒ¡Ñº·‹Ò¹à·‹Ò¹Ñé¹
• ¤‹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´¨íÒ¤‹ÒÊÔ¹¤ŒÒËÃ×Í 
 ºÃÔ¡ÒÃµ‹Ò§æ ËÃ×Í·ÕèÁÕ¤‹ÒÊ‹Ç¹µ‹Ò§ ËÃ×Í¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁã¹¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹ã´æ ·Õèà¡Ô´¢Öé¹¨Ò¡¤‹ÒÁÑ´¨íÒÊÔ¹¤ŒÒËÃ×Í¤‹ÒÊÔ¹¤ŒÒ áÅÐ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡ 
 ÊÔ¹¤ŒÒËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃµ‹Ò§æ ¹Ñé¹
• ºÃÔ¡ÒÃ¾ÔàÈÉ¨Ò¡«ÔµÕé à¾ÃÊ·Õ¨ à«ÍÃ�ÇÔÊ äÅ¹� ¨ÐäÁ‹à»š¹¸ØÃÐã¹¡ÒÃ¨Ñ´ºÃÔ¡ÒÃËÃ×Í¤Œ¹ËÒ¢ŒÍÁÙÅã´æ ÊíÒËÃÑºÊÔ¹¤ŒÒËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ·Õè·‹Ò¹µŒÍ§¡ÒÃà¾×èÍ¡ÒÃ¾Ò³ÔªÂ� 
 ËÃ×ÍËÒ¡ÊÔ¹¤ŒÒ ËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ¹Ñé¹æ à»š¹¢Í§Í¹ØÃÑ¡É�¼Ô´¡®ËÁÒÂáÅÐµŒÍ§ËŒÒÁµÒÁÁÒµÃÒ·ÕèÃÐºØã¹¡®ËÁÒÂ¢Í§áµ‹ÅÐ»ÃÐà·È
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เมือ่ถงึรอบบญัชขีองทานในแตละเดอืน ธนาคารฯ จะสงใบแจงยอดบญัช ีเพือ่แสดงรายการใชจายตางๆ ทัง้หมด 
ภายในรอบบัญชีนั้น และเปนรายการที่ธนาคารฯ ไดถูกเรียกเก็บจากรานคาแลว โดยธนาคารฯ จะจัดสงใบแจง 
ยอดบัญชีนี้ทางไปรษณียตามท่ีอยูท่ีทานระบุ หรือทางใบแจงยอดบัญชี อิเล็กทรอนิกส ซึ่งโดยปกติทานจะได
รับใบแจงยอดบัญชีนี้ไมเกิน 7 วัน หลังจากวันครบรอบบัญชี
ËÁÒÂàËµØ: ã¹¡Ã³Õ·Õè·‹Ò¹äÁ‹ä Œ́ÃÑºãºá Œ̈§ÂÍ´ºÑÞªÕÀÒÂã¹àÇÅÒ¡íÒË¹´ Ñ́§¡Å‹ÒÇËÃ×ÍËÒ¡·‹Ò¹µŒÍ§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ Ê¶Ò¹·ÕèÊ‹§ãºá Œ̈§ÂÍ´ºÑÞªÕ 
¡ÃØ³Òá¨Œ§ «ÔµÕéâ¿¹ áº§¡�¡Ôé§â·Ã. 1588 ·Ñ¹·Õ

รายละเอียดที่ปรากฏในใบแจงยอดบัญชี
รายละเอียดที่ปรากฏในใบแจงยอดบัญชีมีดังนี้
• ยอดเงินคางชำระ (Outstanding Balance)

 คือจำนวนเงินทั้งหมดที่คางชำระ ธนาคารฯ อยู ณ วันสรุป ยอดบัญชี
• ยอดเงินขั้นต่ำที่ตองชำระทั้งหมด (Total Minimum Payment Due)

