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ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
สินเช่ือบุคคล PersonalCash ส าหรับพนักงานประจ า                       
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมลูผลติภณัฑ์ฉบบันี ้และควรศกึษารายละเอียดและ
เง่ือนไขโดยรายละเอียดก่อนท่ีทา่นจะตดัสินใจซือ้หรือใช้บริการผลติภณัฑ์) 

ผู้ขายผลิตภัณฑ์ :   ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ผู้ออกผลิตภัณฑ์:    ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน)  
ช่ือผลิตภัณฑ์     :  สนิเช่ือบคุคล PersonalCash 
วันเดือนปี         :        1 มิถนุายน 2564  

1.  ผลิตภัณฑ์นีค้ืออะไร  
ผลิตภัณฑ์สินเช่ือบุคคล PersonalCash เป็นบริการสนิเช่ืออเนกประสงคใ์ห้แก่บคุคลธรรมดาในรูปแบบของวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) โดยเลือกผ่อนช าระคืนเป็น
รายเดือน เดือนละเทา่ ๆ กนั ตามจ านวนงวดท่ีระบไุว้ในสญัญา โดยไม่ต้องใช้หลกัทรัพย์หรือบคุคลค า้ประกนั  
2. ผลิตภัณฑ์นีม้ีลักษณะส าคัญอะไรบ้าง 
2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   พนกังานบริษัท,พนกังานรัฐวิสาหกิจ,ข้าราชการ หรือ ลกูจ้างประจ า 
2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี ้  
สญัชาต ิ  สญัชาตไิทยเทา่นัน้ 
อายผุู้สมคัร  ตัง้แต ่21 – 59 ปี (อายรุวมระยะเวลาผ่อนช าระต้องไม่เกิน 60 ปี)  
รายได้ตอ่เดือน  > 15,000  บาท 
อายงุาน/อายธุรุกิจ  มีอายงุาน ณ ปัจจบุนัและท่ีเก่าตัง้แต ่6 เดือนขึน้ไป 

2.3 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ดังนี ้
วงเงินสนิเช่ือตามจ านวนเทา่ของรายได้ตอ่เดือน  20,000 บาท  - 1,500,000 บาท    

 หมายเหตุ : กรณีลกูค้าที่มีรายได้ประจ าน้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ท่านจะได้รับการพิจารณาวงเงินไม่เกิน 1.5 เท่า ของรายได้ และ

ส าหรับลกูค้าทีม่ีรายได้ประจ ามากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ท่านจะได้รับการพิจารณาวงเงินสงูสดุไม่เกิน  5 เท่าของรายได้       
ระยะเวลาช าระคืน  12 – 60 เดือน  
 

วงเงนิสินเช่ือ (บาท)  อัตราดอกเบีย้ (ต่อปี)  

ระยะเวลาผ่อนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 36 งวด ระยะเวลาผ่อน 37 – 60 งวด 

20,000 - 99,999 25% 
100,000 - 299,999 23% 25% 

300,000 – 2,000,000 20% 23% 

โปรโมชัน่ สามารถดรูายละเอียดโปรโมชัน่ปัจจบุนัจากเอกสาร/สื่อสง่เสริมการขาย   
3. ค่าใช้จ่ายส าหรับสินเช่ือบุคคล 
อตัราดอกเบีย้และคา่ใช้จ่ายส าหรับสนิเช่ือบคุคล  

3.1 ดอกเบีย้ เบีย้ปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อค านวณรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 25% ต่อปี  
- ดอกเบีย้ เบีย้ปรับ คา่บริการ หรือคา่ธรรมเนียมใดๆ    20%-25%ตอ่ปี    
- คา่ธรรมเนียมการช าระคืนเงินกู้ ก่อนก าหนด(1ปีแรก)  2%จากยอดเงินต้นคงเหลือ 

3.2 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้หน่วยงานราชการ 
อากรแสตมป์   0.05% ของวงเงินอนมุตั ิ(สงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท) 

ธนาคารเป็นผู้ออกคา่อากรแสตป์ให้ลกูค้า 
3.3 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก  
3.3.1. คา่ใช้จา่ยในการช าระเงิน*  

-  ช าระโดยหกับญัชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ไม่คดิคา่ธรรมเนียม 
- ช าระผ่านเคร่ือง ATM ของผู้ให้บริการรายอ่ืน คา่ธรรมเนียมขึน้อยูก่บัผู้ให้บริการ 
- ช าระท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคาร ซไีอเอ็มบี ไทย  ไม่คดิคา่ธรรมเนียม 
- ช าระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต                                                     ไมค่ดิคา่ธรรมเนียม 
- ผ่านแอป CIMB THAI Digital Banking ไม่คดิคา่ธรรมเนียม 
- ท่ีท าการไปรษณีย์ (Pay at Post)   16.05 บาทตอ่รายการ 
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส 15 บาทตอ่รายการ 
- ทรู พาร์ทเนอร์                                                     ไมเ่กิน 20  บาทตอ่รายการ 
- เทสโก้ โลตสั                                                      10 บาทตอ่รายการ 
- ซีพี เฟรชมาร์ท                                                    ไม่เกิน 20 บาทตอ่รายการ 

