ตารางการเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อส่วนบุคคล
ผูข้ ายผลิตภัณฑ์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
(กรุ ณ าอ่ านตารางการเปิ ดเผยข้อ มูล ผลิ ตภัณ ฑ์ฉ บับนี้ และควรศึ ก ษา ผูอ้ อกผลิตภัณฑ์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
รายละเอี ย ดและเงื่ อนไขโดยละเอี ย ดก่อ นที่ ท่า นจะตัดสิน ใจซื้ อหรื อใช้ ชื่อผลิตภัณฑ์ : สินเชือ่ บุคคลกสิกรไทย
บริการผลิตภัณฑ์)
(K-Personal Loan)
กันยายน 2561
1. คาอธิบายผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลกสิกรไทยโดยย่อ
สินเชื่อบุ คคลกสิกรไทย เป็ นสินเชื่อส่วนบุ คคลแบบไม่มีหลักประกันประเภทเงินกู ้ ซึ่ งเป็ นสินเชื่อส่วนบุ คคลภายใต้การกากับ มีระยะเวลาการ
ชาระคืนที่แน่ นอน (Term Loan) คิดดอกเบี้ ยแบบลดต้นลดดอก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้จา่ ยอุปโภคบริโภคตามความต้องการส่วนบุคคล
2. ลักษณะที่สาคัญของผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อบุคคลกสิกรไทย
• วงเงิ น สินเชื่อสูงสุ ด 5 เท่ าของรายได้ต่อเดือน หรือกระแสเงิ น สดหมุนเวียนในบัญ ชีเงิ นฝาก ซึ่ งฝากไว้กับ สถาบันการเงิ นเฉลี่ ย
ต่อเดือนเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
• อัตราดอกเบี้ ย : แบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี (รวมดอกเบี้ ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ)
อัตราดอกเบี้ ย ระยะเวลาการผ่อนชาระ:

เจ้าของกิจการ

ตัง้ แต่ 6,000–20,000 บาท

พนักงาน
ประจา
26%

อัตราดอกเบี้ ย
สาหรับลูกค้า
โครงการ
Payroll

26%

25%

12,18, 24

ตัง้ แต่ 20,001–80,000 บาท

26%

26%

25%

12,18,24,36,48,60

ตัง้ แต่ 80,001–240,000 บาท

22%

24%

21%

12,18,24,36,48,60

ตัง้ แต่ 240,001 บาท ขึ้ นไป

19%

20%

17%

12,18,24,36,48,60

วงเงินอนุ มตั ิ

อัตราดอกเบี้ ยสาหรับลูกค้า
ทัว่ ไป

ระยะเวลาการผ่อนชาระ/ต่อเดือน

• การคานวณดอกเบี้ ย : แบบรายวัน
3. อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
• ค่าอากรแสตมป์ ติดสัญญาเงินกู ้ อัตราเงินกู ้ 2,000 บาทต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาทคิด 1 บาท
4. หน้าที่ของลูกค้าตามข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

• ชาระเงิ นต้นและดอกเบี้ ย งวดละเท่าๆ กันทุ กเดือน โดยผูก้ ูจ้ ะต้องนาเงินเข้าบัญ ชีออมทรัพย์ที่แจ้งไว้กับธนาคารทุ กเดือน (เป็ น
บัญชีเดียวกันกับที่ธนาคารโอนเงินกูใ้ ห้ผกู ้ ู)้ และธนาคารจะทาการหักบัญชีเงินฝากตามที่ได้ตกลงกันจนกว่าจะชาระหนี้ เสร็จ
หลังจากที่มีการเบิกเงินกูใ้ นงวดแรก ผูก้ จู ้ ะต้องเริ่มชาระคืนเงินกูใ้ ห้ธนาคารในเดือนถัดไป ถัดจากเดือนที่มีการเบิกเงินกูง้ วดแรก
5. กรณีลูกค้าไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ บุคคลกสิกรไทย

