ตารางการเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินเชือบุคคลดิจิทลั (กรุณาอ่าน ผูข้ ายผลิตภัณฑ์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ตารางการเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี และควรศึกษารายละเอียดและ ผูอ้ อกผลิตภัณฑ์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
เงือนไขโดยละเอียดก่อนทีท่านจะตัดสินใจซือหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)
ชือผลิตภัณฑ์ : K เปย์ให้ก่อน (K Pay Later)
วันทีเอกสาร
: 23 พฤศจิกายน 2564
. คําอธิบายผลิตภัณฑ์โดยย่อ
K เปย์ให้ก่อน (K Pay Later) เป็ นสินเชือบุคคลดิจิทัล ทีเป็ นสินเชือบุคคลหมุนเวียน แบบไม่มีหลักประกัน และเป็ นสินเชือส่วนบุคคลภายใต้
การกํากับ มีระยะเวลาการชําระคืนทีแน่ นอน (Term Loan) คิดดอกเบียแบบลดต้นลดดอก เมือมีการผ่อนชําระไปบางส่วนแล้ว สามารถเบิก
วงเงินกลับมาเต็มวงเงินหรือบางส่วนได้ โดยวงเงินแต่ละวงสามารถกําหนดระยะเวลาผ่อนได้ 1 3 5 เดือน และมีวตั ถุประสงค์เพือใช้จ่ายอุปโภค
บริโภคตามความต้องการส่วนบุคคล
. ลักษณะทีสําคัญของผลิตภัณฑ์
 ไม่อนุ ญาตให้เบิกถอนออกเป็ นเงินสดได้ รวมถึงการซือสินค้าและ/หรือบริการ เพือแลกคืนเป็ นเงินสด ไม่ว่ากรณีใด
 ไม่อนุ ญาตให้มีการรับหรือเรียกจะรับการทอนเป็ นเงินสดหรือประโยชน์ในรูปแบบอืนใดจากการซือสินค้าและบริการ ผ่านร้านค้า/ผู ้
ให้บริการ ไม่ว่าในกรณีใด
 วงเงินอนุ มตั ิสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท
 ระยะเวลาผ่อนชําระ1 3 5 เดือน
 อัตราดอกเบียลดต้นลดดอก รวมถึงไม่มีการเสียดอกเบีย หากไม่มีการใช้วงเงิน
 อัตราดอกเบีย : แบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบีย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ)
 การคํานวณดอกเบีย : รายวัน จากทุกวงเงินทีมีการเบิกใช้ (โดยเรียกเก็บเป็ นรายเดือน)
 ไม่มีค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า
 ไม่มีค่าธรรมเนี ยมรายปี
 ลูกค้าสามารถซือสินค้า/บริการ แบบผ่อนชําระได้กบั ร้านค้าทีร่วมรายการ
 ช่องทางการสมัคร/เบิกใช้วงเงิน/ชําระวงเงิน : ผ่าน K PLUS เวอร์ชนั . 5.0 ขึนไป
. อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ
ค่าใช้จา่ ยทีจ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
 ค่าใช้จ่ายทีจ่ายให้แก่หน่ วยงานราชการ : ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ต่อทุกๆ วงเงินกู ้ ,000 บาท เศษของ ,000 บาทคิดอากร 1
บาท (สูงสุดไม่เกิน บาท) โดยจะมีการเรียกเก็บตามรายละเอียดใบแจ้งหนี ครังแรก
 ค่าใช้จ่ายทีจ่ายให้แก่หน่ วยงานภายนอกหรือบุคคลอืน
- ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี
สําหรับ ยอดค้าง 1-30 วัน 50 บาท/รอบบัญชี และยอดค้างตังแต่ 1,000 บาทขึนไป
สําหรับ ยอดค้าง 31-90 วัน 100 บาท/รอบบัญชี และยอดค้างตังแต่ 1,000 บาทขึนไป
4. เวลาสมัครและใช้บริการ
 สมัครบริการ Pay Later ได้ในช่วงเวลา 8.00-19.00 น.
