
E-mail

สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร : Br/ Ds/ TS

สาขา……………………………………………………………….........…………………………..............

ชื่อผูขาย……………………………………………………… รหัสผูขาย …………………………..….….

ชื่อ-นามสกุล ผูแนะนํา……………………………………..… รหัสผูแนะนํา ……………….............….…

Package Code

PersonalCash ………………………………………….……………….......………..………..

ExtraCash ………………………………………………………………………….......……….

Campaign Code ………………………………...………… (เฉพาะโปรแกรมหรือ Event พิเศษ)
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 ขาพเจาตกลงผูกพันและปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไขของโปรแกรม Day 1 Cash ทุกประการ ตลอดจนปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ ที่ขาพเจาไดรับทราบในขณะสมัคร 
รวมถงึขอกําหนด เงือ่นไขและขอบังคับท่ีจะมีการแกไขภายหนา ซ่ึงธนาคาร ซไีอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) จะแจงใหขาพเจาทราบทุกประการ ทัง้นี ้ขาพเจาตกลงทีรั่บผดิชอบในจาํนวนเงนิตน 
รวมถึง ดอกเบี้ย คาธรรมเนียมและคาใชจายใดๆ ที่เกี่ยวของกับสินเชื่อบุคคลเอ็กซตราแคช (ExtraCash) ของขาพเจา ขาพเจาทราบวาการพิจารณาอนุมัติใดๆ ตามคําขอหรือไมนั้นขึ้นอยูกับขอกําหนด 
ภายในของธนาคาร เม่ือขาพเจาไดรับอนมัุตวิงเงนิสินเชือ่บคุคลเอก็ซตราแคช (ExtraCash) จากธนาคารแลว ขาพเจาประสงคใหธนาคารสงมอบเงินภายในวงเงนิสนิเชือ่บุคคลเอก็ซตราแคช (ExtraCash) 
ของขาพเจา ทั้งหมดหรือแตบางสวนตามจํานวนท่ีขาพเจาตองการ/ตามท่ีระบุใหกับขาพเจา โดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยตามท่ีขาพเจาระบุไวขางตน ซึ่งจํานวนเงินที่กําหนดไวใน 
โปรแกรม Day 1 Cash จะอยูภายใตวงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซตราแคช (ExtraCash) ที่ธนาคารอนุมัติ โดยถูกหักออกตามสวนจากวงเงินสินเชื่อที่ขาพเจาไดรับอนุมัติจากธนาคารสําหรับวงเงินสินเชื่อ 
บุคคลเอ็กซตราแคช (ExtraCash) โดยกรณีดังกลาวใหถือเปนสวนหนึ่งของการที่ขาพเจาไดเบิกใชวงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซตราแคช (ExtraCash) ภายใตคําขอใชบริการสินเชื่อบุุคคลฉบับนี้ และเมืื่อ 
ธนาคาร ดําเนินการตามความตองการของขาพเจาดังกลาวขางตนแลว ใหถือวาขาพเจาไดรับวงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซตราแคช (ExtraCash) ไปจากธนาคารโดยถูกตองครบถวนทุกประการ
 ขาพเจาตกลงตอบรับเขารวมโปรแกรม Day 1 Cash ของสินเชื่อบุคคลเอ็กซตราแคช (ExtraCash) โดยขาพเจาไดอานและเขาใจในขอกําหนดและเงื่อนไข และตกลงยินยอมปฏิบัติตาม 
สัญญาใหสินเชื่อบุคคลดานหลังคําขอนี้ทุกประการ รวมตลอดถึงขอกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ ที่ธนาคารจะแจงใหขาพเจาทราบเปนครั้งคราวอีกสวนหนึ่งดวย โดยขาพเจาไดลงรายมือชื่อรับทราบ 
ไวทายขอกําหนดและเงื่อนไขของคําขอใชบริการสินเชื่อบุคคลฉบับนี้
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“ขาพเจา” (ผูกู) และซึ่งระบุนาม และลงลายมือชื่อทายนี้ รับทราบและตกลงดังนี้
ขอรับรองวาขอมูลที่ใหไดทั้งหมดเปนความจริงและสมบูรณ
• ขาพเจายินยอมผูกพันและตกลงปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาใหสินเชื่อที่ระบุไวดานหลังคําขอนี้ทุกประการทั้งที่มีอยูในปจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต รวมตลอดถึง
  ขอกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ ที่ธนาคารจะไดแจงใหทราบเปนครั้งคราวตลอดจนขอกําหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารไดอนุมัติใหขาพเจาทุกประการ
• ขาพเจาตกลงทีจ่ะรบัผดิชอบชาํระหนีอ้นัเกดิจากการใชวงเงนิสนิเชือ่บคุคลเอก็ซตราแคชทัง้หมด และ ในกรณีที่ขาพเจาเขารวมโปรแกรม Day 1Cash ขาพเจาตกลงที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดและ   
  เงื่อนไขของโปรแกรม Day 1Cash รวมตลอดถึงขอกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆที่ธนาคารจะแจงใหขาพเจาทราบดวย
• ขาพเจาอนุญาตใหธนาคารเรียกหลักฐานทางการเงินเพิ่มเติม เพื่อวัตถุประสงคในการประเมินวงเงินสินเชื่อ
• ขาพเจารับทราบวาใบคําขอใชบริการสินเชื่อของขาพเจาจะเปนที่ยอมรับไดก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากทางธนาคารแลวเทานั้น
• ในกรณีที่ธนาคารไมสามารถอนุมัติจํานวนกูและ/หรือระยะเวลาการผอนชําระคืนไดตามความประสงคของขาพเจาที่ระบุไวในคําขอนี้ ขาพเจายังประสงคและ ตกลงผูกพันตามจํานวนเงินกูและ/หรือ      
  ระยะเวลาผอนชําระคืน ตลอดจนขอกําหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารไดอนุมัติใหขาพเจาทุกประการ
• ขาพเจารับทราบวาธนาคารจะตรวจสอบและเปดเผยขอมูลดังกลาวขางตนแกนิตบุิคคลทีป่ระกอบธรุกิจขอมูลเครดิต หรือผูอืน่ทีธ่นาคารเหน็สมควร ขาพเจาไดอานและเขาใจขอกําหนดและเงือ่นไขตางๆ
  ที่เกี่ยวของอยางถี่ถวนแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานแหงการกูยืมและขาพเจาไดรับสัญญาใหสินเชื่อจากธนาคารในวันสัญญานี้เรียบรอยแลว

ขอควรระวัง!!                                                                                                                                                      
• ดอกเบ้ียคิดตัง้แตวนัท่ีไดรบัเงินกู โดยหากผดินดัชาํระหน้ีอาจมี 
  (ดอกเบ้ียและ) คาทวงหนี้เพิ่ม                                                                        
• ลูกคาควรเขาใจผลิตภัณฑและเงื่อนไขกอนตัดสินใจลงชื่อ     
  หากสงสัยใหติดตอเจาหนาท่ี หรือ Call Center 02  626 7777                                                                             

หมายเหตุ: ขอมูลที่ไดรับจากเจาหนาที่ของธนาคารกอนที่ธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อประเภทไมมีหลักประกันเปนเพียงขอมูลเบื้องตน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติ
 หรือปฏิเสธใบคําขอสินเชื่อประเภทไมมีหลักประกัน ตามหลักเกณฑและนโยบายของธนาคารและถือวาการอนุมัติของธนาคารเปนที่สิ้นสุด 

ขาพเจาเขาใจถึงการนําขอมูลไปใชทําแบบจําลองดานเครดิต และยินยอมให ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนสมาชิกของ บริษัท ขอมูลเครดิจแหงชาติ จํากัด (บริษัท) นําขอมูลของขาพเจา
เชน ชือ่ นามสกุล เลขประจาํตวัประชาชน รวมถงึขอมูลอืน่ใดทีส่ามารถระบุวาเปนขาพเจาได ไปใชเปนปจจยัหนึง่ในการจดัทําแบบจาํลองดานเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตเทานัน้
และใหคูฉบับและบรรดาสาํเนา ภาพถาย ขอมูลอเิล็กทรอนกิส หรอืโทรสาร ทีไ่ดทาํซํา้ขึน้จากหนงัสอืใหความยนิยอมฉบบันี ้โดยการถายสาํเนา ถายภาพ หรือบันทึกไวไมวาในรูปแบบใดๆ ใหถอืเปนหลักฐาน  
ในการใหความยินยอมของขาพเจาเชนเดียวกัน  ท้ังนี ้ขาพเจาทราบวาเจาของขอมูล มีสทิธิท่ี์จะใหความยินยอมหรือไมก็ได และเม่ือใหความยินยอมแลว เจาของขอมูลจะแจงความประสงคไมใหความยนิยอม
อีกตอไปก็ได  ทั้งนี้ หากขาพเจาประสงคจะไมใหความยินยอมดังกลาวขาพเจาจะแจงใหธนาคารทราบเปนลายลักษณอักษร
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ขาพเจาผูลงลายมือช�อในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคล ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา “ผูกู” ขอทำสัญญาน้ีใหไว แกธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด 

(มหาชน) ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ผู ใหกู” เพ�อเปนหลักฐานโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผูกูไดรับเงินจากผู ใหกูตามจำนวนและรายละเอียดท่ีผู ใหกูพิจารณาอนุมัติใหผูกู และแจงใหผูกูทราบตามท่ีปรากฏในหนังสืออนุมัติสินเช�อบุคคล  

 (“หนังสืออนุมัติสินเช�อบุคคล”) และใหถือเปนสวนหน่ึงของสัญญาน้ีดวย โดยผูกูตกลงและรับทราบวาภายหลังจากท่ีผู ใหกูอนุมัติเงินกูแลว  

 ผู ใหกูอาจเปล่ียนวงเงินกูท่ีผู ใหกูอนุมัติใหแกผูกู ในคร้ังแรกใหมีจำนวนมากข้ึนหรือนอยลงไดข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผู ใหกูแตเพียงผูเดียว ท้ังน้ี  

 ผูกูรับทราบวาวงเงินท่ีผูกูมีสิทธิท่ีจะใช ในขณะใดขณะหน่ึงจะปรากฏอยูบนใบแจงยอดบัญชีสินเช�อ/ใบเสร็จรับเงินท่ีผู ใหกูจัดสงใหแกผูกูเปน

 รายเดือน และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย

 ในกรณีท่ีผูกูขอใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช ผูกูจะตองมี แอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking ของผู ใหกูไวสำหรับการเบิกถอน

 เงินกู โดยผานแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking โดยผูกูตกลงและยินยอมผูกพันตามขอกำหนดและเง�อนไขของแอปพลิเคชัน

 CIMB THAI Digital Banking และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย  

  ท้ังน้ี ผูกูตกลงและรับทราบวาวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช ท่ีผูกูไดรับเปนวงเงินกูประเภทหมุนเวียน (Revolving Loan) โดยจำนวน

 เงินกูสูงสุดท่ีผูกูสามารถเบิกถอนได ในขณะใดขณะหน่ึงจะเทากับสวนตางของวงเงินกูสูงสุดท่ีผู ใหกูอนุมัติ (หรือวงเงินท่ีผู ใหกูอาจใชดุลยพินิจ

 ปรับเปลี่ยนในภายหลัง) และแจงยอดใหผูกูทราบตามใบเรียกเก็บเงิน (Statement) กับยอดที่ผูกูไดเบิกถอนไปและยังมิไดชำระคืนผู ใหกู

 (ไมวาจะครบกำหนดชำระแลวหรือไมก็ตาม) รวมกับดอกเบ้ียในตนเงินกูและคาธรรมเนียมท่ีครบกำหนดชำระแลวและยังมิไดชำระใหแกผู ใหกู

  ผูกูตกลงและรับทราบวาผู ใหกูมีสิทธิในการปรับเปลี่ยนวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชที่ขอ รวมถึงการเพิ่มหรือลดวงเงินที่ขอได

 เปนครั้งคราวตามแตดุลยพินิจของผู ใหกู โดยผู ใหกูจะแจงใหผูกูทราบลวงหนาถึงการเพิ่มหรือลดวงเงินดังกลาว 

2. ผูกูตกลงใหผู ใหกูจายเงินกู ใหแกผูกูดวยวิธีการและเง�อนไขดังน้ี

 2.1 จายเงินกูผานบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูกูที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) หรือที่ธนาคารอ�นตามที่ผูกูไดแจงไว ในคำขอ

  ใชบริการสินเช�อบุคคล

 2.2 ในกรณีที่ผูกูไมมีบัญชีเงินฝากอยูกับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และผูกูมีความประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย

  พรอมทำบัตรเดบิตกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เพ�อใชสำหรับการรับเงินกูจากผู ใหกู และเพ�อเบิกถอนเงินกูและ/หรือ

  ชำระคืนเงินกู ดอกเบี้ย คาธรรมเนียม และคาใชจายใด ๆ ตามสัญญานี้ โดยผานบัญชีเงินฝากดังกลาว ทั้งนี้ ผูกูตกลงและยินยอม

  ผูกพันตามขอกำหนดและเง�อนไขสำหรับการใชบัญชีเงินฝากออมทรัพยและบัตรเดบิตของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

  ทุกประการ และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย

 2.3 ในกรณีที่ผูกูขอใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช ผูกูสามารถทำการเบิกและรับเงินกู โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

  2.3.1 ผูกูสามารถเบิกถอนเงินกูผานไดผานเฉพาะชองทางแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking เทานั้น โดยผูกูสามารถโอน

   เงินกูทั้งหมดหรือแตบางสวนจากบัญชีสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชไปเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูกูที่ มีอยูกับผู ใหกู หรือ

   ธนาคารอ�นที่มีช�อผูกูเปนเจาของบัญชี ตามที่ผูกูไดระบุในการทำรายการผาน แอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking

   ดวยตนเอง โดยเม�อผูกูกดยืนยันการทำรายการโอนเงินโดยผานแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking  ของผู ใหกูเพ�อ

   โอนเงินจากบัญชีสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชของผูกูเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูกูท่ีมีอยูกับผู ใหกูหรือธนาคารอ�นท่ีมีช�อผูกู

   เปนเจาของบัญชีแลว จะถือวาผูกูไดรับเงินกูจากวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชจากผู ใหกู โดยถูกตองแลวในวันทำรายการ

   โอนเงิน ท้ังน้ี ผูกูตกลงและยินยอมปฏิบัติตามขอกำหนดและเง�อนไขของแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ของผู ใหกู

   รวมทั้งขอกำหนดและเง�อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่ผู ใหกูจะแจงใหผูกูทราบในภายหนาดวย

  2.3.2  เบิกเงินกู โดยการขอใหผู ใหกู โอนเงินกูท้ังหมดหรือแตบางสวนในวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย

   ตามที่ผูกูไดระบุไว ในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคลโปรแกรม Day 1 Cash ของสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช โดยผูกูตกลงและ

   รับทราบวาผูกูจะตองปฏิบัติตามขอกำหนดและเง�อนไขขอโปรแกรม Day 1 Cash ตลอดจนขอกำหนดและเง�อนไขเพ่ิมเติมใด ๆ

