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สัญญาเงินกูบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

ขาพเจาชื่อ _________________________________________ นามสกุล _________________________________________ เลขที่บัตรประชาชน _________________________
ตามที่ขาพเจาไดลงลายมือชื่อในใบสมัครบัญชีเรดดี้เครดิตเพื่อขอสมัครบัญชี เรดดี้เครดิต (เวนแตระบุไวเปนอยางอื่นโดยเฉพาะใหรวมเรียกวา “ผูกู”) กับ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)  (“ธนาคาร”) นั้น ขาพเจาไดอาน
และทำความเขาใจสัญญาเงินกูฉบับนี้แลวและจึงลงลายมือชื่อไวดานทายเพื่อแสดงวาขาพเจาตกลงยินยอมผูกพันตน ตามขอกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาเงินกูดังตอไปนี้ทุกประการ ทานสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ขอกำหนด เงื่อนไข คาธรรมเนียม และรายละเอียดอื่นๆ ของบัตรเรดดี้เครดิต ไดที่ www.citibank.co.th/th/static/e-welcome.htm
1. ผูกูตกลงขอรับเงินกูจากธนาคารในวงเงินที่ธนาคารอนุมัติซึ่งจะไมเกิน 5 เทาของรายไดตอเดือนของผูกูหรือ 1,000,000 บาท แลวแตอยางใดจะนอยกวา (“วงเงินกู”) โดยธนาคารจะแจงใหผูกูทราบเปนลายลักษณอักษร การ
อนุมตัวิงเงนิกูใหแกผูกูเปนดลุยพนิจิโดยเดด็ขาดของธนาคารแตเพยีงผูเดียว และธนาคารอาจเปลีย่นแปลงวงเงนิกูไดตามทีธ่นาคารเหน็สมควร/ วงเงนิกูเปนวงเงนิประเภทหมนุเวยีนซึง่จะปรากฏอยูบนใบแจงยอดบญัชีทีธ่นาคารจดั
สงใหแกผูกูเปนรายเดอืน โดยจำนวนเงนิกูทีผู่กูสามารถเบิกถอนไดจะเทากบัจำนวนสวนตางของวงเงนิกูกับยอดเงนิกูทีผู่กูไดเบกิถอนไปและยงัมไิดชำระคนืใหแกธนาคารรวมกบัดอกเบีย้ของยอดเงินกูดงักลาว และคาธรรมเนยีมหรอื
คาใชจายอื่นๆ (ถามี) ไมวาจะครบกำหนดชำระแลวหรือไมก็ตาม
2. ผูกูตกลงวาการเบิกถอนเงินกูจากธนาคารตามสัญญาเงินกูนี้ ทำไดโดยวิธีการดังตอไปนี้ 
2.1 ผูกูทำการเบิกถอนและรับเงิน ณ ที่ทำการของธนาคารเปนเงินสด หรือจากเครื่องฝากและถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารพาณิชยทั่วไปตามที่กำหนด โดยใชบัตรกดเงินสดและเลขรหัสประจำตัวที่ธนาคารออกให  
2.2 ผูกูมีการทำคำสั่งผานทางโทรศัพทกับธนาคารดวยระบบโทรศัพทอัตโนมัติซิตี้โฟน แบงกกิ้ง และ/หรือการใชเลขรหัสโทรศัพทประจำตัว (T-PIN) รวมถึงการทำรายการผานทางเจาหนาที่หรือตัวแทนของธนาคารฯ ทางโทรศัพท 
โดยผานการตรวจสอบและยืนยันความเปนตัวตนของผูกูกอนทำรายการ
2.3 ผูกูมีการทำคำสั่งผานทางอินเตอรเน็ตผานทางเว็บไซตของธนาคาร www.citibank.co.th ภายใตระบบการตรวจสอบความปลอดภัยหรือวิธีการที่ธนาคารกำหนด หรือ
2.4 ผูกูทำการเบิกถอนดวยวิธีการอื่นใดตามที่ธนาคารกำหนดและตกลงกับผูกู รวมถึงการใชวงเงินซิตี้เรดดี้เครดิตผอนชำระคาสินคาและบริการ ณ รานคาที่รวมรายการ (ซิตี้เพยไลต)
ผูกูไมสามารถเบิกถอนเงินกูตามสัญญาเงินกูนี้เพื่อนำไปชำระคืนหนี้อยางอื่นที่ผูกูมีหนาที่ตองชำระคืนใหแกธนาคารได และผูกูตกลงจะไมนำเงินกูดังกลาวไปใชในผลิตภัณฑการลงทุนหรือผลิตภัณฑทางการเงินอยางอื่นของผูใหกู 
และ/หรือบริษัทในเครือของผูใหกู มิเชนนั้น ผูใหกูขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำการใดๆ ตามนโยบายของผูใหกู ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมไปถึงการยกเลิกหรือเพิกถอนธุรกรรมดังกลาว โดยผูกูจะตองรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกลาวดวย/ ผูกูตกลงและยินยอมใหถือวาคำขอเบิกถอนเงิน ใบทำรายการหรือการทำรายการใดๆ และ/หรือหลักฐานการติดตอระหวางผูกูกับธนาคารโดยวิธีการอื่น เชน บทสนทนาทางโทรศัพท 
หรือการทำคำสั่งในระบบอินเตอรเน็ต เปนตน ตามวิธีการขางตนเปนคำขอเบิกถอนเงินกูตามสัญญาเงินกูนี้/ อยางไรก็ตาม ผูกูตกลงจะปฏิบัติตามขอกำหนดและเงื่อนไขทุกประการของธนาคารที่เกี่ยวของกับการเบิกถอนเงินกู ในแตละ
วิธีขางตนอยางเครงครัด 