 คือ จำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองชำระคืนใหแกธนาคารฯ ในแตละรอบบัญชีสำหรับยอดเงินคางชำระที่เกิดขึ้น 
 โดยมีวิธีคำนวณคือ
 ๐ 5% ของยอดเงินคงคางทั้งหมด ณ วันสรุปยอดบัญชีนั้นๆ หรือ
 ๐ 1% ของยอดใชจายคงคางทั้งหมดที่เกิดขึ้น (ยอดใชจาย หมายถึง ยอดซื้อสินคาและบริการ และยอดเบิก 
  เงินสดผานบตัรฯ รวมถึงยอดใชจายเกนิวงเงนิ) + 100% ของยอด ดอกเบีย้และคาธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็ 
  ตามใบแจงยอดบัญชี + ยอดการใชจายแบบผอนชำระรายเดือน PayLite หรือ PayLite Conversion on 

  phone/online หรือ Cash Advance on phone/online ซึ่งลูกคาจะตองชำระเต็มจำนวนตามอัตราที่ 
  เรียกเก็บในใบแจงยอดบัญชีของแตละเดือน แลวแตยอดใดจะสูงกวา
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»
• กำหนดชำระภายในวันที่ (Payment Due Date)

 คือกำหนดวันที่ทานตองชำระเงินสำหรับรอบบัญชีนั้น
• วงเงินสินเชื่อ (Credit Limit)

 คือวงเงินบัตรเครดิตที่ทางธนาคารฯ อนุมัติ (วงเงินนี้มิใชวงเงินเครดิตที่เหลืออยู)
• รายการ (Description)

 คือรายการที่บันทึกในบัญชีรวมทั้งรายการใชจายของทานที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีของ 
 เดือนที่ผานมา โดยระบุวันที่ สถานที่และจำนวนเงินที่ใชจายในแตละรายการ
• คะแนนสะสมคงเหลือ (Outstanding Points)

 คือจำนวนคะแนนสะสมจากรายการ Citi Thankyou Rewards ของทานนับจากวันที่สรุปยอดบัญชี

ใบแจงยอดบัญชีประจำเดือน

การชำระคาใชจายบัตรเครดิตซิตี้
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การตรวจสอบบัญชี
เมือ่ทานไดรบัใบแจงยอดบัญชปีระจำเดอืน ควรรบีตรวจสอบรายการใชจายทีป่รากฎอยูในใบแจงยอดบัญชกัีบ 
สำเนาใบบันทึกการขาย (Sales Slip) ที่ทานเก็บไวเปนหลักฐาน

หากทานพบวารายการในใบแจงยอดบัญชีของทานไมถูกตอง กรุณาแจงที่บริการซิตี้โฟนแบงกกิ้ง โทร. 1588 
ลวงหนา 7 วนั กอนวนัครบกำหนดชำระเงนิ ถาทานสามารถพสิจูนไดวาคาใชจายในใบแจงยอดบัญชีไมถูกตอง 
และไมไดเปนความผิดหรือบกพรองของทานเอง ทานจะตองทักทวงภายในระเวลาไมเกิน 60 วัน นับตั้งแตวันที่ 
ทานไดรบัใบแจงยอดบญัช ีมฉิะนัน้ธนาคารฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะปฏิเสธการเรียกรองใดๆ จากทาน

อน่ึง ธนาคารฯ จะจดัสงเฉพาะใบแจงยอดบญัชีทีส่รปุรายการใชจายทัง้หมด โดยจะไมสงสำเนาใบบนัทึกการขาย 
ของรายการที่เรียกเก็บมาดวย ธนาคารฯ ขอแนะนำใหทานเก็บสวนสำเนาของใบบันทึกการขายที่ทานไดรับจาก 
รานคาทุกครั้ง เพื่อเปนหลักฐานอางอิงในกรณีที่อาจเกิดความผิดพลาดใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการใชจาย

การขอสำเนาใบบันทึกการขายจากธนาคารฯ

หากทานไมไดเก็บสำเนาใบบันทึกการขายไวและตองการใหธนาคารฯ จัดสงให ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 
คาธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกการขาย

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

อัตราคาบริการนี้ ธนาคารฯ จะตองชำระใหกับธนาคารพาณิชยที่เปนสื่อกลางในการชำระเงินใหกับรานคากอน 
จะมาเรียกเก็บกับธนาคารฯ ซึ่งธนาคารพาณิชยเหลานี้จะเปนผูเก็บสำเนาใบบันทึกรายการทั้งหมดไวยกเวนใน 
กรณีที่เกิดรายการเรียกเก็บโดยที่ทานไมไดใชจริง ธนาคารฯ จะเปนผูรับภาระคาบริการขางตนที่เกิดขึ้นเอง