   ที่ผู ใหกูจะแจงใหผูกูทราบในภายหนาดวย 

 2.4 ในการจายเงินกู ใหแกผูกู ผูกูตกลงและยินยอมใหผู ใหกู หักคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีระบุไว ในขอ 3 ของสัญญาน้ีออกกอนแลว จึงจาย

  เงินกูสวนท่ีเหลือเขาบัญชีเงินฝากของผูกู ตามท่ีระบุในขอ 2.1 หรือขอ 2.2 หรือเขาบัญชีวงเงินเอ็กซตราแคชของผูกูตามท่ีระบุในขอ 2.3

  ในกรณีท่ีผูกูตกลงเอาประกันชีวิตภายใตแผนความคุมครองสินเช�อแคช โพรเทคช่ัน ตามท่ีระบุในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคลฉบับน้ี(ถามี)

  ผูกูตกลงและยินยอมใหผู ใหกูหักเงินคาเบ้ียประกันดังกลาวออกจากเงินกู “สินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคช” ท่ีผูกูไดรับตามสัญญาน้ีเพ�อ

  นำสงใหกับบริษัทประกันชีวิตตอไปดวย

 2.5 เม�อผู ใหกูจายเงินกู ใหแกผูกูตามวิธีการและเง�อนไขท่ีกลาวไว ในขอ 2.1 ขอ 2.2 หรือขอ 2.3 แลวแตกรณี ใหถือวาผูกูไดรับเงินกูไปจาก

  ผู ใหกู โดยถูกตองแลวโดยใหถือเอกสารที่ผู ใหกูจัดทำขึ้นในการจายเงินกูเปนหลักฐานการรับเงินตามสัญญานี้ของผูกู

 2.6 ผูกูมีสิทธิบอกเลิกสัญญาน้ีและคำขอใชบริการสินเช�อบุคคล โดยการบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรใหผู ใหกูทราบภายใน 3 (สาม) วัน

  นับจากวันที่ไดรับเงินกูตามสัญญานี้จากผู ใหกู โดยถูกตองตามขอ 2.5  หากผูกูบอกเลิกสัญญากับผู ใหกูหลังจากพนกำหนดระยะเวลา

  ดังกลาวผูกูจะตองเสียคาธรรมเนียมสินเช�อใหแกผู ใหกูเต็มจำนวนท่ีผู ใหกูไดแจงใหผูกูทราบในหนังสืออนุมัติสินเช�อบุคคล และในกรณีท่ี

  ผูกูเปนฝายบอกเลิกสัญญาไมวากรณีใด ๆก็ตาม ผูกูจะตองคืนเงินกูตามจำนวนที่ไดรับจากผู ใหกูพรอมดวยดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม

  ตามอัตราที่กำหนดไว ในสัญญานี้ และหนังสืออนุมัติสินเช�อบุคคลดวย

 2.7 ในกรณีท่ีผูกูสมัครใชบริการสินเช�อบุคคลหรือเบิกใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชโดยผานทางชองทางอิเล็กทรอนิกสของผู ใหกู (เชน

  แอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking เปนตน) ผูกูตกลงและรับทราบวาการกระทำใด ๆ ท้ังท่ีเปนการกระทำของผูกูเอง หรือเปน

  การกระทำท่ีเกิดข้ึนโดยบุคคลอ�น ไมวาโดยประการใดก็ตาม หากไดกระทำไปโดยการใชรหัส Passcode และ/หรือ TouchID และ/หรือ

  รหัส Face ID ของผูกูแลว ผูกูตกลงใหถือวาถูกตองสมบูรณนับต้ังแตเวลาท่ีมีการยืนยันทำธุรกรรม และใหมีผลผูกพันผูกูเสมือนหน่ึงได

  กระทำโดยผูกูเอง รวมท้ังใหถือวาเปนการท่ีผูกูไดลงลายมือช�ออิเล็กทรอนิกสใหไวแกผู ใหกูเพ�อเปนหลักฐานในการทำธุรกรรมผานทาง

  ชองทางอิเล็กทรอนิกสในคร้ังน้ัน ๆ โดยถูกตองสมบูรณแลว และตกลงใหผู ใหกูสามารถใชขอมูลการทำธุรกรรมดังกลาวเปนตนฉบับเอกสาร

  ที่ใชเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนวาผูกูไดทำธุรกรรมนั้น และใช ในการดำเนินการทางกฎหมายไดทุกประการ ทั้งนี้ ผูกูตกลงยอมรับ

  และรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเน�องกับการใชบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกส เน�องจากผูกูสามารถทำธุรกรรมดวยตนเองไดโดย

  ไมจำเปนตองมีเอกสาร หรือหลักฐานอ�นใดยืนยันเพ่ิมเติม และ/หรือมอบใหแกผู ใหกูอีกแตประการใด เวนแตรายการท่ีผู ใหกูกำหนดให

  ตองทำเอกสาร หรือหลักฐานเพ่ิมเติมเพ�อใหถูกตองตามวิธีการ และประเพณีของผู ใหกู ในเร�องน้ัน ๆ ผูกูจะตองทำเอกสารหรือหลักฐาน

   (ถามี) ตามท่ีผู ใหกูกำหนดดวย ท้ังน้ี ตองตรวจสอบยอดเงินภายหลังจากทำรายการทุกคร้ัง โดยผูกูยินยอมรับผิดชอบตอการทำธุรกรรม

  ดังกลาวทุกประการ 

3. ผูกูตกลงชำระดอกเบี้ยในตนเงินที่กูตามรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย คาธรรมเนียม และคาใชจายอ�น ๆ ดังตอไปนี้ใหแกผู ใหกู โดยผูกูตกลง

 และยินยอมใหผู ใหกูคิดดอกเบ้ียจากตนเงินกูท่ีผูกูไดรับนับต้ังแตวันท่ีผูกูขอเบิกถอนเงินกู ในแตละคราว ในกรณีท่ีผูกูขอใชวงเงินสินเช�อบุคคล

 เอ็กซตราแคช การคำนวณดอกเบ้ียจะคิดตามจำนวนวันจริงหรือตามเกณฑ 1 ป มี 365 (สามรอยหกสิบหา) วัน หรือ 366 (สามรอยหกสิบหก)

 วัน แลวแตกรณี โดยผูกูจะตองชำระดอกเบี้ยใหแกผู ใหกู  ภายใน 25 (ยี่สิบหา) วัน นับจากวันที่ผู ใหกูไดสรุปยอดบัญชีในแตละเดือน

 

 ผูกูยินยอมใหผู ใหกูเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย เง�อนไขในการคำนวณอัตราดอกเบี้ย อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ไดตาม

 ความเหมาะสมภายใตกฎหมายหรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทยท่ีเก่ียวของท่ีใชบังคับในขณะน้ัน โดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูกู

 กอนโดยผู ใหกูจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูกูทราบเปนเวลาไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน กอนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

 และในกรณีเรงดวนผูกูตกลงยอมรับวาผู ใหกูอาจแจงเปล่ียนแปลงในลักษณะดังกลาวขางตนใหผูกูทราบ โดยทางจดหมายหรือโดยประกาศ

 ทางหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยที่แพรหลายในประเทศ ลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วัน ในกรณีการแจงโดยประกาศทาง

 หนังสือพิมพนั้น ผู ใหกูจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนหนังสือใหผูกูทราบอีกครั้งหนึ่งดวย

4. กรณีวงเงินสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคช ผูกูตกลงผอนชำระเงินกูพรอมดวยดอกเบ้ีย คาใชจาย และเงินใด ๆ (ถามี) คืนใหแกผู ใหกูเปนงวด

 รายเดือน ตามจำนวนและกำหนดเวลาท่ีปรากฏตามหนังสืออนุมัติสินเช�อท่ีผู ใหกูไดสงใหแกผูกูและใหถือเปนสวนหน่ึงของสัญญาน้ีดวย และผูกู

 ตกลงและยอมรับวาในการชำระเงินกูและดอกเบ้ียงวดสุดทาย ผูกูจะตองชำระคืนยอดคางเงินกูและดอกเบ้ียท่ีตองชำระท้ังหมดใหแกผู ใหกู

 จนครบถวน ท้ังน้ีผูกูตระหนักและทราบดีวานอกจากเงินกูและดอกเบ้ียแลว ยังมีคาใชจายคาธรรมเนียมอ�นๆ อันเน�องมาจากธุรกรรมทางการเงิน

 ท่ีเกิดข้ึนตามคำขอใชบริการสินเช�อและสัญญาน้ี ผูกูยินยอมใหผู ใหกูนำเงินท่ีผูกูผอนชำระเปนงวดรายเดือนตามสัญญาน้ีชำระหน้ีตางๆ ไดตาม

 ลำดับดังน้ี (1) คาธรรมเนียมหรือคาใชจายตางๆ (หากมี) (2) ดอกเบ้ีย (3) เงินตน ของยอดหน้ีท่ีผูกูคางชำระนานท่ีสุดกอน แลวจึงคอยตัดยอดหน้ี

 ที่คางชำระนานรองลงมาตามลำดับ(ตัดชำระหนี้แบบแนวนอน) โดยผู ใหกูสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงลำดับการตัดชำระหนี้ตามสัญญานี้

 ไดตามหลักเกณฑและเง�อนไขที่กฎหมายหรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของประกาศกำหนดใหผู ใหกูสามารถดำเนินการได

 การชำระคืนเงินกูพรอมดวยดอกเบ้ีย คาใชจาย และเงินใด ๆ (ถามี) คืนใหแกผู ใหกูตามสัญญาน้ี ผูกูตกลงชำระดวยเงินสดหรือเช็ค ณ สำนักงาน

 ของผู ใหกูหรือ ณ ตัวแทนรับชำระของผู ใหกูหรือตกลงยินยอมใหผู ใหกูหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูกู ในกรณีท่ีชำระดวยเช็คจะถือวาผู ใหกู

 ไดรับชำระเงินกูและดอกเบ้ียตามสัญญาน้ีก็ตอเม�อเช็คฉบับดังกลาวเรียกเก็บเงินตามเช็คไดครบถวนเรียบรอย เงินจำนวนใด ๆ ท่ีถึงกำหนดชำระ

 ผูกูจะตองชำระเปนเงินบาทโดยไมมีการหักจำนวนเงินใด ๆ หรือหักภาษี ณ ท่ีจาย ท้ังน้ี ผูกูตกลงวา หากผูกูไมชำระเงินตนและดอกเบ้ียตาม

 ระยะเวลาท่ีระบุไว ในหนังสืออนุมัติสินเช�อ  หรือตามท่ีถูกเรียกเก็บจากหน�วยงานภายนอก สำหรับงวดการชำระเงินท่ีลาชาน้ันพรอมกับชำระคืน

 เงินตนพรอมดวยดอกเบ้ียท่ีถึงกำหนดชำระในงวดน้ัน ๆ 

 ผูกูตกลงวา ภายใน 1(หน่ึง) ป นับแตวันท่ีไดรับเงินกูตามสัญญาน้ีจากผู ใหกู โดยถูกตองตามขอ 2.5 หากผูกูชำระคืนเงินกูและดอกเบ้ียท้ังหมด

 เสร็จส้ินกอนกำหนดเวลาท่ีกลาวขางตน  ผูกูจะตองชำระคาธรรมเนียมการชำระคืนเงินกูกอนกำหนดใหแกผู ใหกู ในอัตรารอยละ 2.00 (สอง)

 ของจำนวน ของจำนวนยอดเงินตนคงเหลือในงวดท่ีจะปดบัญชีสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคช ท้ังน้ี คาธรรมเนียมการชำระคืนเงินกูกอนกำหนด

 ดังกลาวน้ัน เม�อนำมาคำนวณรวมกับ ดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมใด ๆ ท่ีผูกูตองชำระใหผู ใหกูแลว จะไมเกินอัตราท่ีกฎหมาย

 หรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่ใชบังคับในขณะนั้นกำหนด

  ในกรณีท่ีผูกูตกลงกูเงินสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคชเพ่ิมเติมจากผู ใหกูตามจำนวนท่ีผู ใหกูพิจารณาอนุมัติใหกูเพ่ิมเติม และขอขยายระยะ

 เวลาการชำระเงินกูและดอกเบ้ียตามสัญญาน้ีออกไป ผูกูตกลงผอนชำระเงินกูและดอกเบ้ียตามสัญญาน้ีและวงเงินสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคช

 เพ่ิมเติมคืนใหแกผู ใหกูเปนงวดรายเดือน ตามจำนวนและกำหนดเวลาท่ีปรากฏตามหนังสืออนุมัติสินเช�อบุคคลท่ีผู ใหกูไดสงใหแกผูกู โดยให

 ถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย และเม�อผู ใหกูจายเงินสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคชเพิ่มเติมใหแกผูกูตามวิธีการและเง�อนไขตามขอ 2.1

 ขอ 2.2 ของสัญญาน้ี และ/หรือ ตามท่ีระบุในคำขอสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคช(เพ่ิมเติม)แลว ใหถือวาผูกูไดรับเงินสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคช

 เพ่ิมเติมจากผูใหกูถูกตองครบถวนแลว โดยใหถือเอกสารท่ีผู ใหกูจัดทำข้ึนในการจายเงินกูเปนหลักฐานการรับเงินสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคช

 เพิ่มเติมเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย โดยผูกูตกลงวารายละเอียดและเง�อนไขอ�น ๆ ในการกูเงินสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคชเพิ่มเติม

 ให ใชบังคับตามสัญญานี้ทุกประการ

 กรณีผูกูขอใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช  ผูกูจะตองชำระคืนตนเงินท่ีผูกูไดเบิกถอนไปจากผู ใหกู ภายใน 25 (ย่ีสิบหา) วัน นับจากวันท่ี

 ผู ใหกูสรุปยอดบัญชีในแตละเดือน โดยผูกูอาจเลือกวิธีการชำระคืนไดดังตอไปน้ี

 (ก) การผอนชำระ ผูกูสามารถเลือกชำระเงินกูไดดวยวิธี “การผอนชำระ” ผานแอปพลิเคช่ัน CIMB THAI Digital Banking โดยผูกูอาจเลือกผอน

 ชำระเงินกูไดท้ังจำนวน หรือระบุจำนวนเงินกูท่ีตองการผอนชำระเพียงบางสวนตามแผนการผอนชำระท่ีผูกูไดเลือกผานแอปพลิเคช่ัน CIMB Thai

 Digital Banking โดยขอกำหนดและเง�อนไข รวมถึงดอกเบ้ีย และคาธรรมเนียม (ถามี) ในการผอนชำระใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในแอปพลิเคช่ัน

 CIMB Thai Digital Banking ผูกูตกลงวาผูกูจะปฏิบัติตามขอกำหนดและเง�อนไขในการผอนชำระดังกลาว และในกรณีท่ีเลือกผอนชำระเงินกู

 บางสวน การชำระเงินกูจำนวนท่ีเหลือใหเปนไปตามขอกำหนดและเง�อนไขเก่ียวกับการชำระเงินกูตามขอ (ข) ดานลาง และ/หรือ

