SD-547-V.1-TH

ข้ อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) สินเชื่อส่ วนบุคคล
1. ชื่อผู้ออกผลิตภัณฑ์ :
2. ชื่อผลิตภัณฑ์ :

3. อัตรำดอกเบีย้ :

4. อัตรำดอกเบีย้ หรือเบีย้ ปรับ
กรณีผิดนัดชำระ :
5. ค่ ำบริกำรต่ ำง ๆ :

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) / TMB
สินเชื่อบัตรกดเงินสด ทีเอ็มบี เรดดีแ้ คช (TMB Ready Cash)
เป็ นสิ น เชื่ อ อเนกประสงค์ ใ นรู ป ของวงเงิ น สิ น เชื่ อ หมุน เวี ย น (Revolving Credit) โดยไม่ ต้ อ งใช้
หลักทรัพย์หรื อบุคคลค ้าประกัน เพื่อเป็ นวงเงินสารองให้ ท่านนาไปใช้ จ่ายเพื่อการอุปโภคบริ โภคตาม
ความต้ องการ โดยใช้ บตั รกดเงินสด TMB Ready Cash เพื่อโอนเงินผ่าน TMB Touch หรื อ เบิกถอน
เงินสดได้ จากทุกเครื่ อง ATM ของ TMB และทุกเครื่ อง ATM ของธนาคารพาณิชย์อื่นๆ ทัว่ ประเทศ ที่มี
เครื่ องหมาย
โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการกดเงินสด สามารถเบิกถอนได้ ไม่เกินวงเงินคงเหลือ
ณ ขณะนัน้ และ/หรื อ ไม่เกิน 60,000 บาทต่อวัน (ไม่เกิน 15 ครัง้ ต่อวัน)
CPR + 9% = 27% ต่อปี
(สำหรับลูกค้ำ TMB Wealth Banking / TMB Superior Banking อัตรำดอกเบีย้ CPR – 2% = 16%
ต่อปี )
หมำยเหตุ :
- อัตราดอกเบี ้ย CPR (Consumer Product Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี ้ยขันต
้ ่า สาหรับสินเชื่อบุคคล
ที่ธนาคารกาหนด ซึง่ เป็ นอัตราดอกเบี ้ยลอยตัว และอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศธนาคาร ซึง่ จะ
ติดประกาศให้ ทราบที่ส าขา TMB และที่ www.tmbbank.com ทัง้ นี ้ อัตราดอกเบีย้ CPR ล่าสุด
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 = 18% ต่อปี
- ธนาคารเริ่ มคิดดอกเบี ้ยตังแต่
้ วนั ที่ท่านเบิกใช้ วงเงินสินเชื่อ จนถึงวันก่อนวันชาระคืนเงินต้ นครบถ้ วน
(ไม่รวมวันที่ชาระจริ ง)
28% ต่อปี ของยอดเงินคงเหลือ (Outstanding) นับจากวันที่เริ่ มค้ างชาระ จนถึงวันที่ชาระเงินกู้
5.1 ค่าอากรแสตมป์ฯ :

