ตารางการเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล
ผูข้ ายผลิตภัณฑ์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
(กรุณาอ่านตารางการเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรศึกษา ผูอ้ อกผลิตภัณฑ์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
รายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้ อหรือใช้ ชื่อผลิตภัณฑ์ : สินเชือ่ เงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) ทุกประเภท/
บริการผลิตภัณฑ์)
บัตรเงินด่วน Xpress Cash
8 กรกฎาคม 2562
1. คาอธิบายผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) ทุกประเภท/บัตรเงินด่วน Xpress Cash
สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) ทุกประเภท/ บัตรเงินด่วน Xpress Cash
เป็ นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่ธนาคารกสิกรไทยอนุ มตั ิให้ท่านเพื่อเป็ นวงเงินสารอง ให้ท่านคล่องตัวในการใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน โดยไม่ตอ้ งมีหลักทรัพย์
หรือบุคคลค้าประกัน รวมถึงไม่มีการเสียดอกเบี้ ย เมื่อไม่มีการใช้วงเงิน
บริการอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ :
บริการเงินสดโอนไว
บริการโอนเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุ มัติเข้าบัญชีออมทรัพย์ของท่าน ภายใน 2 วันหลังจากได้รับการอนุ มัติสินเชื่อ สมัครได้ ณ วันที่กรอกใบ
สมัครผลิตภัณฑ์
บริการเงินสดทันใจโทรสัง่ ได้
บริการโอนเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุ มัติเข้าบัญชีออมทรัพย์ของท่าน โดยโทรสัง่ ให้ธนาคารโอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากของท่ านง่ายๆ สมัค ร
บริการ / โทรสัง่ เงิน โทร 02-8888888
บริการหักบัญชีอตั โนมัติเพื่อชาระบัตร Xpress Cash
บริการชาระโดยการหักบัญชี เฉพาะบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เป็ นจานวนขั้นตา่ 5% ของยอดคงค้างตามใบแจ้งยอดหรือไม่น้อยกว่า 500 บาท
ขึ้ นอยู่กบั จานวนใดจะสูงกว่า (สาหรับลูกค้ารายได้น้อยกว่า 15,000 บาท หักบัญชีอตั โนมัติเป็ นจานวนขั้นตา่ 3% ของยอดคงค้างตามใบแจ้ง
ยอด และไม่นอ้ ยกว่า 200 บาท ต่อรอบบัญชี) เมื่อสมัครบริการชาระโดยการหักบัญชี
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
บริการเพิ่มเติมสาหรับบัตรเงินด่วน Xpress Cash
บริการชาระสินค้า/บริการแบบเต็มจานวน และ บริการชาระสินค้า/บริการแบบผ่อนชาระกับร้านค้าที่ร่วมรายการ
ลูกค้าสามารถทาการซื้ อสินค้า/บริการกับร้านค้าที่ร่วมรายการ ผ่านเครื่องอนุ มตั ิเงินอัตโนมัติ (EDC: Electronic Data Capture) หรือ website
กรณีผ่อนชาระ สามารถผ่อนได้สงู สุดที่ 72 เดือน (ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั โปรโมชัน่ และข้อตกลงกับแต่ละร้านค้า)
ดอกเบี้ ยบริการชาระสินค้า/บริการแบบเต็มจานวน เท่ากับดอกเบี้ ยกดเงินสดตามปกติ
ดอกเบี้ ยบริการชาระสินค้า/บริการแบบผ่อนชาระ ขึ้ นอยู่กบั โปรโมชัน่ และข้อตกลงกับแต่ละร้านค้า)
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 นลูกค้าที่มีหรือเคยมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคลภายใต้
การกากับก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 กับธนาคาร สามารถคงวงเงินเดิมหรืออนุ มตั ิวงเงินใหม่สงู สุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนหรือ
กระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าในบัญชีเงินฝากของผูบ้ ริโภคเฉลี่ยต่อเดือน)
อัตราดอกเบี้ ยลดต้นลดดอก รวมถึงไม่มีการเสียดอกเบี้ ย หากไม่มีการใช้วงเงิน
ไม่มีค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า
ไม่มีค่าธรรมเนี ยมรายปี