 (ข) ชำระจำนวนเงินข้ันต่ำ ในกรณีท่ีผูกูไมเลือกชำระเงินกูดวยวิธีการผอนชำระท้ังจำนวน หรือเลือกผอนชำระเงินกูบางสวนตามขอ (ก) ขางตน

 ผูกูจะตองชำระเงินกู หรือเงินกูจำนวนท่ีไมไดเขาแผนการผอนชำระตามขอ (ก) เปนจำนวนเงินข้ันต่ำคืนใหแกผู ใหกู ในแตละเดือนเทากับอัตรา

 รอยละ 5 (หา) ของจำนวนตนเงินกูตามขอ (ข) รวมดอกเบ้ียและคาธรรมเนียมท้ังหมดท่ีผูกูไดเบิกถอนและยังมิไดชำระคืนใหแกผู ใหกู หรือ

 จำนวน 500 บาท (หารอยบาทถวน) แลวแตวาจำนวนใดจะสูงกวาบวกกับยอดเงินท่ีใชเกินกวาวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ (ถามี) โดยผู ใหกูจะแจงให

 ผูกูทราบถึงจำนวนเงินท่ีผูกูมีหนาท่ีตองชำระคืนใหแกผู ใหกู ในแตละเดือน และวันเวลาท่ีผูกูจะตองชำระเงินจำนวนดังกลาวในใบเรียกเก็บเงิน 

  ทั้งนี้ ในการชำระเงินกูตามขอ (ก) และ (ข) ขางตน ผูกูรับทราบวาผู ใหกูจะนำเงินที่ผูกูชำระหนี้ไปตัดชำระหนี้ โดยตัดคาธรรมเนียม

 ดอกเบี้ยและเงินตนที่คางชำระทั้งหมดโดยผู ใหกูสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงลำดับการตัดชำระหนี้ตามสัญญานี้ไดตามหลักเกณฑและ

 เง�อนไขท่ีกฎหมายหรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทยท่ีเก่ียวของประกาศกำหนดใหผู ใหกูสามารถดำเนินการได ในกรณีท่ีผูกูผิดนัดชำระคืน

 ตนเงินกูตามจำนวน เงินข้ันต่ำท่ีผู ใหกูไดแจงใหทราบผูกูยินยอมชำระคาใชจายในการติดตามทวงถามหน้ีตามท่ีกำหนดไว ในขอ 3 และตกลง

 ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามที่กำหนดไว ในขอ 5

5. ผูกูตกลงวา ในกรณีท่ีผูกูผิดนัดชำระเงินตนและดอกเบ้ียงวดใด ๆ ไมชำระจำนวนเงินใด ๆ ท่ีถึงกำหนดชำระในวันท่ีถึงกำหนดชำระตามสัญญา

 ผู ใหกูมีสิทธิคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหน้ี ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ผู ใหกูเรียกเก็บจากผูกูที่ผิดนัดชำระหนี้หรือ

 ปฏิบัติผิดเง�อนไขซ่ึงผู ใหกูประกาศกำหนดภายใตประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงอัตราดอกเบ้ีย

 ดังกลาวอาจเปล่ียนแปลงไดตามท่ีผู ใหกูจะประกาศกำหนดเปนคราว ๆ ไป ภายใตประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือตามกฎหมาย

 อ�นท่ีเก่ียวของ โดยดอกเบ้ียดังกลาวจะคำนวณจากตนเงินคางชำระนับแตวันท่ีผูกูผิดนัดเปนตนไปจนกวาผูกูจะไดชำระหน้ีใหแกผู ใหกูจนครบถวน

 (เพ�อประโยชนในการอางอิง ณ วันท่ีทำสัญญาน้ี อัตราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหน้ีของผู ใหกู มีอัตราเทากับอัตราดอกเบ้ียปกติสูงสุด

 ตามท่ีระบุในสัญญาบวกเพ่ิมไมเกินรอยละ 3 ตอป) โดยหากมีการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียผิดนัดชำระหน้ีท่ีทำใหผูกูมีความเส่ียงเพ่ิมข้ึนอยางมี

 นัยสำคัญ ผู ใหกูจะแจงใหผูกูทราบลวงหนาตามที่กฎหมายกำหนด

 ท้ังน้ี ในสวนของการคำนวณดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหน้ี (1) กรณีสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคช ผู ใหกูจะคำนวณอัตราดอกเบ้ียสูงสุด

 กรณีผิดนัดชำระหน้ี บนฐานเงินตนของคางวดท่ีผูกูคางชำระในแตละงวด ต้ังแตวันท่ีถึงกำหนดชำระของเงินจำนวนน้ัน จนถึงวันท่ีจำนวนเงิน

 ที่คางชำระดังกลาวนั้นไดรับการชำระครบถวน หรือตามหลักเกณฑและเง�อนไขที่กฎหมายหรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ

 ประกาศกำหนด (2) กรณีวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช ผู ใหกูจะคำนวณอัตราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหน้ี บนฐานเงินตนท่ีคางชำระ

 ท้ังจำนวนต้ังแตวันท่ีถึงกำหนดชำระของเงินจำนวนน้ัน จนถึงวันท่ีจำนวนเงินท่ีคางชำระดังกลาวน้ันไดรับการชำระครบถวน หรือตามหลักเกณฑ

 และเง�อนไขที่กฎหมายหรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของประกาศกำหนด

6. ผูกูยินยอมใหผู ใหกู และ/หรือ นิติบุคคลใด ๆ ที่ผู ใหกูมอบหมายใหเปนตัวแทนผู ใหกู ในการทวงถามหนี้ติดตอกับผูกู เพ�อการทวงถามหนี้

 ในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคล เพ�อการติดตามทวงถามหนี้ของผูกู โดยติดตอผานโทรศัพท ส�ออิเล็กทรอนิกสหรือส�อเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ประเภทอ�น ในวัน เวลา และจำนวนคร้ัง รวมท้ังการปฏิบัติตาง ๆ ในการทวงถามหน้ีตามท่ีกฎหมายกำหนดไว

  ผูกูยินยอมใหผู ใหกู และ/หรือ นิติบุคคลใด ๆ ท่ีผู ใหกูมอบหมายใหเปนตัวแทนผู ใหกู ในการทวงถามหน้ีติดตอกับนายจางหรือบุคคลอ�น

 เพ�อสอบถาม หรือยืนยันท่ีอยูของผูกู เพ�อประโยชนในการติดตามทวงถามหน้ีของผูกูตามสัญญาน้ี โดยติดตอผานโทรศัพทส�ออิเล็กทรอนิกส

 หรือส�อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ�น ในวันเวลา และจำนวนครั้ง รวมทั้งการปฏิบัติตาง ๆ ในการทวงถามหนี้ตามที่กฎหมายกำหนดไว

7. ผูกูตกลงและยินยอมใหถือวาวันท่ีผูกูไดรับเงินกูตามเง�อนไขและวิธีการท่ีกำหนดไวตามสัญญาน้ีแลว (กรณีขอวงเงินสินเช�อบุคคลเพอรซันนัล

 แคช) หรือวันท่ีผูกูไดรับหนังสืออนุมัติสินเช�อบุคคลจากผู ใหกูตามสัญญาน้ีเรียบรอยแลว (กรณีวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช) เปนวันท่ี

 สัญญานี้มีผลใชบังคับโดยสมบูรณ โดยผูกูตกลงและยินยอมชำระคาธรรมเนียมการทำสัญญาใหสินเช�อบุคคลใหแกผู ใหกูตามอัตราที่ผู ใหกู

 กำหนดและแจงใหผูกูทราบเปนครั้งคราว

  ผูกูตกลงและยอมรับวา วงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช จะมีอายุ 12 (สิบสอง) เดือน นับแตวันท่ีผู ใหกูไดพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเช�อบุคคล

 เอ็กซตราแคช โดยเม�อครบกำหนดอายุของวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชท่ีกลาวขางตน ผู ใหกูจะเปนผู ใชดุลยพินิจในการพิจารณาการตออายุ

 วงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชของผูกูตามท่ีเห็นสมควร ในกรณีท่ีผู ใหกูพิจารณาใหมีการตออายุวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช ผูกูตกลงและ

 ยินยอมใหสัญญาน้ีมีผลใชบังคับตอไปโดยอัตโนมัติอีกคราวละ 12 (สิบสอง) เดือน นับจากวันท่ีครบกำหนดเวลาดังกลาวขางตนภายใตขอกำหนด

 และเง�อนไขแหงสัญญาน้ีโดยไมจำเปนตองทำสัญญาฉบับใหมข้ึนอีก ในกรณีท่ีผู ใหกูพิจารณาแลวไมตออายุวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช

 ใหผูกูมีสิทธิยกเลิกวงเงินสินเช�อท้ังจำนวนและในกรณีท่ีผูกูไมมียอดหน้ีคงคางตามสัญญา ใหถือวาสัญญาน้ีส้ินสุดลงเม�อครบกำหนดอายุของวงเงิน

 สินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชท่ีกลาวขางตนหรือครบกำหนดอายุของวงเงินท่ีไดมีการตอออกไปทันที  โดยผู ใหกูมิตองบอกกลาวลวงหนา และเพ�อ

 ดำรงไวซ่ึงความสามารถในการเบิกถอน หรือการใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชตามสัญญาน้ี ผูกูรับทราบและตกลงวา ผูกูจะตองเบิกใช

 วงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชภายใน 12 (สิบสอง) เดือน นับแตวันท่ีผู ใหกูไดพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช หรือ 36

 (สามสิบหก) เดือน นับแตวันที่ผูกูไดเบิกใชวงเงินสินเช�อเอ็กซตราแคชครั้งหลังสุด

8. ในกรณีท่ีผูกูประสงคจะยกเลิกวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช ผูกูตองแจงใหผู ใหกูทราบเปนลายลักษณอักษร และเม�อผู ใหกูไดรับทราบ

 ถึงความประสงคของผูกูดังกลาวแลวผู ใหกูมีสิทธิที่จะระงับการใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชที่ผูกูมีอยูกับผู ใหกูตามสัญญาฉบับนี้

 ไดทันที ทั้งนี้ หามมิใหผูกูขอใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชกับผู ใหกู ใหม ภายในระยะเวลา 6 (หก) เดือน นับแตวันที่ผูกูขอยกเลิก

 วงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชกับผู ใหกู

9. เม�อผู ใหกูทราบถึงการยกเลิกวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชจากผูกูตามสัญญาน้ี ขอ 8. หรือเม�อผู ใหกูไมประสงคจะตออายุวงเงินสินเช�อ

 บุคคลเอ็กซตราแคชใหกับผูกูตามสัญญานี้ขอ 7. ผู ใหกูมีสิทธิระงับการใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชตามสัญญานี้ชั่วคราวหรือถาวร

 ไดทันที ทั้งนี้ บรรดายอดเงินคางชำระอันรวมถึงตนเงินกู ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาธรรมเนียม และคาใชจายใดๆ ที่ผูกูมีหนาที่ตองชำระใหแก

 ผู ใหกูตามสัญญาฉบับนี้จะถึงกำหนดชำระในทันที โดยที่ผู ใหกูไมตองทวงถามบอกกลาว หรือดำเนินกระบวนการทางกฎหมายอ�นใดและ

 ผูกูมีหนาที่ตองชำระหนี้ทั้งหมดขางตนใหแกผู ใหกูทันที

10. เม�อมีเหตุกรณีดังตอไปนี้เกิดขึ้น

 10.1 ผูกูไมชำระเงินจำนวนใด ๆ ที่ถึงกำหนดตองชำระตามสัญญานี้

 10.2  ผูกูไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติ หรือฝาฝนเง�อนไขหรือขอกำหนดใด ๆ ที่ผูกูผูกพันอยูตามสัญญานี้หรือหนังสืออนุมัติสินเช�อ

 10.3 คำรับรองหรือคำยืนยันใด ๆ ท่ีผูกูไดใหไวเก่ียวกับการขอกูเงินจากผูใหกูไมถูกตองหรือมีการพิสูจนวาไมจริง ไมถูกตอง หรือทำให

  ผูใหกูเขาใจผิดในสาระสำคัญ

 10.4 เม�อผูกูถูกฟองรองดำเนินคดี หรือถูกเจาพนักงานยึด หรืออายัดทรัพยสิน หรือมีเหตุการณอ�นใดท่ีผูใหกูเห็นวาอาจกอใหเกิดความ

  เสียหายตอสถานะทางการเงินหรือความสามารถในการชำระหนี้ของผูกู

 10.5 เม�อผูกูเปนผูมีหน้ีสินลนพนตัวถูกฟองในคดีลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย หรือตกเปนผูไรความสามารถ หรือผูเสมือนไรความสามารถ

 10.6 ผูกูผิดนัดหรือผิดสัญญาอ�นใดที่ทำไวกับผูใหกู

 10.7 ในกรณีท่ีผูกูมีพฤติการณท่ีแสดงใหผูกูเห็นไดวา ผูกูไมประสงคจะเบิกใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชท้ังหมดหรือแตบางสวน

  เชน ผูกูไมมียอดหนี้คางชำระ หรือไมมีการเบิกใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช หรือไมมีการเคล�อนไหวทางบัญชี หรือไมได

  มีการติดตอกับผูใหกูและ/หรือผูใหกูไมสามารถติดตอได (กรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีรวมกัน) เปนตน เปนเวลาติดตอกัน

  อยางนอย 12 (สิบสอง) เดือน นับต้ังแตวันท่ีผูใหกูอนุมัติวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช ใหกับผูกู หรือเปนเวลาติดตอกันเกิน

  36 (สามสิบหก) เดือน นับตั้งแตมียอดการใชจายครั้งหลังสุด

 10.8 เม�อมีเหตุ หรือพฤติการณอ�น ๆ เกิดข้ึนอันจะทำใหผูใหกูไมสามารถใหสินเช�อแกผูกูไดตามกฎหมาย ผูกูตกลงใหถือวาตกเปนผูผิดนัด

  สัญญา และเม�อผูใหกูไดแจงเปนหนังสือไปยังผูกูเพ�อใหผูกูดำเนินการแกไขการผิดนัดผิดสัญญาดังกลาว แตผูกูไมดำเนินการหรือ

  ไมสามารถดำเนินการแกไขการผิดนัดผิดสัญญาดังกลาวใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนดไวในหนังสือบอกกลาว ผูกูยินยอมให

  (ก) ผูใหกูมีสิทธิเรียกรองใหผูกูชำระหน้ีท้ังหมดพรอมดวยดอกเบ้ียและคาธรรมเนียมตาง ๆ (ถามี) นับต้ังแตวันผิดนัดผิดสัญญา

   ไปจนกวาจะชำระหนี้ใหผูใหกูเสร็จสิ้น และฟองบังคับคดีไดทันที

  (ข) ผูใหกูมีสิทธิระงับการใชวงเงินสินเช�อตามสัญญานี้ชั่วคราวหรือถาวร หรือ ปรับลดวงเงินสินเช�อตามแตผูใหกูเห็นสมควร

   นอกจากน้ี ผูกูตกลงยินยอมชำระคาฤชาธรรมเนียม และคาใชจายตาง ๆ ในการติดตามทวงถามหน้ี การดำเนินคดี การบังคับคดี 