ธนาคารอาจจะนำเสนอ หรือผูกูอาจจะยื่นคำขอเขารวม โปรแกรมการใชบัตรในรูปแบบอื่น เชน โปรแกรมการเบิกเงินสดลวงหนา (Cash Advance) เงินสดโทรสั่งได (Call for Cash) เงินสดสั่งออนไลน (Click for Cash) 
ระบบแบงจายรายเดือน (Citi PayLite) โดยผูกูตกลงวาหากตนไดรับการอนุมัติจากธนาคารใหเขารวมโปรแกรมขางตนนั้น ผูกูตกลงและยินยอมที่จะเขาผูกพันตามขอกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมดังกลาว ตามที่ธนาคารจะได
แจงใหทราบเปนคราวๆไป หรือตามที่ปรากฎในเว็ปไซตของธนาคาร www.citibank.co.th
3. นอกจากยอดเงินตนที่ผูกูเบิกถอนไปแลว ผูกูตกลงจะชำระดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาธรรมเนียม และคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการตามสัญญาเงินกูฉบับนี้ใหแกธนาคารโดยอางอิงถึงตารางสรุปอัตราดอกเบี้ย เบี้ย
ปรับ และคาธรรมเนียมตางๆของธนาคารลาสุดตามประกาศธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยของการเบิกถอนเงินกูตามสัญญานี้นับตั้งแตวันที่ผูกูทำการเบิกถอนเงินจำนวนนั้นๆ จนถึงวันที่ผูกูทำการชำระเงินตนคืนใหกับ
ธนาคารตามวิธีการและชองทางที่ธนาคารกำหนด และธนาคารอาจคิดเบี้ยปรับหรือคาธรรมเนียมจากผูกูเพื่อการชำระหนี้ทั้งหมดหรือแตบางสวนกอนกำหนดเวลาในสัญญาในกรณีที่มีการตกลงกัน
4. ผูกูตกลงจะชำระคืนเงินกูที่ผูกูไดเบิกถอนไปจากธนาคารพรอมดอกเบี้ย คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นใดใหกับธนาคารภายในวันครบกำหนดชำระเงินตามที่ธนาคารจะแจงใหผูกูทราบในใบแจงยอดบัญชี ทั้งนี้ ผูกูสามารถเลือก
ชำระคืนเงินกูทั้งหมด หรือชำระคืนบางสวนตามอัตราชำระขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนด /กรณีที่ผูกูใชวงเงินกูภายใตโปรแกรมเงินสดโทรสั่งไดหรือระบบแบงจายรายเดือนซิตี้ เพยไลต ผูกูจะตองชำระคืนยอดเงินกูเปนรายงวดตามที่
ธนาคารกำหนด/ กรณีที่การชำระคืนดังกลาวเปนการชำระคืนยอดคางชำระที่เกินกวาวงเงินกูที่ไดรับอนุมัติ ยอดสวนเกินดังกลาวตองชำระคืนเต็มจำนวนเทานั้นโดยไมมีการชำระคืนบางสวน/ และในกรณีที่ผูกูผิดนัดชำระหนี้หรือชำระ
ลาชากวาที่กำหนด ผูกูตกลงและยินยอมใหธนาคารมีสิทธิเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดไดในอัตราที่ธนาคารประกาศแตไมเกินอัตราสูงสุดตามที่ธนาคารมีสิทธิเรียกเก็บโดยชอบตามกฎหมาย รวมถึงผูกูตกลงที่จะชำระคาใชจายในการ
ติดตามทวงถามหนี้ใหแกธนาคารตามอัตราที่กำหนดไวในขอ 3 ผูกูตกลงและรับทราบวาธนาคารจะนำเงินที่ไดรับจากผูกูไปชำระบรรดาหนี้อุปกรณที่ผูกูมีตอธนาคาร อันไดแก ดอกเบี้ยคางชำระ เบี้ยปรับ คาธรรมเนียม และคา
ใชจายอื่นใดกอน และจึงนำสวนที่เหลือไปชำระคืนหนี้ประธานอันไดแกตนเงินกู เวนแตกรณีผูกูมียอดเงินกูภายใตโปรแกรมเงินสดโทรสั่งไดหรือระบบแบงจายรายเดือนซิตี้ เพยไลต ลำดับการชำระหนี้จะเริ่มที่ยอดดังกลาวกอนอยางอื่น
5. การชำระคืนเงินกู ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาธรรมเนียมหรือคาใชจายอยางอื่นตามสัญญาเงินกูนี้ สามารถกระทำไดโดย (ก) การชำระเปนเงินสดหรือเช็ค ณ สถานที่ทำการของธนาคาร, ชำระผานเครื่องรับฝากถอนโดย
อัตโนมัติหรือชำระ ณ สถานที่รับชำระเงินอื่นตามที่ธนาคารแจงใหทราบ หรือ (ข) การนำเงินสดหรือเช็คเขาฝากในบัญชีกระแสรายวันหรือออมทรัพยของผูกูที่เปดไวกับธนาคารพาณิชยที่กำหนด โดยยินยอมใหธนาคารหักทอนเงิน
ในบัญชีดังกลาวออกเพื่อเปนการชำระหนี้ใดๆ ที่ถึงกำหนดชำระที่ผูกูมีตอธนาคาร (Direct Debit) /กรณีการชำระเงินคืนยอดเงินกูภายใตโปรแกรมเงินสดโทรสั่งไดหรือระบบแบงจายรายเดือนซิตี้ เพยไลตเกินกวาจำนวนที่ตอง
ชำระในแตละงวด ผูกูยอมรับวายอดสวนเกินดังกลาวจะถูกบันทึกไวและนำไปหักกับจำนวนที่ผูกูตองชำระในงวดตอไป
6. ผูกูอาจขอวงเงินพิเศษชั่วคราวไดตามวิธีที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวงเงินพิเศษดังกลาวตามที่ธนาคารเห็นสมควร ทั้งนี้ ผูกูตกลงและรับทราบวา การเบิกถอนเงินจากวงเงินพิเศษชั่วคราวดังกลาว
ตองชำระคืนเต็มจำนวนภายในรอบบัญชีถัดไปของวันครบกำหนดอายุของวงเงินพิเศษชั่วคราวนั้น 