ไม่มีค่าธรรมเนี ยมในการเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance)
กดง่ายที่ตู้ ATM ทุกธนาคารทัว่ ไทยตลอด 24 ช.ม.สูงสุด 200,000 บาทต่อวัน ถอนได้สงสุด 10 ครั้ง/วัน ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท
ชาระคืนขั้นตา่ 5% หรือ 500 บาท ขึ้ นอยู่กบั จานวนใดจะสูงกว่า (กรณีรายได้นอ้ ยกว่า 15,000 บาท ชาระคืนขั้นตา่ 3% หรือ 200 บาท ขึ้ นอยู่
กับจานวนใดจะสูงกว่า)
สาหรับบัตร บัตรเงินด่วน Xpress Cash ลูกค้าสามารถทาการซื้ อสินค้า/บริการ และผ่อนชาระการซื้ อสินค้า/บริการกับร้านค้าที่ร่วมรายการ
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อัตราดอกเบี้ ย : แบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี (รวมดอกเบี้ ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ

วงเงิน(บาท)

K-Express Cash ทุก
ประเภท/ Xpress
Cash
20%
24%
27%

K-Express Cash ทุกประเภท/Xpress Cash
สาหรับผูม้ ีบญ
ั ชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกร
ไทยและเลือกการชาระเงินโดยการหักบัญชี*
18%
22%
26%

โครงการกูบ้ า้ น (กรณีจดจานอง) สมัคร
คู่บตั ร K-Express Cash /Xpress Cash

> 240,001
16%
80,001 - 240,000
18%
< 80,000
20%
หมายเหตุ
อัตราดอกเบี้ ยตามตารางนี้ สาหรับลูกค้าที่มีประวัติ สถานภาพบัญชี และคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดเท่านั้น
*ชาระโดยการหักบัญชีจากยอดสินเชื่อคงค้างขั้นตา่ 5% ผ่านบัญชีเงินเดือนธนาคารกสิกรไทย (สาหรับลูกค้ารายได้น้อยกว่า 15,000 บาท หัก
บัญชีจากยอดสินเชื่อคงค้างขั้นตา่ 3% ของยอดคงค้างตามใบแจ้งยอด และไม่นอ้ ยกว่า 200 บาท ต่อรอบบัญชี)
อัตราดอกเบี้ ยผ่อนชาระสินค้า/บริการ เฉพาะบัตร Xpress Cash ขึ้ นอยู่กบั โปรโมชัน่ ของแต่ละสินค้าและร้านค้าที่ร่วมรายการ / อัตราดอกเบี้ ย
ชาระสินค้า/บริการแบบเต็มจานวน ใช้อตั ราดอกเบี้ ยปกติตามอัตราดอกเบี้ ยกดเงินสด
3. อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ
ค่าใช้จ่ายที่ จ่ายให้แก่ห น่ วยงานราชการ : ค่ าอากรแสตมป์ 1 บาท ต่อทุกๆ วงเงินกู ้ 2,000 บาท เศษของ 2,000 บาทคิดอากร 1 บาท
(สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่ วยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น
ค่าใช้จ่ายในการชาระเงิน
- ชาระผ่านจุดบริการรับชาระเคาน์เตอร์เซอร์วิส
15 บาท/ครั้ง
- ชาระผ่านจุดบริการรับชาระเทสโก้โลตัสทุกสาขา
10 บาท/ครั้ง
- ชาระผ่านจุดบริการรับชาระบิ๊กซีทุกสาขา
10 บาท/ครั้ง
- ชาระผ่านที่ทาการไปรษณียท์ ี่มีเครื่องหมาย Pay @ Post 10 บาท/ครั้ง
- ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
88 บาท/รอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายที่เป็ นต้นทุนในการดาเนิ นงานของธนาคาร
- ค่าธรรมเนี ยมออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชารุด (กรณีใช้บตั รในการเบิกถอน) 100 บาท/ครั้ง
- ค่าธรรมเนี ยมขอรหัสประจาตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม (กรณีใช้บตั รในการเบิกถอน) 100 บาท/ครั้ง
4. หน้าที่ของลูกค้าตามข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์
ชี้ แจงรายละเอียดวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีอยู่ ณ ปั จจุบนั และที่อยู่ระหว่างการยื่นขอกับสถาบันการเงิน อื่นหรือผูป้ ระกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลที่
มิใช่สถาบันการเงินในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนหน้าจนถึงวันที่ยื่นขอสินเชื่อหรือขอเพิ่มวงเงิน
ชาระหนี้ ของวงเงินสินเชื่อ พร้อมดอกเบี้ ย ค่าใช้จ่าย และเงินค่าธรรมเนี ยม (ถ้ามี) ให้แก่ธนาคาร เพื่อลดยอดหนี้ ทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1
(หนึ่ ง) ครั้ง โดยเลือกชาระ ดังนี้
