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เอกสารข�อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ� (Product Sale Sheet )

ผู�ออกผลิตภัณฑ� :  ธนาคารไทยเครดิต เพ�่อรายย�อย จำกัด (มหาชน )
ชื่อผลิตภัณฑ� : สินเชื่อหมุนเว�ยนส�วนบุคคล                                             ข�อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563

1. ประเภทผลิตภัณฑ
 •  เปนวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่ออุปโภคบริโภคสวนบุคคลภายใตการกำกับของธนาคารแหงประเทศไทย ที่ไมตองมีหลักทรัพยค้ำประกันหรือบุคคลค้ำประกัน โดยคิด
      อัตราดอกเบ้ียแบบลดตนลดดอก และอัตราดอกเบี้ยไมเกินเกณฑตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้จะไมมีการคิดดอกเบี้ยเมื่อไมมีการใชวงเงิน
2. ลักษณะของผลิตภัณฑ
 • วงเงินอนุมัติสูงสุดไมเกิน 5 เทาของรายได สูงสุดไมเกิน 2.0 ลานบาท โดยไมมีคาธรรมเนียมแรกเขาและรายป และคาธรรมเนียมในการเบิกเงินสดลวงหนา สามารถ
      เลือกชำระคืนเปนรายเดือนในรูปแบบท่ีตองการ ไมวาจะเปนชำระคืนแบบเต็มจำนวน หรือชำระคืนข้ันต่ำ 3% ของยอดใชจาย หรือ 500 บาท แตตองไมต่ำกวาดอกเบ้ีย
      ท่ีเกิดข้ึนในเดือนน้ันๆ ข้ึนอยูกับจำนวนใดจะสูงกวา หรือจะชำระเกินกวาจำนวนเงินขั้นต่ำที่กำหนด
3. ดอกเบี้ย คาบริการตางๆ และเบี้ยปรับ
 •  อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไมเกิน 25.0% ตอป
4. คาบริการ
 •  คาใชจายท่ีจายใหแกหนวยงานราชการ : คาอากรแสตมป รอยละ 0.05 ของวงเงินสินเช่ือ แตไมเกิน 10,000 บาท และอาจเปล่ียนแปลงไดตามประกาศของทางราชการ
      ที่กำหนด
5. คาใชจายในการชำระเงิน/คาใชจายอื่นๆ
 •  คาใชจายในการชำระเงิน
   o ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย ไมมีคาใชจาย
   o ธนาคารทหารไทย 15-30 บาท/รายการ
   o ธนาคารไทยพาณิชย 15-30 บาท/รายการ
   o ธนาคารธนชาต 10-20 บาท/รายการ 
                        (กรณีชำระตอรายการเกิน 50,000 บาท คิดคาธรรมเนียม 0.1% ของสวนที่เกิน 50,000 บาท สูงสุดไมเกิน 1,000 บาท)
   o ธนาคารกรุงไทย  25 บาท/รายการ 
                        (กรณีชำระตอรายการเกิน 50,000 บาท คิดคาธรรมเนียม 0.1% ของสวนท่ีเกิน 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 100 บาท / รอบบัญชี
   •  คาขอใบแจงยอดบัญชีของแตละงวด (ชุดที่ 2 เปนตนไป) ไมเรียกเก็บ
6. การใชวงเงินสินเชื่อ
 •  สามารถเบิกถอนผาน ศูนยลูกคาสัมพันธ โทร. 0 2697 5454 เวลา 08.00-22.00 น. จากนั้นธนาคารจะดำเนินการโอนไปยังบัญชี PromptPay ID ของลูกคา และ/
      หรือชองทางที่ธนาคารกำหนด
7.  การชำระเงินคืนสินเชื่อ
 •  ชำระดวยเงินสดตามชองทางตางๆ ที่ทางธนาคารกำหนด
8. กรณีผิดเงื่อนไข
 •  กรณีผิดนัดชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไมเกิน 25% ตอป ของยอดคงคางทั้งหมด
 •  ธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝากทุกประเภท หรือเงินอื่นใดก็ตามที่มีอยูกับธนาคาร เพื่อชำระหนี้ตนเงิน ดอกเบี้ย และคาใชจายที่เกี่ยวของได 
 • หากทานผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารอาจจำเปนตองบอกเลิกสัญญาและดำเนินการทางกฎหมายตอไป
9. การแจงการไดรับชำระเงิน
 •  จัดสงเอกสารการชำระเงินใหแกทานทุกเดือนทาง E-mail ตามที่ทานไดแจงไวกับธนาคาร โดยแจงรายละเอียดรายการที่ทานไดชำระ เชน จำนวนตนเงิน ดอกเบี้ย
      ดอกเบี้ยผิดนัด (ถามี) คาธรรมเนียม/ เบี้ยปรับ (ถามี) จำนวนทั้งหมดที่ชำระคางวดสินเชื่อใหแกธนาคารแลว
10. การแจงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใหบริการ
 • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใหบริการ อัตราดอกเบี้ย คาธรรมเนียม ที่ทำใหทานเสียประโยชน ธนาคารจะทำการแจงลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน
11. ชองทางในการติดตอธนาคาร เพื่อสอบถามขอมูล /แจงเปลี่ยนแปลงขอมูล
 • สาขาของธนาคาร ทุกสาขา
 • ศูนยลูกคาสัมพันธ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย โทร. 0 2697 5454
 • www.tcrbank.com
ขอควรระวัง !!
   • ดอกเบี้ยคิดตั้งแตวันที่ไดเบิกถอน หากผิดนัดชำระ อาจมีดอกเบี้ยและคาใชจายในการติดตามทวงหนี้เพิ่ม
   • ธนาคารอาจมีความจำเปนตองติดตามทวงถามหน้ีจากทาน และ/หรือผูเก่ียวของ ธนาคารอาจดำเนินการดังกลาวดวยตนเอง และ/หรืออาจมอบหมายใหบุคคลท่ี
      ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหน้ีเปนผูดำเนินการแทนธนาคารก็ได
ชองทางการรองเรียน
   •  ทานสามารถติดตอผานสาขาธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย หรือศูนยลูกคาสัมพันธ โทร. 0 2697 5454
   •  ศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) โทร. 1213 หรืออีเมล fcc@bot.or.th
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