3.3.2.ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมลูเครดิต                                                           ไม่คดิคา่ธรรมเนียม 
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3.3.3.ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบญัชีไมพ่อจ่าย 

         (กรณีช าระหนีโ้ดยการหกับญัชีกบัสถาบนัการเงินอ่ืน) 

   ไมคิ่ดค่าธรรมเนียม 

3.4 ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการด าเนินงานของธนาคาร  

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี ้ ไมคิ่ดค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบญัชี (ชดุท่ี 2 เป็นต้นไป)  100 บาท / ฉบบั     

คา่ใช้จ่ายกรณีเช็คคืน ไมเ่กิน 200 บาท/ครัง้  

หมายเหต ุ *ค่าใช้จ่ายตามข้อ 3.3.1 เป็นค่าใช้จ่ายตามอตัราท่ีผู้ ให้บริการเรียกเก็บจากลกูค้า ณ จดุรับช าระเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยูก่บัผู้ ให้บริการแต่ละราย 
 

4. ผลิตภัณฑ์นีมี้ข้อก าหนดและอาจท าให้ท่านมีภาระหน้าท่ีอะไรบ้าง  

4.1 รายละเอียดเงินกู้ยืม จ านวนเงินท่ีจะต้องช าระคืนต่องวดและ/หรือทัง้หมดพร้อมจ านวนดอกเบีย้ทัง้หมดส าหรับเงินกู้ยืมท่ีได้รับอนมุติัจะสามารถดรูายละเอียดได้จากจดหมายอนมุติัสนิเช่ือท่ี

จะจดัสง่ให้ตามท่ีอยูท่ี่แจ้งความประสงค์ไว้ในใบสมคัรต่อไป 

4.2  ธนาคารจะจดัสง่ใบแจ้งหนี ้(Statement ) ให้ท่านทราบถึงยอดช าระคืนต่องวดและวนัครบก าหนดช าระลว่งหน้าทกุเดือน 

4.3 เมื่อลกูค้าช าระหนีแ้ล้วกบัทางธนาคาร หรือช าระผ่านจดุบริการช่องทางอ่ืนๆ ให้เก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลกัฐานการช าระเงินทกุครัง้ 

4.4 ล าดบัการตดัช าระหนี ้: เงินท่ีลกูค้าน ามาช าระหนี ้ธนาคารจะไปตดัช าระหนีต้ามยอดหนีแ้ต่ละงวด โดยตดัค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ และเงินต้นของยอดหนีท่ี้ค้างช าระนานท่ีสดุก่อนแล้วจึงค่อย

ตดัช าระหนีท่ี้ค้างช าระนานรองลงมาตามล าดบั เร่ิมมีผลวนัท่ี 1กรกฎาคม 2564 
5. อะไรจะเกิดขึน้หากท่านไม่สามารถปฏิบัตติามข้อก าหนดและภาระหน้าท่ีได้  

5.1  ท่านต้องช าระหนีแ้ละค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด หากท่านค้างช าระหรือช าระเกินก าหนดหรือช าระคืนเพียงบางสว่น ท่านจะมีค่าเบีย้ปรับท่ีต้องช าระเพิ่มเติม 

กรณีท่ีท่านช าระคืนไมต่รงตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด (ช าระลา่ช้าหรือไมต่รงตามวนัท่ีก าหนด) ธนาคารจะคิดอตัราดอกเบีย้ผิดนดัเพิ่มขึน้จากอตัราดอกเบีย้ปกติสงูสดุตามสญัญาอีกไมเ่กิน 3% 

ต่อปี ของเงินต้นของค่างวดท่ีลกูค้าค้างช าระแต่ละงวดไปจนถึงวนัท่ีศาลรับฟ้อง หรือจนกวา่จะมีการช าระคืนตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด ธนาคารจึงจะปรับอตัราดอกเบีย้ปกติตามสญัญา  ทัง้นี ้

ดอกเบีย้ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบีย้ปรับลา่ช้าหรือค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อค านวณรวมกนัแล้วไมเ่กิน 25% ต่อปี   

หมายเหต ุปัจจบุนัธนาคารไมม่ีการคิดอตัราดอกเบีย้เพ่ิมเติมกรณีค้างช าระ เน่ืองจากอยูช่่วงระหวา่งปรับปรุงระบบงาน 

  5.2 ธนาคารอาจด าเนินการทางกฎหมายเพื่อบงัคบัช าระหนีก้บัท่านต่อไป 

6. อะไรจะเกิดขึน้หากท่านช าระเงนิกู้ยืมก่อนครบก าหนด  
6.1 กรณีท่ีท่านช าระเงินกู้ยืมทัง้จ านวนเสร็จสิน้ภายใน 1 ปีแรก ท่านต้องจ่ายค่าธรรมเนียมปิดบญัชีก่อนครบอายสุญัญา 2% ของยอดเงินต้นคงเหลือในงวดท่ีจะปิดบญัชีสินเช่ือ ยกเว้นกรณีท่ีท่าน

