ตารางการเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
สินเชื่อบุคคลExtraCash สาหรับพนักงานประจา
(กรุ ณาอ่านตารางการเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี ้ และควรศึกษารายละเอียดและ
เงื่อนไขโดยรายละเอียดก่อนที่ทา่ นจะตัดสินใจซือ้ หรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)

ชื่อผู้ขายผลิตภัณฑ์ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ผู้ออกผลิตภัณฑ์ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อบุคคล ExtraCash
วันเดือนปี
: 15 ธันวาคม 2564

1. ผลิตภัณฑ์นีค้ ืออะไร
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล ExtraCash เป็ นบริการสินเชื่ออเนกประสงค์ให้แก่บคุ คลธรรมดาในรูปแบบของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan) เพื่อเป็ นวงเงินสารองสาหรับใช้
จ่ายในการอุปโภคบริโภค ส่วนบุคคลโดยไม่ตอ้ งใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลคา้ ประกัน สามารถเบิกถอนวงเงินผ่าน แอปพลิเคชัน CIMBTHAI Digital Banking ซึง่ ลูกค้าสามารถโอนเงินจาก
บัญชีสนิ เชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคชที่ลกู ค้าได้รบั อนุมตั ิ ไปยังบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารอื่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยชื่อบัญชีออมทรัพย์ตอ้ งตรงกันกับชื่อที่สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล
เอ็กซ์ตร้าแคช และไม่มีคา่ ธรรมเนียมใดๆ ในการโอนเงินต่างธนาคาร

2. ผลิตภัณฑ์นีม้ ีลักษณะสาคัญอะไรบ้าง
2.1 กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย : พนักงานบริษัท,พนักงานรัฐวิสาหกิจ,ข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจา
2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
สัญชาติ
สัญชาติไทยเท่านัน้
อายุผสู้ มัคร
ตัง้ แต่ 21 – 60 ปี
รายได้ตอ่ เดือน
> 15,000 บาท
อายุงาน
มีอายุงาน ณ ที่ทางานปั จจุบนั ตัง้ แต่ 6 เดือนขึน้ ไป
2.3 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ดังนี้
วงเงินสินเชื่อตามจานวนเท่าของ 10,000 บาท -1,500,000 บาท
รายได้ตอ่ เดือน
หมายเหตุ : กรณีลกู ค้าที่มีรายได้ประจาน้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ท่านจะได้รบั การพิจารณาวงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ และ
การเบิกใช้วงเงิน
วิธีการชาระสินเชื่อ

อัตราดอกเบีย้
(มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2563)

สาหรับลูกค้าที่มีรายได้ประจามากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ท่านจะได้รบั การพิจารณาวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช (ExtraCash) สามารถเบิกใช้วงสินเชื่อได้สงู สุด 100,000 บาทต่อวัน หรือ เบิกถอนได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อ
ครัง้ หรือ จานวนครัง้ ในการเบิกถอน สูงสุด 8 ครัง้ ต่อวัน
- ชาระเต็มจานวนตามใบแจ้งสรุ ปยอดบัญชี (Statement) หรือ
- ขัน้ ต่า 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งสรุ ปยอดบัญชี (Statement)
หมายเหตุ เพื่อเป็ นการบรรเทาภาระหนีใ้ ห้กบั ลูกค้าในช่วงสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ท่านสามารถชาระหนีไ้ ด้ขนั้ ต่า 3%ของยอด
คงค้างตามใบแจ้งยอด ตัง้ แต่รอบบัญชีเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2564 หรือชาระเกินกว่าจานวนเงินขัน้ ต่าที่ธนาคาร
กาหนดได้ โดยท่านยังคงมีคา่ เบีย้ ปรับของยอดคงค้างที่เหลือ
วงเงิน(บาท)
อัตราดอกเบีย้ (ต่อปี )

10,000 - 999,999
CLR + 5% (25%)
มากกว่า 1,000,000
CLR + 1% (21%)
หมายเหตุ 1. CLR (Consumer Loan Rate) ณ ปั จจุบนั = 20% ต่อปี สาหรับกรณีอตั ราดอกเบีย้ มีการเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจ้งให้
ทราบโดยการประกาศไว้ ณ สถานที่ทาการสาขาและเว็บไซต์ของธนาคาร
สามารถดูรายละเอียดโปรโมชั่นปั จจุบนั จากเอกสาร/สื่อส่งเสริมการขาย

โปรโมชั่น

3. ค่าใช้จ่ายสาหรับสินเชือ่
อัตราดอกเบีย้ และค่าใช้จ่ายสาหรับสินเชื่อบุคคล
3.1 ดอกเบีย้ เบีย้ ปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อคานวณรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 25%ต่อปี
-

ดอกเบีย้ เบีย้ ปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ
ค่าธรรมเนียมการชาระคืนเงินกูก้ ่อนกาหนด (1ปี แรก)