 สามารถใช้วงเงินและชําระหนี ได้ในช่วงเวลา . - . น.
5. หน้าทีของลูกค้าตามข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์
 ชําระเงินต้นและดอกเบียตามใบแจ้งหนี โดยผูก้ จู ้ ะต้องทํารายการบนระบบ KPlus และทํารายการชําระผ่านบัญชีออมทรัพย์ทีผูกไว้
กับระบบ KPlus ทุกเดือน เท่านัน หรือช่องทางอืนทีทางธนาคารอาจมีเพิมเติม
 ในกรณีทีมีสมัครบริการหักบัญชีอตั โนมัติ ธนาคารจะทํารายการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใ้ ช้สินเชือทีระบุไว้กบั ธนาคารตาม
จํานวนในใบแจ้งหนี
 หลังจากทีมีการเบิกเงินกูใ้ นงวดแรก ผูก้ จู ้ ะต้องเริมชําระคืนเงินกูใ้ ห้ธนาคารในเดือนถัดไป ถัดจากเดือนทีมีการเบิกเงินกูง้ วดแรก
 ในการซือสินค้า/บริการผ่อนชําระหากผูก้ ูไ้ ด้ยืนยันการทํารายการแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกรายการกับทางธนาคารได้ เป็ นภาระ
ของผูก้ ใู ้ นการติดต่อร้านค้า เพือขอคืนเงินหรือคืนสินค้าเอง
6. กรณีลกู ค้าไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์
 ในกรณีทีมียอดหนี คา้ งชําระสินเชือใดใดของธนาคารกสิกรไทย หรือ มีการใช้สินเชือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ (การเบิกใช้วงเงิน
แต่ไม่มีการซือขายสินค้า/บริการจริง) เป็ นต้น ธนาคารจะขอแจ้งระงับการใช้วงเงินสินเชือ K เปย์ให้ก่อน (K Pay Later) ของท่าน
 อัตราดอกเบียกรณีผิดนัดชําระหนี คิดอัตราปกติตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3% และรวมสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
 สิทธิในการหักกลบลบหนี : ผูก้ ูย้ ินยอมให้ธนาคารมีอาํ นาจหักเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทีผูก้ ูฝ้ ากหรือมีอยู่กบั ธนาคารซึงอยู่
ในความครอบครองดูแลรักษา และ/หรือในอํานาจสังการของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะได้รับฝากเงิน ได้การครอบครองดูแล และ/

หรือได้อาํ นาจสังการนี มาโดยทางใดก็ตามได้ทันที เพือเป็ นการชําระหนี และ/หรือชดใช้ค่าเสียหายทีเกิดจากผูก้ ตู ้ ามสัญญาฉบับนี
ได้ทงหมด
ั
โดยธนาคารไม่จาํ ต้องบอกกล่าว ทังนี ธนาคารจะมีหลักฐานการหักบัญชีให้ผกู ้ ทู ้ ราบ

 กรณีทีผูก้ ผู ้ ิดนัด / ผิดสัญญา ทางธนาคารมีอาํ นาจในการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีอนๆ
ื ทีผูก้ มู ้ ีอยู่ เพือนํามาชําระหนี ของ
ผูก้ ทู ้ ีค้างชําระอยูไ่ ด้ ทังนี ธนาคารจะมีหลักฐานการหักบัญชีให้ผกู ้ ทู ้ ราบ
 ธนาคารอาจจําเป็ นต้องบอกเลิกสัญญาและดําเนิ นการทางกฎหมายต่อไป หากผูก้ ผู ้ ิดนัด/ผิดสัญญา และธนาคารมีสิทธิระงับการ
