ผูข้ ายผลิตภัณฑ์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
(กรุณาอ่านตารางการเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี และควรศึกษา ผูอ้ อกผลิตภัณฑ์ : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
รายละเอียดและเงือนไขโดยละเอียดก่อนทีท่านจะตัดสินใจซือหรื อใช้ ชือผลิตภัณฑ์ : บัตรเงินด่วน Xpress Cash
บริการผลิตภัณฑ์)
20 เมษายน 2565
ตารางการเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชือส่วนบุคคล

. คําอธิบายผลิตภัณฑ์บตั รเงินด่วน Xpress Cash
บัตรเงินด่วน Xpress Cash
เป็ นวงเงินสินเชือหมุนเวียนทีธนาคารกสิกรไทยอนุ มตั ิให้ท่านเพือเป็ นวงเงินสํารอง ให้ท่านคล่องตัวในการใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน โดยไม่ตอ้ งมีหลักทรัพย์
หรือบุคคลคําประกัน รวมถึงไม่มีการเสียดอกเบีย เมือไม่มีการใช้วงเงิน วงเงินสูงสุด เท่าของรายได้ โดยวงเงินอนุ มตั ิเป็ นไปตามเกณฑ์ธนาคาร
บริการเกียวกับผลิตภัณฑ์ :
บริการเบิกถอนเงินสดจากตู ้ ATM โดยใช้บตั ร
 บริการเบิกถอนเงินสด โดยใช้บตั รทีตู ้ ATM ทุกธนาคารทัวไทยได้ตลอด

ชัวโมง

บริการเบิกถอนเงินสดจากตู ้ ATM โดยไม่ตอ้ งใช้บตั ร
 บริการเบิกถอนเงินสด โดยไม่ตอ้ งใช้บตั รทีตู ้ K-ATM ผ่าน K PLUS
บริการเงินสดโอนไว (Cash Day1)
 บริการโอนเงินกูก้ อ้ นแรก เข้าบัญชีเงินฝากของผูก้ ู ้ โดยไม่ตอ้ งใช้บตั รและรหัสประจําตัว
บริการเงินสดทันใจโทรสังได้ (Call for Xpress Cash)
 บริการโอนเงินกู ้ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของท่าน โดยโทรสังให้ธนาคารโอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของท่าน ทีเบอร์
8888888