ธนำคำรเป็ นผู้รับชำระค่ ำอำกรแสตมป์ แทนลูกค้ ำ
[อัตรำปกติ 0.05% ของวงเงิ นสิ นเชือ่ (สูงสุดไม่เกิ น 10,000 บำท)]
5.2 ค่าใช้ จ่ายในการตรวจสอบข้ อมูลเครดิต : ไม่ คิดค่ ำบริกำร
5.3 ค่าใช้ จ่ายในการติดตามทวงถามหนี ้ :
งวดละ 100 บำทต่ อบัญชี (ยังไม่รวม VAT)
5.4 ค่าออกบัตรใบใหม่ กรณีหาย/ชารุ ด :
ไม่ คิดค่ ำบริกำร
5.5 ค่าขอสาเนาใบแจ้ งยอดบัญชี (Statement) : ไม่ คิดค่ ำบริกำร
5.6 ค่าขอรหัสบัตรใหม่ (PIN) ทดแทนรหัสเดิม : ไม่ คิดค่ ำบริกำร
ทัง้ นี ้ ดอกเบี ้ย ค่ำปรับ ค่ำบริ กำร ค่ำเบี ้ยปรับล่ำช้ำ หรื อ ค่ำธรรมเนี ยมใดๆ รวมแล้วสูงสุดไม่เกิ น 28%
ต่อปี
5.7 ค่าธรรมเนียมการชาระเงิน
 ชาระผ่านสาขาและช่องทางการชาระเงินของ TMB : ไม่ คิดค่ ำบริกำร
 ชาระที่สาขา TMB
 ชาระด้ วยการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB โดย
 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
 ผ่านเครื่ อง ATM หรื อ เครื่ อง ADM ของ TMB
 ผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ โทร.1558
 ผ่านบริ การ TMB Internet Banking (www.tmbdirect.com)
 ผ่านบริ การทีเอ็มบี ทัช (TMB Touch)
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6. ข้ อควรระวังในเรื่องสำคัญ :

7. กำรแจ้ งให้ ชำระหนีห้ รือ
ค่ ำธรรมเนียมต่ ำง ๆ :