7. ผูกูตกลงวาการทำธุรกรรมใดๆ ภายใตสัญญาเงินกูฉบับนี้ โดยคำสั่งของผูกูผานทางชองทางใดๆ เชน ชองทางโทรศัพท (การใชบริการซิตี้โฟนแบงกกิ้งของธนาคาร, การใชเลขรหัสประจำตัว (T-Pin) หรือการออกคำสั่งกับ
เจาหนาที่ของธนาคาร หรือการใชบริการระบบโทรศัพทอัตโนมัติของธนาคาร เปนตน), ชองทางโทรสาร, ชองทางอินเตอรเน็ต, ชองทางโทรศัพทมือถือ (การสงขอความสั้น) หรือโดยชองทางอื่นใดที่ธนาคารกำหนดไว ซึ่งรวมถึง
แตไมจำกัดเพียงการรับเงินกู การโอนเงิน การถอนเงิน การขอใชวงเงินสินเชื่อ การขอยกเลิกบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต การขอเปลี่ยนชื่อ-สกุลและขอมูลสวนตัวอื่นๆ ของผูกู เปนตน ใหการทำธุรกรรมดังกลาวมีผลผูกพันผูกู และผูกู
ยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามขอกำหนดและเงื่อนไขทุกประการของธนาคารที่เกี่ยวของการทำธุรกรรมดังกลาว โดยธนาคารไมจำเปนตองรองขอเอกสารตนฉบับจากผูกูอีก
8. กรณีผูกูตกลงชำระคาสินคาหรือบริการใดๆ กับผูขายหรือผูใหบริการอื่นดวยเงินกูตามสัญญานี้ และบุคคลดังกลาวไดเรียกเก็บคาสินคาหรือบริการมายังธนาคาร ผูกูตกลงใหถือการเรียกเก็บเงินโดยบุคคลอื่นดังกลาวเปนการ
ดำเนินการตามคำสั่งและความยินยอมของผูกูใหธนาคารจายเงินกูตามสัญญาเงินกูฉบับนี้ใหแกผูขาย หรือผูใหบริการดังกลาวเพื่อชำระคาสินคาหรือบริการเชนวานั้น และผูกูตกลงและยินยอมใหธนาคารทำการหักเงินคาสนิคาหรือ
คาบริการตามจำนวนเงินกูที่ธนาคารไดจายไปตามคำสั่งของผูกูดังกลาว รวมไปถึงดอกเบี้ย คาใชจาย และคาธรรมเนียมทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากวงเงินกูของผูกู และ/ หรือลงบัญชีเพิ่มรวมเปนยอดหนี้เงินกูคางชำระที่ผูกูจะตองชำระ
คืนใหแกธนาคาร ตามจำนวน, งวดการชำระ หรือระยะเวลาการผอนชำระเงินกู ตามที่ธนาคารจะแจงใหทราบหรือที่ปรากฏบนใบแจงยอดบัญชีที่ธนาคารจัดสงใหกับผูกูในแตละเดือน
9. ในกรณีที่ผูกูประสงคจะเลิกสัญญาเงินกูฉบับนี้ ผูกูตองแจงใหธนาคารทราบเปนลายลักษณอักษรและเมื่อธนาคารไดรับทราบถึงความประสงคของผูกูดังกลาวแลว ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับการใชวงเงินกูที่ผูกูมีอยูกับธนาคารและ
บอกเลิกสัญญาเงินกูฉบับนี้ไดทันที
10. เมื่อเกิดเหตุการณดังตอไปนี้
• ¼ÙŒ¡ÙŒ¼Ô´¹Ñ´ªíÒÃÐË¹Õéã´æ ËÃ×Í¼Ô´¢ŒÍÊÑÞÞÒÍ×è¹ã´ µÒÁÊÑÞÞÒà§Ô¹¡ÙŒ©ºÑº¹Õé ËÃ×Í¢ŒÍµ¡Å§ËÃ×ÍÊÑÞÞÒÍ×è¹ã´·Õè¼ÙŒ¡ÙŒÁÕµ‹Í¸¹Ò¤ÒÃËÃ×ÍºÃÔÉÑ·ã¹à¤Ã×Í¢Í§¸¹Ò¤ÒÃËÃ×Íà¨ŒÒË¹ÕéÃÒÂÍ×è¹ äÁ‹Ç‹Ò¡‹Í¹Ë¹ŒÒËÃ×ÍÀÒÂËÅÑ§ÇÑ¹·ÕèÊÑÞÞÒà§Ô¹¡ÙŒ©ºÑº¹ÕéÁÕ¼Å
ºÑ§¤Ñº • ¼ÙŒ¡ÙŒ»ÃÐÊº»˜ÞËÒ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ »˜ÞËÒ¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹ »˜ÞËÒÊØ¢ÀÒ¾à¨çº»†ÇÂàÃ×éÍÃÑ§ËÃ×Í·Ø¾¾ÅÀÒ¾ ËÃ×Í¼ÙŒ¡ÙŒµ¡à»š¹¼ÙŒÁÕË¹ÕéÊÔ¹ÅŒ¹¾Œ¹µÑÇ ËÃ×Í¶Ù¡¿‡Í§ÃŒÍ§´íÒà¹Ô¹¤´ÕäÁ‹Ç‹Òà»š¹¤´Õá¾‹§ ¤´ÕÍÒÞÒ ËÃ×Í¤´ÕÅŒÁÅÐÅÒÂ ËÃ×Í¶Ù¡ÈÒÅ
¾Ô¾Ò¡ÉÒãËŒµ¡à»š¹¤¹àÊÁ×Í¹äÃŒ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ËÃ×Í¤¹äÃŒ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ ËÃ×ÍàËµØÍ×è¹ã´·Õè¸¹Ò¤ÒÃä´Œ·º·Ç¹ÊÔ¹àª×èÍáÅŒÇ ËÃ×ÍàËµØÍ×è¹ã´·Õèä´Œ¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅŒÇÁÕàËµØ¼ÅÍÑ¹ÊÁ¤ÇÃÇ‹ÒÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃªíÒÃÐË¹Õé¢Í§¼ÙŒ¡ÙŒá¡‹
¸¹Ò¤ÒÃÀÒÂãµŒÊÑÞÞÒà§Ô¹¡ÙŒ©ºÑº¹Õé áÅÐ/ËÃ×Í¢ŒÍµ¡Å§ËÃ×ÍÊÑÞÞÒÍ×è¹ã´·Õè¼ÙŒ¡ÙŒÁÕµ‹Í¸¹Ò¤ÒÃËÃ×ÍºÃÔÉÑ·ã¹à¤Ã×Í¢Í§¸¹Ò¤ÒÃËÃ×Íà¨ŒÒË¹ÕéÃÒÂÍ×è¹ • ¼ÙŒ¡ÙŒ¡ÃÐ·íÒ¡ÒÃËÃ×ÍÁÕ¾ÄµÔ¡ÒÃ³�ã´æ ·Õè¹‹Òàª×èÍä´ŒÇ‹Òà»š¹¡ÒÃ©ŒÍâ¡§¸¹Ò¤ÒÃ ¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ
·Ø¨ÃÔµµ‹Í¸¹Ò¤ÒÃ ¡ÒÃãªŒºÑÞªÕ·ÕèäÁ‹¶Ù¡µŒÍ§µÒÁÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢Í§ÊÑÞÞÒà§Ô¹¡ÙŒ©ºÑº¹Õé ¡ÒÃãªŒºÑÞªÕã¹ÃÙ»áººËÃ×ÍÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Õè·íÒãËŒ¸¹Ò¤ÒÃä´ŒÃÑº¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂäÁ‹Ç‹Òà»š¹¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂµ‹Í·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ËÃ×Íª×èÍàÊÕÂ§¢Í§¸¹Ò¤ÒÃ ËÃ×Í¡ÒÃÍ×è¹ã´·Õè
