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

ผู้ขายผลิตภัณฑ์ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ผู้ออกผลิตภัณฑ์: ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อบุคคล PersonalCash
วันเดือนปี
: 15 ธันวาคม 2564

1. ผลิตภัณฑ์นีค้ ืออะไร
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล PersonalCash เป็ นบริการสินเชื่ออเนกประสงค์ให้แก่บคุ คลธรรมดาในรู ปแบบของวงเงินกูแ้ บบมีระยะเวลา (Term Loan) โดยเลือกผ่อนชาระคืนเป็ น
รายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตามจานวนงวดที่ระบุไว้ในสัญญา โดยไม่ตอ้ งใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลคา้ ประกัน

2. ผลิตภัณฑ์นีม้ ีลักษณะสาคัญอะไรบ้าง
2.1 กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย พนักงานบริษัท,พนักงานรัฐวิสาหกิจ,ข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจา
2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
สัญชาติ
อายุผสู้ มัคร
รายได้ตอ่ เดือน
อายุงาน/อายุธรุ กิจ

สัญชาติไทยเท่านัน้
ตัง้ แต่ 21 – 59 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชาระต้องไม่เกิน 60 ปี )
> 15,000 บาท
มีอายุงาน ณ ปั จจุบนั และที่เก่าตัง้ แต่ 6 เดือนขึน้ ไป

2.3 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ดังนี้
วงเงินสินเชื่อตามจานวนเท่าของรายได้ตอ่ เดือน

20,000 บาท - 1,500,000 บาท
หมายเหตุ : กรณีลกู ค้าที่มีรายได้ประจาน้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ท่านจะได้รบั การพิจารณาวงเงินไม่เกิน 1.5 เท่า ของรายได้ และ

สาหรับลูกค้าที่มีรายได้ประจามากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ท่านจะได้รบั การพิจารณาวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

ระยะเวลาชาระคืน
วงเงินสินเชื่อ (บาท)
20,000 - 99,999
100,000 - 299,999
300,000 – 2,000,000
โปรโมชั่น

12 – 60 เดือน
อัตราดอกเบีย้ (ต่อปี )
ระยะเวลาผ่อนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 36 งวด
ระยะเวลาผ่อน 37 – 60 งวด
25%
23%
25%
20%
23%
สามารถดูรายละเอียดโปรโมชั่นปั จจุบนั จากเอกสาร/สื่อส่งเสริมการขาย

3. ค่าใช้จ่ายสาหรับสินเชื่อบุคคล
อัตราดอกเบีย้ และค่าใช้จ่ายสาหรับสินเชื่อบุคคล

3.1 ดอกเบีย้ เบีย้ ปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อคานวณรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 25% ต่อปี
-

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

20%-25%ต่อปี
2%จากยอดเงินต้นคงเหลือ

3.2 ค่าใช้จ่ายทีจ่ ่ายให้หน่วยงานราชการ
อากรแสตมป์

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

3.3 ค่าใช้จ่ายทีจ่ ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก
3.3.1. ค่าใช้จา่ ยในการชาระเงิน*
ชาระโดยหักบัญชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
- ชาระผ่านเครื่อง ATM ของผูใ้ ห้บริการรายอื่น
- ชาระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
- ชาระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
- ผ่านแอป CIMB THAI Digital Banking
- ที่ทาการไปรษณีย ์ (Pay at Post)
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- ทรู พาร์ทเนอร์
- เทสโก้ โลตัส
- ซีพี เฟรชมาร์ท
3.3.2.ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต

ไม่คดิ ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมขึน้ อยูก่ บั ผูใ้ ห้บริการ
ไม่คดิ ค่าธรรมเนียม
ไม่คดิ ค่าธรรมเนียม
ไม่คดิ ค่าธรรมเนียม
16.05 บาทต่อรายการ
15 บาทต่อรายการ
ไม่เกิน 20 บาทต่อรายการ
10 บาทต่อรายการ
ไม่เกิน 20 บาทต่อรายการ
ไม่คดิ ค่าธรรมเนียม
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3.3.3.ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

(กรณีชาระหนีโ้ ดยการหักบัญชีกบั สถาบันการเงินอื่น)
3.4 ค่าใช้จ่ายที่เป็ นต้นทุนในการดาเนินงานของธนาคาร
ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี ้
ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี (ชุดที่ 2 เป็ นต้นไป)
ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน

ไม่คิดค่าใช้จ่าย
100 บาท / ฉบับ
ไม่เกิน 200 บาท/ครัง้

หมายเหตุ *ค่าใช้จ่ายตามข้อ 3.3.1 เป็ นค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ผใู้ ห้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดรับชาระเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขนึ ้ อยูก่ บั ผูใ้ ห้บริการแต่ละราย

4. ผลิตภัณฑ์นมี้ ขี ้อกาหนดและอาจทาให้ท่านมีภาระหน้าทีอ่ ะไรบ้าง
4.1 รายละเอียดเงินกูย้ ืม จานวนเงินที่จะต้องชาระคืนต่องวดและ/หรือทัง้ หมดพร้อมจานวนดอกเบีย้ ทัง้ หมดสาหรับเงินกูย้ ืมที่ได้รบั อนุมตั ิจ ะสามารถดูรายละเอียดได้จากจดหมายอนุมตั ิสนิ เชื่อที่
จะจัดส่งให้ตามที่อยูท่ ี่แจ้งความประสงค์ไว้ในใบสมัครต่อไป
4.2 ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งหนี ้ (Statement ) ให้ท่านทราบถึงยอดชาระคืนต่องวดและวันครบกาหนดชาระล่วงหน้าทุกเดือน
4.3 เมื่อลูกค้าชาระหนีแ้ ล้วกับทางธนาคาร หรือชาระผ่านจุดบริการช่องทางอื่นๆ ให้เก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็ นหลักฐานการชาระเงินทุกครัง้
4.4 ลาดับการตัดชาระหนี ้ : เงินที่ลกู ค้านามาชาระหนี ้ ธนาคารจะไปตัดชาระหนีต้ ามยอดหนีแ้ ต่ละงวด โดยตัดค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ และเงินต้นของยอดหนีท้ ี่คา้ งชาระนานที่สดุ ก่อนแล้วจึงค่อย
ตัดชาระหนีท้ ี่คา้ งชาระนานรองลงมาตามลาดับ เริ่มมีผลวันที่ 1กรกฎาคม 2564

5. อะไรจะเกิดขึน้ หากท่านไม่สามารถปฏิบัตติ ามข้อกาหนดและภาระหน้าที่ได้
5.1 ท่านต้องชาระหนีแ้ ละค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด หากท่านค้างชาระหรือชาระเกินกาหนดหรือชาระคืนเพียงบางส่วน ท่านจะมีค่าเบีย้ ปรับที่ตอ้ งชาระเพิ่มเติม
กรณีที่ท่านชาระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด (ชาระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กาหนด) ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบีย้ ผิดนัดเพิ่มขึน้ จากอัตราดอกเบีย้ ปกติสงู สุดตามสัญญาอีกไม่เกิน 3%
ต่อปี ของเงินต้นของค่างวดที่ลกู ค้าค้างชาระแต่ละงวดไปจนถึงวันที่ศาลรับฟ้อง หรือจนกว่าจะมีการชาระคืนตามเงื่ อนไขที่ธนาคารกาหนด ธนาคารจึงจะปรับอัตราดอกเบีย้ ปกติตามสัญญา ทั้งนี ้
ดอกเบีย้ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบีย้ ปรับล่าช้าหรือค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อคานวณรวมกันแล้ว ไม่เกิน 25% ต่อปี
5.2 ธนาคารอาจดาเนินการทางกฎหมายเพื่อบังคับชาระหนีก้ บั ท่านต่อไป

6. อะไรจะเกิดขึน้ หากท่านชาระเงินกู้ยมื ก่อนครบกาหนด
6.1 กรณีที่ท่านชาระเงินกูย้ ืมทัง้ จานวนเสร็จสิน้ ภายใน 1 ปี แรก ท่านต้องจ่ายค่าธรรมเนียมปิ ดบัญชีก่อนครบอายุสญ
ั ญา 2% ของยอดเงินต้นคงเหลือในงวดที่จะปิ ดบัญชีสินเชื่อ ยกเว้นกรณีที่ท่าน
ได้รบั อนุมตั ิดอกเบีย้ สูงสุด 25%ต่อปี ธนาคารจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมปิ ดบัญชีก่อนอายุสญ
ั ญาในปี แรก
6.2 กรณีที่ท่านต้องการชาระเงินคืนเพื่อปิ ดบัญชีสินเชื่อหรือชาระเงินงวดสุดท้ายให้ติดต่อCIMB Thai Care Centerหรือสาขาธนาคารเพื่อสอบถามยอดเงินรวมที่ตอ้ งชาระทัง้ หมดก่อนการชาระเงิน