-

บริการเงินด่วนโอนเข้าบัญชี (Smart Cash)
 บริการโอนเงินกู ้ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของท่าน ผ่านช่องทาง K PLUS
บริการชําระสินค้า/บริการแบบเต็มจํานวน และ บริการชําระสินค้า/บริการแบบผ่อนชําระกับร้านค้าทีร่วมรายการ*
 ลูกค้าสามารถทําการซือสินค้า/บริการ ผ่านเครืองอนุ มตั ิเงินอัตโนมัติ (EDC: Electronic Data Capture) หรือ website กับร้านค้าทีร่วมรายการ
 กรณีผ่อนชําระ สามารถผ่อนชําระรายเดือนได้นานสูงสุด 36 เดือน ทังนี ขึนอยู่กบั โปรโมชันและข้อตกลงกับแต่ละร้านค้าทีร่วมรายการ
บริการเปลียนยอดใช้จา่ ยเต็มจํานวน เป็ นแบบผ่อนชําระผ่าน K PLUS (Smart Pay)
 ลูกค้าสามารถนํารายการซือสินค้า/บริการทีมีมูลค่าตังแต่ 1,000 บาทขึนไป เปลียนเป็ นยอดผ่อนชําระรายเดือนได้นานสูงสุด 36 เดือน
. ลักษณะทีสําคัญของผลิตภัณฑ์
 กรณีผสู ้ มัครมีรายได้ ตังแต่ 30,000 บาท/เดือนขึนไป วงเงินอนุ มตั ิสูงสุดไม่เกิน 5 เท่า ของรายได้ โดยวงเงินอนุ มตั ิเป็ นไปตามเกณฑ์ธนาคาร
 กรณีผูส้ มัครมีรายได้ ตํากว่า 30,000 บาท/เดือน วงเงินอนุ มตั ิสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่า ของรายได้ โดยวงเงินอนุ มตั ิเป็ นไปตามเกณฑ์ธนาคาร
และผูส้ มัครจะต้องมีวงเงินสินเชือส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ กับสถาบันการเงินหรือผูป้ ระกอบธุรกิจสินเชือส่วนบุคคลภายใต้การกํากับทีไม่ใช่
สถาบันการเงิน ไม่เกิน 3 แห่ง (ทังนี กรณีทีเป็ นลูกค้าทีมีหรือเคยมีวงเงินสินเชือส่วนบุคลภายใต้การกํากับ ก่อนวันที 1 กันยายน 2560 กับ
ธนาคาร สามารถคงวงเงินเดิมหรืออนุ มตั ิวงเงินใหม่สูงสุดไม่เกิน 5 เท่า ของรายได้เฉลียต่อเดือน หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าในบัญชีเงิน
ฝากของผูบ้ ริโภคเฉลียต่อเดือน)
 ไม่มีการเรียกเก็บดอกเบีย หากไม่มีการเบิกถอน/เบิกใช้วงเงิน
 ไม่มีค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า
 ไม่มีค่าธรรมเนี ยมรายปี
 ไม่มีค่าธรรมเนี ยมเบิกถอน/เบิกใช้วงเงิน
 ไม่มีค่าธรรมเนี ยมในการเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance)
 กดเงินง่ายโดยใช้บตั รทีตู ้ ATM ทัวไทย (ทีมีสัญลักษณ์ ATM Pool และ PLUS) ตลอด 24 ชม. สูงสุด 200,000 บาทต่อวัน ถอนได้สูงสุด 10
ครัง/วัน ครังละไม่เกิน 30,000 บาท (ขึนอยู่กบั ตู ้ ATM ทีลูกค้าใช้บริการ)
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กดเงินโดยไม่ใช้บตั รได้ทีตู ้ K-ATM สูงสุด 500,000 บาทต่อวัน ครังละไม่เกิน 30,000 บาท (ขึนอยู่กบั ตู ้ ATM ทีลูกค้าใช้บริการ)
ลูกค้าสามารถซือสินค้า/บริการ ผ่านเครืองอนุ มตั ิเงินอัตโนมัติ (EDC: Electronic Data Capture) หรือ website กับร้านค้าทีร่วมรายการ
ลูกค้าสามารถทํารายการผ่อนชําระเมือซือสินค้า/บริการกับร้านค้าทีร่วมรายการ
ลูกค้าสามารถเปลียนยอดชําระเต็มจํานวน เป็ นแบบผ่อนชําระ
อัตราดอกเบีย : แบบลดต้นลดดอกตังแต่ 18% - 25% ต่อปี (รวมดอกเบีย ค่าปรับ ค่าบริการต่างๆ)
อัตราดอกเบียจะคํานวณเป็ นรายวัน นับแต่วนั ทีกดเงินสด/รูดซือสินค้าเป็ นต้นไป จนกว่าจะชําระหนี เสร็จสิน
