เอกสารขอมูลสำคัญของผลิตภัณฑ (Product Sale Sheet)
ผูออกผลิตภัณฑ : ธนาคารไทยเครดิต เพ�่อรายยอย จำกัด (มหาชน)
ชื่อผลิตภัณฑ : สินเชื่อหมุนเว�ยนสวนบุคคล

ขอมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2564

1. ประเภทผลิตภัณฑ
• เปนวงเงินสินเชือ่ หมุนเวียนเพือ่ อุปโภคบริโภคสวนบุคคลภายใตการกำกับของธนาคารแหงประเทศไทย ที่ไมตอ งมีหลักทรัพยคำ้ ประกันหรือบุคคลค้ำประกัน โดยคิดอัตราดอกเบีย้ แบบลดตนลดดอก
และอัตราดอกเบี้ยไมเกินเกณฑตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้จะไมมีการคิดดอกเบี้ยเมื่อไมมีการใชวงเงิน
2. ลักษณะของผลิตภัณฑ
• วงเงินอนุมัติสูงสุดไมเกิน 5 เทาของรายได สูงสุดไมเกิน 2 ลานบาท โดยไมมีคาธรรมเนียมแรกเขาและรายป และคาธรรมเนียมในการเบิกเงินสดลวงหนา สามารถเลือกชำระคืนเปนรายเดือน
ในรูปแบบทีต่ อ งการ ไมวา จะเปนชำระคืนแบบเต็มจำนวน หรือชำระคืนขัน้ ต่ำ 3% ของยอดใชจา ย หรือ 500 บาท แตตอ งไมตำ่ กวาดอกเบีย้ ทีเ่ กิดขึน้ ในเดือนนัน้ ๆ ขึน้ อยูก บั จำนวนใดจะสูงกวา
หรือจะชำระเกินกวาจำนวนเงินขั้นต่ำที่กำหนด
3. ดอกเบี้ย คาบริการตางๆ และเบี้ยปรับ
• อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดไมเกินรอยละ 25 ตอป
4. คาบริการ
• คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานราชการ : คาอากรแสตมป รอยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อ แตไมเกิน 10,000 บาท และอาจเปลี่ยนแปลงไดตามประกาศของทางราชการที่กำหนด
5. คาใชจายในการชำระเงิน /คาใชจายอื่นๆ
• คาใชจายในการชำระเงิน
o ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย
ไมมีคาใชจาย
o ธนาคารทหารไทยธนชาต
15-30 บาท/รายการ
o ธนาคารไทยพาณิชย
15-30 บาท/รายการ
o ธนาคารกรุงไทย
25 บาท/รายการ
(กรณีชำระตอรายการเกิน 50,000 บาท คิดคาธรรมเนียม 0.1% ของสวนทีเ่ กิน 50,000 บาท สูงสุดไมเกิน 1,000 บาท ชำระผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 15 บาท/รายการ)
o เคานเตอรเซอรวิส
15-20 บาท/รายการ
ชำระไดไมเกิน 49,000 บาท/รายการ
o เทสโกโลตัส
12 บาท/รายการ
ชำระไดไมเกิน 49,000 บาท/รายการ
o ไปรษณียไทย
15 บาท/รายการ
ชำระไดไมเกิน 50,000 บาท/รายการ
• คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้
o ไมเกิน 50 บาท/รอบการทวงถามหนี้ กรณีมีหนี้คางชำระ 1 งวด
o ไมเกิน 100 บาท/รอบการทวงถามหนี้ กรณีมีหนี้คางชำระมากกวา 1 งวด
o กรณีมีหนี้คางชำระหรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมที่ไมเกิน 1,000 บาท ไมเรียกเก็บคาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้
• คาขอใบแจงยอดบัญชีของแตละงวด (ชุดที่ 2 เปนตนไป)

ไมเรียกเก็บ

6. การใชวงเงินสินเชื่อ
• สามารถเบิกถอนผาน ศูนยลูกคาสัมพันธ โทร. 0 2697 5454 เวลา 08.00 น. - 22.00 น. จากนั้นธนาคารจะดำเนินการโอนไปยังบัญชี PromptPay ID ของลูกคา และ/หรือชองทางที่ธนาคารกำหนด
7. การชำระเงินคืนสินเชื่อ
• ชำระดวยเงินสดตามชองทางตางๆ ที่ทางธนาคารกำหนด
8. กรณีผิดเงื่อนไข
• อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ เทากับ อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามสัญญาบวกเพิ่มรอยละ 3 ตอปแตไมเกินรอยละ 25 ตอป ของเงินตนที่คางชำระทั้งจำนวน
• หากผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝากทุกประเภท หรือเงินอื่นใดก็ตามที่มีอยูกับธนาคาร เพื่อชำระหนี้ตนเงิน ดอกเบี้ย และคาใชจายที่เกี่ยวของได
• หากทานผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารอาจจำเปนตองบอกเลิกสัญญาและดำเนินการทางกฎหมายตอไป
9. การแจงการไดรับชำระเงิน
• จัดสงเอกสารการชำระเงินใหแกลูกคาทุกเดือนทาง E-mail ตามที่ลูกคาไดแจงไวกับธนาคาร โดยแจงรายละเอียดรายการที่ลูกคาไดชำระ เชน จำนวนตนเงิน ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด (ถามี )
คาธรรมเนียม/เบี้ยปรับ (ถามี) จำนวนทั้งหมดที่ชำระคางวดสินเชื่อใหแกธนาคารแลว
10. การแจงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใหบริการ
• ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใหบริการ อัตราดอกเบี้ย คาธรรมเนียม ที่ทำใหลูกคาเสียประโยชน ธนาคารจะทำการแจงลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน
11. ชองทางในการติดตอธนาคาร เพื่อสอบถามขอมูล /แจงเปลี่ยนแปลงขอมูล
• สาขาของธนาคาร ทุกสาขา
• ศูนยลูกคาสัมพันธ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย โทร. 0 2697 5454
• www.tcrbank.com
ขอควรระวัง !!
• อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ เปนการอางอิง อัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศของธนาคาร ซึ่งขณะนี้อัตราดอกเบี้ย MRR เทากับอัตรารอยละ 8.80 ตอป อัตราดอกเบี้ย MRR อาจเปลี่ยนแปลง
ตามประกาศของธนาคาร โดยคิดดอกเบี้ยตามที่ใชจริงและคิดเปนรายวัน
• ดอกเบี้ยคิดตั้งแตวันที่ไดเบิกถอน โดยหากผิดนัดชำระ อาจมีดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และคาใชจายในการติดตามทวงหนี้เพิ่ม
• ธนาคารอาจมีความจำเปนตองติดตามทวงถามหนีจ้ ากทาน และ/หรือผูเ กีย่ วของ ธนาคารอาจดำเนินการดังกลาวดวยตนเอง และ/หรืออาจมอบหมายใหบคุ คลทีป่ ระกอบธุรกิจติดตามทวงถาม
หนี้เปนผูดำเนินการแทนธนาคารก็ได
ชองทางการรองเรียน
• ทานสามารถติดตอผานสาขาธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย หรือศูนยลูกคาสัมพันธ โทร. 0 2697 5454
• ศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) โทร. 1213 หรืออีเมล fcc@bot.or.th
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