ตารางการเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล
ผูข้ ายผลิตภัณฑ์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
(กรุณาอ่านตารางการเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรศึกษา ผูอ้ อกผลิตภัณฑ์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
รายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้ อหรือใช้ ชื่อผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อ Xpress Cash ภายใต้ชื่อ Dolfin Money by KBank
บริการผลิตภัณฑ์)
10 มีนาคม 2564
1. คาอธิบายผลิตภัณฑ์สินเชื่อ Xpress Cash ภายใต้ชื่อ Dolfin Money by KBank
สินเชื่อ Xpress Cash ภายใต้ชื่อ Dolfin Money by KBank เป็ นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่ธนาคารกสิกรไทยอนุ มตั ิให้ท่านเพื่อเป็ นวงเงินสารอง ให้ท่าน
คล่องตัวในการใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน โดยไม่ตอ้ งมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้าประกัน รวมถึงไม่มีการเสียดอกเบี้ ย เมื่อไม่มีการใช้วงเงิ น
บริการอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์:
บริการถอนเงินโดยไม่ตอ้ งใช้บตั ร
 บริการถอนเงินจากวงเงินสินเชื่อโดยไม่ตอ้ งใช้บตั รที่ตู้ K-ATM ผ่าน K PLUS
บริการเงินด่วนโอนเข้าบัญชี (Smart Cash)
 บริการโอนวงเงินสินเชื่อที่ได้รบั อนุ มตั ิเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของท่านผ่านช่องทาง K PLUS
บริการหักบัญชีอตั โนมัติเพื่อชาระสินเชื่อ Xpress Cash ภายใต้ชื่อ Dolfin Money by KBank
 บริการชาระโดยการหักบัญชี เฉพาะบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หักชาระเต็มจานวน หรือเป็ นจานวนขั้นตา่ 5% ของยอดคงค้างตามใบแจ้งยอดบัญชี
หรือไม่นอ้ ยกว่า 500 บาท* ต่อรอบบัญชี ขึ้ นอยู่กบั จานวนใดจะสูงกว่า (สาหรับลูกค้ารายได้น้อยกว่า 15,000 บาท หักชาระเต็มจานวน หรือ
เป็ นจานวนขั้นตา่ 3.3333% ของยอดคงค้างตามใบแจ้งยอดบัญชี และไม่นอ้ ยกว่า 200 บาท* ต่อรอบบัญชี ขึ้ นอยู่กบั จานวนใดจะสูงกว่า)
 เมื่อสมัครบริการชาระโดยการหักบัญชี กรณีเลือกหักชาระบัญชีแบบเต็มจานวน ยอดที่ตดั ชาระจะตัดยอดชาระถึงยอดที่เรียกเก็ บ ณ วันสรุปยอด
บัญชีตามใบแจ้งยอดบัญชี ซึ่งหลังจากวันสรุปยอดบัญชีจนถึงก่อนวันที่ธนาคารหักชาระเงิน ธนาคารยังคงเรียกเก็บดอกเบี้ ยโดยจะแสดงรายการ
ในใบแจ้งยอดบัญชีรอบถัดไป หากต้องการชาระบัญชีเป็ น 0 บาท กรุณาติดต่อ K-Contact Center ได้ที่หมายเลข 02-8888888 กด 814
 เมื่อสมัครบริการหักบัญชีอตั โนมัติ ธนาคารจะทาการผูกบริการ SMS แจ้งข้อมูลครบกาหนดชาระ (SMS due alert) และ บริการ SMS แจ้ง
ข้อมูลชาระการหักบัญชี (SMS payment alert) ให้โดยอัตโนมัติ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครและใช้บริการ หากไม่ประสงค์รับ SMS สามารถ
แจ้งยกเลิกผ่าน K-Contact Center ได้ที่หมายเลข 02-8888888 กด 814
บริการเปลี่ยนยอดใช้จ่ายเต็มจานวน เป็ นแบบผ่อนชาระผ่าน K PLUS (Smart Pay)
 ลูกค้าสามารถนารายการซื้ อสินค้าที่มีมลู ค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้ นไป เปลี่ยนเป็ นยอดผ่อนชาระรายเดือนได้นานสูงสุด 36 เดือน