7. ท่านจะต้องมีผู้คา้ ประกันหรือหลักประกันหรือไม่
ท่านไม่จาเป็ นต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลอื่นคา้ ประกัน

8. ผลิตภัณฑ์นมี้ คี วามเสี่ยงทีส่ าคัญอะไรบ้าง
ตารางแสดงภาระหนีท้ ี่ท่านได้รบั พร้อมจดหมายอนุมตั ิสินเชื่อเป็ นตัวอย่างแสดงการผ่อนชาระเงินต้นและดอกเบีย้ ในแต่ละงวด กรณี ที่ท่านชาระเงินครบถ้วนตรงตามกาหนดเวลาและอัตรา
ดอกเบีย้ ที่ตกลงไว้เท่านัน้
9. การทาประกันคุ้มครองสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
9.1. ลูกค้าสามารถเลือกสมัครประกันชีวิต แผนความคุม้ ครองสินเชื่ แคชโพรเทคชั่น โดยท่านสามารถชาระเป็ นเงินสดหรือหากท่านมีความประสงค์จะขอสินเชื่อเพื่อซือ้ แผนความคุม้ ครองสินเชื่อ
ธนาคารจะหักเบีย้ ประกันจากสินเชื่อบุคคลเพอร์ซนั นัลแคชที่ท่านได้รบั อนุมตั ิโดยลูกค้าสามารถดูรายละเอียดค่าเบีย้ ประกันได้จากเอกสารชีช้ วนหรือตาราแสดงรายละเอียดเบีย้ ประกันใบคาขอ
เอาประกันภัยกลุม่ ซีไอเอ็มบีไทย แคชโพรเทคชั่น /ใบคาเอาประกันภัยกลุม่ ซีไอเอ็มบี ไทย แคชโพเทคชั่น พลัสได้จากเจ้าหน้าที่ผเู้ สนอขาย
9.2. กรณีผกู้ เู้ สียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงหรือทุพพลภาพสิน้ เชิงชั่วคราวตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ บริษัทประกันจะปิ ดภาระหนีท้ ี่ยงั คงค้างกับอยูธ่ นาคาร เพื่อไม่ให้ภาระหนีต้ กไปยัง
ทายาทของผูก้ ู้ หากมีการปิ ดสินเชื่อกับทางธนาคาร ผูก้ สู้ ามารถเวนคืนกรมธรรม์และจะได้มลู ค่าเวนคื นเงินสดตามที่ระบุในกรมธรรม์
9.3. ท่านมีสิทธิเลือกที่จะทาประกันชีวิตคุม้ ครองวงเงินสินเชื่อหรือไม่ก็ได้ ซึง่ ไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อ
10.การแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการติดต่อของท่าน
ท่านจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเกี่ยวกับข้อมูลของท่านทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล อาชีพ สถานที่ทางาน สถาน ที่อยู่ และ/หรือ รายละเอียดต่างๆ โดยกรุ ณาติดต่อสาขา
ของธนาคาร หรือ CIMB Thai Care Center 0-2626-7777
11. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือช่องทางการติดต่อกับธนาคารได้อย่างไร
1. กรณีอตั ราดอกเบีย้ มีการเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยการประกาศไว้ ณ สถานที่ทาการสาขาและเว็บไซต์ของธนาคาร หรือหากมีขอ้ สงสัย ร้องเรียน และ/หรือต้องการทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.cimbthai.com หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ทกุ สาขาของธนาคาร หรือ ที่ CIMB Thai Care Center โทร. 0-2626-7777
2. กรณีธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการที่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของท่านหรือแจ้งเตือนที่สาคัญต่างๆ ธนาคารจะแจ้งให้ทา่ นทราบล่วงหน้า
12. ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภทไม่มีหลักประกัน
สินเชื่อบุคคล (ExtraCash)
คาเตือน
: ท่านควรผ่อนชาระหนีเ้ งินกูใ้ ห้ตรงตามเงื่อนไขของธนาคาร เพื่อไม่มีประวัติการค้างชาระหนีก้ บั ธนาคาร
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้ มีผลบังคับใช้ได้ถึงวันที่ : ไม่มีกาหนดระยะเวลา หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
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ตารางการเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
สินเชือ่ บุคคล PersonalCash - สาหรับเจ้าของกิจการ
(กรุณาอ่านตารางการเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี ้ และควรศึกษารายละเอียดและ
เงื่อนไขโดยรายละเอียดก่อนที่ทา่ นจะตัดสินใจซือ้ หรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)