ËÁÒÂàËµØ: ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ áÅÐ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃµ‹Ò§æ ÂÑ§äÁ‹ÃÇÁÀÒÉÕÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁ
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วิธีการชำระเงิน
เมื่อทานไดรับใบแจงยอดบัญชีแลว กรุณาชำระเงินตามกำหนดวันที่ระบุไวในใบแจงยอดบัญชี 
และเพื่อความสะดวกของทาน ธนาคารฯ ไดใหบริการ รับชำระเงินถึง 10 วิธี ดังนี้

1. ชำระที่ธนาคารซิตี้แบงก
 • ชำระที่เคานเตอรธนาคารฯ ชั้น G ในชวงเวลาทำการปกติระหวาง 9.00 น. - 16.00 น. ทุกวัน 
  เวนวันเสาร อาทิตย และวันหยุดธนาคาร
  กรณีชำระดวยเงินสด: หากชำระภายใน 16.00 น. ธนาคารฯ จะนำเงินเขาบัญชีของทานในวันเดียวกัน
  กรณีชำระดวยเช็ค: เขียนเช็คสั่งจายในนาม “ซิตี้แบงกวีซาเพื่อบัญชีเลขที่ 4XXX-XXXX-XXXX-XXXX” 

  ปดรับเช็คเคลียรริ่ง เวลา 13.30 น.
  กรณีชำระดวยการโอนเงิน: กรณีที่ทานมีบัญชีออมทรัพยกับธนาคารซิตี้แบงก ทานสามารถโอนเงิน
  จากบัญชีเงินฝากของทานเพื่อชำระคาบัตรเครดิต
 • ชำระที่เครื่องฝากเงิน/ชำระเงินอัตโนมัติ (เครื่อง CDM) ทานสามารถชำระที่เคร่ืองฝากเงิน/ชำระเงิน
  อัตโนมัติ (เครื่อง CDM) ไดตลอด 24 ชั่วโมง เพียงทานนำบัตรเครดิตมาสอดที่เครื่องหรือ กดหมายเลข 
  บัตร 16 หลัก หรือสแกนบารโคด เพื่อทำรายการชำระเงินโดยทานสามารถขอใบบันทึกรายการจากเครื่อง 
  เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานไดทุกครั้ง ชวยใหทานสะดวกรวดเร็วและไมตองรอคิวนาน

2. ชำระโดยใชบริการซิตี้แบงกออนไลน 
 (เฉพาะทานท่ีมบีญัชเีงินฝากกบัธนาคารซติีแ้บงกเทานัน้) ทานสามารถใชบรกิารซิต้ีแบงกออนไลนได
 ดวยวธิทีีง่ายและสะดวกคือ
 • คลิกสู www.citibank.co.th

 • คลิก “เขาสูระบบ” (Login) ที่เมนูดานซายระบุรหัสผูใชงานและรหัสผานแลวทำตามคำแนะนำเพื่อเขาสูระบบ
 • เลอืก “โอนเงนิระหวางบัญช”ี เพ่ือชำระจากบญัชีออมทรพัยท่ีทานมีกบัธนาคารซต้ีิแบงก สำหรบัลกูคาใหม 
  ทานสามารถคลิก “สมัครซิตี้แบงก ออนไลน” เพื่อตั้งรหัสผูใชงาน (User ID) และรหัสผาน (Password) 
  โดยตวัทานเองโดยใชขอมลูหมายเลขบตัร รหสัเอทเีอม็ และเลขทีบ่ญัช ีซึง่ทานจะเขาใชงานระบบไดทนัททีีต่ัง้ 
  รหัสผูใชงาน และรหัสผานเสร็จสมบูรณ หากทานไมมีหรือจำรหัสเอทีเอ็มไมได สามารถติดตอขอใหมไดที่ 
  ซิตี้โฟน แบงกกิ้ง