äÁ‹ªÍº´ŒÇÂ¡®ËÁÒÂ • ¼ÙŒ¡ÙŒàÊÕÂªÕÇÔµ ËÃ×ÍÁÕ¤íÒ¾Ô¾Ò¡ÉÒ¶Ö§·ÕèÊØ´ãËŒ¨íÒ¤Ø¡ • àÁ×èÍÁÕº·ºÑÞÞÑµÔ¢Í§¡®ËÁÒÂ ¡®ÃÐàºÕÂº »ÃÐ¡ÒÈËÃ×Í¤íÒÊÑè§ã´¨Ò¡Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ¢Í§»ÃÐà·Èä·ÂËÃ×Í»ÃÐà·ÈÍ×è¹ã´·ÕèÁÕÍíÒ¹Ò¨·ÕèÁÕ¼Å¡ÃÐ·ºÍÂ‹Ò§ÁÕ
¹ÑÂÊíÒ¤ÑÞµ‹Í¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔË¹ŒÒ·Õè¢Í§¤Ù‹ÊÑÞÞÒ·Ñé§ÊÍ§½†ÒÂµÒÁÊÑÞÞÒà§Ô¹¡ÙŒ©ºÑº¹ÕéãËŒÁÔÍÒ¨¡ÃÐ·íÒä´Œ • ¼ÙŒ¡ÙŒ¡ÃÐ·íÒ¡ÒÃ»ÅÍÁá»Å§ ·íÒãËŒà»š¹à·ç¨ ºÔ´àº×Í¹ äÁ‹Ç‹Òâ´Â¨§ã¨ËÃ×Í»ÃÐÁÒ·àÅÔ¹àÅ‹Í «Öè§¢ŒÍÁÙÅ ¤íÒá¶Å§¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§ ¤íÒÃÑºÃÍ§ 
ËÃ×ÍàÍ¡ÊÒÃã´æ ·Õè¼ÙŒ¡ÙŒãËŒäÇŒá¡‹¸¹Ò¤ÒÃÍÑ¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃà¢ŒÒ·íÒÊÑÞÞÒà§Ô¹¡ÙŒ©ºÑº¹Õé  ãËŒ¸¹Ò¤ÒÃÁÕÊÔ·¸ÔÃÐ§Ñº¡ÒÃãªŒËÃ×ÍºÍ¡àÅÔ¡ÊÑÞÞÒà§Ô¹¡ÙŒ©ºÑº¹Õéâ´Â·Ñ¹·Õ â´Âã¹¡Ã³Õ·Õè¸¹Ò¤ÒÃºÍ¡àÅÔ¡ÊÑÞÞÒ ãËŒÁÕ¼ÅÀÒÂËÅÑ§¨Ò¡·Õè¸¹Ò¤ÒÃä´Œ
á Œ̈§à»š¹Ë¹Ñ§Ê×Íä»ÂÑ§¼ÙŒ¡ÙŒà¾×èÍãËŒ¼ÙŒ¡ÙŒá¡Œä¢àËµØ¡ÒÃ³�́ Ñ§¡Å‹ÒÇÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒÍÑ¹ÊÁ¤ÇÃ áµ‹¼ÙŒ¡ÙŒäÁ‹́ íÒà¹Ô¹¡ÒÃãËŒáÅŒÇàÊÃç̈ ÅØÅ‹Ç§ÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ Ñ́§¡Å‹ÒÇ ·Ñé§¹Õé ̧ ¹Ò¤ÒÃÍÒ¨»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹Ç§à§Ô¹¡ÙŒ¢Í§¼ÙŒ¡ÙŒËÃ×ÍÃÐ§Ñº¡ÒÃàºÔ¡¶Í¹à§Ô¹¡ÙŒªÑèÇ¤ÃÒÇ
¡‹Í¹¡ÒÃºÍ¡àÅÔ¡ÊÑÞÞÒà§Ô¹¡ÙŒ©ºÑº¹Õé¡çä´Œ áÅÐàÁ×èÍ¸¹Ò¤ÒÃä´ŒºÍ¡àÅÔ¡ÊÑÞÞÒà§Ô¹¡ÙŒ©ºÑº¹Õé ãËŒ¶×ÍÇ‹ÒºÃÃ´ÒË¹Õé·Ñé§ËÁ´µÒÁÊÑÞÞÒà§Ô¹¡ÙŒ©ºÑº¹Õéà»š¹ÍÑ¹¶Ö§¡íÒË¹´ªíÒÃÐã¹·Ñ¹·Õâ´ÂÁÔµŒÍ§ºÍ¡¡Å‹ÒÇ·Ç§¶ÒÁÍÕ¡ ¹Í¡¨Ò¡ÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃºÍ¡àÅÔ¡
ÊÑÞÞÒà§Ô¹¡ÙŒ©ºÑº¹Õé¢ŒÒ§µŒ¹áÅŒÇ ãËŒ¸¹Ò¤ÒÃÁÕÊÔ·¸ÔÃÐ§Ñº¡ÒÃãªŒºÑÞªÕ«ÔµÕé àÃ´´Õéà¤Ã´ÔµµÒÁ·Õè¸¹Ò¤ÒÃàËç¹ÊÁ¤ÇÃä´Œ´ŒÇÂ
11. ธนาคารจะสงคำบอกกลาวซึ่งตามกฎหมายกำหนดใหตองแจงหรือบอกกลาวเปนหนังสือโดยการสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหแกผูกูตามที่อยูที่ผูกูแจงไวแกธนาคารในใบสมัครบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต หรือที่อยูที่ผูกูไดแจง
การเปลี่ยนแปลงไวเปนหนังสือครั้งหลังสุด สวนการติดตอบอกกลาว หรือสงเอกสารใดๆ ตลอดจนใบแจงยอดบัญชีใหแกผูกูอันเกี่ยวของกับสัญญาเงินกูฉบับนี้ใหดำเนินการตามที่ธนาคารเห็นสมควรไปยังที่อยูขางตนเชนเดียวกัน 
และใหถือวาการติดตอ บอกกลาวหรือการสงเอกสารไปยังที่อยูดังกลาวนั้น เปนการกระทำโดยชอบแลว 
12. ผูกูตกลงวาการสละสิทธิหรือความลาชาในการใชสิทธิใดๆ ของธนาคารภายใตสัญญาเงินกูฉบับนี้จะไมมีผลกระทบใดๆ ตอการใชสิทธิอยางอื่นของธนาคารภายใตสัญญาเงินกูฉบับนี้ 
13. ผูกูตกลงและรับทราบวา ธนาคารมีสิทธิในการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตเพิ่มขึ้นได โดยธนาคารจะแจงใหผูกูทราบเปนหนังสือลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 30 วัน หรือในกรณีเรงดวน ธนาคารจะแจง
ทางจดหมายหรือประกาศทางหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยที่แพรหลายในประเทศลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 7 วัน และการแจงโดยประกาศทางหนังสือพิมพนั้นใหแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนหนังสือซ้ำอีกครั้งหนึ่ง 
/ นอกจากนี้ ธนาคารมีสิทธิแกไขเปลี่ยนแปลงขอกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของสัญญาเงินกูฉบับนี้ได และผูกูตกลงผูกพันตนกับขอกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ธนาคารแกไขเปลี่ยนแปลงนั้นตามที่ธนาคารแจงใหผูกูทราบลวงหนาตอไป
14. สัญญาเงินกูนี้ใหมีผลบังคับตอผูสืบสิทธิ หรือผูรับชวงสิทธิของคูสัญญาทั้งสองฝาย ธนาคารอาจโอนสิทธิตามสัญญานี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหแกบุคคล/นิติบุคคลอื่นใดไดโดยสงคำบอกกลาวใหผูกูทราบลวงหนา ไมนอย