1. ผลิตภัณฑ์นีค้ ืออะไร

ผู้ขายผลิตภัณฑ์ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ผู้ออกผลิตภัณฑ์ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อบุคคล PersonalCash
วันเดือนปี
: 15 ธันวาคม 2564

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล PersonalCash เป็ นบริการสินเชื่ออเนกประสงค์ในรูปแบบของวงเงินกูแ้ บบมีระยะเวลา (Term Loan) โดยเลือกผ่อนชาระคืนเป็ นรายเดือน เดือน
ละเท่า ๆ กัน ตามจานวนงวดที่ระบุไว้ในสัญญา โดยไม่ตอ้ งใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลคา้ ประกัน

2. ผลิตภัณฑ์นีม้ ีลักษณะสาคัญอะไรบ้าง
2.1 กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย : เจ้าของกิจการ
2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
สัญชาติ
อายุผสู้ มัคร
รายได้ตอ่ เดือน
อายุงาน/อายุธุรกิจ

สัญชาติไทยเท่านัน้
ตัง้ แต่ 21 – 59 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชาระต้องไม่เกิน 60 ปี )
> 30,000 บาท
ต้องดาเนินธุรกิจปั จจุบนั ไม่ต่ากว่า 3 ปี

2.3 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ดังนี้
วงเงินสินเชื่อตามจานวนเท่าของรายได้ตอ่ เดือน

30,000 บาท - 1,000,000 บาท หรือ
วงเงินอนุมตั ิพิจารณาจากรายได้สงู สุดต่อเดือนของลูกค้าหรือไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ สาหรับลูกค้าที่มีรายได้
หมุนเวียนเฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน

ระยะเวลาชาระคืน
อัตราดอกเบีย้ (ต่อปี )
(มีผลสาหรับลูกค้าที่ได้รบั อนุมตั ิ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2563)

12 – 60 เดือน
วงเงินสินเชื่อ (บาท)
น้อยกว่า 100,000
100,000- 1,000,000 บาท

อัตราดอกเบีย้ (ต่อปี )
25%
25%

หมายเหตุ สาหรับกรณีอตั ราดอกเบีย้ มีการเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยการประกาศไว้ ณ สถานที่ทาการ
สาขาและเว็บไซต์ของธนาคาร

โปรโมชั่น
สามารถดูรายละเอียดโปรโมชั่นปั จจุบนั จากเอกสาร/สื่อส่งเสริมการขาย
3. ค่าใช้จา่ ยสาหรับสินเชื่อบุคคล
อัตราดอกเบีย้ และค่าใช้จ่ายสาหรับสินเชื่อบุคคล
ดอกเบีย้ เบีย้ ปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อคานวณรวมกันแล้วไม่เกิน 25% ต่อปี
- ดอกเบีย้ เบีย้ ปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ
25% ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมการชาระคืนเงินกูก้ ่อนกาหนด (1ปี แรก)
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จา่ ยทีจ่ า่ ยให้แก่หน่วยงานราชการ
อากรแสตมป์
.
0.05% ของวงเงินอนุมตั ิ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
ค่าบริการต่างๆหรือบุคคลอืน่
3.3.1. ค่าใช้จา่ ยในการชาระเงิน*
- ชาระโดยหักบัญชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
- ชาระผ่านเครือ่ ง ATM ของผูใ้ ห้บริการรายอื่น
- ชาระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
- ชาระผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผูใ้ ห้บริการอื่น
- แอป CIMB THAI Digital Banking
- ที่ทาการไปรษณีย ์ (Pay at Post)
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส
- ทรู พาร์ทเนอร์
- เทสโก้ โลตัส
- ซีพี เฟรชมาร์ท
3.3.2.ค่าใช้จา่ ยในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต

ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมขึน้ อยูก่ บั ผูใ้ ห้บริการ
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่มีคา่ ธรรมเนียม
ไม่มีคา่ ธรรมเนียม
ไม่เกิน 16.05 บาท
15บาท
ไม่เกิน 20 บาท
10 บาท
ไม่เกิน 20 บาท
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
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3.3.3.ค่าใช้จา่ ยกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
(กรณีชาระหนีโ้ ดยการหักบัญชีกบั สถาบันการเงินอื่น)