 ชาระผ่านตัวแทนรับชาระ (อัตรารวม VAT แล้ ว) * :
 เคำน์ เตอร์ เซอร์ วสิ (ยอดชาระไม่เกิน 30,000 บาท/รายการ)
ค่าบริ การ 15 บาท/รายการ สาหรับเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล และ 20 บาท/รายการ
สาหรับเขตต่างจังหวัด
 เทสโก้ โลตัส (ยอดชาระไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ/วัน) ค่าบริ การ 10 บาท/รายการ
ทัว่ ประเทศ
 ศูนย์ บริกำรลูกค้ ำ TOT (ยอดชาระไม่เกิน 30,000 บาท/รายการ) ค่าบริ การ 15 บาท/
รายการ ทัว่ ประเทศ
หมำยเหตุ :
* ท่านควรชาระก่อนวันครบกาหนดชาระอย่างน้ อย 2 วันทาการและจัดเก็บ ใบรับฝากชาระไว้ เป็ น
หลักฐานการชาระเงินทุกครัง้
* ค่าธรรมเนียมในการชาระเงินผ่านจุดบริ การรับชาระต่างๆ เป็ นค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ตวั แทนรับ
ชาระ เรี ยกเก็บจากท่าน ณ จุดรับชาระเงิน ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยู่กบั ตัวแทนรับชาระนันๆ
้
6.1 ธนาคารจะคานวณดอกเบี ้ยตามจานวนวัน ตังแต่
้ วนั แรกที่ท่านเบิกถอนเงินสด จนถึงวันก่อนวันที่
ท่านจะชาระเงิน (ไม่นบั รวมวันที่ชาระเงิน) สาหรับกรณีที่เบิกถอนเงินสดและชาระเงินคืนภายใน
วันเดียวกัน ธนาคารจะคิดดอกเบี ้ยเป็ นเวลา 1 วัน
6.2 ในกรณีที่บตั รกดเงินสดฯ สูญหาย หรื อถูกขโมย หรื อตกไปอยู่ในมือผู้อื่น ท่านจะต้ องแจ้ งให้
ธนาคารทราบเพื่อทาการระงับการใช้ บตั รทันที ซึง่ ธนาคารจะรับผิดชอบในภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้น
หลังจาก 5 นาทีที่ได้ รับการแจ้ งฯ
6.3 สาหรับในส่วนภาระหนี ้ใดๆ ที่เกิดขึ ้นระหว่างที่บตั รสูญหาย หรื อบัตรถูกขโมย หรื อบัตรตกไปอยู่
ในมือผู้อื่น ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ท่านยังคงต้ องรับผิดชอบต่อภาระหนี ้ใดๆ ที่เกิดขึ ้นทังหมด
้
6.4 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรกดเงินสดฯ
 กรณีที่ทา่ นไม่ได้ ทาการโทรศัพท์เปิ ดใช้ บตั ร (Card Activate) ภายใน 6 เดือนนับตังแต่
้ วนั ที่
บัตรได้ รับการอนุมตั ิ
 กรณีที่ทา่ นแจ้ งเปิ ดใช้ บตั รแล้ ว (Activate) และ ไม่มีรายการเคลื่อนไหวในบัญชีเกินกว่า 6
เดือนขึ ้นไป โดยไม่มีภาระหนี ้ค้ างชาระในบัญชี
 กรณีทที่ า่ นไม่ชาระยอดหนี ้คงค้ างเมื่อถึงกาหนดชาระ และอาจดาเนินการทางกฎหมายต่อไป
6.5 กรณีที่ทา่ นต้ องการชาระเงินคืนเพื่อปิ ดบัญชีสินเชื่อ โปรดติดต่อ TMB Contact Center โทร.1558
หรื อ สาขา TMB เพื่อ
 สอบถามยอดเงินรวมที่ต้องชาระทังหมด
้
(เงินต้ นและดอกเบี ้ย) ก่อนการชาระเงิน
 กรณีที่ทา่ นมียอดเงินคงเหลือเกินอยู่ในบัญชีบตั ร ท่านสามารถแจ้ งให้ โอนยอดเงินคงเหลือนัน้
เข้ าบัญชีเงินฝาก TMB ของท่านได้
หมำยเหตุ จานวนเงินทังหมดที
้
่ต้องชาระคืนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากอัตราดอกเบี ้ย CPR
เปลี่ยนแปลงไป
7.1 ท่านจะได้ รับใบแจ้ งยอดบัญชี / ใบเสร็ จรับเงิน ที่ธนาคารได้ ส่งให้ ท่านทางไปรษณีย์ / Email
ตามที่ทา่ นได้ แจ้ งไว้ กบั ธนาคาร หลังจากวันที่ได้ สรุ ปยอดบัญชีแล้ ว ซึง่ จะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น
วงเงินสินเชื่อ, วงเงินคงเหลือ, ยอดชาระเต็มจานวน, ยอดเงินขันต
้ ่าที่ต้องชาระ, กาหนดชาระ,
จานวนเงินที่ค้างชาระ (กรณีลกู ค้ าผิดนัด), จานวนเงินที่ยงั ไม่ถงึ กาหนดชาระ ณ วันสรุ ปยอดบัญชี
(ประกอบด้ วย เงินต้ น, ดอกเบี ้ย และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ), ค่าใช้ จ่ายในการติดตามทวงถามหนี,้
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และ รายการกดถอนเงินสดในรอบบัญชีนนๆ
ั ้ เป็ นต้ น
7.2 จำนวนเงินที่ต้องชำระ : ท่านสามารถชาระเต็มจานวนตามใบแจ้ งยอดบัญชี (Statement) หรื อ
ชาระบางส่วน หรื อ ขันต
้ ่า 5% ของยอดเงินตามใบแจ้ งยอดบัญชี (แต่ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท)