กวาหนึ่งงวดของการชำระเงินกูหรือดอกเบี้ย แตผูกูไมมีสิทธิโอนสิทธิตามสัญญานี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหแกบุคคลอื่นไดโดยปราศจากความยินยอมของธนาคาร
15. ผูกูและผูกูรวม (ถามี) ตกลงยินยอมรับผิดรวมกันและแทนกันอยางลูกหนี้รวมตอธนาคารในภาระหนี้และความรับผิดทั้งหมดภายใตสัญญาเงินกูฉบับนี้ และจะไมยกขอตกลงหรือขอตอสูที่มีระหวางกันกลาวอางหรือตอสูกับ
ธนาคารไมวาในกรณีใดๆ
16. ธนาคารจะสงมอบสำเนาหรือคูฉบับสัญญาเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินใหแกผูกูไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับทันทีที่ผูกูลงนามในสัญญาเงินกูฉบับนี้
17. สัญญาเงินกูฉบับนี้มีผลใชบังคับนับแตวันที่ธนาคารอนุมัติวงเงินกูใหแกผูกู และใหสัญญาเงินกูฉบับนี้อยูภายใตบังคับและตีความตามกฎหมายไทย
18. ผูกูตองจัดหาขอมูลใดๆ ใหแกผูใหกูและทำใหขอมูลดังกลาวถูกตองทันสมัยอยูเสมอตามที่ผูใหกูอาจรองขอเปนครั้งคราว เพื่อใหผูใหกูหรือบริษัทในเครือของผูใหกูสามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศใดๆ ที่
ใชบังคับกับผูใหกูได 



ขาพเจายนืยันวา ขาพเจาสมคัรบญัชซีติี ้เรดดีเ้ครดติโดยมวัีตถปุระสงคเพือ่นำไปใชในการอปุโภคบริโภคสวนบคุคลเทานัน้ (กรณไีมใชเพือ่วตัถปุระสงคดงักลาว เชน เพือ่นำไปใชในการ

ประกอบอาชีพ โปรดระบุ                                                                                            )
¡ÒÃá¨Œ§àµ×Í¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞ
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เปนตนไป ซิตี้กรุปไดโอนธุรกิจธนาคารกลุมลูกคาบุคคลในประเทศไทย ใหกับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบียน 0107535000176) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวของ (“ธนาคารยูโอบี”)
ธนาคารยูโอบีเปนผูออกผลิตภัณฑในธุรกิจธนาคารกลุมลูกคาบุคคล ภายใตแบรนด “ซิตี้” โดยมีธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เปนผูใหบริการที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑนี้
ธนาคารยูโอบีไดรับอนุญาตจากซิตี้กรุปใหใชเครื่องหมายทางการคา “Citi / ซิตี้” “Citibank / ซิตี้แบงก” “Citigroup / ซิตี้กรุป” ดีไซนโคงสีแดงดานบน และเครื่องหมายการคาใดๆ ที่คลายคลึงกัน และสัญลักษณอื่นใด
ที่เกี่ยวของ เปนการชั่วคราว

19. ในกรณีที่บัญชีของผูกูคนใดมียอดเงินเกินอยูนานชั่วระยะเวลาหนึ่ง ธนาคารอาจเลือกที่จะคืนยอดเงินเกินดังกลาวใหแกผูกู และ/หรือหยุดใหบริการหรือปดบัญชีภายหลังจากที่ไดแจงใหผูกูทราบ
20. ผูกูจะตองแจงรายละเอยีดทีค่รบถวนและถกูตองเกีย่วกับสนิเชือ่สวนบคุคลภายใตการกำกบัและวงเงนิที่ไดรบัและทีอ่ยูระหวางยืน่ขอกบัสถาบนัการเงินอื่นหรอืผูประกอบธุรกจิรายอืน่ในชวงระยะเวลา 2 เดอืนกอน
หนาวันที่ยื่นขอสินเชื่อหรือขอเพิ่มวงเงินกับธนาคาร เฉพาะกรณีที่ผูกูมีรายไดนอยกวา 30,000 บาทตอเดือน ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยกำหนดใหไดรับสินเชื่อ ประเภทดังกลาวจากสถาบันการเงินและผูประกอบธุรกิจ
รายอื่นไมเกิน 3 แหง ทั้งนี้ผูกูทราบวาการแจงขอมูลดังกลาวไมครบถวนหรือไมถูกตอง ธนาคารจะมีกระบวนการติดตามและสอบทานการใหสินเชื่อดังกลาวภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ไดรับอนุมัติวงเงิน ซึ่งสงผล
ใหธนาคารจะตองลดวงเงินหรือบอกเลิกวงเงินสินเชื่อดังกลาว โดยผูกูอาจจะตองชำระเงินกูคืนธนาคารทันที
21. ขอกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม 
(1) การแกไขเพิ่มเติม หรือการยกเวนขอกำหนดหรือเงื่อนไข
ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด การแกไข เพิ่มเติม หรือการยกเวนใดๆ ภายใตเงื่อนไขและขอกำหนดในสัญญาเงินกูบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต จะกระทำมิได เวนแตไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากธนาคาร
ในกรณีที่ธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงขอกำหนดและเงื่อนไขผลิตภัณฑบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต หรือสัญญาที่เกี่ยวของ ซึ่งมีผลกระทบตอการใชบริการของผูกู เชน การปรับคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกี่ยวของกับบัญชีซิตี้ เรด
ดี้เครดิตหรือบริการทางการเงินที่สอดคลองกับตนทุนที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงชองทางในการใหบริการ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชนของผลิตภัณฑบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต หรือการเปลี่ยนแปลงวันครบ
กำหนดชำระหนี้ ธนาคารจะสื่อสารหรือแจงขอมูลอันเปนสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนใหผูกู หรือผูใชบริการทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนที่การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะมีผลบังคับใช ยกเวนกรณี
ที่อาจจะเกิดความเสียหายอยางมีนัยสำคัญแกธนาคาร เชน การระงับหรือยกเลิกการใชบัตรหรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต หรือบริการทางการเงิน กรณีที่ธนาคารตรวจพบการทุจริต กรณีผูถือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต หรือ
ผูใชบริการทางการเงินผิดนัดชำระหนี้หรือไมปฏิบัติตามขอกำหนดและเงื่อนไขการใชผลิตภัณฑบัญชีเรดดี้เครดิต หรือบริการทางการเงิน ธนาคารเพียงแตแจงการเปลี่ยนแปลงหรือแจงการดำเนินการดังกลาวใหผูกู 
หรือผูใชบริการทางการเงินทราบภายหลังไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้เวนแตธนาคารหรือผูกูจะไดตกลงกันเปนอยางอื่น  
ทั้งนี้ การสื่อสารหรือแจงขอมูลอันเปนสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงตามวรรคกอน ไมรวมถึงกรณีที่ธนาคารจะตองดำเนินการตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาลหรือหนวยงานของรัฐ 
กรณีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑบัญชีเรดดี้เครดิต หรือการใหบริการทางการเงินที่สงผลใหผูกู หรือผูใชบริการทางการเงินเกิดภาระหรือความเสี่ยงเพิ่มเติม เชน การเพิ่มวงเงินบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต หรือบัตรกด
เงินสด การเปลี่ยนแปลงวิธีการแจงขอมูล การจัดสงขอมูลและเอกสารตาง ๆ  จากรูปแบบเดิมมาอยูในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส ผูกูหรือผูใชบริการทางการเงินมีสิทธิจะใหความยินยอมหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว โดยกรณีที่ผูกู หรือผูใชบริการทางการเงินประสงคจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว ผูกูหรือผูใชบริการทางการเงินจะตองดำเนินการใหความยินยอมการเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลา และรูปแบบตามที่
ธนาคารกำหนด
(2) ขอตกลงวาดวยการหักเงินจากบัญชี/หักกลบลบหนี้
ภายใตขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เมื่อผูกูผิดนัดชำระหนี้หรือผิดนัดผิดสัญญาตามสัญญาเงินกูบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต หรือสัญญาบริการทางการเงินอื่นใด ที่มีอยูกับธนาคาร และ/หรือมีเหตุใหธนาคารมีสิทธิเรียกใหผูกู 
ชำระหนี้ตามสัญญาเงินกูบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต หรือสัญญาบริการทางการเงินอื่นใด ผูกูตกลงใหธนาคารหักเงินฝากที่ผูกู มีอยูกับธนาคารไมวาจะเปนบัญชีเงินฝากประเภทใด สกุลเงินใด ณ สาขาใด หรือจำนวน
เทาใด โดยไมตองคำนึงถึงวาหนี้นั้นจะครบกำหนดชำระ และเงินฝากนั้นจะครบกำหนดที่จะถอนคืนไดหรือไม รวมตลอดถึงบัญชีที่ผูกูมีสิทธิรวมกับบุคคลอื่นใหหักไดเฉพาะสวนของผูกู เพื่อชำระบรรดาคาใชจาย 
คาเบี้ยประกัน คาธรรมเนียม คาปรับ ดอกเบี้ย ตนเงินของภาระหนี้สินตางๆ ทุกประเภท ไดทันทีโดยไมตองบอกกลาวลวงหนาหรือไดรับความยินยอมจากผูกูกอนแตอยางใด ทั้งนี้ธนาคารจะแจงการดำเนินการดังกลาว
ใหผูกูทราบภายหลังภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