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จา่ ยทีเ่ ป็ นต้นทุนในการดาเนินงานของธนาคาร
ค่าใช้จา่ ยในการติดตามทวงถามหนี ้
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี (ชุดที่ 2 เป็ นต้นไป)
100 บาท / ฉบับ
ค่าใช้จา่ ยกรณีเช็คคืน
ไม่เกิน 200 บาทต่อครัง้
หมายเหตุ :* ค่าใช้จ่ายตามข้อ 3.3.1 เป็ นค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ผใู้ ห้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดรับชาระเงินและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขนึ ้ อยู่กบั ผูใ้ ห้บบริการแต่ละราย

4. ผลิตภัณฑ์นีม้ ีข้อกาหนดและอาจทาให้ทา่ นมีภาระหน้าทีอ่ ะไรบ้าง
4.1 รายละเอียดเงินกูย้ ืม จานวนเงินที่จะต้องชาระคืนต่องวดและ/หรือทัง้ หมดพร้อมจานวนดอกเบีย้ ทัง้ หมดสาหรับเงินกูย้ ืมที่ได้รบั อนุมตั จิ ะสามารถดูรายละเอียดได้จากจดหมายอนุมตั ิ
สินเชื่อที่จะจัดส่งให้ตามที่อยู่ท่แี จ้งความประสงค์ไว้ในใบสมัครต่อไป
4.2 ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งหนี ้ (Statement ) ให้ทา่ นทราบถึงยอดชาระคืนต่องวดและวันครบกาหนดชาระล่วงหน้าทุกเดือน
4.3 เมื่อลูกค้าชาระหนีแ้ ล้วกับทางธนาคาร หรือชาระผ่านจุดบริการช่องทางอื่นๆ ให้เก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็ นหลักฐานการชาระเงินทุกครัง้
4.4 ลาดับการตัดชาระหนี ้ : เงินที่ลกู ค้านามาชาระหนี ้ ธนาคารจะไปตัดชาระหนีต้ ามยอดหนีแ้ ต่ละงวด โดยตัดค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ และเงินต้นของยอดหนีท้ ่คี า้ งชาระนานที่สดุ ก่อนแล้ว
จึงค่อยตัดชาระหนีท้ ่คี า้ งชาระนานรองลงมาตามลาดับ เริ่มมีผลวันที่ 1กรกฎาคม 2564

5. อะไรจะเกิดขึน้ หากท่านไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและภาระหน้าทีไ่ ด้

5.1 ท่านต้องชาระหนีแ้ ละค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด หากท่านค้างชาระหรือชาระเกินกาหนดหรือชาระคืนเพียงบางส่วน ท่านจะมีค่าเบีย้ ปรับที่ตอ้ งชาระเพิ่มเติม กรณีที่ท่าน
ชาระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด (ชาระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กาหนด) ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบีย้ ผิดนัดเพิ่มขึน้ จากอัตราดอกเบีย้ ปกติสงู สุดตามสัญญาอีกไม่ เกิน 3% ต่อปี ของเงินต้นของ
ค่างวดที่ลกู ค้าค้างชาระแต่ละงวดไปจนถึงวันที่ศาลรับฟ้อง หรือ จนกว่าจะมีการชาระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด ธนาคารจึ งจะปรับอัตราดอกเบีย้ ปกติตามสัญญา ทัง้ นี ้ ดอกเบีย้ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่า
เบีย้ ปรับล่าช้าหรือค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อคานวณรวมกันแล้วไม่เกิน 25% ต่อปี
5.2 ธนาคารอาจดาเนินการทางกฎหมายเพื่อบังคับชาระหนีก้ บั ท่านต่อไป

6. อะไรจะเกิดขึน้ หากท่านชาระเงินกูย้ ืมก่อนครบกาหนด
กรณีท่ลี กู ค้าต้องการชาระเงินคืนเพื่อปิ ดบัญชีสนิ เชื่อหรือชาระเงินงวดสุดท้ายให้ตดิ ต่อ CIMB Thai Care Center หรือสาขาธนาคารเพื่อสอบถามยอดเงินรวมที่ตอ้ งชาระทัง้ หมดก่อนการ
ชาระเงิน โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมปิ ดบัญชี
7. ท่านจะต้องมีผู้คา้ ประกันหรือหลักประกันหรือไม่
ผูข้ อสินเชื่อไม่จาเป็ นต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลอื่นคา้ ประกัน