เบิกเงินกู ้ และ/หรือบอกเลิกสัญญาได้ทนั ที และให้หนี ทงหมดถึ
ั
งกําหนดชําระโดยทันที
 หากท่านมีปัญหาในการชําระคืนเงินกูย้ ืมตามเวลาทีกําหนด กรุณาแจ้งให้ธนาคารทราบทันที เพือร่วมกันพิจารณาเงือนไขการ
ชําระคืนในรูปแบบอืน

7. กรณีชาํ ระเงินกูย้ ืมก่อนครบกําหนด
 ไม่มีค่าปรับชําระคืนก่อนกําหนด
8. ข้อกําหนดเกียวกับผูค้ าประกั
ํ
นหรือหลักประกัน
 ไม่มี
9. การทําประกันวินาศภัยสําหรับผลิตภัณฑ์สินเชือบุคคลดิจทิ ลั
 ไม่มี
10. ความเสียงทีสําคัญของผลิตภัณฑ์
 กรณีผกู ้ ชู ้ าํ ระค่างวดล่าช้า ธนาคารจะปรับดอกเบียเป็ นอัตราดอกเบียผิดนัดชําระ
 กรณีหากผิดนัดชําระหนี งวดใดงวดหนึ ง ธนาคารจะใช้สิทธิเรียกให้หนี ทุกงวดถึงกําหนดชําระโดยทันที และท่านไม่สามารถเบิกใช้
สินเชือต่อไปได้อีกจนกว่าจะมีการชําระหนี ทีคงค้างให้เสร็จสิน
11. สิงทีควรทราบเพิมเติม
 ธนาคารจะจัดส่งเอกสารทีเกียวข้องกับผลิตภัณฑ์นี ผ่านทาง Email address ทีท่านได้แจ้งข้อมูลไว้กบั ธนาคาร
 กรณี ตอ้ งการเปลียนแปลงข้อมูลถิ นทีอยู่ / ภูมิลําเนา สามารถติ ดต่อขอเปลียนแปลงได้ทีธนาคารกสิกรไทยทุ กสาขา โดยกรอก
แบบฟอร์มขอเปลียนแปลงทีอยู่ พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (โดยขอแบบฟอร์ม ได้ที K-Contact Center 02-8888888 กด 04 ตลอด 24 ชัวโมง หรือทีธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา)
 กรณีทีต้องชําระหรือมีการเรียกเก็บใดๆ ธนาคารจะมีการแจ้งให้ผกู ้ ทู ้ ราบทุกครังก่อนถึงวันครบกําหนดชําระ
 กรณีทีธนาคารได้รบั ชําระหนี คืน ธนาคารจะนําส่งหลักฐานชําระหนี ให้ผกู ้ ทู ้ ราบ
 กรณี มีการเปลียนแปลงเงือนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการทีมีผลกระทบต่ อการใช้บริการของผูก้ ู ้ ธนาคารจะแจ้งข้อมูลอันเป็ น
สาระสําคัญของการเปลียนแปลงทีชัดเจนให้ผกู ้ ทู ้ ราบล่วงหน้าตามเงือนไขระบุในสัญญา
12. รายละเอียดเพิมเติมเกียวกับผลิตภัณฑ์ และช่องทางการติดต่อธนาคาร
 เว็ปไซต์ธนาคาร
 สอบถาม K-Contact Center 02-888ต่อ 04 ตลอด ชัวโมง
13. ผลิตภัณฑ์อืนๆ ทีน่าสนใจ
 บัตรเงินด่วน (Xpress Cash)
 สินเชือเงินด่วน (Xpress Loan)
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี มีผลใช้บงั คับได้ตงแต่
ั วนั ที 23 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นเป็ นข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการเบืองต้น ซึงอาจมีการเปลียนแปลงได้ในภายหลัง ทังนี ลูกค้าจะผูกพันกับธนาคาร
ตามคําขอซือผลิตภัณฑ์หรือขอใช้บริการ หรือเงือนไขในสัญญาผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน หรือเงือนไขใดๆ ตามทีธนาคารแจ้งให้ทราบ
เท่านัน

