ผูข้ ายผลิตภัณฑ์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ตารางการเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล
(กรุณ าอ่านตารางการเปิ ดเผยข้อมูล ผลิ ตภัณ ฑ์ฉ บับนี้ และควรศึ กษา ผูอ้ อกผลิตภัณฑ์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
: สินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักนาส่งกสิกรไทย
รายละเอีย ดและเงื่อนไขโดยละเอีย ดก่อนที่ ท่ า นจะตัดสิ นใจซื้ อหรื อใช้ ชื่อผลิตภัณฑ์
(K-Personal Loan for Welfare MOU)
บริการผลิตภัณฑ์)
เริ่มใช้
: 1 เมษายน 2564
1. คาอธิบายผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักนาส่งกสิกรไทยโดยย่อ
• สิน เชื่อบุค คลสวัส ดิ การหักนาส่ งกสิ กรไทย (K-Personal Loan for Welfare MOU) เป็ นสิ นเชื่อบุค คลประเภทไม่มีห ลักประกัน
สาหรับพนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประเภท วงเงินกู ้ (Term Loan) ที่ตอบสนองความต้องการทางด้านการเงิน
สาหรับการนาไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ซึ่งบริษัท/หน่ วยงานที่ลูกค้าสังกัดอยู่จะต้องมีการทาบันทึกข้อตกลง
สนับสนุ นทางการเงิน (MOU) กับธนาคาร
2. ลักษณะที่สาคัญของผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักนาส่งกสิกรไทย
• รายได้ 7,500- 14,999 บาท วงเงินสินเชื่อขั้นตา่ 6,000 บาท สูงสุด 4 เท่าของรายได้
• รายได้ 15,000 บาทขึ้ นไป วงเงินสินเชื่อขั้นตา่ 10,000 บาท สูงสุ ด 5 เท่ าของรายได้ต่อเดือน เฉพาะผูม้ ีบัญชีเงินเดื อนกับ
ธนาคารกสิกรไทยรับวงเงินสูงสุด 7เท่าของรายได้
• สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
• อัตราดอกเบี้ ย : 16% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก
• อัตราดอกเบี้ ยผิดนัดชาระหนี้ : คิดอัตราดอกเบี้ ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3 % ต่อปี
• ระยะเวลาการผ่อนชาระขึ้ นกับวงเงินที่อนุ มตั ิดงั นี้
o วงเงิน 6,000 บาท ถึง 20,000 บาท เลือกระยะเวลาการผ่อนชาระ 12, 18 , 24 เดือน (ไม่เกิน 2 ปี )
o วงเงิน 20,001 บาท ถึง 1,500,000 บาท เลือกระยะเวลาการผ่อนชาระ 12, 18, 24, 36, 48, 60 เดือน (ไม่เกิน 5 ปี )
• การคานวณดอกเบี้ ย : แบบรายวัน
3. อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ
• ค่าอากรที่ตอ้ งจ่ายให้แก่ราชการ/หน่ วยงานอื่น ดังนี้
o ค่าอากรติดสัญญาเงินกูอ้ ตั ราเงินกู ้ 2,000 บาทต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท
สูงสุดไม่ เกิน 10,000 บาท
4. หน้าที่ของลูกค้าตามข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักนาส่งกสิกรไทย
• ชาระเงินต้นและดอกเบี้ ย งวดละเท่าๆกันทุกเดือน โดย บริษัท/หน่ วยงานที่ผกู ้ สู ้ งั กัดอยู่เป็ นผูห้ กั ชาระค่างวดนาส่งธนาคารจกว่าจะ
ชาระหนี้ เสร็จสิ้ น
• หลังจากที่มีการเบิกเงินกูใ้ นงวดแรก ผูก้ จู ้ ะต้องเริ่มชาระคืนเงินกูใ้ ห้ธนาคารในเดือนถัดไป ถัดจากเดือนที่มีการเบิกเงินกูง้ วดแรก
• หากผูก้ พู ้ น้ สภาพการเป็ นพนักงานของบริษัท/หน่ วยงานต้นสังกัด ผูก้ ยู ้ ินยอมให้ธนาคารมีสิทธิที่จะถือว่าเป็ นกรณีที่ผูก้ ผู ้ ิดนัดชาระ
หนี้ และให้ถือว่าภาระหนี้ ทั้งหมดของผูก้ ูถ้ ึงกาหนดชาระทันที และ/หรือธนาคารสามารถยกเลิกวงเงินได้ทันทีแม้ว่าจะมีวงเงิน
เหลืออยู่อีกก็ตาม และยินยอมให้ธนาคารรับเงิน และ/หรือสิทธิอันพึงได้รับเป็ นเงิน หรือเงินใดๆ ที่ผูก้ ูม้ ีอยู่ให้กบั ธนาคาร เพื่อ
นามาชาระหนี้ ได้ทนั ที
5. กรณีลกู ค้าไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักนาส่งกสิกรไทย
• อัตราดอกเบี้ ยกรณีผิดนัดชาระหนี้ คิดอัตราดอกเบี้ ยปกติสูงสุดตามสัญญากูบ้ วกอีกไม่เกิน 3% คานวณบนฐานเงินต้นของค่างวดที่
ค้างชาระในแต่ละงวดจนถึงวันฟ้ อง และคานวณบนฐานเงินต้นทั้งหมดนับถัดจากวันฟ้ องเป็ นต้นไป
• สิทธิในการหักกลบลบหนี้ : ผูก้ ยู ้ ินยอมให้ธนาคารมีอานาจหักเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ผกู ้ ฝู ้ ากหรือมีอยู่กบั ธนาคารซึ่งอยู่
ในความครอบครองดูแลรักษา และ/หรือในอานาจสัง่ การของธนาคารไม่วา่ ธนาคารจะได้รบั ฝากเงิน ได้การครอบครองดูแล และ/
หรือได้อานาจสัง่ การนี้ มาโดยทางใดก็ตามได้ทนั ที เพื่อเป็ นการชาระหนี้ และ/หรือชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากผูก้ ตู ้ ามสัญญาฉบับนี้
ได้ท้งั หมด โดยธนาคารไม่จาต้องบอกกล่าว ทั้งนี้ ธนาคารจะทาหลักฐานการหักบัญชีให้ผกู ้ ู ้
• ธนาคารมีสิทธิยึดถือ (hold) เงินในบัญชีเงินฝากทั้งที่มีอยู่แล้ว ในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีขนในภายหน้
ึ้
า เท่าจานวนยอดหนี้ ที่ตกลง
ให้ชาระหนี้ ในแต่ละครั้ง และหักชาระหนี้ ได้ทนั ที
• ธนาคารอาจจาเป็ นต้องเรียกหนี้ ทั้งหมดคืนและดาเนิ นการทางกฎหมายต่อไป หากผูก้ ผู ้ ิดนัด / ผิดสัญญา และธนาคารมีสิทธิ
ยกเลิกวงเงิน และให้หนี้ ทั้งหมดถึงกาหนดชาระโดยทันที
6. กรณีชาระเงินกูย้ ืมก่อนครบกาหนด
• ผูก้ สู ้ ามารถชาระเงินกูย้ ืมก่อนครบกาหนดสัญญาได้โดยไม่มีค่าปรับ
7. ข้อกาหนดเกี่ยวกับผูค้ ้าประกันหรือหลักประกัน