 อัตราดอกเบี้ ยตามที่แสดงบน K PLUS
2. ลักษณะที่สาคัญของผลิตภัณฑ์
 วงเงินอนุ มตั ิสงู สุดไม่เกิน 5 เท่า ของรายได้ และไม่เกิน 1.5 ล้านบาท สาหรับกรณีรายได้ต้งั แต่ 30,000 บาท/เดือนขึ้ นไป
 วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่า กรณีรายได้ผสู้ มัครตา่ กว่า 30,000 บาท/เดือน และผูส้ มัครจะต้องมีวงเงินกับสถาบันการเงิน หรือผูป้ ระกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับที่ไม่ใช่สถาบันการเงินอยู่แล้วไม่เกิน 3 แห่ง (ทั้งนี้ กรณีที่เป็ นลูกค้าที่มีหรือเคยมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุค คล
ภายใต้การกากับก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 กับธนาคาร สามารถคงวงเงินเดิมหรื ออนุ มตั ิวงเงินใหม่สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าในบัญชีเงินฝากของผูบ้ ริโภคเฉลี่ยต่อเดือน)
 อัตราดอกเบี้ ยลดต้นลดดอก รวมถึงไม่มีการเสียดอกเบี้ ย หากไม่มีการใช้วงเงิน
 ไม่มีค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า
 ไม่มีค่าธรรมเนี ยมรายปี
 ไม่มีค่าธรรมเนี ยมในการเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance)
 กดง่ายที่ตู้ K-ATM ทัว่ ไทยแบบไม่ใช้บตั ร ผ่าน K PLUS สูงสุด 500,000 บาทต่อวัน ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท (ขึ้ นอยู่กบั ตู้ ATM ที่ลูกค้าใช้
บริการ)
 ลูกค้าสามารถโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้าได้
 ชาระคืนขั้นตา่ 5% หรือ 500 บาท* ขึ้ นอยู่กบั จานวนใดจะสูงกว่า (กรณีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท ชาระคืนขั้นตา่ 3.3333% หรือ 200
บาท* ขึ้ นอยู่กบั จานวนใดจะสูงกว่า)
 ลูกค้าสามารถซื้ อสินค้า และบริการผ่าน website กับร้านค้าที่ร่วมรายการ
 ลูกค้าสามารถทาการผ่อนชาระเมื่อซื้ อสินค้า/บริการกับร้านค้าที่ร่วมรายการ
 ลูกค้าสามารถเปลี่ยนยอดชาระเต็มจานวน เป็ นแบบผ่อนชาระ
 อัตราดอกเบี้ ย : แบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบี้ ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ)
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อัตราดอกเบี้ ยกรณีผิดนัดชาระหนี้ :
- สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
- ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป คิดอัตราปกติตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3% ต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ของเงินต้นในงวดที่
ผิดนัดชาระ

หมายเหตุ
 อัตราดอกเบี้ ยผ่อนชาระสินค้า/บริการ ขึ้ นอยู่กบั โปรโมชัน่ ของแต่ละสินค้าและร้านค้าที่ร่วมรายการ
 อัตราดอกเบี้ ยชาระสินค้า/บริการแบบเต็มจานวน ใช้อตั ราดอกเบี้ ยปกติตามอัตราดอกเบี้ ยกดเงินสด
3. อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ
 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่ วยงานราชการ : ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ต่อทุกๆ วงเงินกู ้ 2,000 บาท เศษของ 2,000 บาทคิดอากร 1 บาท (สูงสุดไม่
เกิน 10,000 บาท)