(3) ขอตกลงวาดวยการจัดสรรเงินชำระหนี้ 
ในกรณีท่ีผูกูชำระหนีเ้งนิตำ่กวาจำนวนทีต่องชำระใหแกธนาคาร หรือมไิดมขีอตกลงในเร่ืองของการจดัสรรเงินชำระหนีเ้ปนประการอืน่ ธนาคารอาจจดัสรรเงนิจำนวนท่ีไดรับชำระแตละคราวมาชำระเปนคาธรรมเนยีม 
ดอกเบี้ย ตนเงิน หรือจำนวนอื่นใดที่ธนาคารมีสิทธิไดรับตามกฎหมายไดตามสัดสวน ลำดับ และวิธีการตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร
(4) อาชญากรรมทางการเงิน
ทั้งนี้ โดยที่มิตองคำนึงถึงขอตกลงและเงื่อนไขใดๆ ภายใตสัญญาเงินกูบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตฉบับนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะดำเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อใหธนาคารสามารถปฏิบัติตามขอผูกพัน หรือขอกำหนด
ใดๆ ไมวาที่ใชบังคับในประเทศไทยหรือประเทศอื่นใด ที่เกี่ยวกับการสืบหา การสืบสวนและการปองกันอาชญากรรมทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการฉอโกง การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย การให
สินบน การทุจริต หรือการหนีภาษีอากร หรือการบังคับใชมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจหรือการคาใดๆ (“อาชญากรรมทางการเงิน”)
ผูกูเขาใจและเห็นดวยวา หากมีกิจกรรม การกระทำหรือสถานการณใดๆ ที่ผูกูหรือผูใชบริการทางการเงินไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของ (ไมวาทางตรงหรือทางออม) ซึ่งอาจจะทำใหธนาคารมีความเสี่ยงทางดานกฎหมาย 
หรือดานชื่อเสียง หรือตกอยูใตสภาพบังคับทางกฎระเบียบหรือการบังคับใชกฎหมายไมวาที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ใหเปนไปตามดุลยพินิจของธนาคารแตเพียงผูเดียวและถือเปนที่สุด โดยธนาคารมี
สิทธิที่จะดำเนินการดังตอไปนี้ในเวลาใดๆ ทันทีโดยไมจำตองแจงเหตุผลหรือบอกกลาวใหผูกูหรือผูใชบริการทางการเงินทราบ
(ก) ปดบัญชีทุกบัญชี และยกเลิกบริการทั้งหมดที่ผูกู หรือผูใชบริการทางการเงินมีอยูกับธนาคาร
(ข) เลื่อน ยับยั้ง หรือปฏิเสธ การดำเนินการ หรือการหักบัญชีสำหรับการชำระเงินใดๆ การดำเนินการสำหรับคำสั่งหรือการสมัครใชบริการหรือการใหบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
(ค) ยกเลิก และ/หรือ เรียกคืนเงินทดรองจาย หรือเงินกู เครดิต หรือสินเชื่อทางการเงินหรือการธนาคารอื่นใด ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน (ไมวาจะเปนวงเงินที่สามารถยกเลิกไดหรือไมสามารถยกเลิกไดก็ตาม) การ
    อำนวยความสะดวก การใหความชวยเหลือหรือบริการทางการเงินและมีสิทธิเรียกใหผูกูหรือผูใชบริการทางการเงินชำระเงินที่คางชำระทั้งหมดคืน หรือ
(ง) รายงานและดำเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร
ผูกูหรือผูใชบริการทางการเงิน ตกลงและรับรองวาผูกูหรือผูใชบริการทางการเงิน จะไมริเริ่ม มีสวนรวม หรือทำธุรกรรม (ไมวาทางตรงหรือทางออม) ที่อาจเกี่ยวของกับอาชญากรรมทางการเงิน และตกลงที่จะปกปอง
มิใหธนาคารไดรับความเสียหาย  รับผิดรับใช และดำเนินการใดๆ เพื่อใหธนาคารไดรับการชดเชย จากความรับผิด ขอเรียกรอง ขอผูกพัน ความเสียหาย คาเสียหาย คาปรับ การดำเนินการ คำพิพากษา คดีความ 
ตนทุน (ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเพียง ตนทุนทางดานกฎหมายอยางเต็มจำนวน) คาใชจาย และการเบิกจายใดๆ และทั้งหมดซึ่งธนาคารอาจเสียหายหรือไดรับที่เกี่ยวของกับหรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติผิดขอตกลงและ
คำรับรองของผูกูหรือผูใชบริการทางการเงินในขอนี้
(5) การเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูล  
ในกรณีที่ธนาคาร เก็บรวบรวม ใช และ/หรือ เปดเผย ขอมูลใดๆ ที่เกี่ยวของหรือถือเปนขอมูลสวนบุคคลภายใตกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. 2562 ตามที่อาจมีการแกไขเปนครั้งคราว (ซึ่งตอไปนี้จะรวมเรียกวา “กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล”) ธนาคารจะปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลซึ่งมีขอกำหนดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย เขาถึง 