•

ไม่มี

8. การทาประกันวินาศภัยสาหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักนาส่งกสิกรไทย
• ไม่มี
9. ความเสี่ยงที่สาคัญของผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักนาส่งกสิกรไทย
• กรณีผกู ้ ชู ้ าระค่างวดล่าช้า ธนาคารจะปรับดอกเบี้ ยเป็ นอัตราดอกเบี้ ยผิดนัดชาระ
10. ข้อควรปฏิบตั ิ เมื่อลูกค้ามีความประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อของตนเอง
• การเปลี่ยนแปลงสถานที่จดั ส่งใบแจ้งหนี้ สถานที่จดั ส่งเอกสาร และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ
o ติดต่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 กด 04 ตลอด 24 ชัว่ โมง
• การเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่ / ภูมิลาเนา
o ติดต่อขอเปลี่ ยนแปลงโดยกรอกแบบฟอร์ม ขอเปลี่ ยนแปลงที่ อยู่ พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจ าตัวประชาชน โดยขอ
แบบฟอร์มได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 กด 04 ตลอด 24 ชัว่ โมง หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
11. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักนาส่งกสิกรไทย และช่องทางการติดต่อธนาคาร
หากมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่
• ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (K-Contact Center) : 02-8888888 หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
• กรณีที่ตอ้ งชาระหรือมีการเรียกเก็บใดๆ ธนาคารจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบทุกครั้งก่อนถึงวันครบกาหนดชาระ
• กรณีที่ธนาคารได้รบั ชาระหนี้ คืน ธนาคารจะนาส่งหลักฐานชาระหนี้ ให้ลูกค้าทราบ
• กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารจะแจ้งข้อมูลอันเป็ น
สาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
12. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
• บัตรเงินด่วน ( Xpress Cash)
• สินเชื่อเงินด่วน (Xpress Loan)
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับได้ต้งั แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป
ข้อมูลเพิ่มเติม : (ใช้ระบุขอ้ มูลเพิ่มเติมที่ลูกค้าควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์)

คาเตือน : ธนาคารจาเป็ นต้องดาเนิ นการทางกฎหมาย หากท่านไม่ชาระค่างวดอย่างสมา่ เสมอ
: โปรดทาความเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนลงนาม หากมีขอ้ สงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือ K-Contact Center โทร 02-8888888 หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