- สามารถเลือกชาระคืนเป็ นจานวนขั้นตา่ 5% ของยอดเงินที่เรียกเก็บในใบแจ้งหนี้ หรือ 500 บาท ขึ้ นอยู่กบั จานวนใดจะสูงกว่า หรือจะชาระ
เกินกว่าจานวนเงินขั้นตา่ ที่กาหนด (สาหรับลูกค้ารายได้นอ้ ยกว่า 15,000 บาท หักบัญชีอตั โนมัติเป็ นจานวนขั้นตา่ 3% ของยอดคงค้างตาม
ใบแจ้งยอด และไม่นอ้ ยกว่า 200 บาท ต่อรอบบัญชี)
ชาระคืนเต็ มจานวนที่ท่านเบิกถอนรวมดอกเบี้ ย โดยการชาระคืนเต็มจานวนยอดเงินในใบแจ้งหนี้ ยอดเงินจะคานวณถึง ณ วันสรุปยอดบัญชี
เท่านั้น ดังนั้น กรณีที่ท่านต้องการชาระคืนเต็มจานวนที่ท่านเบิกถอนรวมดอกเบี้ ย (ชาระปิ ดยอดทั้งหมด) กรุณาสอบถามยอดคงค้างที่ตอ้ งชาระ
คืนก่อนทุกครั้ง โดยสามารถสอบถามยอดคงค้างได้จากหลากหลายช่องทาง ผ่าน K-Contact
สาหรับสินเชื่อ K-Express Cash ทุกประเภท/Xpress Cash สาหรับผูม้ ีบญ
ั ชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยและเลือกการชาระเงินโดยการหัก
บัญชี
- เพื่อความสะดวกในการชาระหนี้ ของท่านตามสัญญาฉบับนี้ ท่านตกลงยินยอมให้ธนาคารและ/หรือหน่ วยงานต้นสังกัดของท่าน ดาเนิ นการ
หักเงินเดือนประจา และ/หรือสิทธิอนั พึงมีพึงได้เป็ นเงินของท่านจากบัญชีเงินเดือน และ/หรือบัญชีเงินฝากอื่นๆ ที่ท่านมีอยู่กบั ธนาคาร ตาม
ยอดเงินและกาหนดเวลาที่จะต้องผ่อนชาระกับธนาคารตามสัญญาฉบับนี้ ได้ทนั ทีในวันที่มีการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากของท่าน
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4. หน้าที่ของลูกค้าตามข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์ (ต่อ)
- ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกชาระเต็มจานวน/บางส่วน/ขั้นตา่ ผ่านช่องทางการชาระเงินได้ตามปกติ โดยหากท่านมีการชาระเงินเข้ามาก่อนวัน
ครบกาหนดชาระเงิน ทางธนาคารจะไม่หกั เงินผ่านบัญชีเงินเดือนซ้าอีก
ทั้งนี้ หากท่านพ้นสภาพการเป็ นพนักงานต้องย้ายไม่ว่าจะเป็ นการย้ายสังกัด ย้ายข้ามเขตไปยังจังหวัดอื่นใด และ/หรือการกระทาใดๆ ในลักษณะ
ที่ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จ่ายเงินเดือนให้แก่ท่าน หรือผิดไปจากที่แจ้งไว้แก่ธนาคาร ท่านตกลงให้ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ ยในอัตรา
ตามที่สงู ขึ้ นตามที่ธนาคารประกาศกาหนด
ในกรณีที่ท่านประสงค์จะเลิกสัญญาก่อนกาหนดเวลา 1 (หนึ่ ง) ปี หรือภายหลังจากระยะเวลาที่ยืดออกไปแล้ว ท่านจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าก่อนวันที่ท่านประสงค์จะให้มีผลเป็ นการเลิกสัญญา และเมื่อธนาคารรับทราบความประสงค์แล้ว ธนาคารมีสิทธิที่
จะระงับการใช้วงเงินตามสัญญาฉบับนี้ ได้ทันที โดยถือว่า ท่านได้รับทราบวิธีปฏิบัติเช่นนี้ แล้ว ในวันที่ทาสัญญาฉบับนี้ และหากมีหนี้ ค้างชาระ
เท่าใด ท่านจะต้องชาระเงินคืนให้ ธนาคารภายในไม่เกินวันที่ท่านประสงค์จะเลิกสัญญานั้น
5. กรณีลกู ค้าไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์
ในกรณีที่ท่านแจ้งข้อมูลรายละเอียดวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีอยู่ ณ ปั จจุบนั และที่อยู่ระหว่างการยื่นขอกับสถาบันการเงิน อื่นหรือผูป้ ระกอบ
ธุรกิจสินเชื่อบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงินในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนหน้าจนถึงวันที่ยื่นขอสินเชื่อหรือขอเพิ่มวงเงิน ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
ธนาคารอาจพิจารณาลดวงเงินหรือบอกเลิกวงเงินสินเชื่อบุคคล
ในกรณีที่ท่านผิดนัด หรือผิดสัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ ง ท่านตกลงให้ธนาคารคิดดอกเบี้ ยในส่วนที่ผิดนัดได้ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ ย