   ที่เกิดขึ้นทุกประการและ/หรือ

  (ค) ผูใหกูมีสิทธิยกเลิกวงเงินสินเช�อทั้งจำนวน และบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ ในกรณีที่ผูกูไมมียอดหนี้คงคางตามสัญญา

11. ผูกูยินยอมใหผู ใหกูหักลบกลบหนี้หรือจัดสรรเงินในบัญชีเงินฝากใด ๆ และเงินจำนวนอ�นใดที่ผูกูฝากไวหรือมีอยูกับผู ใหกูไปชำระหนี้ตาม

 สัญญาน้ีตามจำนวนเงินและเง�อนไขท่ีผูกูตองชำระใหแกผู ใหกู โดยผู ใหกูไมจำเปนตองแจงใหผูกูทราบทุกคราวท่ีมีการหักลบกลบหน้ี แตอยางใด

12. ในกรณีท่ีผูกูตกลงเอาประกันชีวิตตามท่ีระบุไว ในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคล(ถามี) ซ่ึงตามใบรับรองการประกันภัยดังกลาวกำหนดใหผู ใหกู

 เปนผูรับผลประโยชนหลัก เม�อผู ใหกูไดรับเงินตามใบรับรองการประกันภัยดังกลาวแลว ผู ใหกูจะนำเงินท่ีไดรับมาหักหน้ีท่ีคางชำระของผูกู

 ท้ังหมดกอน ในกรณีท่ีมีเงินคงเหลือ ผู ใหกูจึงจะคืนใหแกผูกู หรือผูรับผลประโยชนรองตามท่ีผูกูระบุไว ในใบรับรองการประกันภัย

13. ผูกูรับรองและยืนยันตอผู ใหกูวา

 13.1 ผูกูมีสิทธิตามกฎหมายในการเขาทำสัญญาน้ีและบรรดาเอกสารตาง ๆ ท่ีผูกูไดมอบใหผู ใหกูเพ�อประกอบการพิจารณาใหสินเช�อเปนเอกสาร

  ท่ีถูกตองแทจริงและบรรดาขอมูลตาง ๆ ท่ีปรากฏในเอกสารดังกลาวยังคงเปนขอมูลท่ีถูกตองและตรงตาม ความจริงในวันท่ีผูกูเขาทำสัญญาน้ี

 13.2 ผูกูไมไดถูกฟอง หรือถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนผูไรความสามารถหรือเปนผูเสมือนไรความสามารถ 

 13.3 ผูกูไดชำระภาษีอันเก่ียวกับเงินไดของผูกูกอนหรือในวันท่ีภาษีดังกลาวถึงกำหนดเวนแตผูกูจะมีการโตแยงโดยสุจริตและผานกระบวนการ

  ที่ถูกตอง

 13.4 ผูกูรับรองวาตลอดระยะเวลาท่ีผูกูไมไดชำระเงินกูและดอกเบ้ียใหแกผู ใหกูจนครบถวน ผูกูจะแจงใหผู ใหกูทราบโดยทันทีถึงเหตุการณใด ๆ

  ท่ีอาจจะมีผลทำใหเกิดเหตุผิดนัดตามสัญญาน้ี และเหตุการณใด ๆ ท่ีอาจเปนเหตุใหมีผลกระทบอยางรายแรงตอสถานะทางการเงินของผูกู

14. ผู ใหกูอาจจะโอนสิทธิของตนไมวาท้ังหมด หรือบางสวนตามสัญญาน้ีใหแกธนาคารพาณิชยหรือสถาบันทางการเงินอ�น ๆ โดยสงคำบอกกลาว

 เปนหนังสือใหแกผูกูทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งงวดของการชำระเงินกูหรือดอกเบี้ยกอนการโอนสิทธิดังกลาวจะมีผลบังคับ

 แตอยางไรก็ตามสิทธิและหนาที่ของผูกูตามสัญญานี้เปนเร�องเฉพาะตัวซึ่งผูกูไมสามารถโอนสิทธิและหนาที่ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนตาม

 สัญญานี้ใหแกบุคคลอ�นได

15. ผูกูยินยอมใหผู ใหกู (ก) ทำการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ และใชขอมูลเครดิตของผูกูท่ีไดรับจากบริษัทขอมูลเครดิต หรือ (ข) เปดเผยขอมูลเครดิต

 ท่ีมีอยูกับผู ใหกู ใหแก บริษัทขอมูลเครดิต บริษัทประมวลผลขอมูลเครดิตอ�น ๆ เพ�อประโยชนของผูใหกู ในการพิจารณาใหสินเช�อหรือวัตถุประสงค

 อ�นๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด ท้ังน้ี ไมวานิติบุคคลหรือสถาบันดังกลาวจะต้ังอยูในประเทศไทยหรือตางประเทศก็ตาม ผูกูตกลงและอนุญาตให

 ผู ใหกูเก็บรวบรวมและใชขอมูลใด ๆ ท่ีผูกูได ใหไวแกผู ใหกู และ/หรือ ขอมูลอ�นใดท่ีเก่ียวของกับผูกูและอาจเปดเผยขอมูลดังกลาวตอ (1)

 สำนักงานใหญ บริษัทแม  บริษัทท่ีถือหุน บริษัทในเครือหรือบริษัทยอย ของผู ใหกู หรือบริษัทในเครือ บริษัทยอย หรือสาขาใด ๆ ของ CIMB

 Group Sdn. Bhd.ไมวาจะต้ังอยูในประเทศใดก็ตาม(ซ่ึงตอไปน้ีจะเรียกรวมกันวา“กลุมธนาคาร”) รวมถึงกรรมการ ลูกจาง ผูรับจาง ผูแทน

 ตัวแทน ของกลุมธนาคาร (2) หน�วยงานราชการใด ๆ หน�วยงานรัฐวิสาหกิจ หน�วยงานท่ีมีหนาท่ีดูแลหรือกำกับดูแล ตลาดหลักทรัพย หรือ

 หน�วยงานตามหมายเรียก คำส่ังของศาล คำส่ังจากหน�วยงานของรัฐ กระบวนการของอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนการทางกฎหมายอ�น ๆ

 ซ่ึงมีเขตอำนาจเหนือกลุมธนาคาร (3) ผู ใหบริการ ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษาทางกฎหมายหรือทางการเงินหรือทางวิชาชีพอ�น ๆ ผู ใหบริการภายนอก

 หรือผูขายสินคาใหแกสมาชิกกลุมธนาคาร (4) ผูรับประกันภัย นายหนาประกันภัยหรือผูจัดหาประกันภัย ศูนยขอมูลการคา หรือนายหนาหักบัญชี  

 หรือตัวแทนรับชำระเงินและสงมอบ หรือสำนักหักบัญชี หรือคูสัญญาหักบัญชี ของกลุมธนาคาร (5) 

บุคคลที่อาจเขามาเปนผูรับโอนสิทธิ

 เรียกรองหรือผูรับโอนสิทธิหรือบุคคลใดซ่ึงอยูระหวางการเจรจากับผู ใหกู เพ�อโอนสิทธิเรียกรองหรือโอนความเส่ียงดานเครดิต เพ�อวัตถุประสงค

 ในการบริหารจัดการและ/หรือกำกับดูแลความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับกลุมธนาคาร การบริหารจัดการกิจการทุกประการของกลุมธนาคาร การ

 สนับสนุนการใหบริการหรือผลิตภัณฑของผู ใหกูหรือกลุมธนาคาร การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบหรือคำส่ังท่ีใชบังคับกับผู ใหกูหรือกลุม

 ธนาคาร และ/หรือเพ�อวัตถุประสงคอ�นท่ีผู ใหกูเห็นสมควรตามท่ีไดกำหนดหรืออนุญาตใหทำไดตามกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ เชน

 เพ�อการจัดพิมพและสงหนังสืออนุมัติสินเช�อบุคคล เพ�อการจัดทำและสงใบแจงหน้ี เพ�อการติดตามทวงถามหน้ี เปนตน เพ�อมิใหกรณีเปนท่ี

 สงสัย ขอมูลท่ีประมวลผลตามขอ 15 น้ี ไมรวมถึงขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไว ในพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎ

 และขอบังคับอ�น ๆ ท่ีออกภายใตพระราชบัญญัติดังกลาว 

16. บรรดาหนังสือติดตอ ทวงถาม คำบอกกลาว หรือหนังสืออ�นใดตามสัญญาฉบับน้ี ใหสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนไปยังท่ีอยูของคูสัญญา

 ตามท่ีไดระบุไว ในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคล หรือตามท่ีอยูท่ีแจงเปล่ียนแปลงคร้ังหลังสุด และหากไดสงไปยังท่ีอยูตามท่ีระบุไวขางตนแลว

 ใหถือวาไดมีการสงโดยชอบ โดยไมตองคำนึงวาจะมีผูรับไวหรือไม และหากสงไมไดเพราะคูสัญญายายท่ีอยูหรือท่ีอยูเปล่ียนแปลง โดยไมได

 มีการแจงถึงการยายหรือเปลี่ยนแปลงเปนหนังสือโดยชัดแจงไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง หรือสงใหไมไดเพราะหาที่อยูไมพบก็ใหถือวา

 คูสัญญาฝายน้ันไดรับทราบถึงหนังสือติดตามทวงถามตามคำบอกกลาวโดยชอบแลว

17. การท่ีผู ใหกูไมใชสิทธิตามสัญญาน้ีขอใด หรือไมใชสิทธิแกไขเยียวยา หรือไมใชอำนาจของผู ใหกูตามสัญญาน้ี ไมใหถือวามีผลเปนการสละสิทธิ

 เวนแตผู ใหกูจะไดทำเปนหนังสือ และสละสิทธิเชนวานั้นใหมีผลเฉพาะสำหรับเหตุการณและวัตถุประสงคนั้นเทานั้น และการที่ผู ใหกู

 ไมดำเนินการใชสิทธิ หรือใชสิทธิ หรือแกไขเยียวยา หรือใชอำนาจอยางใดตามท่ีผู ใหกูมีอยูตามสัญญาน้ีลาชาไมใหถือวาเปนการสละสิทธิ

 ของผู ใหกู ในการเรียกใหมีการปฏิบัติตามสัญญาน้ีแตอยางใด

18. ผู ใหกูและผูกูตกลงรวมกันวา ความไมสมบูรณหรือเปนโมฆะของขอสัญญาขอใดขอหนึ่ง ซึ่งเกิดจากขอหามตามกฎหมายหรือเหตุอ�นใด

 จะไมมีผลกระทบถึงขอสัญญาขออ�นซึ่งมีผลบังคับใชไดอยู

19. ขอกำหนดและเง�อนไขตาง ๆ เกี่ยวกับการกูยืมเงินระหวางผู ใหกูกับผูกูที่ระบุในสัญญานี้ใหบังคับและตีความตามกฎหมายไทย

20. สัญญาใหสินเช�อบุคคลนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของคำขอใชบริการสินเช�อบุคคล และมีผลบังคับเม�อผู ใหกูอนุมัติวงเงินสินเช�อบุคคล ตาม

 สัญญาน้ีและแจงใหผูกูทราบตามหนังสืออนุมัติสินเช�อบุคคล

 ในการลงนามในสัญญาฉบับนี้ ผูกูตกลง และรับทราบ (ก.) ประกาศความเปนสวนตัวของผู ใหกูซึ่งผู ใหกูไดมีการแจงใหทราบถึงประกาศ

ดังกลาวแลว และ (ข.) ผู ใหกูอาจเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลภายใต หรือเก่ียวกับสัญญาฉบับน้ีเพ�อวัตถุประสงคในการปฏิบัติ

หนาที่ของผู ใหกูตามที่ไดระบุไว ในประกาศความเปนสวนตัวของผู ใหกู

 ในกรณีที่ผูกู ใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลใด ๆ แกผู ใหกูตามสัญญาฉบับนี้ หรือตามที่กฎหมาย หรือกฎระเบียบกำหนด ผูกูรับรองวา

(ก.) ผูกูไดแจงบุคคลท่ีเก่ียวของเก่ียวกับประกาศความเปนสวนตัวของผู ใหกู และ/หรือ วัตถุประสงคที่ขอมูลสวนบุคคลจะถูกเก็บรวบรวม ใช

และ/หรือเปดเผยแลว และ (ข.) ผูกูมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมาย หรือไดรับความยินยอมจากบุคคลดังกลาว หรือไดรับมอบอำนาจใหสามารถ

ใหความยินยอมในนามของบุคคลดังกลาวสำหรับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของบุคคลดังกลาวโดยผู ใหกู ตามสัญญา

ฉบับนี้ หรือเพ�อวัตถุประสงคที่ระบุไว ในประกาศความเปนสวนตัวของผู ใหกู

 สัญญาใหสินเช�อบุคคลนี้ ทำขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน  ผูกูไดอานและเขาใจขอกำหนดและเง�อนไขโดยตลอดแลวเห็นวา

ถูกตองตามเจตนาและความประสงคของผูกูทุกประการ จึงไดลงลายมือช�อไวเปนหลักฐานในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคล และผูกูไดรับสำเนา

สัญญาใหสินเช�อบุคคลจากผู ใหกู ในวันที่ลงลายมือช�อในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคลไปเรียบรอยแลว

1. อัตราดอกเบี้ย คาบริการ คาธรรมเนียมตางๆ และเบี้ยปรับ 

  - อัตราดอกเบี้ย คาบริการตางๆ 20%-25% ตอป

  - คาธรรมเนียมการชําระคืนเงินกูกอนกําหนด (1 ปแรก) 2% ยอดเงินตนคงเหลือ (สําหรับสินเชื่อบุคคลเพอรซันนัลแคช) 

      ไมคิดคาธรรมเนียม (สําหรับสินเชื่อบุคคลเอ็กซตราแคช)

  - อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนี้ เปนไปตามที่ผูกูประกาศกําหนด โดย ณ วันที่ทําสัญญานี้เทากับ

      อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกไมเกินรอยละ 3 ตอป

2. คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานราชการ

   คาอากรแสตมป 0.05% ของวงสินเชื่อ (สูงสุดไมเกิน 10,000 บาท)

3. คาใชจายที่จายใหแกบุคคลอื่นหรือหนวยงานภายนอก

 3.1 คาใชจายในการชําระเงิน* 

   - หักบัญชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ไมคิดคาธรรมเนียม

   - เคานเตอรธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ไมคิดคาธรรมเนียม

   - แอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ไมคิดคาธรรมเนียม

   - ที่ทําการไปรษณีย (Pay at Post) ไมเกิน 16.05 บาท

   - เคานเตอรเซอรวิส 15 บาท

   - ทรู พารทเนอร 10 บาท

   - เทสโก โลตัส ไมเกิน 20 บาท

   - ซีพี เฟรชมารท ไมเกิน 20 บาท

 3.2 คาใชจายในการตรวจสอบขอมูลเครดิต ไมคิดคาธรรมเนียม

 3.3 คาใชจายกรณีเงินในบัญชีไมพอจาย ไมคิดคาธรรมเนียม

   (กรณีชําระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น) 

4. คาใชจายที่เปนตนทุนในการดําเนินงานของธนาคาร

 4.1 คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้ ไมคิดคาธรรมเนียม

 4.2 คาใชจายกรณีเช็คคืน ไมเกิน 200 บาทตอครั้ง

 4.3 คาธรรมเนียมในการขอใบแจงยอดบัญชี (ชุดที่ 2 เปนตนไป) 100 บาท / ฉบับ

หมายเหต ุ*คาใชจายดงักลาวเปนคาใชจายตามอตัราทีผู่ ใหบริการเรยีกเก็บจากลกูคา ณ จดุชําระเงนิและอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึนอยูกับผู ใหบริการแตละราย 
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ลงช�อ ..........................................................................  วันที่ ........../........../..........