แกไข จัดเก็บ และคุมครอง ขอมูลสวนบุคคลนั้นๆ และจะปฏิบัติตามประกาศความเปนสวนตัวของธนาคาร ภายใตขอสัญญานี้ “ประกาศความเปนสวนตัวของธนาคาร” หมายถึง ประกาศที่เกี่ยวของกับกฎหมาย
คุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ธนาคารแจงและ/ หรือประกาศใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบเปนครั้งคราวถึงวิธีการและเหตุผลในการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และจัดการขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล
สวนบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาเงินกูบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตฉบับนี้ดวย เทาที่กฎหมายที่เกี่ยวของจะอนุญาตใหทำได ธนาคารสามารถเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ขอมูลสินเชื่อ/บริการ ประวัติ 
สถานะ ขอมูลอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับผูกูหรือผูใชบริการทางการเงิน แกบริษัทแม บริษัทรวม บริษัทยอย บริษัทในกลุม บริษัทในเครือของธนาคาร และ/หรือสำนักงานสาขาของบริษัทดังกลาว 
(ทั้งที่ตั้งอยูในและ/หรือตางประเทศ) รวมถึงกรรมการ ลูกจาง ผูรับจาง ผูใหบริการภายนอก ผูแทน ตัวแทน ผูใหบริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ผูรับจางชวงงานตอ พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑรวมกัน
ในลักษณะ Co-Brand เพื่อสนับสนุนการใหบริการของธนาคารหรือเพื่อประโยชนในการติดตามทวงถามหนี้ ผูตรวจสอบบัญชี ผูประเมินและผูประกอบวิชาชีพในการใหคำปรึกษาดานตางๆ ของบริษัทดังกลาว 
ผูใหหลักประกัน ผูค้ำประกัน ผูจำนอง ผูจำนำ (ในกรณีที่เปนบุคคลคนละคนกับผูขอใชสินเชื่อ) ผูรับโอนสิทธิ หนวยงานของรัฐและหนวยงานกำกับดูแลซึ่งมีขอบเขตอำนาจเหนือธนาคารหรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีนิติสัมพันธ
กับธนาคารเทาที่จำเปนเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาเงินกูบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตฉบับนี้ของธนาคาร ซึ่งรวมถึงเพื่อวัตถุประสงคในการวิเคราะหพิจารณาใหสินเชื่อ ปรับปรุงโครงสรางหนี้ ตออายุ ทบทวนวงเงินสินเชื่อ 
ประมวลผลขอมูลสินเชื่อเพื่อการพิสูจนตัวตนหรือยืนยันตัวตนบุคคลทางดิจิทัล การประกอบธุรกิจ การใหบริการใดๆ เพื่อใหธนาคารสามารถใหบริการแกลูกคาอยางเปนธรรมและตอเนื่อง หรือเพื่อวัตถุประสงค
อื่นตามที่กฎหมายอนุญาต โดยไมคำนึงถึงขอสัญญาขางตน ผูกูหรือผูใชบริการทางการเงินตกลงและยินยอมใหธนาคารมีสิทธิเทาที่กฎหมายอนุญาต ในการเก็บรวมรวม ใช เปดเผยตอบุคคลภายนอก (ไมวาในประเทศและ/ 
หรือตางประเทศ) และเขาถึงขอมูลของผูกูหรือผูใชบริการทางการเงิน ซึ่งไมถือเปนขอมูลสวนบุคคลภายใตกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามที่ธนาคารเห็นสมควร ประกาศความเปนสวนตัวของธนาคาร ขอสัญญานี้ 
และขอสัญญาอื่นๆ ภายใตสัญญาเงินกูบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตฉบับนี้ซึ่งโดยสภาพมีวัตถุประสงคใหมีผลบังคับตอไปหลังจากการเลิกสัญญาใหถือวายังคงมีผลบังคับตอไปหลังจากมีการยกเลิกหรือสิ้นสุดระยะเวลาของ
สัญญาเงินกูบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตฉบับนี้ หรือมีการยกเลิกหรือสิ้นสุดระยะเวลาการใหบริการ บริการทางการเงิน จากหรือแกธนาคาร หรือใหสินเชื่อใดๆ โดยธนาคาร รวมถึงสัญญาหรือความตกลงอื่นใดที่เกี่ยวของ
กับบริการ บริการทางการเงิน หรือสินเชื่อดังกลาว
ในกรณีที่ขอกำหนด หรือเงื่อนไขสวนใดสวนหนึ่งของสัญญาเงินกูบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต   ขัดหรือแยงกับขอกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ระบุไวในขอ 21 ของสัญญานี้ ใหขอกำหนดและเงื่อนไขที่ไดระบุไวในขอ 21 ของ
สัญญานี้ มีผลใชบังคับแทน

(Nov ’22) - ACCB87