3. ชำระ ณ ที่ทำการไปรษณีย
 ทานสามารถชำระดวยเงินสด ณ ที่ทำการไปรษณียไดทุกแหงทั่วประเทศ เพียงนำใบแจงยอดบัญชีของ 
 ตัวทานเอง ที่มี Bar Code และชำระดวยเงินสด
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4. ชำระโดยหักบัญชีผานธนาคารซิตี้แบงก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ 
 ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย
 ทานสามารถชำระโดยการอนุมัติใหหักบัญชีออมทรัพยที่ทานเปดกับธนาคารเต็มจำนวนตามจำนวนเงินท่ี 
 ปรากฏในใบแจงยอดบญัช ีหรอืจำนวนขัน้ตำ่ท่ีธนาคารกำหนดในการชำระบญัชีบตัรของทานในทกุเดือน เพยีง 
 กรอกหนังสือยินยอมใหหักบัญชีธนาคาร และสงมายังธนาคารซิตี้แบงก โดยปกติบริการหักบัญชีเงินฝาก 
 ธนาคารจะเริม่ไดประมาณ 1 เดอืน หลงัจากทางธนาคารไดรบัหนังสอืยนิยอมใหหักบญัชี และไดรบัการยนืยนั
 จากธนาคารที่ทานมีบัญชีอยู ทั้งนี้ทานสามารถตรวจสอบการเริ่มบริการหักบัญชีไดจากใบแจงยอดบัญชี 
 ซึ่งจะปรากฏ ขอความ “WE WILL DEDUCT YOUR PAYMENT THROUGH YOUR BANK ACCOUNT 

 ON THE PAYMENT DATE (วันที่)” อนึ่งการชำระโดยวิธีนี้ ทานยังคงจะไดรับใบแจงยอดบัญชีกอนการ 
 หกัเงินเชนเดยีวกับการชำระดวยวธีิอ่ืน ทานควรตรวจสอบใหบญัชีธนาคารของทานมเีงนิเพยีงพอในการ 

 หกับญัชีตามกําหนดวันและเวลาของธนาคารเจาของบญัชีธนาคารของทานอยางสม่ําเสมอ โดยทานตอง 

 ตรวจสอบกําหนดวันและเวลา สําหรับการหักบัญชีดังกลาวดวยตนเอง ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลง 
 แบบช่ัวคราวหรอืแบบถาวรทีไ่มนอยกวายอดเงนิข้ันต่ำทีธ่นาคารกำหนด โดยติดตอเจาหนาท่ีซต้ีิโฟน แบงกกิง้
 5 วนั ทำการกอนวนัครบกำหนดชำระเงนิ ทานควรตรวจสอบใหบญัชีธนาคารของทานมเีงนิเพยีงพอในการ 
 หกับญัช ีหากทานฝากเงนิเขาบญัชผีานเครือ่งเอทเีอม็ หรอืฝากเปนเช็ค โปรดสอบถามธนาคารสาขาทีท่านมี 
 บัญชีนั้นอยูวาควรนำฝากภายในวันและเวลาใดเงินจึงจะเขาบัญชีทันกำหนดวันหักบัญชี

5. ชำระที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย 
 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธ.ก.ส. ธนาคารทิสโก และธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ทั่วประเทศ
 ทานสามารถชำระไดในวันและเวลาทำการของธนาคารเพียงทานกรอกแบบฟอรมการชำระเงินท่ีแนบมา 
 พรอมกบัใบแจงยอดบญัชีในแตละเดอืน และนำไปชำระไดทีธ่นาคารกรงุศรีอยุธยา ธนาคาไทยพาณิชย ธนาคาร 
 ทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธ.ก.ส. ธนาคารทิสโก และธนาคาร 
 กรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยทานสามารถชำระเปนเงินสด หรือ เช็คสั่งจายในนาม “ซิตี้แบงกวีซาเพื่อ 
 บัญชีเลชที่ 4XXX-XXXX-XXXX-XXXX”