       (........................................................................)
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ขาพเจาผูลงลายมือช�อในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคล ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา “ผูกู” ขอทำสัญญาน้ีใหไว แกธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด 

(มหาชน) ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ผู ใหกู” เพ�อเปนหลักฐานโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผูกูไดรับเงินจากผู ใหกูตามจำนวนและรายละเอียดท่ีผู ใหกูพิจารณาอนุมัติใหผูกู และแจงใหผูกูทราบตามท่ีปรากฏในหนังสืออนุมัติสินเช�อบุคคล  

 (“หนังสืออนุมัติสินเช�อบุคคล”) และใหถือเปนสวนหน่ึงของสัญญาน้ีดวย โดยผูกูตกลงและรับทราบวาภายหลังจากท่ีผู ใหกูอนุมัติเงินกูแลว  

 ผู ใหกูอาจเปล่ียนวงเงินกูท่ีผู ใหกูอนุมัติใหแกผูกู ในคร้ังแรกใหมีจำนวนมากข้ึนหรือนอยลงไดข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผู ใหกูแตเพียงผูเดียว ท้ังน้ี  

 ผูกูรับทราบวาวงเงินท่ีผูกูมีสิทธิท่ีจะใช ในขณะใดขณะหน่ึงจะปรากฏอยูบนใบแจงยอดบัญชีสินเช�อ/ใบเสร็จรับเงินท่ีผู ใหกูจัดสงใหแกผูกูเปน

 รายเดือน และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย

 ในกรณีท่ีผูกูขอใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช ผูกูจะตองมี แอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking ของผู ใหกูไวสำหรับการเบิกถอน

 เงินกู โดยผานแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking โดยผูกูตกลงและยินยอมผูกพันตามขอกำหนดและเง�อนไขของแอปพลิเคชัน

 CIMB THAI Digital Banking และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย  

  ท้ังน้ี ผูกูตกลงและรับทราบวาวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช ท่ีผูกูไดรับเปนวงเงินกูประเภทหมุนเวียน (Revolving Loan) โดยจำนวน

 เงินกูสูงสุดท่ีผูกูสามารถเบิกถอนได ในขณะใดขณะหน่ึงจะเทากับสวนตางของวงเงินกูสูงสุดท่ีผู ใหกูอนุมัติ (หรือวงเงินท่ีผู ใหกูอาจใชดุลยพินิจ

 ปรับเปลี่ยนในภายหลัง) และแจงยอดใหผูกูทราบตามใบเรียกเก็บเงิน (Statement) กับยอดที่ผูกูไดเบิกถอนไปและยังมิไดชำระคืนผู ใหกู

 (ไมวาจะครบกำหนดชำระแลวหรือไมก็ตาม) รวมกับดอกเบ้ียในตนเงินกูและคาธรรมเนียมท่ีครบกำหนดชำระแลวและยังมิไดชำระใหแกผู ใหกู

  ผูกูตกลงและรับทราบวาผู ใหกูมีสิทธิในการปรับเปลี่ยนวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชที่ขอ รวมถึงการเพิ่มหรือลดวงเงินที่ขอได

 เปนครั้งคราวตามแตดุลยพินิจของผู ใหกู โดยผู ใหกูจะแจงใหผูกูทราบลวงหนาถึงการเพิ่มหรือลดวงเงินดังกลาว 

2. ผูกูตกลงใหผู ใหกูจายเงินกู ใหแกผูกูดวยวิธีการและเง�อนไขดังน้ี

 2.1 จายเงินกูผานบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูกูที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) หรือที่ธนาคารอ�นตามที่ผูกูไดแจงไว ในคำขอ

  ใชบริการสินเช�อบุคคล

 2.2 ในกรณีที่ผูกูไมมีบัญชีเงินฝากอยูกับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และผูกูมีความประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย

  พรอมทำบัตรเดบิตกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เพ�อใชสำหรับการรับเงินกูจากผู ใหกู และเพ�อเบิกถอนเงินกูและ/หรือ

  ชำระคืนเงินกู ดอกเบี้ย คาธรรมเนียม และคาใชจายใด ๆ ตามสัญญานี้ โดยผานบัญชีเงินฝากดังกลาว ทั้งนี้ ผูกูตกลงและยินยอม

  ผูกพันตามขอกำหนดและเง�อนไขสำหรับการใชบัญชีเงินฝากออมทรัพยและบัตรเดบิตของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

  ทุกประการ และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย

 2.3 ในกรณีที่ผูกูขอใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช ผูกูสามารถทำการเบิกและรับเงินกู โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

  2.3.1 ผูกูสามารถเบิกถอนเงินกูผานไดผานเฉพาะชองทางแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking เทานั้น โดยผูกูสามารถโอน

   เงินกูทั้งหมดหรือแตบางสวนจากบัญชีสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชไปเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูกูที่ มีอยูกับผู ใหกู หรือ

   ธนาคารอ�นที่มีช�อผูกูเปนเจาของบัญชี ตามที่ผูกูไดระบุในการทำรายการผาน แอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking

   ดวยตนเอง โดยเม�อผูกูกดยืนยันการทำรายการโอนเงินโดยผานแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking  ของผู ใหกูเพ�อ

   โอนเงินจากบัญชีสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชของผูกูเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูกูท่ีมีอยูกับผู ใหกูหรือธนาคารอ�นท่ีมีช�อผูกู

   เปนเจาของบัญชีแลว จะถือวาผูกูไดรับเงินกูจากวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชจากผู ใหกู โดยถูกตองแลวในวันทำรายการ

   โอนเงิน ท้ังน้ี ผูกูตกลงและยินยอมปฏิบัติตามขอกำหนดและเง�อนไขของแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ของผู ใหกู

   รวมทั้งขอกำหนดและเง�อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่ผู ใหกูจะแจงใหผูกูทราบในภายหนาดวย

  2.3.2  เบิกเงินกู โดยการขอใหผู ใหกู โอนเงินกูท้ังหมดหรือแตบางสวนในวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย

   ตามที่ผูกูไดระบุไว ในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคลโปรแกรม Day 1 Cash ของสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช โดยผูกูตกลงและ

   รับทราบวาผูกูจะตองปฏิบัติตามขอกำหนดและเง�อนไขขอโปรแกรม Day 1 Cash ตลอดจนขอกำหนดและเง�อนไขเพ่ิมเติมใด ๆ

   ที่ผู ใหกูจะแจงใหผูกูทราบในภายหนาดวย 

 2.4 ในการจายเงินกู ใหแกผูกู ผูกูตกลงและยินยอมใหผู ใหกู หักคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีระบุไว ในขอ 3 ของสัญญาน้ีออกกอนแลว จึงจาย

  เงินกูสวนท่ีเหลือเขาบัญชีเงินฝากของผูกู ตามท่ีระบุในขอ 2.1 หรือขอ 2.2 หรือเขาบัญชีวงเงินเอ็กซตราแคชของผูกูตามท่ีระบุในขอ 2.3

  ในกรณีท่ีผูกูตกลงเอาประกันชีวิตภายใตแผนความคุมครองสินเช�อแคช โพรเทคช่ัน ตามท่ีระบุในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคลฉบับน้ี(ถามี)

  ผูกูตกลงและยินยอมใหผู ใหกูหักเงินคาเบ้ียประกันดังกลาวออกจากเงินกู “สินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคช” ท่ีผูกูไดรับตามสัญญาน้ีเพ�อ

  นำสงใหกับบริษัทประกันชีวิตตอไปดวย

 2.5 เม�อผู ใหกูจายเงินกู ใหแกผูกูตามวิธีการและเง�อนไขท่ีกลาวไว ในขอ 2.1 ขอ 2.2 หรือขอ 2.3 แลวแตกรณี ใหถือวาผูกูไดรับเงินกูไปจาก

  ผู ใหกู โดยถูกตองแลวโดยใหถือเอกสารที่ผู ใหกูจัดทำขึ้นในการจายเงินกูเปนหลักฐานการรับเงินตามสัญญานี้ของผูกู

 2.6 ผูกูมีสิทธิบอกเลิกสัญญาน้ีและคำขอใชบริการสินเช�อบุคคล โดยการบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรใหผู ใหกูทราบภายใน 3 (สาม) วัน

  นับจากวันที่ไดรับเงินกูตามสัญญานี้จากผู ใหกู โดยถูกตองตามขอ 2.5  หากผูกูบอกเลิกสัญญากับผู ใหกูหลังจากพนกำหนดระยะเวลา

  ดังกลาวผูกูจะตองเสียคาธรรมเนียมสินเช�อใหแกผู ใหกูเต็มจำนวนท่ีผู ใหกูไดแจงใหผูกูทราบในหนังสืออนุมัติสินเช�อบุคคล และในกรณีท่ี

  ผูกูเปนฝายบอกเลิกสัญญาไมวากรณีใด ๆก็ตาม ผูกูจะตองคืนเงินกูตามจำนวนที่ไดรับจากผู ใหกูพรอมดวยดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม

  ตามอัตราที่กำหนดไว ในสัญญานี้ และหนังสืออนุมัติสินเช�อบุคคลดวย

 2.7 ในกรณีท่ีผูกูสมัครใชบริการสินเช�อบุคคลหรือเบิกใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชโดยผานทางชองทางอิเล็กทรอนิกสของผู ใหกู (เชน

  แอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking เปนตน) ผูกูตกลงและรับทราบวาการกระทำใด ๆ ท้ังท่ีเปนการกระทำของผูกูเอง หรือเปน

  การกระทำท่ีเกิดข้ึนโดยบุคคลอ�น ไมวาโดยประการใดก็ตาม หากไดกระทำไปโดยการใชรหัส Passcode และ/หรือ TouchID และ/หรือ

  รหัส Face ID ของผูกูแลว ผูกูตกลงใหถือวาถูกตองสมบูรณนับต้ังแตเวลาท่ีมีการยืนยันทำธุรกรรม และใหมีผลผูกพันผูกูเสมือนหน่ึงได

  กระทำโดยผูกูเอง รวมท้ังใหถือวาเปนการท่ีผูกูไดลงลายมือช�ออิเล็กทรอนิกสใหไวแกผู ใหกูเพ�อเปนหลักฐานในการทำธุรกรรมผานทาง

  ชองทางอิเล็กทรอนิกสในคร้ังน้ัน ๆ โดยถูกตองสมบูรณแลว และตกลงใหผู ใหกูสามารถใชขอมูลการทำธุรกรรมดังกลาวเปนตนฉบับเอกสาร

  ที่ใชเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนวาผูกูไดทำธุรกรรมนั้น และใช ในการดำเนินการทางกฎหมายไดทุกประการ ทั้งนี้ ผูกูตกลงยอมรับ

  และรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเน�องกับการใชบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกส เน�องจากผูกูสามารถทำธุรกรรมดวยตนเองไดโดย

  ไมจำเปนตองมีเอกสาร หรือหลักฐานอ�นใดยืนยันเพ่ิมเติม และ/หรือมอบใหแกผู ใหกูอีกแตประการใด เวนแตรายการท่ีผู ใหกูกำหนดให

  ตองทำเอกสาร หรือหลักฐานเพ่ิมเติมเพ�อใหถูกตองตามวิธีการ และประเพณีของผู ใหกู ในเร�องน้ัน ๆ ผูกูจะตองทำเอกสารหรือหลักฐาน

   (ถามี) ตามท่ีผู ใหกูกำหนดดวย ท้ังน้ี ตองตรวจสอบยอดเงินภายหลังจากทำรายการทุกคร้ัง โดยผูกูยินยอมรับผิดชอบตอการทำธุรกรรม

  ดังกลาวทุกประการ 

3. ผูกูตกลงชำระดอกเบี้ยในตนเงินที่กูตามรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย คาธรรมเนียม และคาใชจายอ�น ๆ ดังตอไปนี้ใหแกผู ใหกู โดยผูกูตกลง

 และยินยอมใหผู ใหกูคิดดอกเบ้ียจากตนเงินกูท่ีผูกูไดรับนับต้ังแตวันท่ีผูกูขอเบิกถอนเงินกู ในแตละคราว ในกรณีท่ีผูกูขอใชวงเงินสินเช�อบุคคล

 เอ็กซตราแคช การคำนวณดอกเบ้ียจะคิดตามจำนวนวันจริงหรือตามเกณฑ 1 ป มี 365 (สามรอยหกสิบหา) วัน หรือ 366 (สามรอยหกสิบหก)

 วัน แลวแตกรณี โดยผูกูจะตองชำระดอกเบี้ยใหแกผู ใหกู  ภายใน 25 (ยี่สิบหา) วัน นับจากวันที่ผู ใหกูไดสรุปยอดบัญชีในแตละเดือน

 

 ผูกูยินยอมใหผู ใหกูเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย เง�อนไขในการคำนวณอัตราดอกเบี้ย อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ไดตาม

 ความเหมาะสมภายใตกฎหมายหรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทยท่ีเก่ียวของท่ีใชบังคับในขณะน้ัน โดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูกู

 กอนโดยผู ใหกูจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูกูทราบเปนเวลาไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน กอนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

 และในกรณีเรงดวนผูกูตกลงยอมรับวาผู ใหกูอาจแจงเปล่ียนแปลงในลักษณะดังกลาวขางตนใหผูกูทราบ โดยทางจดหมายหรือโดยประกาศ

 ทางหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยที่แพรหลายในประเทศ ลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วัน ในกรณีการแจงโดยประกาศทาง

 หนังสือพิมพนั้น ผู ใหกูจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนหนังสือใหผูกูทราบอีกครั้งหนึ่งดวย

4. กรณีวงเงินสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคช ผูกูตกลงผอนชำระเงินกูพรอมดวยดอกเบ้ีย คาใชจาย และเงินใด ๆ (ถามี) คืนใหแกผู ใหกูเปนงวด

 รายเดือน ตามจำนวนและกำหนดเวลาท่ีปรากฏตามหนังสืออนุมัติสินเช�อท่ีผู ใหกูไดสงใหแกผูกูและใหถือเปนสวนหน่ึงของสัญญาน้ีดวย และผูกู

 ตกลงและยอมรับวาในการชำระเงินกูและดอกเบ้ียงวดสุดทาย ผูกูจะตองชำระคืนยอดคางเงินกูและดอกเบ้ียท่ีตองชำระท้ังหมดใหแกผู ใหกู

