่ บบ่อย
คำถำมทีพ
1. Dolfin Money by KBank คืออะไร?

วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลในรูปแบบ Virtual Card ที่ออกโดยธนาคารกสิกรไทย เพือ่ เป็ นวงเงินสารอง ให้คณ
ุ คล่องตัว
ในการใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน ไม่มีการเสียดอกเบีย้ เมื่อไม่มกี ารใช้วงเงิน
้ คิดอย่ำงไร เริ่มเมื่อไหร่ ลดต้นลดดอกมั้ย?
2. อัตรำดอกเบีย
อัตราดอกเบีย้ เป็ นแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบีย้ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ) รวมถึงไม่มี
การเสียดอกเบีย้ หากไม่มีการใช้วงเงิน
้ กรณีผิดนัดชำระหนี้คดิ อย่ำงไร?
3. อัตรำดอกเบีย
อัตราดอกเบีย้ สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี โดยตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป คิดอัตราปกติตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3%
ต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ของเงินต้นในงวดที่ผิดนัดชาระ

4. มีค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครและใช้บริกำรหรือไม่?

ไม่มีคา่ อากรแสตมป์ ไม่มีคา่ ธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี ไม่มีคา่ ธรรมเนียมในการส่งคาสั่งโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย หรือซือ้ สินค้าและบริการบนร้านค้าออนไลน์ที่รบั บัตร Union Pay
5. ทรำบผลอนุ มัติภำยในกีว่ ัน?


ทราบผลอนุมตั ิเร็วสุดภายใน 5 นาที หากทาธุรกรรมตัง้ แต่ตน้ จนจบภายในเวลาทาการ 8.00 - 20.30 น. เฉพาะลูกค้าที่มี
เงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยหรือลูกค้าที่มีรายการเดินบัญชียอ้ นหลังผ่านธนาคารกสิกรไทย ติดต่อกันอย่างน้อย 6
เดือน



สาหรับลูกค้าทั่วไปจะทราบผลการอนุมตั ิภายใน 5 วันทาการหลังจากที่ทางธนาคารได้รบั เอกสารรายได้ครบถ้วน
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6. สอบถำมสถำนะกำรสมัครได้อย่ำงไร?

จะมีการส่งแจ้งสถานะผ่าน K PLUS /Dolfin application หรือลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ K-Contact Center 02888-8888 ต่อ 814

7. อนุ มต
ั ิวงเงินสูงสุดเท่ำไหร่ พิจำรณำจำกอะไร?

วงเงินอนุมตั ิสงู สุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท พิจารณาจากรายได้และความสามารถในการชาระหนี ้
1. กรณีลกู ค้ารายได้ตงั้ แต่ 30,000 บาทขึน้ ไป วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
2. กรณีลกู ค้ารายได้นอ้ ยกว่า 30,000 บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้
่ ้องชำระ
8. ยอดขั้นต่ำทีต
1. สาหรับผูม
้ ีรายได้ต่ากว่า 15,000 บาท ยอดชาระขัน้ ต่า 3.3333% ของยอดหนีค้ งค้าง หรือชาระยอดไม่นอ้ ยกว่า 200 บาท

ขึน้ อยูก่ บั จานวนใดจะสูงกว่า ต่อรอบบัญชี
2. สาหรับผูม
้ ีรายได้ 15,000 บาท ขึน้ ไป ยอดชาระขัน้ ต่า 5% ของยอดหนีค้ งค้าง หรือชาระยอดไม่นอ้ ยกว่า 500 บาท ขึน้ อยู่

กับจานวนใดจะสูงกว่า ต่อรอบบัญชี
เฉพาะรอบบัญชีเดือนเมษายน 2563 – ธันวาคม 2565 ธนาคารเรียกเก็บจานวนเงินขัน้ ต่า 5% หรือ 3.3333% ต่อรอบบัญชี
ตามจริงโดยไม่กาหนดจานวนเงินที่ตอ้ งชาระขัน้ ต่าที่ 500 บาท / 200 บาท
9. สอบถำมโปรโมชั่นกำรสมัครได้ทำงไหนบ้ำง?