สูงสุดที่ธนาคารประกาศเรียกเก็บจากสินเชื่อสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) ทุกประเภท/บัตรเงินด่วน Xpress Cash นับแต่
วันที่ท่านผิดนัด หรือผิดสัญญา ซึ่งขณะทาสัญญาฉบับนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 28 (ยี่สิบแปด) ต่อปี
ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
88 บาท/รอบบัญชี
สิทธิในการหักกลบลบหนี้ : ท่านยินยอมให้ธนาคารมีอานาจหักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีเงินฝากประเภทอื่นๆ ที่ท่าน
ฝากหรือมีอยู่กับธนาคารซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลรักษา และ/หรือในอานาจสัง่ การของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะได้รับฝากเงิน ได้การ
ครอบครองดูแล และ/หรือได้อานาจสัง่ การนี้ มาโดยทางใดก็ตามได้ทันที เพื่อเป็ นการชาระหนี้ และ/หรือชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากท่านตาม
สัญญาฉบับนี้ ได้ท้งั หมด โดยธนาคารไม่จาต้องบอกกล่าวถึงการหักบัญชีและไม่จาเป็ นต้องทาหลักฐานการหักบัญชี และ/หรือเอกสารอื่นใดให้กบั
ท่านอีก
ธนาคารมีสิทธิยึดถือ (hold) เงินในบัญชีเงินฝากทั้งที่มีอยู่แล้ว ในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีขึ้นในภายหน้า เท่าจานวนยอดหนี้ ที่ตกลงให้ชาระหนี้ ใน
แต่ละครั้ง และหักชาระหนี้ ได้ทนั ที
ธนาคารอาจจาเป็ นต้อ งบอกเลิกสัญญาและดาเนิ นการทางกฎหมายต่อไป หากท่านผิดนั ด /ผิดสัญญา และธนาคารมีสิทธิระงับการใช้วงเงิน
สินเชื่อ และ/หรือบอกเลิกสัญญาได้ทนั ที และให้หนี้ ต้นเงินและดอกเบี้ ย ค่าธรรมเนี ยม และจานวนเงินอื่นใดที่ท่านต้องชาระให้แก่ธนาคารภายใต้
สัญญาฉบับนี้ ทั้งหมดถึงกาหนดชาระโดยทันที
6. ความเสี่ยงที่สาคัญของผลิตภัณฑ์
โปรดเก็บรักษาเลขรหัสประจาบัตร (Personal Identification Number “Pin”) ที่ท่านได้รบั ไว้เป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยให้ผอู้ ื่นทราบ รวมถึงไม่มอบ
หรือโอนบัตรหรือเลขรหัสประจาบัตรให้บุคคลอื่นใช้แทน และไม่เก็บรหัสและบัตรไว้ในที่เดียวกัน
7. ข้อควรปฏิบตั ิ เมื่อลูกค้ามีความประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อของตนเอง
การเปลี่ยนแปลงสถานที่จดั ส่งใบแจ้งหนี้ สถานที่จดั ส่งเอกสาร และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ
ติดต่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 ตลอด 24 ชัว่ โมง
การเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่ / ภูมิลาเนา
ติดต่อขอเปลี่ยนแปลงโดยกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน โดยขอแบบฟอร์มได้ที่ K-Contact
Center 02-8888888 ตลอด 24 ชัว่ โมง หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
8. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และช่องทางการติดต่อของธนาคาร
ผ่าน website :
https://www.kasikornbank.com/th/personal/Loan/personal-loan/Pages/XpressCash.aspx
สอบถามได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
สอบถาม K-Contact Center 02-8888888 ตลอด 24 ชัว่ โมง
9. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย (K-Personal Loan)
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับได้ต้งั แต่วนั นี้ เป็ นต้นไป
ข้อมูลเพิ่มเติม : ตารางแนบรายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ ย ค่าบริการต่างๆและเบี้ ยปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ ตามเอกสารแนบ 1
คาเตือน : ธนาคารจาเป็ นต้องดาเนิ นการทางกฎหมาย หากท่านไม่ชาระยอดคงค้างขั้นตา่ หรือเต็มจานวน มิฉะนั้น ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ ย ยอดหนี้ คงค้างนับจากวันที่มีการเบิกถอนวงเงินสินเชื่อ
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