 จนครบถวน ท้ังน้ีผูกูตระหนักและทราบดีวานอกจากเงินกูและดอกเบ้ียแลว ยังมีคาใชจายคาธรรมเนียมอ�นๆ อันเน�องมาจากธุรกรรมทางการเงิน

 ท่ีเกิดข้ึนตามคำขอใชบริการสินเช�อและสัญญาน้ี ผูกูยินยอมใหผู ใหกูนำเงินท่ีผูกูผอนชำระเปนงวดรายเดือนตามสัญญาน้ีชำระหน้ีตางๆ ไดตาม

 ลำดับดังน้ี (1) คาธรรมเนียมหรือคาใชจายตางๆ (หากมี) (2) ดอกเบ้ีย (3) เงินตน ของยอดหน้ีท่ีผูกูคางชำระนานท่ีสุดกอน แลวจึงคอยตัดยอดหน้ี

 ที่คางชำระนานรองลงมาตามลำดับ(ตัดชำระหนี้แบบแนวนอน) โดยผู ใหกูสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงลำดับการตัดชำระหนี้ตามสัญญานี้

 ไดตามหลักเกณฑและเง�อนไขที่กฎหมายหรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของประกาศกำหนดใหผู ใหกูสามารถดำเนินการได

 การชำระคืนเงินกูพรอมดวยดอกเบ้ีย คาใชจาย และเงินใด ๆ (ถามี) คืนใหแกผู ใหกูตามสัญญาน้ี ผูกูตกลงชำระดวยเงินสดหรือเช็ค ณ สำนักงาน

 ของผู ใหกูหรือ ณ ตัวแทนรับชำระของผู ใหกูหรือตกลงยินยอมใหผู ใหกูหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูกู ในกรณีท่ีชำระดวยเช็คจะถือวาผู ใหกู

 ไดรับชำระเงินกูและดอกเบ้ียตามสัญญาน้ีก็ตอเม�อเช็คฉบับดังกลาวเรียกเก็บเงินตามเช็คไดครบถวนเรียบรอย เงินจำนวนใด ๆ ท่ีถึงกำหนดชำระ

 ผูกูจะตองชำระเปนเงินบาทโดยไมมีการหักจำนวนเงินใด ๆ หรือหักภาษี ณ ท่ีจาย ท้ังน้ี ผูกูตกลงวา หากผูกูไมชำระเงินตนและดอกเบ้ียตาม

 ระยะเวลาท่ีระบุไว ในหนังสืออนุมัติสินเช�อ  หรือตามท่ีถูกเรียกเก็บจากหน�วยงานภายนอก สำหรับงวดการชำระเงินท่ีลาชาน้ันพรอมกับชำระคืน

 เงินตนพรอมดวยดอกเบ้ียท่ีถึงกำหนดชำระในงวดน้ัน ๆ 

 ผูกูตกลงวา ภายใน 1(หน่ึง) ป นับแตวันท่ีไดรับเงินกูตามสัญญาน้ีจากผู ใหกู โดยถูกตองตามขอ 2.5 หากผูกูชำระคืนเงินกูและดอกเบ้ียท้ังหมด

 เสร็จส้ินกอนกำหนดเวลาท่ีกลาวขางตน  ผูกูจะตองชำระคาธรรมเนียมการชำระคืนเงินกูกอนกำหนดใหแกผู ใหกู ในอัตรารอยละ 2.00 (สอง)

 ของจำนวน ของจำนวนยอดเงินตนคงเหลือในงวดท่ีจะปดบัญชีสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคช ท้ังน้ี คาธรรมเนียมการชำระคืนเงินกูกอนกำหนด

 ดังกลาวน้ัน เม�อนำมาคำนวณรวมกับ ดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมใด ๆ ท่ีผูกูตองชำระใหผู ใหกูแลว จะไมเกินอัตราท่ีกฎหมาย

 หรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่ใชบังคับในขณะนั้นกำหนด

  ในกรณีท่ีผูกูตกลงกูเงินสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคชเพ่ิมเติมจากผู ใหกูตามจำนวนท่ีผู ใหกูพิจารณาอนุมัติใหกูเพ่ิมเติม และขอขยายระยะ

 เวลาการชำระเงินกูและดอกเบ้ียตามสัญญาน้ีออกไป ผูกูตกลงผอนชำระเงินกูและดอกเบ้ียตามสัญญาน้ีและวงเงินสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคช

 เพ่ิมเติมคืนใหแกผู ใหกูเปนงวดรายเดือน ตามจำนวนและกำหนดเวลาท่ีปรากฏตามหนังสืออนุมัติสินเช�อบุคคลท่ีผู ใหกูไดสงใหแกผูกู โดยให

 ถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย และเม�อผู ใหกูจายเงินสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคชเพิ่มเติมใหแกผูกูตามวิธีการและเง�อนไขตามขอ 2.1

 ขอ 2.2 ของสัญญาน้ี และ/หรือ ตามท่ีระบุในคำขอสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคช(เพ่ิมเติม)แลว ใหถือวาผูกูไดรับเงินสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคช

 เพ่ิมเติมจากผูใหกูถูกตองครบถวนแลว โดยใหถือเอกสารท่ีผู ใหกูจัดทำข้ึนในการจายเงินกูเปนหลักฐานการรับเงินสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคช

 เพิ่มเติมเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย โดยผูกูตกลงวารายละเอียดและเง�อนไขอ�น ๆ ในการกูเงินสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคชเพิ่มเติม

 ให ใชบังคับตามสัญญานี้ทุกประการ

 กรณีผูกูขอใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช  ผูกูจะตองชำระคืนตนเงินท่ีผูกูไดเบิกถอนไปจากผู ใหกู ภายใน 25 (ย่ีสิบหา) วัน นับจากวันท่ี

 ผู ใหกูสรุปยอดบัญชีในแตละเดือน โดยผูกูอาจเลือกวิธีการชำระคืนไดดังตอไปน้ี

 (ก) การผอนชำระ ผูกูสามารถเลือกชำระเงินกูไดดวยวิธี “การผอนชำระ” ผานแอปพลิเคช่ัน CIMB THAI Digital Banking โดยผูกูอาจเลือกผอน

 ชำระเงินกูไดท้ังจำนวน หรือระบุจำนวนเงินกูท่ีตองการผอนชำระเพียงบางสวนตามแผนการผอนชำระท่ีผูกูไดเลือกผานแอปพลิเคช่ัน CIMB Thai

 Digital Banking โดยขอกำหนดและเง�อนไข รวมถึงดอกเบ้ีย และคาธรรมเนียม (ถามี) ในการผอนชำระใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในแอปพลิเคช่ัน

 CIMB Thai Digital Banking ผูกูตกลงวาผูกูจะปฏิบัติตามขอกำหนดและเง�อนไขในการผอนชำระดังกลาว และในกรณีท่ีเลือกผอนชำระเงินกู

 บางสวน การชำระเงินกูจำนวนท่ีเหลือใหเปนไปตามขอกำหนดและเง�อนไขเก่ียวกับการชำระเงินกูตามขอ (ข) ดานลาง และ/หรือ

 (ข) ชำระจำนวนเงินข้ันต่ำ ในกรณีท่ีผูกูไมเลือกชำระเงินกูดวยวิธีการผอนชำระท้ังจำนวน หรือเลือกผอนชำระเงินกูบางสวนตามขอ (ก) ขางตน

 ผูกูจะตองชำระเงินกู หรือเงินกูจำนวนท่ีไมไดเขาแผนการผอนชำระตามขอ (ก) เปนจำนวนเงินข้ันต่ำคืนใหแกผู ใหกู ในแตละเดือนเทากับอัตรา

 รอยละ 5 (หา) ของจำนวนตนเงินกูตามขอ (ข) รวมดอกเบ้ียและคาธรรมเนียมท้ังหมดท่ีผูกูไดเบิกถอนและยังมิไดชำระคืนใหแกผู ใหกู หรือ

 จำนวน 500 บาท (หารอยบาทถวน) แลวแตวาจำนวนใดจะสูงกวาบวกกับยอดเงินท่ีใชเกินกวาวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ (ถามี) โดยผู ใหกูจะแจงให

 ผูกูทราบถึงจำนวนเงินท่ีผูกูมีหนาท่ีตองชำระคืนใหแกผู ใหกู ในแตละเดือน และวันเวลาท่ีผูกูจะตองชำระเงินจำนวนดังกลาวในใบเรียกเก็บเงิน 

  ทั้งนี้ ในการชำระเงินกูตามขอ (ก) และ (ข) ขางตน ผูกูรับทราบวาผู ใหกูจะนำเงินที่ผูกูชำระหนี้ไปตัดชำระหนี้ โดยตัดคาธรรมเนียม

 ดอกเบี้ยและเงินตนที่คางชำระทั้งหมดโดยผู ใหกูสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงลำดับการตัดชำระหนี้ตามสัญญานี้ไดตามหลักเกณฑและ

 เง�อนไขท่ีกฎหมายหรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทยท่ีเก่ียวของประกาศกำหนดใหผู ใหกูสามารถดำเนินการได ในกรณีท่ีผูกูผิดนัดชำระคืน

 ตนเงินกูตามจำนวน เงินข้ันต่ำท่ีผู ใหกูไดแจงใหทราบผูกูยินยอมชำระคาใชจายในการติดตามทวงถามหน้ีตามท่ีกำหนดไว ในขอ 3 และตกลง

 ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามที่กำหนดไว ในขอ 5

5. ผูกูตกลงวา ในกรณีท่ีผูกูผิดนัดชำระเงินตนและดอกเบ้ียงวดใด ๆ ไมชำระจำนวนเงินใด ๆ ท่ีถึงกำหนดชำระในวันท่ีถึงกำหนดชำระตามสัญญา

 ผู ใหกูมีสิทธิคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหน้ี ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ผู ใหกูเรียกเก็บจากผูกูที่ผิดนัดชำระหนี้หรือ

 ปฏิบัติผิดเง�อนไขซ่ึงผู ใหกูประกาศกำหนดภายใตประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงอัตราดอกเบ้ีย

 ดังกลาวอาจเปล่ียนแปลงไดตามท่ีผู ใหกูจะประกาศกำหนดเปนคราว ๆ ไป ภายใตประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือตามกฎหมาย

 อ�นท่ีเก่ียวของ โดยดอกเบ้ียดังกลาวจะคำนวณจากตนเงินคางชำระนับแตวันท่ีผูกูผิดนัดเปนตนไปจนกวาผูกูจะไดชำระหน้ีใหแกผู ใหกูจนครบถวน

 (เพ�อประโยชนในการอางอิง ณ วันท่ีทำสัญญาน้ี อัตราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหน้ีของผู ใหกู มีอัตราเทากับอัตราดอกเบ้ียปกติสูงสุด

 ตามท่ีระบุในสัญญาบวกเพ่ิมไมเกินรอยละ 3 ตอป) โดยหากมีการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียผิดนัดชำระหน้ีท่ีทำใหผูกูมีความเส่ียงเพ่ิมข้ึนอยางมี

 นัยสำคัญ ผู ใหกูจะแจงใหผูกูทราบลวงหนาตามที่กฎหมายกำหนด

 ท้ังน้ี ในสวนของการคำนวณดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหน้ี (1) กรณีสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคช ผู ใหกูจะคำนวณอัตราดอกเบ้ียสูงสุด

 กรณีผิดนัดชำระหน้ี บนฐานเงินตนของคางวดท่ีผูกูคางชำระในแตละงวด ต้ังแตวันท่ีถึงกำหนดชำระของเงินจำนวนน้ัน จนถึงวันท่ีจำนวนเงิน

 ที่คางชำระดังกลาวนั้นไดรับการชำระครบถวน หรือตามหลักเกณฑและเง�อนไขที่กฎหมายหรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ

 ประกาศกำหนด (2) กรณีวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช ผู ใหกูจะคำนวณอัตราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหน้ี บนฐานเงินตนท่ีคางชำระ

 ท้ังจำนวนต้ังแตวันท่ีถึงกำหนดชำระของเงินจำนวนน้ัน จนถึงวันท่ีจำนวนเงินท่ีคางชำระดังกลาวน้ันไดรับการชำระครบถวน หรือตามหลักเกณฑ

 และเง�อนไขที่กฎหมายหรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของประกาศกำหนด

6. ผูกูยินยอมใหผู ใหกู และ/หรือ นิติบุคคลใด ๆ ที่ผู ใหกูมอบหมายใหเปนตัวแทนผู ใหกู ในการทวงถามหนี้ติดตอกับผูกู เพ�อการทวงถามหนี้

 ในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคล เพ�อการติดตามทวงถามหนี้ของผูกู โดยติดตอผานโทรศัพท ส�ออิเล็กทรอนิกสหรือส�อเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ประเภทอ�น ในวัน เวลา และจำนวนคร้ัง รวมท้ังการปฏิบัติตาง ๆ ในการทวงถามหน้ีตามท่ีกฎหมายกำหนดไว

  ผูกูยินยอมใหผู ใหกู และ/หรือ นิติบุคคลใด ๆ ท่ีผู ใหกูมอบหมายใหเปนตัวแทนผู ใหกู ในการทวงถามหน้ีติดตอกับนายจางหรือบุคคลอ�น

 เพ�อสอบถาม หรือยืนยันท่ีอยูของผูกู เพ�อประโยชนในการติดตามทวงถามหน้ีของผูกูตามสัญญาน้ี โดยติดตอผานโทรศัพทส�ออิเล็กทรอนิกส

 หรือส�อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ�น ในวันเวลา และจำนวนครั้ง รวมทั้งการปฏิบัติตาง ๆ ในการทวงถามหนี้ตามที่กฎหมายกำหนดไว

7. ผูกูตกลงและยินยอมใหถือวาวันท่ีผูกูไดรับเงินกูตามเง�อนไขและวิธีการท่ีกำหนดไวตามสัญญาน้ีแลว (กรณีขอวงเงินสินเช�อบุคคลเพอรซันนัล

 แคช) หรือวันท่ีผูกูไดรับหนังสืออนุมัติสินเช�อบุคคลจากผู ใหกูตามสัญญาน้ีเรียบรอยแลว (กรณีวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช) เปนวันท่ี

 สัญญานี้มีผลใชบังคับโดยสมบูรณ โดยผูกูตกลงและยินยอมชำระคาธรรมเนียมการทำสัญญาใหสินเช�อบุคคลใหแกผู ใหกูตามอัตราที่ผู ใหกู

 กำหนดและแจงใหผูกูทราบเปนครั้งคราว

  ผูกูตกลงและยอมรับวา วงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช จะมีอายุ 12 (สิบสอง) เดือน นับแตวันท่ีผู ใหกูไดพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเช�อบุคคล

 เอ็กซตราแคช โดยเม�อครบกำหนดอายุของวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชท่ีกลาวขางตน ผู ใหกูจะเปนผู ใชดุลยพินิจในการพิจารณาการตออายุ

 วงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชของผูกูตามท่ีเห็นสมควร ในกรณีท่ีผู ใหกูพิจารณาใหมีการตออายุวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช ผูกูตกลงและ

 ยินยอมใหสัญญาน้ีมีผลใชบังคับตอไปโดยอัตโนมัติอีกคราวละ 12 (สิบสอง) เดือน นับจากวันท่ีครบกำหนดเวลาดังกลาวขางตนภายใตขอกำหนด