อัตราดอกเบียกรณีผิดนั ดชําระหนี : คิดดอกเบียในอัตราเพิมขึนจากดอกเบียกรณีปกติสูงสุดทีธนาคารอนุ มตั ิและแจ้งให้ลูกค้าทราบอีกไม่เกิน
3% ต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ของเงินต้นในงวดทีผิดนัดชําระ
. อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ
 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
. สิทธิและหน้าทีของลูกค้าตามข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์
 ชีแจงรายละเอียดวงเงินสินเชือส่วนบุคคลภายใต้การกํากับทีมีอยู่ ณ ปั จจุบนั และทีอยู่ระหว่างการยืนขอกับสถาบันการเงินอืนหรือผูป้ ระกอบ
ธุรกิจสินเชือบุคคลทีมิใช่สถาบันการเงินในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนหน้าจนถึงวันทียืนขอสินเชือหรือขอเพิมวงเงินกับธนาคารกสิกรไทย
 ชําระหนี ของวงเงินสินเชือ พร้อมดอกเบีย ค่าใช้จ่าย และเงินค่าธรรมเนี ยม (ถ้ามี) ให้แก่ธนาคาร เพือลดยอดหนี ทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1
(หนึ ง) ครัง โดยเลือกชําระ ดังนี
o สามารถเลือกชําระคืนเป็ นเงินสดหรือชําระโดยการหักบัญชี โดยชําระเป็ นจํานวนขันตํา % ของยอดเงินทีเรียกเก็บในใบแจ้งหนี
หรือ
บาท ขึนอยู่กบั จํานวนใดจะสูงกว่า หรือจะชําระเกินกว่าจํานวนเงินขันตําทีกําหนด สําหรับผูม้ ีรายได้น้อยกว่า ,
บาท ชําระเป็ นจํานวนขันตํา .
% ของยอดเงินทีเรียกเก็บในใบแจ้งหนี หรือ
บาท ขึนอยู่กบั จํานวนใดจะสูงกว่า หรือจะ
ชําระเกินกว่าจํานวนเงินขันตําทีกําหนด (เฉพาะรอบบัญชีเดือนเมษายน
– ธันวาคม
ธนาคารเรียกเก็บจํานวนเงินขัน
ตําต่อรอบบัญชีตามจริงโดยไม่กาํ หนดจํานวนเงินทีต้องชําระขันตําที
บาท )
o หรือ เลือกชําระโดยการหักบัญชีเต็มจํานวนตามใบแจ้งยอดบัญชีบตั รเงินด่วน Xpress Cash (โดยธนาคารคํานวณจากยอดคงค้าง
และคิดดอกเบียถึงวันทีวันสรุปยอดเท่านัน ทังนี จะมีดอกเบียเกิดขึนรายวันระหว่างวันสรุปยอดถึงวันทีหักบัญชี หากต้องการชําระ
บัญชีเป็ น บาท กรุณาติดต่อ K-Contact Center ได้ทีหมายเลข )
 เมือสมัครบริการหักบัญชีอตั โนมัติ ธนาคารจะทําการผูกบริการ SMS แจ้งข้อมูลครบกําหนดชําระ (SMS due alert) และ บริการ SMS แจ้งข้อมูล
ชําระการหักบัญชี (SMS payment alert) ให้โดยอัตโนมัติ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครและใช้บริการ หากไม่ประสงค์รับ SMS สามารถแจ้ง
ยกเลิกผ่าน K-Contact Center ได้ทีหมายเลข  สําหรับค่างวดผ่อนชําระสินค้า/บริการ และค่าธรรมเนี ยมอืนๆ (ถ้ามี) ตกลงชําระหรือยินยอมให้ธนาคารหักบัญชี (แล้วแต่กรณี) เต็มจํานวน
 สําหรับบัตรเงินด่วน Xpress Cash สําหรับผูม้ ีบญ
ั ชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยและเลือกการชําระโดยการหักบัญชี
 เพือความสะดวกในการชําระหนี ของท่านตามสัญญาฉบับนี ท่านตกลงยินยอมให้ธนาคารและ/หรือหน่ วยงานต้นสังกัดของท่าน ดําเนิ นการหัก
เงินเดื อนประจํา และ/หรือสิทธิอันพึงมีพึงได้เป็ นเงินของท่านจากบัญชีเงินเดือน และ/หรือบัญชีเงินฝากอืนๆที ท่านมีอยู่กับธนาคาร ตาม
ยอดเงินและกําหนดเวลาทีจะต้องผ่อนชําระกับนาคารตามสัญญาฉบับนี ได้ทนั ทีในวันทีมีการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากของท่านทังนี ธนาคารจะมี