 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่ วยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น
ค่าใช้จ่ายในการชาระเงิน
- ชาระผ่านจุดบริการรับชาระเคาน์เตอร์เซอร์วิส
15 บาท/ครั้ง
- ชาระผ่านจุดบริการรับชาระเทสโก้โลตัสทุกสาขา
10 บาท/ครั้ง
- ชาระผ่านจุดบริการรับชาระบิ๊กซีทุกสาขา
10 บาท/ครั้ง
- ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
88 บาท/รอบบัญชี
4. หน้าที่ของลูกค้าตามข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์
 ชี้ แจงรายละเอียดวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีอยู่ ณ ปั จจุบนั และที่อยู่ระหว่างการยื่นขอกับสถาบันการเงินอื่นหรือผูป้ ระกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลที่
มิใช่สถาบันการเงินในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนหน้าจนถึงวันที่ยื่นขอสินเชื่อหรือขอเพิ่มวงเงิน
 ชาระหนี้ ของวงเงินสินเชื่อ พร้อมดอกเบี้ ย ค่าใช้จ่าย และเงินค่าธรรมเนี ยม (ถ้ามี) ให้แก่ธนาคาร เพื่อลดยอดหนี้ ทุ กเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1
(หนึ่ ง) ครั้ง โดยเลือกชาระ ดังนี้

- สามารถเลือกชาระคืนเต็มจานวนตามใบแจ้งยอดบัญชี หรือชาระคืนเป็ นจานวนขั้นตา่ 5% ของยอดเงินที่เรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชี หรือ





500 บาท* ต่อรอบบัญชี ขึ้ นอยู่กบั จานวนใดจะสูงกว่า หรือจะชาระเกินกว่าจานวนเงินขั้นตา่ ที่กาหนด (สาหรับลูกค้ารายได้นอ้ ยกว่า 15,000
บาท หักบัญชีอตั โนมัติเป็ นจานวนขั้นตา่ 3.3333% ของยอดคงค้างตามใบแจ้งยอดบัญชี และไม่น้อยกว่า 200 บาท* ต่อรอบบัญชี ขึ้ นอยู่กบั
จานวนใดจะสูงกว่า)
ชาระคืนเต็มจานวนที่ท่านเบิกถอนรวมดอกเบี้ ย โดยการชาระคืนเต็มจานวนยอดเงินในใบแจ้งยอดบัญชี ยอดเงินจะคานวณถึง ณ วันสรุปยอด
บัญชีเท่านั้น ดังนั้น กรณีที่ท่านต้องการชาระคืนเต็มจานวนที่ท่านเบิกถอนรวมดอกเบี้ ย (ชาระปิ ดยอดทั้งหมด) กรุณาสอบถามยอดคงค้างที่ตอ้ ง
ชาระคืนก่อนทุกครั้ง โดยสามารถสอบถามยอดคงค้างได้ผ่าน K-Contact Center ได้ที่หมายเลข 02-8888888 กด 814
ในกรณีที่ท่านประสงค์จะเลิกสัญญาก่อนกาหนดเวลา 1 (หนึ่ ง) ปี หรือภายหลังจากระยะเวลาที่ยืดออกไปแล้ว ท่านจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าก่อนวันที่ท่านประสงค์จะให้มีผลเป็ นการเลิกสัญญา และเมื่อธนาคารรับทราบความประสงค์แล้ว ธนาคารมีสิทธิที่
จะระงับการใช้วงเงินตามสัญญาฉบับนี้ ได้ทันที โดยถือว่า ท่านได้รับทราบวิธีปฏิบตั ิเช่นนี้ แล้วในวันที่ทาสัญญาฉบับนี้ และหากมีหนี้ ค้างชาระ
เท่าใด ท่านจะต้องชาระเงินคืนให้ธนาคารภายในไม่เกินวันที่ท่านประสงค์จะเลิกสัญญานั้น

5. กรณีลกู ค้าไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์
 ในกรณีที่ท่านแจ้งข้อมูลรายละเอียดวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีอยู่ ณ ปั จจุบนั และที่อยู่ระหว่างการยื่นขอกับสถาบันการเงินอื่นหรื อผูป้ ระกอบ
ธุรกิจสินเชื่อบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงินในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนหน้าจนถึ งวันที่ยื่นขอสินเชื่อหรือขอเพิ่มวงเงินไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