6. ชำระโดยการโอนเงินผานทางโทรศัพทระบบอัตโนมัติซิตี้โฟน แบงกกิ้ง
 ที่หมายเลข 1588 (เฉพาะทานที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารซิตี้แบงกเทานั้น) ทานสามารถทำรายการโอนเงิน 
 จากบัญชีเงนิฝากเพ่ือชำระบตัรเครดติดวยตวัทานเอง โดยใชหมายเลขบนบัตรซติีก้ารดและรหสัโทรศพัทในการ 
 ทำรายการ
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7. ชำระที่รานคาที่มีสัญลักษณ “เคานเตอรเซอรวิส”
 ทานสามารถชำระเงนิไดทีร่านคาทีม่สีญัลกัษณเคานเตอรเซอรวสิ เชน รานเซเวนอเีลฟเวน เพยีงนำใบแจงยอด
 บญัชขีองตวัทานเองทีม่ ีBar Code และชำระดวยเงนิสด โดยทานจะไดรบัวงเงนิคนืทนัท ีหลงัชำระเงนิ

8. ชำระที่เอ็มเปย สเตชั่น ณ ราน เอ ไอ เอส และรานเทเลวิซ ทุกสาขาทั่วประเทศ 
 ทานสามารถชำระเงนิไดที ่ราน เอ ไอ เอส และรานเทเลวซิ สาขาทัว่ประเทศ ทีม่สีญัลกัษณจดุรบั 
 ชำระเงนิ เอม็เปย สเตชัน่ โดยทานจะไดรบัวงเงนิคนืทนัทหีลงัชำระเงนิ

9. ชำระเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกส (ตูเอทีเอ็ม ระบบโทรศัพทอัตโนมัติ หรืออินเตอรเน็ต) 
 ผานธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย
 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย* ธนาคารทิสโก** และ ธ.ก.ส.**
 ทานสามารถชำระเงนิผานชองทางอเิลก็ทรอนกิสของธนาคารดังกลาว โดยผูใหบรกิารจะหกัคาบรกิารจาก 
 บัญชีของทาน โปรดเกบ็หลกัฐานการชำระเงนิทกุครัง้
  * ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย ใหบรกิารเฉพาะชองทางอนิเตอรเนต็เทาน้ัน
 ** ธ.ก.ส. และธนาคารทสิโก ใหบรกิารเฉพาะชองทางเอทเีอม็เทาน้ัน

10. ชำระเงินที่เทสโก โลตัส, บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร, ซีพี เฟรชมารท และทรูมันนี่ 
 เพียงนำใบแจงยอดบญัชขีองทานเองทีม่ ีBar Code และชำระดวยเงินสด โดยทานจะไดรบัวงเงนิคนืทนัที 
 หลังชำระเงิน

