เงื่อนไขและข้ อกำหนดของโปรแกรม “ยิง่ แนะนำมำก ยิง่ มีสิทธิ์รับทอง!”
พิเศษ! รับทองคำหนักสูงสุด 1 บำท สำหรับคนขับแกร็ บที่แนะนำผูโ้ ดยสำรให้สมัครบัตรเครดิตซิต้ ี แกร็ บ และได้รับกำรอนุมตั ิสูงสุด
จำนวน 5 รำงวัลต่อเดือน (รวม 15 รำงวัล ตลอดระยะเวลำโปรแกรม) สำหรับกำรแนะนำผ่ำนป้ ำยแขวน QR Code ประจำตัวคนขับ
ระยะเวลำโปรแกรม:
• 1 พฤศจิกำยน 2562 – 31 มกรำคม 2563
• รอบระยะเวลำโปรแกรมจำนวน 3 รอบ
o รอบที่ 1 (เดือนพฤศจิกำยน 2562):
o รอบที่ 2 (เดือนธันวำคม 2562):
o รอบที่ 3 (เดือนมกรำคม 2563):
รำงวัลสำหรับผู้แนะนำ
รำงวัล
สำหรับคนขับแกร็ บ
รำงวัลที่ 1
จำนวน 1 รำงวัล
รำงวัลที่ 2
จำนวน 1 รำงวัล
รำงวัลที่ 3
จำนวน 3 รำงวัล

วันที่ 1 พ.ย. 62 – 30 พ.ย. 62
วันที่ 1 ธ.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62
วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ม.ค. 63

รำยละเอียด
จำนวนรำงวัล/
ของรำงวัล
เดือน
1
ทองคำ 1 บำท
(ทองคำ 0.25 บำท จำนวน 4 ชิ้น)
มูลค่ำรำงวัล 21,850 บำท
1
ทองคำ 0.5 บำท
(ทองคำ 0.25 บำท จำนวน 2 ชิ้น)
มูลค่ำรำงวัล 10,925 บำท
3
ทองคำ 0.25 บำท
มูลค่ำรำงวัล 5,462 บำท

จำนวนรำงวัล/ 3
เดือน
3

3
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เงื่อนไขกำรเข้ ำร่ วมโปรแกรม
คนขับแกร็ บ ที่มีสิทธิ์เข้ำร่ วมโปรแกรมนี้ จะต้องลงทะเบียนกับแกร็ บ เพื่อรับป้ ำยแขวน QR Code ประจำตัวคนขับ
เงื่อนไขกำรรับของรำงวัลสำหรับผู้แนะนำ:
1. เพื่อมีสิทธิ์ เข้ำร่ วมโปรแกรมนี้ คนขับแกร็ บจะต้องแนะนำผูส
้ มัคร บัตรเครดิตซิต้ ี แกร็ บ ผ่ำนป้ ำยแขวน QR Code ประจำตัวคนขับ
ของตนเอง และได้รับกำรอนุมตั ิอย่ำงน้อย 5 ท่ำนต่อเดือน ในระยะเวลำของโปรแกรม
2. โดยผูถ้ ูกแนะนำ(ผูโ้ ดยสำร) ที่สมัครบัตรเครดิตซิ ต้ ี แกร็ บ จำกโปรแกรมนี้ ผำ่ นป้ ำยแขวน QR Code ประจำตัวคนขับ จะได้รับ
โปรโมชัน่ กำรสมัครบัตรเครดิตซิต้ ี แกร็ บ เช่นเดียวกับโปรโมชัน่ กำรสมัครผลิตภัณฑ์ทำงช่องทำงออนไลน์ โดยมีรำยละเอียดและ
เงื่อนไขตำมที่ธนำคำรซิต้ ีแบงก์ (ธนำคำรฯ) กำหนด

3.
4.

5.

6.