หลักฐานการหักบัญชีให้ลูกค้าทราบ
 ทังนี ท่านสามารถเลือกชําระเต็มจํานวน/บางส่วน/ขันตํา ผ่านช่องทางการชําระเงินได้ตามปกติ โดยหากท่านมีการชําระเงินเข้ามาก่อนวันครบ
กําหนดชําระเงิน ทางธนาคารจะไม่หกั เงินผ่านบัญชีเงินเดือนซําอีก
ลูกค้าสามารถยกเลิกการใช้บตั รได้ทุกเมือโดยติดต่อ K-Contact Center เพือตรวจสอบยอดชําระปิ ดบัญชีเป็ นศูนย์
. กรณีลกู ค้าไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์
 ในกรณีทีท่านแจ้งข้อมูลรายละเอียดวงเงินสินเชือส่วนบุคคลภายใต้การกํากับทีมีอยู่ ณ ปั จจุบนั และทีอยู่ระหว่างการยืนขอกับสถาบันการเงินอืน
หรือผูป้ ระกอบธุรกิจสินเชือบุคคลทีมิใช่สถาบันการเงินในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนหน้าจนถึงวันทียืนขอสินเชือหรือขอเพิมวงเงินไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถูกต้อง ธนาคารอาจพิจารณาลดวงเงินหรือบอกเลิกวงเงินสินเชือบุคคลภายใต้การกํากับนี
 ในกรณีทีท่านผิดนัด หรือผิดสัญญาไม่ว่าข้อใดข้อหนึ ง ธนาคารคิดดอกเบียของเงินต้นในงวดทีผิดนัดชําระในอัตราเพิมขึนจากดอกเบียกรณีปกติ
สูงสุดทีธนาคารอนุ มตั ิและแจ้งให้ลูกค้าทราบอีกไม่เกิน 3% ต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี 50 บาทต่อรอบบัญชี (กรณีคา้ งชําระ 1 รอบบัญชี) และ 100 บาทต่อรอบบัญชี (กรณีคา้ งชําระมากกว่า
1 รอบบัญชี) สําหรับยอดหนี คา้ งชําระตังแต่ 1,000 บาทขึนไป
 ถ้าถึงกําหนดชําระคืนเงินกู ้ ดอกเบีย ดอกเบียผิดนั ดชําระ ค่าบริการ ค่าธรรมเนี ยม ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าปรับทีจะต้องชําระให้แก่ธนาคาร
แต่ท่านไม่ได้นํามาชําระ ท่านยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทใดๆ ทีท่านมีอยู่กบั ธนาคาร หรือเงินซึงอยู่ในความครอบครอง
ดูแล และ/หรือในอํานาจสังการของธนาคาร ไม่ว่าธนาคารจะได้รับฝากเงิน ได้การครอบครองดูแล และ/หรือได้อาํ นาจสังการนี มาโดยทางใด
เพือเข้าชําระหนี และ/หรือ ความรับผิดชอบของท่านได้ทนั ที โดยไม่จาํ ต้องบอกกล่าว ทังนี ธนาคารจะนําส่งหลักฐานการหักบัญชีให้ท่านทราบ
 ธนาคารอาจจําเป็ นต้องบอกเลิกสัญญาและดําเนิ นการทางกฎหมายต่อไป หากท่านผิดนัด/ผิดสัญญา และธนาคารมีสิทธิระงับการใช้วงเงิน
สินเชือ และ/หรือบอกเลิกสัญญาได้ทันที และให้หนี ตน้ เงินและดอกเบีย ค่าธรรมเนี ยม และจํานวนเงินอืนใดทีท่านต้องชําระให้แก่ธนาคาร
ภายใต้สญ
ั ญาฉบับนี ทงหมดถึ
ั
งกําหนดชําระโดยทันที
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. ความเสียงทีสําคัญของผลิตภัณฑ์
 โปรดเก็บรักษาบัตรและเลขรหัสประจําบัตร (Personal Identification Number “PIN”) ทีท่านได้รับไว้เป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยให้ผูอ้ ืนทราบ
รวมถึงไม่มอบหรือโอนบัตรหรือ PIN ให้บุคคลอืนใช้แทน และไม่เก็บบัตรและ PIN ไว้ในทีเดียวกัน
. สิงทีควรทราบเพิมเติม
 การเปลียนแปลงสถานทีจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชี หรือเอกสาร หรือหมายเลขโทรศัพท์
สามารถติดต่อขอเปลียนแปลงข้อมูลได้ที K-Contact Center ตลอด