8. ผลิตภัณฑ์นีม้ ีความเสี่ยงทีส่ าคัญอะไรบ้าง
ตารางแสดงภาระหนีท้ ี่ได้รบั พร้อมจดหมายอนุมตั ิสินเชื่อเป็ นตัวอย่างแสดงการผ่อนชาระเงินต้นและดอกเบีย้ ในแต่ละงวด กรณีที่ลกู ค้าชาระเงินครบถ้วนตรงตาม
กาหนดเวลาและอัตราดอกเบีย้ ที่ตกลงไว้เท่านัน้

9. การทาประกันคุม้ ครองสินเชื่อบุคคลเพอร์ซนั นัลแคช ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
9.1.ลูกค้าสามารถเลือกสมัครประกันชีวิต แผนความคุม้ ครองสินเชื่อ แคชโพรเทคชั่น โดยท่านสามารถชาระเป็ นเงินสดหรือหากท่านมีความประสงค์จะขอสินเชื่อเพื่อซือ้ แผนความคุม้ ครอง
สินเชื่อ ธนาคารจะหักเบีย้ ประกันจากสินเชื่อบุคคลเพอร์ซนั นัลแคชที่ทา่ นได้รบั อนุมตั ิ โดยลูกค้าสามารถดูรายละเอียดค่าเบีย้ ประกัน ได้จากเอกสารชีช้ วนหรือตารางแสดงรายละเอียดเบีย้
ประกัน ใบคาขอเอาประกันภัยกลุม่ ซีไอเอ็มบีไทย แคชโพรเทคชั่น / ใบคาเอาประกันภัยกลุม่ ซีไอเอ็มบี ไทย แคชโพเทคชั่น พลัส ได้จากเจ้า หน้าที่ผเู้ สนอขาย
9.2.กรณีผกู้ เู้ สียชีวิต, หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงหรือทุพพลภาพสิน้ เชิงชั่วคราว ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ บริษัทประกันจะปิ ดภาระหนีท้ ่ยี งั คงค้างกับอยู่ธนาคาร เพื่อไม่ให้ภาระหนีต้ กไป
ยังทายาทของผูก้ ู้ หากมีการปิ ดสินเชื่อกับทางธนาคาร ผูก้ สู้ ามารถเวนคืนกรมธรรม์และจะได้มลู ค่าเวนคืนเงินสดตามที่ระบุในกรมธรรม์
9.3.ท่านมีสทิ ธิเลือกที่จะทาประกันชีวิตคุม้ ครองวงเงินสินเชื่อหรือไม่ก็ได้ ซึง่ ไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมตั สิ นิ เชื่อ

10. การแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการติดต่อของท่าน
ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเกี่ยวกับข้อมูลของท่านทันทีท่มี ีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล อาชีพ สถานที่ทางาน สถาน ที่อยู่ และ/หรือ รายละเอียดต่างๆ กรุ ณาติดต่อ
สาขาของธนาคาร หรือ CIMB Thai Care Center 0-2626-7777

11. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์หรือเปลี่ยนแปลงเงือ่ นไขการให้บริการนีห้ รือช่องทางการติดต่อกับธนาคารได้
อย่างไร
1. หากกรณีอตั ราดอกเบีย้ มีการเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยการประกาศไว้ ณ สถานที่ทาการสาขาและเว็บไซต์ของธนาคารหรือหากมีขอ้ สงสัย ร้องเรียน และ/หรือต้องการ
ทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ท่ี www.cimbthai.com หรือ ติดต่อสอบถามได้ท่ที กุ สาขาของธนาคาร หรือ ที่ CIMB Thai Care Center โทร. 0-2626-7777
2. กรณีธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการที่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของท่านหรือแจ้งเตือนที่สาคัญต่างๆ ธนาคารจะแจ้งให้ทา่ นทราบล่วงหน้า

12. ทางเลือกอืน่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภทไม่มีหลักประกัน
สินเชื่อบุคคล (ExtraCash) สาหรับเจ้าของกิจการ
คาเตือน
: ผูข้ อสินเชื่อควรผ่อนชาระหนีเ้ งินกูใ้ ห้ตรงตามเงื่อนไขของธนาคาร เพื่อไม่มีประวัตกิ ารค้างชาระหนีก้ บั ธนาคาร

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้ มีผลบังคับใช้ได้ถึงวันที่ : ไม่มีกาหนดระยะเวลา หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
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