ได้รับอนมุติัดอกเบีย้สงูสดุ 25%ต่อปี ธนาคารจะไมเ่รียกเก็บค่าธรรมเนียมปิดบญัชีก่อนอายสุญัญาในปีแรก                                                                                                                                

6.2 กรณีท่ีท่านต้องการช าระเงินคืนเพื่อปิดบญัชีสินเช่ือหรือช าระเงินงวดสดุท้ายให้ติดต่อCIMB Thai Care Centerหรือสาขาธนาคารเพ่ือสอบถามยอดเงินรวมท่ีต้องช าระทัง้หมดก่อนการช าระเงิน 

7. ท่านจะต้องมีผู้ค า้ประกันหรือหลักประกันหรือไม่ 
ท่านไมจ่ าเป็นต้องใช้หลกัทรัพย์หรือบคุคลอ่ืนค า้ประกนั 

8. ผลิตภัณฑ์นีมี้ความเส่ียงท่ีส าคัญอะไรบ้าง 
ตารางแสดงภาระหนีท่ี้ท่านได้รับพร้อมจดหมายอนมุติัสินเช่ือเป็นตวัอยา่งแสดงการผ่อนช าระเงินต้นและดอกเบีย้ในแต่ละงวด กรณีท่ีท่านช าระเงินครบถ้วนตรงตามก าหนดเวลาและอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีตกลงไว้เท่านัน้  

9. การท าประกันคุ้มครองสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
9.1. ลกูค้าสามารถเลือกสมคัรประกนัชีวิต แผนความคุ้มครองสินเช่ื แคชโพรเทคชัน่ โดยท่านสามารถช าระเป็นเงินสดหรือหากท่านมีความประสงค์จะขอสินเช่ือเพื่อซือ้แผนความคุ้มครองสินเช่ือ 
ธนาคารจะหกัเบีย้ประกนัจากสินเช่ือบคุคลเพอร์ซนันลัแคชท่ีท่านได้รับอนมุติัโดยลกูค้าสามารถดรูายละเอียดค่าเบีย้ประกนัได้จากเอกสารชีช้วนหรือตาราแสดงรายละเอียดเบีย้ประกนัใบค าขอ
เอาประกนัภยักลุม่ซีไอเอ็มบีไทย แคชโพรเทคชัน่ /ใบค าเอาประกนัภยักลุม่ซไีอเอ็มบี ไทย แคชโพเทคชัน่ พลสัได้จากเจ้าหน้าท่ีผู้ เสนอขาย 
9.2. กรณีผู้กู้ เสียชีวิต หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงหรือทพุพลภาพสิน้เชิงชัว่คราวตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ บริษัทประกนัจะปิดภาระหนีท่ี้ยงัคงค้างกบัอยูธ่นาคาร เพ่ือไม่ให้ภาระหนีต้กไปยงั
ทายาทของผู้กู้  หากมีการปิดสินเช่ือกบัทางธนาคาร ผู้กู้สามารถเวนคืนกรมธรรม์และจะได้มลูค่าเวนคืนเงินสดตามท่ีระบใุนกรมธรรม์ 
9.3. ท่านมีสิทธิเลือกท่ีจะท าประกนัชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเช่ือหรือไมก็่ได้ ซึง่ไมม่ีผลต่อการพิจารณาอนมุติัสินเช่ือ       

10.การแจ้งเปล่ียนแปลงรายละเอียดการติดต่อของท่าน  

ท่านจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเก่ียวกบัข้อมลูของท่านทนัทีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลู เช่น  ช่ือ-นามสกลุ อาชีพ สถานท่ีท างาน สถาน ท่ีอยู ่และ/หรือ รายละเอียดต่างๆ โดยกรุณาติดต่อสาขา

ของธนาคาร หรือ CIMB Thai Care Center 0-2626-7777 

11. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการให้บริการนีห้รือช่องทางการติดต่อกับธนาคารได้อย่างไร  

1. กรณีอตัราดอกเบีย้มีการเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยการประกาศไว้ ณ สถานท่ีท าการสาขาและเว็บไซต์ของธนาคาร หรือหากมีข้อสงสยั ร้องเรียน และ/หรือต้องการทราบ

รายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถเข้าไปดรูายละเอียดได้ท่ี www.cimbthai.com หรือ ติดต่อสอบถามได้ท่ีทกุสาขาของธนาคาร หรือ ท่ี CIMB Thai Care Center โทร. 0-2626-7777 

2. กรณีธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการให้บริการท่ีกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของท่านหรือแจ้งเตือนท่ีส าคญัต่างๆ ธนาคารจะแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า 
12. ทางเลือกอ่ืนในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภทไม่มีหลักประกัน  

สินเช่ือบคุคล (ExtraCash) 

ค าเตือน         : ท่านควรผ่อนช าระหนีเ้งินกู้ ให้ตรงตามเง่ือนไขของธนาคาร  เพื่อไมม่ีประวติัการค้างช าระหนีก้บัธนาคาร 
ข้อมลูในเอกสารฉบบันี ้มีผลบงัคบัใช้ได้ถึงวนัท่ี : ไมม่ีก าหนดระยะเวลา หรือจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลง 

http://www.cimbthai.com/