ชัวโมง

 การเปลียนแปลงถินทีอยู่ / ภูมิลาํ เนา
ติดต่อขอเปลียนแปลงโดยกรอกแบบฟอร์มขอเปลียนแปลงทีอยู่ พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน โดยขอแบบฟอร์มได้ที K-Contact
Center ตลอด ชัวโมง หรือทีธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
 กรณีทีต้องชําระหนี หรือมีการเรียกเก็บค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนี ยมใดๆ ธนาคารจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบทุกครังก่อนถึงวันครบกําหนด
ชําระ
 กรณีทีธนาคารได้รบั ชําระหนี หรือค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนี ยมใดๆ ธนาคารจะนําส่งหลักฐานชําระเงินให้ลูกค้าทราบ
 กรณีมีการเปลียนแปลงเงือนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการทีมีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารจะแจ้งข้อมูลอันเป็ นสาระสําคัญ
ของการเปลียนแปลงทีชัดเจนให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า วัน
 การรับใบแจ้งยอดบัญชี กรณีสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash ผ่านช่องทาง K PLUS ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเงินด่ วน Xpress
Cash ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารสําคัญอืนๆ ทีธนาคารเห็นสมควร ให้ทางอีเมล
 การจัดสรรเงินทีธนาคารได้รับชําระหนี ธนาคารจะนํ าไปตัดชําระหนี ตามลําดับ ดังนี ( ) ดอกเบียรายการผ่อนชําระ (ถ้ามี) ( ) เงินต้น
รายการผ่อนชําระ (ถ้ามี) ( ) ค่าธรรมเนี ยม/ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนในรอบบิล (ถ้ามี) ( ) ดอกเบียเรียกเก็บรอบบิลปั จจุบนั ( ) เงินต้น ของยอด
เรียกเก็บตามรอบบิลทีค้างชําระนานทีสุดก่อน แล้วจึงค่อยตัดชําระหนี ตามรอบบิลทีค้างชําระรองลงมาตามลําดับ
 กรณีเลือกชําระเงินโดยการหักบัญชีอตั โนมัติ ธนาคารจะเรียกเก็บเงินทีครบกําหนดชําระตังแต่เวลา . น. ของวันทีครบกําหนดชําระ โดย
ธนาคารจะยึดถือเงินในบัญชีเท่ากับจํานวนหนี ทีถึงกําหนดชําระในแต่ละครังตังแต่เวลาดังกล่าวเพือดําเนิ นการหักเงินเข้าชําระหนี ทครบกํ
ี
าหนด
ชําระได้ จนกว่าธนาคารจะได้รบั ชําระหนี จาํ นวนนันครบถ้วน และลูกค้าจะเบิกถอนเงินได้เพียงจํานวนเงินส่วนทีเกินยอดทีธนาคารเรียกเก็บใน
แต่ละครังเท่านัน สําหรับค่างวดผ่อนชําระค่าสินค้า/บริการ (ถ้ามี) ธนาคารจะทําการหักบัญชีเต็มจํานวน โดยสามารถตรวจสอบยอดทีต้อง
ชําระได้จากใบแจ้งยอดบัญชีทีธนาคารจัดส่งให้
. รายละเอียดเพิมเติมเกียวกับผลิตภัณฑ์ และช่องทางการติดต่อของธนาคาร
 ผ่าน website :https://kbank.co/info_XPC
 สอบถามได้ทีธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
 สอบถาม K-Contact Center ตลอด
 LINE KBANK LIVE
. ผลิตภัณฑ์อนๆ
ื ทีน่าสนใจ

ชัวโมง

 สินเชือเงินด่วน Xpress Loan
คําเตือน :
1. ธนาคารจะคิดดอกเบียตังแต่วนั ทีลูกค้าได้รบั หรือถือว่าได้รบั เงินกู ้ กรณีลกู ค้าผิดนัดหรือชําระตํากว่ายอดชําระขันตํา จะมีดอกเบียและ
ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี เพิมเติม
2. โปรดทําความเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงือนไขก่อนลงนาม หากมีขอ้ สงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิมเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที หรือ KContact Center โทร 02-8888888
ข้อมู3.ลเพิมเติ
ม : ตารางแนบรายละเอี
ยดเกียวกับดอกเบี
างๆและเบียปรัหากท่
บทีสถาบั
นการเงิ
นอาจเรียากได้
ในการประกอบธุ
รกิจ
ธนาคารหรื
อบริษัททีธนาคารมอบหมายจํ
าเป็ นต้ยอค่งดําาบริเนิกนารต่
การทางกฎหมาย
านไม่
ชาํ ระยอดคงค้
งขันตํ
า หรือเต็มจํานวน
สินเชือส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ ตามเอกสารแนบ
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เอกสารแนบ1
รายละเอียดเกียวกับดอกเบีย ค่าบริการต่างๆ และเบียปรับในการใช้บริการบัตรเงินด่วน Xpress Cash
เริมใช้ตงแต่
ั วนั ที

กันยายน

1. ดอกเบีย ค่าบริการต่างๆ และ เบียปรับ
ดอกเบีย ดอกเบียผิดนัด ค่าบริการต่างๆ และ เบียปรับ
ค่าใช้จา่ ยตามทีได้จา่ ยไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ
2. ค่าใช้จา่ ยทีจ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
ค่าอากรแสตมป์ - ปิ ดต้นฉบับสัญญากูเ้ งิน

