ตารางการเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์บตั รเครดิต
ผูข้ ายผลิตภัณฑ์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
(กรุณ าอ่านตารางการเปิ ดเผยข้อมูล ผลิ ตภัณ ฑ์ฉ บับนี้ และควรศึ กษา ผูอ้ อกผลิตภัณฑ์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
รายละเอีย ดและเงื่อนไขโดยละเอีย ดก่อนที่ ท่ า นจะตัดสิ นใจซื้ อหรื อใช้ ชื่อผลิตภัณฑ์
: บัตรเครดิตกสิกรไทย
บริการผลิตภัณฑ์)
12 กันยายน 2564
1. คาอธิบายผลิตภัณฑ์บตั รเครดิตกสิกรไทยโดยย่อ
บัตรเครดิตนี้ ใช้เพื่อชาระค่าสินค้าและบริการแทนการใช้เงินสด และท่านจะต้องชาระเงินในภายหลัง โดยมีระยะเวลาในการชาระคืน โดยปลอด
ดอกเบี้ ยหากชาระเต็มจานวนตามวันครบกาหนด โดยมีระยะเวลาสูงสุด 45 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการและสามารถใช้บัตรเบิกถอนเงินสด
ล่วงหน้าได้
2. ลักษณะที่สาคัญของผลิตภัณฑ์บตั รเครดิตกสิกรไทย
 วงเงินบัตรเครดิต : สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน หรือกระแสเงินสดหมุ นเวียนเฉลี่ยในบัญชีเงินฝาก หรือไม่เกิน 10%
ของยอดเงินฝาก เงินลงทุนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย*
 ชาระคืนเต็มจานวนหรือขั้นตา่ ดังนี้
- 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตในแต่ละเดือน ตั้งแต่รอบบัญชีเดือนเมษายน 2563 ถึง รอบบัญชีเดื อน
ธันวาคม 2564
- 8% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตในแต่ละเดือน ตั้งแต่รอบบัญชีเดือนมกราคม 2565 ถึง รอบบัญชีเดือน
ธันวาคม 2565
- 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีบตั รเครดิตในแต่ละเดือน และไม่น้อยกว่า 1,000 บาท/รอบบัญชี ตั้งแต่รอบบัญชี
เดือนมกราคม 2566 เป็ นต้นไป
 จานวนเงินสดล่วงหน้าที่สามารถเบิกถอนได้ในแต่ละครั้งไม่นอ้ ยกว่า 2,000 บาท
 ดอกเบี้ ย : 16% ต่อปี สาหรับกรณีการชาระคืนขั้นตา่ หรือชาระคืนบางส่วน หรือชาระล่าช้า หรือไม่ได้ชาระ โดยคิดดอกเบี้ ยสาหรับยอด
หนี้ คงค้างนับจากวันซื้ อสินค้าหรือบริการ
 ดอกเบี้ ยกรณีเบิกถอนเงินสด : 16% ต่อปี โดยนับจากวันที่ถอนเงิน
3. อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ
 ค่าธรรมเนี ยมการเบิกถอนเงินสด : 3% ของจานวนเงินสดที่เบิกถอน
 ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า/รายปี : ตามประเภทบัตร**
 ค่าติดตามทวงถามหนี้ : (กรณีมียอดค้างชาระตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้ นไป) :
- 50 บาทต่อรอบบัญชี (กรณีคา้ ง 1รอบบัญชี) และ100 บาทต่อรอบบัญชี (กรณีคา้ งมากกว่า 1 รอบบัญชี)
- ค่าติดตามทวงถามหนี้ มีผลตั้งแต่ 12 กันยายน 2564 โดยจะเริ่มเรียกเก็บ สาหรับยอดครบกาหนดชาระตั้งแต่ 20 ตุลาคม
2564
4. ค่าบริการการใช้จา่ ยที่เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ
 ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน : ไม่เกิน 2.5% ของรายการใช้จ่าย หรือการเบิกถอนเงินสดที่เกิดขึ้ นเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ โดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยนกลางของบริษัทที่ธนาคารเป็ นสมาชิก
5. หน้าที่ของลูกค้าตามข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์บตั รเครดิตกสิกรไทย
 ท่านจะต้องชาระหนี้ ตามจานวนในใบแจ้งยอดบัญชีบตั รเครดิต ไม่เกินกว่าวันที่ครบกาหนดชาระตามใบแจ้งหนี้ หากชาระหลังจากวันที่
ครบกาหนดชาระท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้ น ทั้งนี้ ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีบตั รเครดิต ดังนี้
1. กรณีไม่เคยสมัครบัตรเครดิตมาก่อน หรือเคยเป็ นผูถ้ ือบัตรเครดิต แต่ปัจจุบนั ยกเลิกบัตรเครดิตทั้งหมดแล้ว มีเงื่อนไขการ
จัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีบตั รเครดิต ดังนี้
- หากผูถ้ ือบัตรสมัครบัตรเครดิตผ่านบริการ K PLUS ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีบตั รเครดิตทางที่อยู่จดหมาย
อิเล็กทรอนิ กส์ (e-Mail address) ที่แจ้งไว้กบั ธนาคารในการสมัครบัตรเครดิตผ่านบริการ K PLUS
- หากผูถ้ ือบัตรสมัครบัตรเครดิตผ่านช่องทางอื่น ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งรายการใช้บตั รเครดิตตามช่องทางที่ได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้ในขณะสมัคร
2. กรณีลูกค้าปั จจุบนั ที่ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทใดประเภทหนึ่ งอยู่ ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีบตั รเครดิตให้ตาม