เนื่องจากโปรโมชั่นในการสมัครอาจมีการเปลีย่ นแปลง ลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลโปรโมชั่นบนหน้าเว็บไซต์
Dolfinthailand.com หรือ โทร 02-888-8888 ต่อ 814

10. ใช้วงเงิน Dolfin Money ได้อย่ำงไรบ้ำง?
1. บริการถอนเงินจากวงเงินสินเชื่อโดยไม่ตอ้ งใช้บตั รที่ตู้ K-ATM ผ่าน K PLUS
2. บริการโอนวงเงินสินเชื่อที่ได้รบ
ั อนุมตั ิเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของท่านผ่านช่องทาง K PLUS (และ Dolfin
Application ในอนาคต)
3. ใช้ซือ้ สินค้าและบริการบนร้านค้าออนไลน์ที่รบ
ั บัตร Union Pay
4. ใช้ผกู กับ Dolfin Application เพื่อชาระสินค้า/บริการตามร้านค้าที่รว่ มรายการ หรือเติมเงินเข้า Dolfin Wallet
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11. โอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรกสิกรไทยอย่ำงไร?

ลูกค้าสามารถส่งคาสั่งโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารกสิกรไทยผ่านช่องทาง K PLUS (และ Dolfin Application ในอนาคต) ได้
ทันที กาหนดจานวนเงินขัน้ ต่า 5,000 บาทและเพิ่มจานวนเงินได้ทกุ 1,000 บาท เช่น 5,000 /6,000/7,000 เป็ นต้น และไม่มี
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
้ สินค้ำ/บริกำรบนร้ำนค้ำออนไลน์ที่รับบัตร Union Pay อย่ำงไร?
12. ซือ
1. เลือกสินค้า/บริการและกดชาระเงิน
2. เลือกชาระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิต
3. ใส่หมายเลขบัตร 16 หลัก พร้อมวันบัตรหมดอายุ และ CVV (สามารถดูรายละเอียดบัตรได้จากหน้า Dolfin Money
Home หรือ K PLUS)

13. ช่องทำงกำรรับชำระเงินคืนของ Dolfin Money by KBank

ช่องทำงกำรชำระเงินคืน

ค่ำบริกำร

ชาระผ่าน Dolfin Application
(ยอดชาระไม่เกิน 49,999 บาท/ครัง้ )

ไม่มีคา่ บริการ

ชาระผ่าน K PLUS Application

ไม่มีคา่ บริการ

ชาระโดยหักบัญชีอตั โนมัติจากบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย

ไม่มีคา่ บริการ

ชาระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

ไม่มีคา่ บริการ

ชาระผ่านจุดบริการรับชาระเคาน์เตอร์เซอร์วิส
(ยอดชาระสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ครัง้ )

15 บาท/ครัง้

ชาระผ่านจุดบริการรับชาระเทสโก้โลตัสทุกสาขา
(ยอดชาระสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ครัง้ )

10 บาท/ครัง้

ชาระผ่านจุดบริการรับชาระบิก๊ ซีทกุ สาขา
(ยอดชาระสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ครัง้ )

10 บาท/ครัง้
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14. เอกสำรประกอบกำรสมัคร

1. พนักงานประจามีบญ
ั ชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยหรือบุคคลทั่วไปที่มีรายการเดินบัญชียอ้ นหลังกับธนาคารกสิกร
ไทย ติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน


ยกเว้นเอกสารแสดงรายได้

2. พนักงานประจามีบญ
ั ชีเงินเดือนกับธนาคารอื่น


สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)



รายการเดินบัญชียอ้ นหลัง ติดต่อกัน 6 เดือน จากธนาคารใดก็ได้



50 ทวิ ปี ลา่ สุด หรือ 50 ทวิแบบรายเดือนย้อนหลัง 6 เดือน

3. เจ้าของกิจการ


รายการเดินบัญชียอ้ นหลัง ติดต่อกัน 6 เดือน จากธนาคารใดก็ได้

4. ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ


50 ทวิ ปี ลา่ สุด หรือ 50 ทวิแบบรายเดือนย้อนหลัง 6 เดือน

15. กรณีที่เพิง่ ทำกำรเปิ ดบัญชีกับธนำคำรกสิกรไทย ทำไมถึงยังไม่สำมำรถสมัครสินเชื่อ Dolfin Money by
KBank ได้?

เนื่องด้วยข้อจากัดด้านระบบงานรับส่งและจัดเก็บข้อมูลลูกค้าของธนาคาร ทาให้ผทู้ ี่เพิง่ เปิ ดบัญชีเงินฝากกับธนาคารครัง้ แรก
ยังไม่สามารถสมัครสินเชื่อ Dolfin Money by KBank ผ่านช่องทาง Digital Channel ได้ โดยลูกค้าจะสามารถทารายการสมัคร
สินเชื่อ Dolfin Money by KBank ได้ตงั้ แต่วนั ที่ 15 ของเดือนถัดไป

Public