ธนำคำรฯ ขอสงวนสิ ทธิ์นบั เฉพำะจำนวนผูส้ มัครบัตรเครดิตซิต้ ี แกร็ บ ที่เป็ นบัตรหลักเท่ำนั้น และไม่ได้ถือบัตรเครดิตซิต้ ี/บัญชีซิต้ ี
เรดดี้เครดิตประเภทใดๆอยูใ่ นปัจจุบนั (เฉพำะผูส้ มัครใหม่) หรื อเป็ นผูท้ ี่ยกเลิกบัตร/บัญชี มำแล้วไม่ต่ำกว่ำ 12 เดือน
ธนำคำรฯ จะทำกำรรวบรวมจำนวนบัตรเครดิตซิต้ ี แกร็บ ที่ถูกแนะนำและได้รับกำรอนุมตั ิ ตำมรอบระยะเวลำโปรแกรมดังนี้
4.1. ระยะเวลำของโปรแกรม
4.1.1.รอบที่ 1 (เดือนพฤศจิกำยน 2562):
วันที่ 1 พ.ย. 62 – 30 พ.ย. 62
4.1.2.รอบที่ 2 (เดือนธันวำคม 2562):
วันที่ 1 ธ.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62
4.1.3.รอบที่ 3 (เดือนมกรำคม 2563):
วันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ม.ค. 63
4.2. โดยมีรำยละเอียดของรำงวัลในแต่ละรอบระยะเวลำของโปรแกรม ดังต่อไปนี้
4.2.1.รำงวัลที่ 1 จำนวน 1 รำงวัล: ทองคำ 1 บำท (ทองคำ 0.25 บำท จำนวน 4 ชิ้น) มูลค่ำรำงวัล 21,850 บำท สำหรับคนขับ
แกร็ บที่แนะนำผูโ้ ดยสำร สมัครบัตรเครดิตซิต้ ี แกร็ บ ที่ได้รับกำรอนุมตั ิ เป็ นจำนวนมำกที่สุดในแต่ละเดือน ในระยะเวลำ
ของโปรแกรม
4.2.2.รำงวัลที่ 2 จำนวน 1 รำงวัล: ทองคำ 0.5 บำท (ทองคำ 0.25 บำท จำนวน 2 ชิ้น) มูลค่ำรำงวัล 10,925 บำท สำหรับ
คนขับแกร็ บที่แนะนำผูโ้ ดยสำร สมัครบัตรเครดิตซิต้ ี แกร็ บ ที่ได้รับกำรอนุมตั ิ เป็ นจำนวนมำกเป็ นอันดับที่ 2 (สอง) ใน
แต่ละเดือน ในระยะเวลำของโปรแกรม
4.2.3.รำงวัลที่ 3 จำนวน 3 รำงวัล: ทองคำ 0.25 บำท มูลค่ำรำงวัล 5,462 บำท สำหรับคนขับแกร็ บที่แนะนำผูโ้ ดยสำร สมัคร
บัตรเครดิตซิต้ ี แกร็บ ที่ได้รับกำรอนุมตั ิ เป็ นจำนวนมำกเป็ นอันดับที่ 3, 4, และ 5 (สำม สี่ และห้ำ) ในแต่ละเดือน ใน
ระยะเวลำของโปรแกรม
กำรประกำศผลรำงวัล
5.1. ธนำคำรฯ จะทำกำรประกำศผลผูไ้ ด้รับรำงวัลผ่ำนข้อควำมในแอปพลิเคชัน Grab Driver ภำยใน 30 วัน นับจำกวันสุ ดท้ำย
ของรอบกำรสะสมยอดสมัครบัตรของแต่ละเดือน โดยผูท้ ี่ได้รับรำงวัลทั้ง 3 รอบ จะได้รับรำงวัลของพร้อมกัน ภำยใน 90 วัน
หลังจบโปรแกรม (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
กำรรับรำงวัล
6.1. ผูไ้ ด้รับรำงวัลที่ไม่วำ่ จะมีภูมิลำเนำในกรุ งเทพมหำนครหรื อต่ำงจังหวัด ต้องมำรับรำงวัลด้วยตัวเอง ภำยใน 30 วัน หลังจำกที่
ได้รับข้อควำมในแอปพลิเคชัน Grab Driver ณ สถำนที่ที่ธนำคำรฯ แจ้งไว้
6.2. มูลค่ำของรำงวัลที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่ วมรำยกำรนี้ ถือเป็ นเงินได้พึงประเมินที่ตอ้ งเสี ยภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ธนำคำรซิ ต้ ี
แบงก์มีหน้ำที่ยนื่ แบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำย โดยเปิ ดเผยมูลค่ำของรำงวัล ซึ่งถือว่ำเป็ นเงินได้พึงประเมินให้กบั
กรมสรรพำกรตำมกฎหมำย ผูเ้ ข้ำร่ วมกิจกรรมมีหน้ำที่แจ้งแหล่งที่มำและมูลค่ำของรำงวัลที่ได้รับ พร้อมกับยืน่ แบบแสดง
รำยกำรชำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำจำกกำรเข้ำร่ วมกิจกรรมนี้ดว้ ยตนเอง และสำมำรถขอใบยืนยันมูลค่ำของรำงวัลได้จำก
ธนำคำรฯ เพื่อใช้ในกำรยืน่ แบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ
6.3. ผูไ้ ด้รับรำงวัลจะต้องชำระภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 5% ของรำคำของรำงวัลที่ได้รับ เป็ นไปตำมคำสัง่ ของกรมสรรพำกรที่ ท.ป. 4/2528
(โดยธนำคำรฯ แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ถึงมูลค่ำที่ตอ้ งชำระ รวมถึงวัน เวลำและสถำนที่ในกำรรับรำงวัลเช่นกัน ผ่ำนข้อควำมใน
แอปพลิเคชัน Grab Driver) กรณี ผไู ้ ด้รับรำงวัลไม่ชำระ หรื อชำระไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วน ให้ถือว่ำผูไ้ ด้รับรำงวัลแสดง
เจตนำสละสิ ทธิไม่ขอรับรำงวัลใดๆ จำกธนำคำรฯ ทั้งสิ้น และให้สิทธิธนำคำรฯ ดำเนินกำรใดๆ เพือ่ เลือกผูร้ ับรำงวัลใหม่ตำม
วิธีกำรที่ธนำคำรฯ เห็นสมควร

ธนำคำรฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรนับจำนวนผูท้ ี่สมัครบัตรเครดิตซิต้ ี แกร็ บผ่ำนป้ ำยแขวน QR Code ประจำตัวคนขับ ของแต่ละคนขับ
แกร็ บเท่ำนั้น
8. ธนำคำรฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรมอบของรำงวัล ให้แก่คนขับแกร็ บที่ยงั คงสมำชิกภำพคนขับแกร็ บกับแกร็ บ ประเทศไทย
9. ธนำคำรฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ นบ
ั จำนวนผูท้ ี่สมัครบัตรเครดิตซิต้ ี แกร็ บ ที่ออกโดยสำขำของธนำคำรซิต้ ีแบงก์ในประเทศไทยเท่ำนั้น
10. ธนำคำรฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรตัดสิ นใจเลือกให้รำงวัลคนขับแกร็ บที่ทำกำรแนะนำเข้ำมำก่อน ในกรณี ที่ผถู ้ ูกแนะนำคนเดียวกันถูก
แนะนำจำกคนขับแกร็ บหลำยท่ำน
11. ธนำคำรฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่เปิ ดเผยผลข้อมูลกำรอนุมตั ิ เนื่องจำกเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลของผูไ้ ด้รับกำรอนุมตั ิ
12. มูลค่ำรำงวัลอ้ำงอิงจำก มูลค่ำทองรู ปพรรณ ของสมำคมค้ำทองคำ ณ วันที่ 22 ตุลำคม 2562
13. ธนำคำรฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรพิจำรณำตัดสิ นข้อโต้แย้งหรื อข้อพิพำทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำยนี้
14. ธนำคำรฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยกเลิกรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำยนี้ รวมทั้งเปลี่ยนแปลง แก้ไขกำหนดและเงื่อนไขของรำยกำรส่ งเสริ ม
กำรขำยครั้งนี้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
ั ทั้งคนขับแกร็บและผูถ้ ูกแนะนำ ในกรณี ที่ผถู ้ ูก
15. ธนำคำรฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยกเว้นของรำงวัลจำกรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำยนี้ กบ
แนะนำมีที่อยูอ่ ำศัยอยูใ่ นสหภำพยุโรป (EU) หรื อในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)
7.