ช่องทางที่ลูกค้าเลือกในขณะที่สมัครบัตรเครดิตครั้งล่าสุด และจะมีผลกับบัตรเครดิตทุกใบ รวมถึงบัตรเสริม
 หากท่านเป็ นผูถ้ ือบัตรหลัก ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากบัตรเสริมทุกใบ
 ท่านจะต้องดูแลรักษาบัตรเครดิตและรหัสผ่านบัตรเครดิตเป็ นอย่างดี และไม่เปิ ดเผยรหัสผ่านบัตรเครดิตหรือข้อมูลบัตรเครดิตไปยัง
บุคคลอื่น
 ภายหลังจากที่ท่านทราบว่าได้ทาบัตรเครดิตหายหรือถูกขโมย ท่านควรแจ้งให้ทางธนาคารทราบทันที เพื่อดาเนิ นการแก้ไขและตรวจสอบ
 ท่านต้องตรวจสอบรายการใช้บตั รเครดิตทุกเดือน หากไม่ได้รบั ใบแจ้งยอด, มีรายการไม่ถูกต้อง ท่านต้องแจ้ง/ทักท้วงมายังธนาคาร
 ท่านตกลงชาระค่าธรรมเนี ยมต่างๆ เกี่ยวกับการใช้บริการบัตรเครดิตตามที่ระบุในประกาศของธนาคาร
6. กรณีลกู ค้าไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์บตั รเครดิตกสิกรไทย
 ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงลดวงเงิน หรือระงับ หรือเพิกถอนการใช้บตั รเครดิต
 ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถามหนี้
 กรณีที่ท่านผิดนัด / ผิดสัญญา ทางธนาคารมีอานาจในการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีอื่นๆ ที่ลูกค้ามีอยู่ เพื่อนามาชาระหนี้ ของ
ลูกค้าที่คา้ งชาระอยู่ได้ ทั้งนี้ ธนาคารจะส่งหลักฐานการหักบัญชีให้ลูกค้าทราบ
 สิทธิ ในการหักกลบลบหนี้ : ธนาคารมีสิท ธิในการหักเงินจากบัญชี เงินฝากของท่านเพื่อชาระหนี้ คงค้างที่ท่ านมีอยู่กับธนาคาร ทั้งนี้
ธนาคารจะมีหลักฐานการหักบัญชีให้ลูกค้าทราบ (แจ้งรายละเอียดการหักบัญชีในใบแจ้งหนี้ รอบบัญชีถดั ไป)

7. ความเสี่ยงที่สาคัญของผลิตภัณฑ์บตั รเครดิตกสิกรไทย
 หากท่านทาบัตรเครดิตหาย ท่านจะต้องรับผิดชอบชาระรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นก่อนการแจ้งอายัดบัตรเครดิต
 หากท่านมีปัญหาในการชาระยอดเงินคงค้างควรแจ้งให้ทางธนาคารทราบทันทีเพื่อพิจารณาการผ่อนจ่า ยเงินในรูปแบบอื่น
 หากท่านมีปัญหารูปแบบอื่นดูรายละเอียดได้ที่ "ข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บตั รเครดิต"
8. ข้อควรปฏิบตั ิ เมื่อลูกค้ามีความประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อของตนเอง
ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่ K Contact Center 02-8888888 เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเป็ นไปอย่าง
รวดเร็ว
9. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บตั รเครดิตกสิกรไทย และช่องทางการติดต่อธนาคาร
 ดอกเบี้ ย และค่าธรรมเนี ยมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามที่กาหนดในข้อกาหนดและเงื่อนไข
การใช้บตั รเครดิต
 กรณีที่ตอ้ งชาระหรือมีการเรียกเก็บใดๆ ธนาคารจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบทุกครั้งก่อนถึงวันครบกาหนดชาระ
 กรณีที่ธนาคารได้รบั ชาระหนี้ คืน ธนาคารจะแจ้งรายละเอียดการชาระหนี้ ในใบแจ้งหนี้ รอบบัญชีถดั ไป
 กรณี มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณ ฑ์หรือการให้บริการที่ มีผลกระทบต่ อการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารจะแจ้งข้อมูลอันเป็ น
สาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
 หากท่านมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปดู รายละเอียดได้ที่ www.kasikornbank.com หรือ สอบถามได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุก
สาขา หรือ K-Contact Center 02-8888888
10. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
บัตรเครดิตร่วมพันธมิตร เช่น บัตรพีทีทีบลูเครดิตการ์ด บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย บัตรเครดิตกสิกรไทย-ช้อปปี้ บัตรเครดิต LINE
POINTS
หมายเหตุ
* วงเงินบัตรเครดิตที่ท่านได้รบั อนุ มตั ิ ธนาคารจะแจ้งไปพร้อมกับเอกสารแจ้งการอนุ มตั ิบตั รเครดิต
** รายละเอียดขึ้ นอยู่กบั ตามประเภทของบัตร ซึ่งลูกค้าสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนี ยมและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บตั รเครดิต ที่แนบมาพร้อมกัน
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับได้ต้งั แต่วนั ที่ 12 กันยายน 2564 เป็ นต้นไป
คาเตือน : บัตรเครดิตเปรียบเสมือนการกูย้ ืมเงินจากธนาคาร หรือบริษัท ท่านต้องชาระเต็มจานวนมิฉะนั้น ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ยสาหรับยอดหนี้ คง
ค้างตามใบแจ้งหนี้