 ËÁÒÂàËµØ: 1. ¡Ã³ÕªíÒÃÐ´ŒÇÂàªç¤äÁ‹Ç‹Ò·‹Ò¹¨ÐªíÒÃÐâ´ÂÇÔ¸Õã´ ¡ÃØ³Ò¢Õ´¤Ã‹ÍÁ¾ÃŒÍÁ·Ñé§à¢ÕÂ¹ “ACCOUNT PAYEE” áÅÐ¢Õ´¦‹Ò¼ÙŒ¶×Í “BEARER” 
 ¾ÃŒÍÁ¡Ñºá¹ºÊ‹Ç¹Å‹Ò§¢Í§ãºá¨Œ§ÂÍ´ºÑÞªÕÁÒ¾ÃŒÍÁ¡Ñºàªç¤´ŒÇÂ ¸¹Ò¤ÒÃÏ ¨Ð¹íÒà§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕ¢Í§·‹Ò¹ µ‹ÍàÁ×èÍàªç¤¹Ñé¹ä´ŒÃÑº¡ÒÃàÃÕÂ¡à¡çºà»š¹·Õè 
 àÃÕÂºÃŒÍÂáÅŒÇ 2. ¸¹Ò¤ÒÃÏ ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôìã¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁã¹¡ÒÃÃÑºªíÒÃÐà§Ô¹ ¡ÃØ³ÒµÃÇ¨ÊÍºà§×èÍ¹ä¢¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹ ³ Ø̈´ºÃÔ¡ÒÃ 
 µ‹Ò§ æ ä Œ́·Õè 1588 µÅÍ´ 24 ªÑèÇâÁ§ 3. ã¹¡Ã³Õ·Õè·‹Ò¹ªíÒÃÐµ‹Ò§¸¹Ò¤ÒÃ ËÃ×Í ³ Ê¶Ò¹·ÕèªíÒÃÐà§Ô¹·Õȩ̀ ¹Ò¤ÒÃ«ÔµÕéáº§¡�¡íÒË¹´ãËŒ¢ŒÍ 3,4, 5 áÅÐ 9 
 ÂÍ´ªíÒÃÐ¨Ð¶Ù¡ºÑ¹·Ö¡ã¹ºÑÞªÕºÑµÃà¤Ã Ốµ¢Í§·‹Ò¹ËÅÑ§¨Ò¡ÇÑ¹·Õè·‹Ò¹ªíÒÃÐ 2 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ¸¹Ò¤ÒÃ 4. ã¹¡Ã³Õ·Õè·‹Ò¹ªíÒÃÐà§Ô¹¼‹Ò¹ª‹Í§·Ò§·ÕèÁÕ¡ÒÃ¤Ố  
 ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ ³ ¨Ø´ãËŒºÃÔ¡ÒÃ ¡ÃØ³ÒµÃÇ¨ÊÍºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡‹Í¹¡ÒÃãªŒºÃÔ¡ÒÃ áÅÐµÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§¢Í§ãºÃÑºªíÒÃÐà§Ô¹·Ø¡¤ÃÑé§
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การดูแลบัตรเครดิตซิตี้
บัตรฯ หาย
ในกรณีที่ทานประสบปญหาบัตรฯ หาย หรือบัตรฯ ถูกขโมย กรุณาติดตอซิตี้ เพรสทีจ เซอรวิส ไลน
โทร. (66)2-232-2333 เจาหนาท่ีของเราจะชวยประสานงานเพือ่ดำเนนิการอายดับตัรฯ และอำนวยความสะดวก 
ในการออกบัตรฯ ใหม ใหทานเมื่อทานแจงใหธนาคารฯ ทราบ

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

การตออายุบัตรเครดิต

บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ ที่ทานไดรับมีอายุใชได 5 ป โดยนับจากวันที่ออกบัตรฯ

การตออายุบัตรฯ จะเปนไปโดยอัตโนมัติโดยธนาคารฯ จะจัดสงบัตรฯ ใหม ใหทานลวงหนา กอนบัตรฯ เกา ของ
ทานจะหมดอายุ

เมือ่ทานไดรบับตัรฯ ใหมแลวกรณุาทำลายบัตรฯ เกาของทานทนัท ีเพือ่ปองกนัการสบัสนและปองกนับคุคลอืน่ 
ทีอ่าจนำบตัรฯ เกาของทานไปใช การแจงบอกเลกิการใชบตัรฯ ทานจะตองแจงใหธนาคารฯ ทราบทางโทรศพัท 
หรือเปนลายลักษณอักษร

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

การเปลี่ยนแปลงที่อยูหรือหมายเลขโทรศัพท

ในกรณท่ีีทานตองการเปลีย่นทีอ่ยู สถานทีต่ดิตอ หรอืหมายเลขโทรศพัท ทานสามารถทำได โดยแจงเจาหนาที่ 

ซิตี้ เพรสทีจ เซอรวิส ไลน โทร. (66)2-232-2333

เทคโนโลยีชิพในบัตรเครดิต

เทคโนโลยีในบัตรเครดิตซิต้ี เพรสทีจ ทำหนาท่ีเสมือนคอมพิวเตอรสวนตัวของบัตรเครดิตซ่ึงเก็บขอมูลตางๆ 
ได โดยขอมูลเหลาน้ีไมสามารถคัดลอกหรือเลียนแบบไดซ่ึงแตกตางจากบัตรเครดิตแถบแมเหล็กท่ีขอมูลบัตรเครดิต 
ในแถบแมเหล็กสามารถถูกลอกเลียนแบบได การลอกเลียนแบบบัตรเครดิตชิพเปนไปไดยากและตนทุนคอนขางสูง 
ดังนั้นดวยเทคโนโลยีชิพจึงสามารถทำใหทานมั่นใจวาบัตรของทานจะปลอดภัยจากการโจรกรรมหรือทุจริต
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