ธนาคารอาจพิจารณาลดวงเงินหรือบอกเลิกวงเงินสินเชื่อบุคคล
 ในกรณีที่ท่านผิดนัด หรือผิดสัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ ง ท่านตกลงให้ธนาคารคิดดอกเบี้ ยในส่วนต้นเงินกูท้ ี่ผิดนัดได้ในอัตราเท่ากั บอัตรา
ดอกเบี้ ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ซึ่งธนาคารประกาศเรียกเก็บจากสินเชื่อ Xpress Cash ภายใต้ชื่อ Dolfin Money by KBank นับแต่วนั ที่ท่านผิด
นัด หรือผิดสัญญา จนกว่าจะชาระเสร็จสิ้ น และในกรณีที่ผกู้ ผู ้ ิดนัดหรือผิดสัญญานี้ ไม่ว่าข้อหนึ่ งข้อใด นับแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป
ท่านตกลงให้ธนาคารคิดดอกเบี้ ยในอัตราเพิ่มขึ้ นจากอัตราดอกเบี้ ยกรณีปกติสูงสุดที่ผใู้ ห้กอู ้ นุ มตั ิและแจ้งให้ผกู้ ทู ้ ราบ อีกไม่เกิน 3% ต่อปี และ
สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ของเงินต้นในงวดที่ผิดนัดชาระ
 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 88 บาท/รอบบัญชี
 สิทธิในการหักกลบลบหนี้ : ท่านยินยอมให้ธนาคารมีอานาจหักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีเงินฝากประเภทอื่นๆ ที่ท่าน
ฝากหรือมีอยู่กบั ธนาคารซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลรักษา และ/หรือในอานาจสัง่ การของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะได้รับฝากเงิน ได้การ
ครอบครองดูแล และ/หรือได้อานาจสัง่ การนี้ มาโดยทางใดก็ตามได้ทนั ที เพื่อเป็ นการชาระหนี้ และ/หรือชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากท่านตามสัญญา
ฉบับนี้ ได้ท้งั หมด โดยธนาคารไม่จาต้องบอกกล่าว ทั้งนี้ ธนาคารจะมีหลักฐานการหักบัญชีให้ลกู ค้าทราบ
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 กรณีที่ท่านผิดนัด / ผิดสัญญา ทางธนาคารมีอานาจในการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีอื่นๆ ที่ลูกค้ามีอยู่ เพื่อนามาชาระหนี้ ของลูกค้าที่
ค้างชาระอยู่ได้ ทั้งนี้ ธนาคารจะมีหลักฐานการหักบัญชีให้ลกู ค้าทราบ

 ธนาคารอาจจาเป็ นต้องบอกเลิกสัญญาและดาเนิ นการทางกฎหมายต่อไป หากท่านผิดนั ด /ผิดสัญญา และธนาคารมีสิทธิระงับการใช้วงเงิน
สินเชื่อ และ/หรือบอกเลิกสัญญาได้ทนั ที และให้หนี้ ต้นเงินและดอกเบี้ ย ค่าธรรมเนี ยม และจานวนเงินอื่นใดที่ท่านต้องชาระให้แก่ธนาคารภายใต้
สัญญาฉบับนี้ ทั้งหมดถึงกาหนดชาระโดยทันที
6. ความเสี่ยงที่สาคัญของผลิตภัณฑ์
 โปรดเก็บรักษาข้อมูลบัตร (ชื่อบนบัตร, เลขบัตร, วันหมดอายุ และ CVV) ของท่านที่แสดงบนแอปพลิเคชัน K PLUS และ Dolfin ไว้เป็ นความลับ
ไม่เปิ ดเผยให้ผอู้ ื่นทราบ รวมถึงไม่มอบหรือนาข้อมูลบัตรให้บุคคลอื่นใช้แทน
7. ข้อควรปฏิบตั ิ เมื่อลูกค้ามีความประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อของตนเอง
 การเปลี่ยนแปลงการขอรับใบแจ้งยอดบัญชี (Statement) จากเดิมได้รบั ในรูปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นรูปแบบเอกสาร
สามารถติดต่อขอเปลี่ยนแปลงได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 กด 814 ตลอด 24 ชัว่ โมง