21%- 25%ต่อปี
ไม่มี

3.2 ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
อากรแสตมป์

0.05%ของวงเงินอนุมตั (ิ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
ธนาคารเป็ นผูอ้ อกค่าอากรแสตมป์ ให้ลกู ค้า

3.3 ค่าใช้จ่ายทีจ่ ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก
3.3.1. ค่าใช้จา่ ยในการชาระเงิน*
- ชาระโดยหักบัญชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
- ชาระผ่านเครื่อง ATM ของผูใ้ ห้บริการรายอื่น
- ชาระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
- ชาระผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผูใ้ ห้บริการอื่น
-

ชาระผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผูใ้ ห้บริการอื่น
ผ่านแอป CIMB THAI Digital Banking

ไม่คดิ ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมขึน้ อยูก่ บั ผูใ้ ห้บริการ
ไม่คดิ ค่าธรรมเนียม
ไม่มีคา่ ธรรมเนียม
ไม่มีคา่ ธรรมเนียม
ไม่มีคา่ ธรรมเนียม

1/2

- ที่ทาการไปรษณีย ์ (Pay at Post)
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- ทรู พาร์ทเนอร์
- เทสโก้ โลตัส
- ซีพี เฟรชมาร์ท
3.3.2.ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
3.3.3.ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
(กรณีชาระหนีโ้ ดยการหักบัญชีกบั สถาบันการเงินอื่น)
3.4 ค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ นต้นทุนในการดาเนินงานของธนาคาร
ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี ้
ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็ นต้นไป)
ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน
ค่าขอตรวจสอบรายการ

16.05 บาทต่อรายการ
15 บาท
ไม่เกิน 20 บาท
10 บาท
ไม่เกิน 20 บาท
ไม่คดิ ค่าธรรมเนียม
ไม่คดิ ค่าธรรมเนียม

ไม่คดิ ค่าธรรมเนียม
100 บาท / ฉบับ
ไม่เกิน 200 บาทต่อครัง้
ไม่มี

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายตามข้อ 3.3.1 เป็ นค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ผใู้ ห้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดรับชาระเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขนึ ้ อยูก่ บั ผูใ้ ห้บริ การแต่ละราย

4. ผลิตภัณฑ์นมี้ ขี ้อกาหนดและอาจทาให้ท่านมีภาระหน้าทีอ่ ะไรบ้าง
4.1 ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งหนี ้ (Statement ) ให้ท่านทราบถึงยอดที่จะต้องชาระและวันครบกาหนดชาระล่วงหน้า
4.2 ธนาคาร จะคานวณดอกเบีย้ ที่เกิดขึน้ ตามจานวนวันที่เบิกใช้จริง ดังสูตร= ยอดเงินรวม(จานวนเงินที่เบิกถอนหรือยอดคงค้างหลังหักเงินที่ชาระ) x อัตราดอกเบีย้ x จานวนวัน / 365
หมายเหตุ ดอกเบีย้ คานวณตามจานวนวันตามปี ปฎิทิน
4.3 ธนาคารจะคานวณยอดชาระขัน้ ต่า ดังสูตร = (เงินต้น+ดอกเบีย้ )x 5%)+ค่าธรรมเนียม(ถ้ามี) + ยอดที่เกินวงเงิน (ถ้ามี) + ยอดค้างชาระในงวดที่ผ่านมา(ถ้ามี)
4.4 ท่านสามารถเลือกชาระคืนเต็มจานวน หรือชาระขัน้ ต่า 5% ของยอดเงินที่เรียกเก็บในแต่ละรอบบัญชี หากท่านชาระไม่ครบตามจานวนขัน้ ต่าที่ระบุในใบแจ้งยอดรายการ (Statement) หรือชาระหลังวันที่
ครบกาหนดชาระในแต่ละรอบบัญชี ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 และหากท่านไม่สามารถชาระคืนเงินกูย้ ืมตามเวลาที่กาหนด กรุณาแจ้งให้ธนาคารทราบทันที เพื่อร่วมกันพิจารณา
เงื่อนไขการชาระคืนในรูปแบบอื่น
หมายเหตุ เพื่อเป็ นการบรรเทาภาระหนีใ้ ห้กบั ลูกค้าในช่วงสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ท่านสามารถชาระหนีไ้ ด้ขนั้ ต่า 3% ของยอดคงค้างตามใบแจ้งยอด ตัง้ แต่รอบบัญชีเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือน
ธันวาคม 2564 หรือชาระเกินกว่าจานวนเงินขัน้ ต่าที่ธนาคารกาหนดได้ โดยท่านยังคงมีค่าเบีย้ ปรับของยอดคงค้างที่เหลือ
4.5 เมื่อลูกค้าชาระหนีก้ บั ทางธนาคาร หรือชาระผ่านจุดบริการช่องทางอื่นๆ ขอให้เก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็ นหลักฐานการชาระเงินทุกครัง้
4.6 4 ลาดับการตัดชาระหนี ้ : เงินที่ลกู ค้านามาชาระหนี ้ ธนาคารจะไปตัดชาระหนีต้ ามยอดหนีแ้ ต่ละงวด โดยตัดค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ และเงินต้นของยอดหนีท้ ี่คา้ งชาระนานที่สดุ ก่อนแล้วจึงค่อยตัดชาระ
หนีท้ ี่คา้ งชาระนานรองลงมาตามลาดับ มีผลวันที่ 1กรกฎาคม 2564