ตังแต่ 18% - 25% ต่อปี

3. ค่าใช้จา่ ยทีจ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอืน
3.1 ค่าใช้จ่ายในการชําระเงิน
- ชําระโดยหักบัญชีธนาคารอืน*
- ชําระทีเคาเตอร์ของธนาคารอืน*
- ชําระผ่านเครือง ATM ของธนาคารอืน*
- ชําระผ่านจุดบริการรับชําระเคาน์เตอร์เซอร์วิส **
- ชําระผ่านจุดบริการรับชําระเทสโก้โลตัสทุกสาขา **
- ชําระผ่านจุดบริการรับชําระบิกซีทุกสาขา **
- ชําระผ่านช่องทางทรูมนั นี (TrueMoney Express / Kiosk / Wallet)**
3.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
3.3 ค่าใช้จ่ายในกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย* (กรณีหกั ชําระหนี จากสถาบันการเงินอืน)
3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี ***
4. ค่าใช้จา่ ยทีเป็ นต้นทุนในการดําเนินงานของธนาคาร
4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี
4.2 ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200 บาทต่อครัง)
4.3 ค่าธรรมเนี ยมในการขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด
4.4 ค่าธรรมเนี ยมในการขอตรวจสอบรายการ
4.5 ค่าธรรมเนี ยมออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชํารุด (กรณีใช้บตั รในการเบิกถอน)
4.6 ค่าธรรมเนี ยมขอรหัสประจําตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม (กรณีใช้บตั รในการเบิกถอน)

หมายเหตุ : . ดอกเบียและค่าธรรมเนี ยมต่างๆ อาจมีการเปลียนแปลงได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าอากร บาท ต่อทุกๆ วงเงินกู ้ ,
บาท เศษของ ,
บาท คิดอากร บาท
(สูงสุดไม่เกิน ,
บาท)
(ไม่มีบริการ)
(ไม่มีบริการ)
(ไม่มีบริการ)
บาท / ครัง
บาท / ครัง
บาท / ครัง
บาท / ครัง
ไม่มี
ไม่มี
บาทต่อรอบบัญชี(กรณีคา้ งชําระ รอบ
บัญชี) และ
บาทต่อรอบบัญชี (กรณีคา้ ง
ชําระมากกว่า รอบบัญชี)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
100 บาท / ครัง
100 บาท / ครัง

. ไม่เรียกเก็บค่าบริการในกรณีชาํ ระโดยการหักบัญชี หรือชําระทีเคาน์เตอร์ หรือชําระทีเครือง ATM ของธนาคารกสิกรไทย
. * ปั จจุบนั ธนาคารยังไม่มีบริการนี
. ** เฉพาะผลิตภัณฑ์ ประเภททีสามารถใช้บริการได้
. *** เรียกเก็บค่าใช้จ่ายติดตามทวงถามหนี สาํ หรับสินเชือ Xpress Cash ทุกประเภท (รวมถึงสินเชือ K-Express Cash (สินเชือเงินสดทันใจกสิกร
ไทย) บัตรเงินด่วน Xpress Cash และสินเชือ Xpress Cash ภายใต้ชือ Dolfin Money by KBank) ธนาคารจะเรี ยกเก็บสําหรับยอดหนี คา้ งชําระตังแต่หนึ งพันบาท
ขึนไป (ยกเว้นสินเชือส่วนบุคคลภายใต้การกํากับอืนๆ หรือเป็ นไปตามเงือนไขทีธนาคารกําหนด) มี ผลตังแต่ กันยายน
โดยเริมเรียกเก็ บสําหรับยอด
ครบกําหนดชําระตังแต่ 17 ตุลาคม
6. อัตราดอกเบียกรณีผิดนัดชําระหนี คิดอัตราปกติตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน % รวมสูงสุดไม่เกิน % ต่อปี ในส่วนต้นเงินกูท้ ีผิดนัดชําระ
ในกรณี ทีผู ข้ อกูม้ ียอดหนี จากการใช้สินเชือ Xpress Cash ทุ กประเภท (รวมถึงสิ นเชือ K-Express Cash (สิ นเชื อเงินสดทันใจกสิกรไทย) บัต รเงินด่วน
Xpress Cash และสินเชือ Xpress Cash ภายใต้ชือ Dolfin Money by KBank) ค้างชําระเกินกว่าระยะเวลาทีกําหนด และธนาคารได้มอบหมายให้นิติบุคคลซึงเป็ นผู ้
ให้บริการเรียกเก็บหนี เป็ นผูต้ ิ ดตามทวงถามหนี ดังกล่าว และซึงในการติดตามหนี นัน จะมีค่าติดตามทวงถามหนี ตามที ธนาคารประกาศกําหนด และทีธนาคาร
หรือผูใ้ ห้บริการเรียกเก็บหนี ได้แจ้งให้ผูข้ อกูท้ ราบ
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