• อัตราดอกเบี้ ยกรณี ผิดนัดชาระหนี้ คิดอัตรา 26 % ต่อปี
• สิทธิในการหักกลบลบหนี้ : ผูก้ ยู ้ ินยอมให้ธนาคารมีอานาจหักเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ผูก้ ฝู ้ ากหรือมีอยู่กบั ธนาคารซึ่ งอยู่
ในความครอบครองดูแลรักษา และ/หรือในอานาจสัง่ การของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะได้รบั ฝากเงิ น ได้การครอบครองดูแล และ/
หรือได้อานาจสัง่ การนี้ มาโดยทางใดก็ตามได้ทันที เพื่อเป็ นการชาระหนี้ และ/หรือชดใช้คา่ เสียหายที่เกิดจากผูก้ ตู ้ ามสัญญาฉบับนี้
ได้ท้งั หมด โดยธนาคารไม่จาต้องบอกกล่าวถึงการหักบัญชีและไม่จาเป็ นต้องทาหลักฐานการหักบัญชี และ/หรือเอกสารอื่นใดให้กับ
ผูก้ อู ้ ีก

• ธนาคารมีสิทธิยึดถือ (hold) เงินในบัญชีเงินฝากทั้งที่มีอยูแ่ ล้ว ในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีขนในภายหน้
ึ้
า เท่าจานวนยอดหนี้ ที่ตกลง
ให้ชาระหนี้ ในแต่ละครัง้ และหักชาระหนี้ ได้ทนั ที

• ธนาคารอาจจาเป็ นต้องบอกเลิกสัญญาและดาเนิ นการทางกฎหมายต่อไป หากผูก้ ผู ้ ิดนัด/ผิดสัญญา/ลาออกจากงานที่ได้รบั
เงินเดือนอยูข่ ณะสมัครสินเชื่อบุคคลธนาคารกสิกรไทยนี้ และธนาคารมีสิทธิระงับการเบิกเงินกู ้ และ/หรือบอกเลิกสัญญาได้ทนั ที
และให้หนี้ ทั้งหมดถึงกาหนดชาระโดยทันที

• หากท่านมีปัญหาในการชาระคืนเงินกูย้ ืมตามเวลาที่กาหนด กรุณาแจ้งให้ธนาคารทราบทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาเงื่อนไขการ
ชาระคืนในรูปแบบอื่น
6. กรณีชาระเงินกูย้ มื ก่อนครบกาหนด
• ไม่มีคา่ ปรับชาระคืนก่อนกาหนด
7. ข้อกาหนดเกี่ยวกับผูค้ ้าประกันหรือหลักประกัน
• ไม่มี
8. การทาประกันวินาศภัยสาหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย
• ไม่มี
9. ความเสี่ยงที่สาคัญของผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อบุคคลกสิกรไทย
• กรณี ผกู ้ ชู ้ าระค่างวดล่าช้า ธนาคารจะปรับดอกเบี้ ยเป็ นอัตราดอกเบี้ ยผิดนัดชาระ
10. ข้อควรปฏิบตั ิ เมื่อลูกค้ามีความประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อของตนเอง
• การเปลี่ยนแปลงสถานที่จดั ส่งใบแจ้งหนี้ สถานที่จดั ส่งเอกสาร และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ
ติดต่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่ K-Contact Center 02-888-8888 กด 04 ตลอด 24 ชัว่ โมง
• การเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่ / ภูมิลาเนา
ติดต่อขอเปลี่ยนแปลงโดยกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน โดยขอแบบฟอร์มได้ที่
K-Contact Center 02-888-8888 กด 04 ตลอด 24 ชัว่ โมง หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
11. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลกสิกรไทยและช่องทางการติดต่อธนาคาร
• สอบถามได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
• สอบถาม K-Contact Center 02-888-8888 กด 04 ตลอด 24 ชัว่ โมง
12. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
• สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash)
• สินเชื่อบุคคลเพื่อสวัสดิการกสิกรไทย (K-Personal Loan for Welfare)
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับได้ตง้ั แต่วนั นี้ เป็ นต้นไป
หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นเป็ นข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการเบื้ องต้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง ทั้งนี้ ลูกค้าจะผูกพันกับธนาคาร
ตามคาขอซื้ อผลิตภัณฑ์หรือขอใช้บริการ หรือเงื่อนไขในสัญญาผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน หรือเงื่อนไขใดๆ ตามที่ธนาคารแจ้งให้ทราบ
เท่านั้น
คาเตือน : สถาบันการเงินหรือบริษัทจาเป็ นต้องดาเนิ นการทางกฎหมาย หากท่านไม่ชาระค่างวดอย่างสมา่ เสมอ