 การเปลี่ยนแปลงสถานที่จดั ส่งใบแจ้งยอดบัญชี สถานที่จดั ส่งเอกสาร และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ
ติดต่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 กด 814 ตลอด 24 ชัว่ โมง
 การเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่ / ภูมิลาเนา
ติดต่อขอเปลี่ยนแปลงโดยกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
โดยขอแบบฟอร์มได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 กด 814 ตลอด 24 ชัว่ โมง หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
8. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และช่องทางการติดต่อของธนาคาร
 ธนาคารจะจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้ ผ่านทาง Email address ที่ท่านได้แจ้งข้อมูลไว้กบั ธนาคาร
 ผ่าน website :https://www.kasikornbank.com/th/personal/Loan/Documents/Factsheet_XPC_CJD_1.pdf
 สอบถาม K-Contact Center 02-8888888 กด 814 ตลอด 24 ชัว่ โมง
 กรณีลูกค้ามีความประสงค์ใช้บริการหักบัญชีอตั โนมัติเพื่อชาระสินเชื่อ Xpress Cash ภายใต้ชื่อ Dolfin Money by KBank แบบชาระเต็มจานวน
สามารถติดต่อขอใช้บริการดังกล่าวได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา เมื่อผลิตภัณฑ์ได้รบั การอนุ มตั ิเรียบร้อยแล้ว
 ดอกเบี้ ย และค่าธรรมเนี ยมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามที่กาหนดในข้อกาหนดและเงื่อนไขผลิตภัณฑ์
สินเชื่อ Xpress Cash ภายใต้ชื่อ Dolfin Money by KBank
 กรณีที่ตอ้ งชาระหรือมีการเรียกเก็บใดๆ ธนาคารจะมีการแจ้งให้ลกู ค้าทราบทุกครั้งก่อนถึงวันครบกาหนดชาระ
 กรณีที่ธนาคารได้รบั ชาระหนี้ คืน ธนาคารจะนาส่งหลักฐานชาระหนี้ ให้ลกู ค้าทราบ
 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารจะแจ้งข้อมูลอันเป็ นสาระสาคัญของ
การเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
9. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
 บัตรเงินด่วน Xpress Cash
 สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan
*เฉพาะรอบบัญชีเดือนเมษายน 2563 – ธันวาคม 2565 ธนาคารเรียกเก็บจานวนเงินขั้นตา่ 5% หรือ 3.3333% ต่อรอบบัญชีตามจริงโดยไม่กาหนด
จานวนเงินที่ตอ้ งชาระขั้นตา่ ที่ 500 บาท หรือ 200 บาท
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับได้ต้งั แต่วนั ที่ 10 มีนาคม 2564 เป็ นต้นไป
คาเตือน :
 ธนาคารจะคิดดอกเบี้ ยตั้งแต่วนั ที่ลกู ค้าได้รบั เงินกู ้ กรณีลกู ค้าผิดนัดชาระหนี้ /ผิดสัญญา อาจมีดอกเบี้ ยและค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
เพิ่มเติม
 โปรดทาความเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนลงนาม หากมีขอ้ สงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือ KContact Center โทร 02-8888888 กด 814
 ธนาคารจาเป็ นต้องดาเนิ นการทางกฎหมาย หากท่านไม่ชาระยอดคงค้างขั้นตา่ หรือเต็มจานวน มิฉะนั้น ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ย ยอด
หนี้ คงค้างนับจากวันที่มีการเบิกถอนวงเงินสินเชื่อ
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