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7.3 วันสรุปยอดบัญชี (Statement Date) : ทุกวันที่ 4 ของเดือน
7.4 วันครบกำหนดชำระ (Payment Due Date) : นับจากวันที่สรุ ปยอดบัญชี ไปอีก 24 วัน (นับรวม
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) โดยดูได้ จากใบแจ้ งยอดบัญชี ฯ
8. กำรแจ้ งได้ รับชำระเงินจำก
ท่านจะได้ รับใบแจ้ งยอดบัญชี / ใบเสร็ จรับเงิน ที่ธนาคารได้ ส่งให้ ทา่ นทางไปรษณีย์ / Email ตามที่
ลูกค้ ำ :
ท่านได้ แจ้ งไว้ กบั ธนาคาร หลังจากวันที่ได้ สรุ ปยอดบัญชีแล้ ว ซึง่ จะมีรายละเอียดจานวนเงินที่ชาระใน
งวดนี ้ ประกอบด้ วย เงินต้ น, ดอกเบี ้ย และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เป็ นต้ น
9. กำรแจ้ งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 9.1 ธนาคารแจ้ งข้ อมูลฯ ให้ ลกู ค้ าทราบ
กำรให้ บริกำร หรือกำรแจ้ ง
 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรื อการให้ บริ การที่มีผลกระทบต่อการใช้ บริ การของ
เตือนที่สำคัญต่ ำง ๆ :
ลูกค้ า ธนาคารจะมีการสื่อสารหรื อแจ้ งข้ อมูลอันเป็ นสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลง ให้ ลกู ค้ า
ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางช่องทางต่างๆ ของธนาคาร
9.2 ลูกค้ าแจ้ งข้ อมูลฯ ให้ ธนาคารทราบ
 ท่านจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล อาชีพ สถานที่ทางาน สถานที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ การ
สื่อสารข้ อมูลกับท่านเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว โดยการแจ้ งผ่านสาขา TMB รวมทังช่
้ องทางอื่นๆ ของ
ธนาคารที่อาจเพิ่มขึ ้นในอนาคต
10. ลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์ 10.1 คุณสมบัตผิ ้ กู ้ ู
 พนักงำนประจำ / ข้ ำรำชกำร / พนักงำนรัฐวิสำหกิจ
- อายุ 20 – ไม่เกิน 60 ปี
- รายได้ ประจาตังแต่
้ 15,000 บาท / เดือน ขึ ้นไป
- อายุงานปั จจุบนั ตังแต่
้ 4 เดือน ขึ ้นไป
 ผู้ประกอบธุรกิจส่ วนตัว / เจ้ ำของกิจกำร
- อายุ 30 – ไม่เกิน 60 ปี
- รายได้ ประจาตังแต่
้ 20,000 บาท / เดือน ขึ ้นไป
- กิจการปั จจุบนั จดทะเบียนดาเนินการตังแต่
้ 2 ปี ขึ ้นไป
10.2 วงเงินสินเชื่อ
 30,000 – 1,000,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
 กรณีลกู ค้ าใหม่ ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่า 30,000 บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่า
ของรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และจานวนสถาบันผู้ให้ บริ การไม่เกิน 3 แห่ง
หมำยเหตุ วงเงินสินเชื่อสูงสุดที่ได้ รับ จะพิจารณาวงเงินสินเชื่อบุคคลที่ไม่มีหลักประกันทุก
ประเภท รวมกัน ได้ แก่ วงเงินสินเชื่อบุคคล TMB Cash 2 Go และวงเงินสินเชื่อ
บัตรกดเงินสด TMB Ready Cash
11. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
11.1 หากมีข้อสงสัยหรื อต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้ าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
www.tmbbank.com หรื อติดต่อสอบถามได้ ที่ TMB Contact Center โทร.1558 หรื อที่สาขา TMB
11.2 กรณีมีข้อร้ องเรี ยนใดๆ สามารถแจ้ งข้ อร้ องเรี ยนได้ ที่ TMB Contact Center โทร.1558 หรื อ ที่
สาขา TMB
ข้ อควรระวัง !
 โปรดเก็บรหัสเป็ นความลับ กรณีบตั รหายให้ รีบอายัด เพราะท่านอาจต้ องจ่ายยอดที่ไม่ได้ ใช้
 สินเชื่อบุคคล ดอกเบี ้ยคิดตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับเงินกู้ โดยหากท่านผิดนัดชาระ อาจมีดอกเบี ้ยและค่าใช้ จ่ายในการติดตามทวงถามหนี ้เพิ่ม
 ท่านควรเข้ าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนาม หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร หรื อ TMB Contact Center
โทร.1558 หรื อ ศึกษาเพิ่มเติมที่ www.tmbbank.com
SD-547-V.1-TH : Sales Sheet TMB Ready Cash
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