5.ข้อควรระวังปฏิบัตติ ามข้อกาหนดและภาระหน้าทีไ่ ด้
5.1 ท่านต้องชาระหนีแ้ ละค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด หากท่านค้างหรือชาระเกินกาหนดหรือชาระคืนเพียงบางส่วน ท่านจะมีค่าเบีย้ ปรับที่ตอ้ งชาระเพิ่มเติม กรณีที่ท่านชาระคืนไม่
ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด (ชาระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กาหนด) ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบีย้ ผิดนัดเพิ่มขึน้ จาดอัตราดอกเบีย้ ปกติสงู สุดตามสัญญาไม่เกิน 3%ต่อปี ของยอดเงินต้นคงค้างที่ลกู ค้า
ค้างชาระทัง้ จานวนหรือจนกว่าจะมีการชาระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด ธนาคารจึงจะปรับเป็ นอัตราดอกเบีย้ ตามสัญญา ทัง้ นี ้ ดอกเบีย้ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบีย้ ปรับล่าช้าหรือค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อ
คานวณรวมกันแล้วไม่เกิน 25% ต่อปี
5.2 ธนาคารอาจจาเป็ นต้องบอกเลิกสัญญาและดาเนินการทางกฎหมายต่อไป

6. อะไรจะเกิดขึน้ หากท่านชาระเงินกู้ยมื ก่อนครบกาหนด
กรณีที่ลกู ค้าต้องการชาระเงินคืนเพื่อปิ ดบัญชีสินเชื่อหรือชาระเงินงวดสุดท้ายให้ติดต่อCIMB Thai Care Center หรือสาขาธนาคารเพื่อสอบถามยอดเงินรวมที่ตอ้ งชาระทัง้ หมดก่อนการชาระเงิน

7. ท่านจะต้องมีผู้คา้ ประกันหรือหลักประกันหรือไม่
ผูข้ อสินเชื่อไม่จาเป็ นต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลอื่นคา้ ประกัน

8. ผลิตภัณฑ์นีม้ ีความเสี่ยงทีส่ าคัญอะไรบ้าง
อัตราดอกเบีย้ ของสินเชื่อบุคคล ExtraCash อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร และ/หรือ หากลูกค้าค้างชาระหรือมีการชาระล่าช้าไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนดจะปรับเป็ นอัตราดอกเบีย้ ปรับผิด
นัดชาระตามที่ธนาคารกาหนด หรือหากชาระเพียงบางส่วนท่านยังคงมีค่าเบีย้ ปรับ ดังนัน้ เมื่ออัตราดอกเบีย้ ที่เพิ่มสูงขึน้ อาจทาให้ยอดชาระขัน้ ต่าเพิ่มมากขึน้ ได้

9. กรณีมขี ้อสงสัยบัญชี การแจ้งเปลีย่ นแปลงรายละเอียดในการติดต่อของท่าน
ถ้าท่านมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับบัญชี หรือ ต้องการอายัดบัญชี หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ชื่อ -นามสกุล อาชีพ สถานที่ทางาน สถาน ที่อยู่ และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยูจ่ ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (EMail Address)รายละเอียดต่างๆ โดยกรุณาติดต่อสาขาของธนาคาร หรือ CIMB Thai Care Center 0-2626-7777

10. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขการให้บริการนีห้ รือช่องทางการติดต่อกับธนาคารได้อย่างไร
1. กรณีอตั ราดอกเบีย้ มีการเปลี่ยนแปลง ธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยการประกาศไว้ ณ สถานที่ทาการสาขาและเว็บไซต์ของธนาคาร หรือหากมีขอ้ สงสัย ร้องเรียน และ/หรือต้องการทราบรายละเอียด
เพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.cimbthai.com หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ทกุ สาขาของธนาคาร หรือ ที่ CIMB Thai Care Center โทร. 0-2626-7777
2. กรณีธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการที่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของท่านหรือแจ้งเตือนที่สาคัญต่างๆ ธนาคารจะแจ้งให้ทา่ นทราบล่วงหน้า
11. ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภทไม่มีหลักประกัน
สินเชื่อบุคคลเพอร์ซนั นัลแคช (PersonalCash)

คาเตือน

: ผูข้ อสินเชื่อควรผ่อนชาระหนีเ้ งินกูใ้ ห้ตรงตามเงื่อนไขของธนาคาร เพื่อไม่มีประวัติการค้างชาระหนีก้ บั ธนาคาร
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้ มีผลบังคับใช้ได้ถึงวันที่ : ไม่มีกาหนดระยะเวลา หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
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