 และเง�อนไขแหงสัญญาน้ีโดยไมจำเปนตองทำสัญญาฉบับใหมข้ึนอีก ในกรณีท่ีผู ใหกูพิจารณาแลวไมตออายุวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช

 ใหผูกูมีสิทธิยกเลิกวงเงินสินเช�อท้ังจำนวนและในกรณีท่ีผูกูไมมียอดหน้ีคงคางตามสัญญา ใหถือวาสัญญาน้ีส้ินสุดลงเม�อครบกำหนดอายุของวงเงิน

 สินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชท่ีกลาวขางตนหรือครบกำหนดอายุของวงเงินท่ีไดมีการตอออกไปทันที  โดยผู ใหกูมิตองบอกกลาวลวงหนา และเพ�อ

 ดำรงไวซ่ึงความสามารถในการเบิกถอน หรือการใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชตามสัญญาน้ี ผูกูรับทราบและตกลงวา ผูกูจะตองเบิกใช

 วงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชภายใน 12 (สิบสอง) เดือน นับแตวันท่ีผู ใหกูไดพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช หรือ 36

 (สามสิบหก) เดือน นับแตวันที่ผูกูไดเบิกใชวงเงินสินเช�อเอ็กซตราแคชครั้งหลังสุด

8. ในกรณีท่ีผูกูประสงคจะยกเลิกวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช ผูกูตองแจงใหผู ใหกูทราบเปนลายลักษณอักษร และเม�อผู ใหกูไดรับทราบ

 ถึงความประสงคของผูกูดังกลาวแลวผู ใหกูมีสิทธิที่จะระงับการใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชที่ผูกูมีอยูกับผู ใหกูตามสัญญาฉบับนี้

 ไดทันที ทั้งนี้ หามมิใหผูกูขอใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชกับผู ใหกู ใหม ภายในระยะเวลา 6 (หก) เดือน นับแตวันที่ผูกูขอยกเลิก

 วงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชกับผู ใหกู

9. เม�อผู ใหกูทราบถึงการยกเลิกวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชจากผูกูตามสัญญาน้ี ขอ 8. หรือเม�อผู ใหกูไมประสงคจะตออายุวงเงินสินเช�อ

 บุคคลเอ็กซตราแคชใหกับผูกูตามสัญญานี้ขอ 7. ผู ใหกูมีสิทธิระงับการใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชตามสัญญานี้ชั่วคราวหรือถาวร

 ไดทันที ทั้งนี้ บรรดายอดเงินคางชำระอันรวมถึงตนเงินกู ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาธรรมเนียม และคาใชจายใดๆ ที่ผูกูมีหนาที่ตองชำระใหแก

 ผู ใหกูตามสัญญาฉบับนี้จะถึงกำหนดชำระในทันที โดยที่ผู ใหกูไมตองทวงถามบอกกลาว หรือดำเนินกระบวนการทางกฎหมายอ�นใดและ

 ผูกูมีหนาที่ตองชำระหนี้ทั้งหมดขางตนใหแกผู ใหกูทันที

10. เม�อมีเหตุกรณีดังตอไปนี้เกิดขึ้น

 10.1 ผูกูไมชำระเงินจำนวนใด ๆ ที่ถึงกำหนดตองชำระตามสัญญานี้

 10.2  ผูกูไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติ หรือฝาฝนเง�อนไขหรือขอกำหนดใด ๆ ที่ผูกูผูกพันอยูตามสัญญานี้หรือหนังสืออนุมัติสินเช�อ

 10.3 คำรับรองหรือคำยืนยันใด ๆ ท่ีผูกูไดใหไวเก่ียวกับการขอกูเงินจากผูใหกูไมถูกตองหรือมีการพิสูจนวาไมจริง ไมถูกตอง หรือทำให

  ผูใหกูเขาใจผิดในสาระสำคัญ

 10.4 เม�อผูกูถูกฟองรองดำเนินคดี หรือถูกเจาพนักงานยึด หรืออายัดทรัพยสิน หรือมีเหตุการณอ�นใดท่ีผูใหกูเห็นวาอาจกอใหเกิดความ

  เสียหายตอสถานะทางการเงินหรือความสามารถในการชำระหนี้ของผูกู

 10.5 เม�อผูกูเปนผูมีหน้ีสินลนพนตัวถูกฟองในคดีลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย หรือตกเปนผูไรความสามารถ หรือผูเสมือนไรความสามารถ

 10.6 ผูกูผิดนัดหรือผิดสัญญาอ�นใดที่ทำไวกับผูใหกู

 10.7 ในกรณีท่ีผูกูมีพฤติการณท่ีแสดงใหผูกูเห็นไดวา ผูกูไมประสงคจะเบิกใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชท้ังหมดหรือแตบางสวน

  เชน ผูกูไมมียอดหนี้คางชำระ หรือไมมีการเบิกใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช หรือไมมีการเคล�อนไหวทางบัญชี หรือไมได

  มีการติดตอกับผูใหกูและ/หรือผูใหกูไมสามารถติดตอได (กรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีรวมกัน) เปนตน เปนเวลาติดตอกัน

  อยางนอย 12 (สิบสอง) เดือน นับต้ังแตวันท่ีผูใหกูอนุมัติวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช ใหกับผูกู หรือเปนเวลาติดตอกันเกิน

  36 (สามสิบหก) เดือน นับตั้งแตมียอดการใชจายครั้งหลังสุด

 10.8 เม�อมีเหตุ หรือพฤติการณอ�น ๆ เกิดข้ึนอันจะทำใหผูใหกูไมสามารถใหสินเช�อแกผูกูไดตามกฎหมาย ผูกูตกลงใหถือวาตกเปนผูผิดนัด

  สัญญา และเม�อผูใหกูไดแจงเปนหนังสือไปยังผูกูเพ�อใหผูกูดำเนินการแกไขการผิดนัดผิดสัญญาดังกลาว แตผูกูไมดำเนินการหรือ

  ไมสามารถดำเนินการแกไขการผิดนัดผิดสัญญาดังกลาวใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนดไวในหนังสือบอกกลาว ผูกูยินยอมให

  (ก) ผูใหกูมีสิทธิเรียกรองใหผูกูชำระหน้ีท้ังหมดพรอมดวยดอกเบ้ียและคาธรรมเนียมตาง ๆ (ถามี) นับต้ังแตวันผิดนัดผิดสัญญา

   ไปจนกวาจะชำระหนี้ใหผูใหกูเสร็จสิ้น และฟองบังคับคดีไดทันที

  (ข) ผูใหกูมีสิทธิระงับการใชวงเงินสินเช�อตามสัญญานี้ชั่วคราวหรือถาวร หรือ ปรับลดวงเงินสินเช�อตามแตผูใหกูเห็นสมควร

   นอกจากน้ี ผูกูตกลงยินยอมชำระคาฤชาธรรมเนียม และคาใชจายตาง ๆ ในการติดตามทวงถามหน้ี การดำเนินคดี การบังคับคดี 

   ที่เกิดขึ้นทุกประการและ/หรือ

  (ค) ผูใหกูมีสิทธิยกเลิกวงเงินสินเช�อทั้งจำนวน และบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ ในกรณีที่ผูกูไมมียอดหนี้คงคางตามสัญญา

11. ผูกูยินยอมใหผู ใหกูหักลบกลบหนี้หรือจัดสรรเงินในบัญชีเงินฝากใด ๆ และเงินจำนวนอ�นใดที่ผูกูฝากไวหรือมีอยูกับผู ใหกูไปชำระหนี้ตาม

 สัญญาน้ีตามจำนวนเงินและเง�อนไขท่ีผูกูตองชำระใหแกผู ใหกู โดยผู ใหกูไมจำเปนตองแจงใหผูกูทราบทุกคราวท่ีมีการหักลบกลบหน้ี แตอยางใด

12. ในกรณีท่ีผูกูตกลงเอาประกันชีวิตตามท่ีระบุไว ในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคล(ถามี) ซ่ึงตามใบรับรองการประกันภัยดังกลาวกำหนดใหผู ใหกู

 เปนผูรับผลประโยชนหลัก เม�อผู ใหกูไดรับเงินตามใบรับรองการประกันภัยดังกลาวแลว ผู ใหกูจะนำเงินท่ีไดรับมาหักหน้ีท่ีคางชำระของผูกู

 ท้ังหมดกอน ในกรณีท่ีมีเงินคงเหลือ ผู ใหกูจึงจะคืนใหแกผูกู หรือผูรับผลประโยชนรองตามท่ีผูกูระบุไว ในใบรับรองการประกันภัย

13. ผูกูรับรองและยืนยันตอผู ใหกูวา

 13.1 ผูกูมีสิทธิตามกฎหมายในการเขาทำสัญญาน้ีและบรรดาเอกสารตาง ๆ ท่ีผูกูไดมอบใหผู ใหกูเพ�อประกอบการพิจารณาใหสินเช�อเปนเอกสาร

  ท่ีถูกตองแทจริงและบรรดาขอมูลตาง ๆ ท่ีปรากฏในเอกสารดังกลาวยังคงเปนขอมูลท่ีถูกตองและตรงตาม ความจริงในวันท่ีผูกูเขาทำสัญญาน้ี

 13.2 ผูกูไมไดถูกฟอง หรือถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนผูไรความสามารถหรือเปนผูเสมือนไรความสามารถ 

 13.3 ผูกูไดชำระภาษีอันเก่ียวกับเงินไดของผูกูกอนหรือในวันท่ีภาษีดังกลาวถึงกำหนดเวนแตผูกูจะมีการโตแยงโดยสุจริตและผานกระบวนการ

  ที่ถูกตอง

 13.4 ผูกูรับรองวาตลอดระยะเวลาท่ีผูกูไมไดชำระเงินกูและดอกเบ้ียใหแกผู ใหกูจนครบถวน ผูกูจะแจงใหผู ใหกูทราบโดยทันทีถึงเหตุการณใด ๆ

  ท่ีอาจจะมีผลทำใหเกิดเหตุผิดนัดตามสัญญาน้ี และเหตุการณใด ๆ ท่ีอาจเปนเหตุใหมีผลกระทบอยางรายแรงตอสถานะทางการเงินของผูกู

14. ผู ใหกูอาจจะโอนสิทธิของตนไมวาท้ังหมด หรือบางสวนตามสัญญาน้ีใหแกธนาคารพาณิชยหรือสถาบันทางการเงินอ�น ๆ โดยสงคำบอกกลาว

 เปนหนังสือใหแกผูกูทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งงวดของการชำระเงินกูหรือดอกเบี้ยกอนการโอนสิทธิดังกลาวจะมีผลบังคับ

 แตอยางไรก็ตามสิทธิและหนาที่ของผูกูตามสัญญานี้เปนเร�องเฉพาะตัวซึ่งผูกูไมสามารถโอนสิทธิและหนาที่ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนตาม

 สัญญานี้ใหแกบุคคลอ�นได

15. ผูกูยินยอมใหผู ใหกู (ก) ทำการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ และใชขอมูลเครดิตของผูกูท่ีไดรับจากบริษัทขอมูลเครดิต หรือ (ข) เปดเผยขอมูลเครดิต

 ท่ีมีอยูกับผู ใหกู ใหแก บริษัทขอมูลเครดิต บริษัทประมวลผลขอมูลเครดิตอ�น ๆ เพ�อประโยชนของผูใหกู ในการพิจารณาใหสินเช�อหรือวัตถุประสงค

 อ�นๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด ท้ังน้ี ไมวานิติบุคคลหรือสถาบันดังกลาวจะต้ังอยูในประเทศไทยหรือตางประเทศก็ตาม ผูกูตกลงและอนุญาตให

 ผู ใหกูเก็บรวบรวมและใชขอมูลใด ๆ ท่ีผูกูได ใหไวแกผู ใหกู และ/หรือ ขอมูลอ�นใดท่ีเก่ียวของกับผูกูและอาจเปดเผยขอมูลดังกลาวตอ (1)

 สำนักงานใหญ บริษัทแม  บริษัทท่ีถือหุน บริษัทในเครือหรือบริษัทยอย ของผู ใหกู หรือบริษัทในเครือ บริษัทยอย หรือสาขาใด ๆ ของ CIMB

 Group Sdn. Bhd.ไมวาจะต้ังอยูในประเทศใดก็ตาม(ซ่ึงตอไปน้ีจะเรียกรวมกันวา“กลุมธนาคาร”) รวมถึงกรรมการ ลูกจาง ผูรับจาง ผูแทน

 ตัวแทน ของกลุมธนาคาร (2) หน�วยงานราชการใด ๆ หน�วยงานรัฐวิสาหกิจ หน�วยงานท่ีมีหนาท่ีดูแลหรือกำกับดูแล ตลาดหลักทรัพย หรือ

 หน�วยงานตามหมายเรียก คำส่ังของศาล คำส่ังจากหน�วยงานของรัฐ กระบวนการของอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนการทางกฎหมายอ�น ๆ

 ซ่ึงมีเขตอำนาจเหนือกลุมธนาคาร (3) ผู ใหบริการ ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษาทางกฎหมายหรือทางการเงินหรือทางวิชาชีพอ�น ๆ ผู ใหบริการภายนอก

 หรือผูขายสินคาใหแกสมาชิกกลุมธนาคาร (4) ผูรับประกันภัย นายหนาประกันภัยหรือผูจัดหาประกันภัย ศูนยขอมูลการคา หรือนายหนาหักบัญชี  

 หรือตัวแทนรับชำระเงินและสงมอบ หรือสำนักหักบัญชี หรือคูสัญญาหักบัญชี ของกลุมธนาคาร (5) 

บุคคลที่อาจเขามาเปนผูรับโอนสิทธิ

 เรียกรองหรือผูรับโอนสิทธิหรือบุคคลใดซ่ึงอยูระหวางการเจรจากับผู ใหกู เพ�อโอนสิทธิเรียกรองหรือโอนความเส่ียงดานเครดิต เพ�อวัตถุประสงค

 ในการบริหารจัดการและ/หรือกำกับดูแลความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับกลุมธนาคาร การบริหารจัดการกิจการทุกประการของกลุมธนาคาร การ

 สนับสนุนการใหบริการหรือผลิตภัณฑของผู ใหกูหรือกลุมธนาคาร การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบหรือคำส่ังท่ีใชบังคับกับผู ใหกูหรือกลุม

 ธนาคาร และ/หรือเพ�อวัตถุประสงคอ�นท่ีผู ใหกูเห็นสมควรตามท่ีไดกำหนดหรืออนุญาตใหทำไดตามกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ เชน

 เพ�อการจัดพิมพและสงหนังสืออนุมัติสินเช�อบุคคล เพ�อการจัดทำและสงใบแจงหน้ี เพ�อการติดตามทวงถามหน้ี เปนตน เพ�อมิใหกรณีเปนท่ี

 สงสัย ขอมูลท่ีประมวลผลตามขอ 15 น้ี ไมรวมถึงขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไว ในพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎ

 และขอบังคับอ�น ๆ ท่ีออกภายใตพระราชบัญญัติดังกลาว 

16. บรรดาหนังสือติดตอ ทวงถาม คำบอกกลาว หรือหนังสืออ�นใดตามสัญญาฉบับน้ี ใหสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนไปยังท่ีอยูของคูสัญญา

 ตามท่ีไดระบุไว ในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคล หรือตามท่ีอยูท่ีแจงเปล่ียนแปลงคร้ังหลังสุด และหากไดสงไปยังท่ีอยูตามท่ีระบุไวขางตนแลว

 ใหถือวาไดมีการสงโดยชอบ โดยไมตองคำนึงวาจะมีผูรับไวหรือไม และหากสงไมไดเพราะคูสัญญายายท่ีอยูหรือท่ีอยูเปล่ียนแปลง โดยไมได

 มีการแจงถึงการยายหรือเปลี่ยนแปลงเปนหนังสือโดยชัดแจงไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง หรือสงใหไมไดเพราะหาที่อยูไมพบก็ใหถือวา

 คูสัญญาฝายน้ันไดรับทราบถึงหนังสือติดตามทวงถามตามคำบอกกลาวโดยชอบแลว

17. การท่ีผู ใหกูไมใชสิทธิตามสัญญาน้ีขอใด หรือไมใชสิทธิแกไขเยียวยา หรือไมใชอำนาจของผู ใหกูตามสัญญาน้ี ไมใหถือวามีผลเปนการสละสิทธิ

 เวนแตผู ใหกูจะไดทำเปนหนังสือ และสละสิทธิเชนวานั้นใหมีผลเฉพาะสำหรับเหตุการณและวัตถุประสงคนั้นเทานั้น และการที่ผู ใหกู

 ไมดำเนินการใชสิทธิ หรือใชสิทธิ หรือแกไขเยียวยา หรือใชอำนาจอยางใดตามท่ีผู ใหกูมีอยูตามสัญญาน้ีลาชาไมใหถือวาเปนการสละสิทธิ

 ของผู ใหกู ในการเรียกใหมีการปฏิบัติตามสัญญาน้ีแตอยางใด

18. ผู ใหกูและผูกูตกลงรวมกันวา ความไมสมบูรณหรือเปนโมฆะของขอสัญญาขอใดขอหนึ่ง ซึ่งเกิดจากขอหามตามกฎหมายหรือเหตุอ�นใด

 จะไมมีผลกระทบถึงขอสัญญาขออ�นซึ่งมีผลบังคับใชไดอยู

19. ขอกำหนดและเง�อนไขตาง ๆ เกี่ยวกับการกูยืมเงินระหวางผู ใหกูกับผูกูที่ระบุในสัญญานี้ใหบังคับและตีความตามกฎหมายไทย

20. สัญญาใหสินเช�อบุคคลนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของคำขอใชบริการสินเช�อบุคคล และมีผลบังคับเม�อผู ใหกูอนุมัติวงเงินสินเช�อบุคคล ตาม

 สัญญาน้ีและแจงใหผูกูทราบตามหนังสืออนุมัติสินเช�อบุคคล

 ในการลงนามในสัญญาฉบับนี้ ผูกูตกลง และรับทราบ (ก.) ประกาศความเปนสวนตัวของผู ใหกูซึ่งผู ใหกูไดมีการแจงใหทราบถึงประกาศ

ดังกลาวแลว และ (ข.) ผู ใหกูอาจเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลภายใต หรือเก่ียวกับสัญญาฉบับน้ีเพ�อวัตถุประสงคในการปฏิบัติ

หนาที่ของผู ใหกูตามที่ไดระบุไว ในประกาศความเปนสวนตัวของผู ใหกู

 ในกรณีที่ผูกู ใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลใด ๆ แกผู ใหกูตามสัญญาฉบับนี้ หรือตามที่กฎหมาย หรือกฎระเบียบกำหนด ผูกูรับรองวา

(ก.) ผูกูไดแจงบุคคลท่ีเก่ียวของเก่ียวกับประกาศความเปนสวนตัวของผู ใหกู และ/หรือ วัตถุประสงคที่ขอมูลสวนบุคคลจะถูกเก็บรวบรวม ใช

และ/หรือเปดเผยแลว และ (ข.) ผูกูมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมาย หรือไดรับความยินยอมจากบุคคลดังกลาว หรือไดรับมอบอำนาจใหสามารถ

ใหความยินยอมในนามของบุคคลดังกลาวสำหรับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของบุคคลดังกลาวโดยผู ใหกู ตามสัญญา

ฉบับนี้ หรือเพ�อวัตถุประสงคที่ระบุไว ในประกาศความเปนสวนตัวของผู ใหกู

 สัญญาใหสินเช�อบุคคลนี้ ทำขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน  ผูกูไดอานและเขาใจขอกำหนดและเง�อนไขโดยตลอดแลวเห็นวา

ถูกตองตามเจตนาและความประสงคของผูกูทุกประการ จึงไดลงลายมือช�อไวเปนหลักฐานในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคล และผูกูไดรับสำเนา

สัญญาใหสินเช�อบุคคลจากผู ใหกู ในวันที่ลงลายมือช�อในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคลไปเรียบรอยแลว
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ลงช�อ ..........................................................................  วันที่ ........../........../..........

       (........................................................................)
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ขาพเจาผูลงลายมือช�อในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคล ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา “ผูกู” ขอทำสัญญาน้ีใหไว แกธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด 

(มหาชน) ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ผู ใหกู” เพ�อเปนหลักฐานโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผูกูไดรับเงินจากผู ใหกูตามจำนวนและรายละเอียดท่ีผู ใหกูพิจารณาอนุมัติใหผูกู และแจงใหผูกูทราบตามท่ีปรากฏในหนังสืออนุมัติสินเช�อบุคคล  

 (“หนังสืออนุมัติสินเช�อบุคคล”) และใหถือเปนสวนหน่ึงของสัญญาน้ีดวย โดยผูกูตกลงและรับทราบวาภายหลังจากท่ีผู ใหกูอนุมัติเงินกูแลว  

 ผู ใหกูอาจเปล่ียนวงเงินกูท่ีผู ใหกูอนุมัติใหแกผูกู ในคร้ังแรกใหมีจำนวนมากข้ึนหรือนอยลงไดข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผู ใหกูแตเพียงผูเดียว ท้ังน้ี  

 ผูกูรับทราบวาวงเงินท่ีผูกูมีสิทธิท่ีจะใช ในขณะใดขณะหน่ึงจะปรากฏอยูบนใบแจงยอดบัญชีสินเช�อ/ใบเสร็จรับเงินท่ีผู ใหกูจัดสงใหแกผูกูเปน

 รายเดือน และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย

 ในกรณีท่ีผูกูขอใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช ผูกูจะตองมี แอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking ของผู ใหกูไวสำหรับการเบิกถอน

 เงินกู โดยผานแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking โดยผูกูตกลงและยินยอมผูกพันตามขอกำหนดและเง�อนไขของแอปพลิเคชัน

 CIMB THAI Digital Banking และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย  

  ท้ังน้ี ผูกูตกลงและรับทราบวาวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช ท่ีผูกูไดรับเปนวงเงินกูประเภทหมุนเวียน (Revolving Loan) โดยจำนวน

 เงินกูสูงสุดท่ีผูกูสามารถเบิกถอนได ในขณะใดขณะหน่ึงจะเทากับสวนตางของวงเงินกูสูงสุดท่ีผู ใหกูอนุมัติ (หรือวงเงินท่ีผู ใหกูอาจใชดุลยพินิจ

 ปรับเปลี่ยนในภายหลัง) และแจงยอดใหผูกูทราบตามใบเรียกเก็บเงิน (Statement) กับยอดที่ผูกูไดเบิกถอนไปและยังมิไดชำระคืนผู ใหกู

 (ไมวาจะครบกำหนดชำระแลวหรือไมก็ตาม) รวมกับดอกเบ้ียในตนเงินกูและคาธรรมเนียมท่ีครบกำหนดชำระแลวและยังมิไดชำระใหแกผู ใหกู

  ผูกูตกลงและรับทราบวาผู ใหกูมีสิทธิในการปรับเปลี่ยนวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชที่ขอ รวมถึงการเพิ่มหรือลดวงเงินที่ขอได

 เปนครั้งคราวตามแตดุลยพินิจของผู ใหกู โดยผู ใหกูจะแจงใหผูกูทราบลวงหนาถึงการเพิ่มหรือลดวงเงินดังกลาว 

2. ผูกูตกลงใหผู ใหกูจายเงินกู ใหแกผูกูดวยวิธีการและเง�อนไขดังน้ี

 2.1 จายเงินกูผานบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูกูที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) หรือที่ธนาคารอ�นตามที่ผูกูไดแจงไว ในคำขอ

  ใชบริการสินเช�อบุคคล

 2.2 ในกรณีที่ผูกูไมมีบัญชีเงินฝากอยูกับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และผูกูมีความประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย

  พรอมทำบัตรเดบิตกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เพ�อใชสำหรับการรับเงินกูจากผู ใหกู และเพ�อเบิกถอนเงินกูและ/หรือ

  ชำระคืนเงินกู ดอกเบี้ย คาธรรมเนียม และคาใชจายใด ๆ ตามสัญญานี้ โดยผานบัญชีเงินฝากดังกลาว ทั้งนี้ ผูกูตกลงและยินยอม

  ผูกพันตามขอกำหนดและเง�อนไขสำหรับการใชบัญชีเงินฝากออมทรัพยและบัตรเดบิตของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

  ทุกประการ และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย

 2.3 ในกรณีที่ผูกูขอใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช ผูกูสามารถทำการเบิกและรับเงินกู โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

  2.3.1 ผูกูสามารถเบิกถอนเงินกูผานไดผานเฉพาะชองทางแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking เทานั้น โดยผูกูสามารถโอน

   เงินกูทั้งหมดหรือแตบางสวนจากบัญชีสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชไปเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูกูที่ มีอยูกับผู ใหกู หรือ

   ธนาคารอ�นที่มีช�อผูกูเปนเจาของบัญชี ตามที่ผูกูไดระบุในการทำรายการผาน แอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking

   ดวยตนเอง โดยเม�อผูกูกดยืนยันการทำรายการโอนเงินโดยผานแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking  ของผู ใหกูเพ�อ

   โอนเงินจากบัญชีสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชของผูกูเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูกูท่ีมีอยูกับผู ใหกูหรือธนาคารอ�นท่ีมีช�อผูกู

   เปนเจาของบัญชีแลว จะถือวาผูกูไดรับเงินกูจากวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชจากผู ใหกู โดยถูกตองแลวในวันทำรายการ

   โอนเงิน ท้ังน้ี ผูกูตกลงและยินยอมปฏิบัติตามขอกำหนดและเง�อนไขของแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ของผู ใหกู

   รวมทั้งขอกำหนดและเง�อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่ผู ใหกูจะแจงใหผูกูทราบในภายหนาดวย

  2.3.2  เบิกเงินกู โดยการขอใหผู ใหกู โอนเงินกูท้ังหมดหรือแตบางสวนในวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย

   ตามที่ผูกูไดระบุไว ในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคลโปรแกรม Day 1 Cash ของสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช โดยผูกูตกลงและ

   รับทราบวาผูกูจะตองปฏิบัติตามขอกำหนดและเง�อนไขขอโปรแกรม Day 1 Cash ตลอดจนขอกำหนดและเง�อนไขเพ่ิมเติมใด ๆ

   ที่ผู ใหกูจะแจงใหผูกูทราบในภายหนาดวย 

 2.4 ในการจายเงินกู ใหแกผูกู ผูกูตกลงและยินยอมใหผู ใหกู หักคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีระบุไว ในขอ 3 ของสัญญาน้ีออกกอนแลว จึงจาย

  เงินกูสวนท่ีเหลือเขาบัญชีเงินฝากของผูกู ตามท่ีระบุในขอ 2.1 หรือขอ 2.2 หรือเขาบัญชีวงเงินเอ็กซตราแคชของผูกูตามท่ีระบุในขอ 2.3

  ในกรณีท่ีผูกูตกลงเอาประกันชีวิตภายใตแผนความคุมครองสินเช�อแคช โพรเทคช่ัน ตามท่ีระบุในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคลฉบับน้ี(ถามี)

  ผูกูตกลงและยินยอมใหผู ใหกูหักเงินคาเบ้ียประกันดังกลาวออกจากเงินกู “สินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคช” ท่ีผูกูไดรับตามสัญญาน้ีเพ�อ

  นำสงใหกับบริษัทประกันชีวิตตอไปดวย

 2.5 เม�อผู ใหกูจายเงินกู ใหแกผูกูตามวิธีการและเง�อนไขท่ีกลาวไว ในขอ 2.1 ขอ 2.2 หรือขอ 2.3 แลวแตกรณี ใหถือวาผูกูไดรับเงินกูไปจาก

  ผู ใหกู โดยถูกตองแลวโดยใหถือเอกสารที่ผู ใหกูจัดทำขึ้นในการจายเงินกูเปนหลักฐานการรับเงินตามสัญญานี้ของผูกู

 2.6 ผูกูมีสิทธิบอกเลิกสัญญาน้ีและคำขอใชบริการสินเช�อบุคคล โดยการบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรใหผู ใหกูทราบภายใน 3 (สาม) วัน

  นับจากวันที่ไดรับเงินกูตามสัญญานี้จากผู ใหกู โดยถูกตองตามขอ 2.5  หากผูกูบอกเลิกสัญญากับผู ใหกูหลังจากพนกำหนดระยะเวลา

  ดังกลาวผูกูจะตองเสียคาธรรมเนียมสินเช�อใหแกผู ใหกูเต็มจำนวนท่ีผู ใหกูไดแจงใหผูกูทราบในหนังสืออนุมัติสินเช�อบุคคล และในกรณีท่ี

  ผูกูเปนฝายบอกเลิกสัญญาไมวากรณีใด ๆก็ตาม ผูกูจะตองคืนเงินกูตามจำนวนที่ไดรับจากผู ใหกูพรอมดวยดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม

  ตามอัตราที่กำหนดไว ในสัญญานี้ และหนังสืออนุมัติสินเช�อบุคคลดวย

 2.7 ในกรณีท่ีผูกูสมัครใชบริการสินเช�อบุคคลหรือเบิกใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชโดยผานทางชองทางอิเล็กทรอนิกสของผู ใหกู (เชน

  แอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking เปนตน) ผูกูตกลงและรับทราบวาการกระทำใด ๆ ท้ังท่ีเปนการกระทำของผูกูเอง หรือเปน

  การกระทำท่ีเกิดข้ึนโดยบุคคลอ�น ไมวาโดยประการใดก็ตาม หากไดกระทำไปโดยการใชรหัส Passcode และ/หรือ TouchID และ/หรือ

  รหัส Face ID ของผูกูแลว ผูกูตกลงใหถือวาถูกตองสมบูรณนับต้ังแตเวลาท่ีมีการยืนยันทำธุรกรรม และใหมีผลผูกพันผูกูเสมือนหน่ึงได

  กระทำโดยผูกูเอง รวมท้ังใหถือวาเปนการท่ีผูกูไดลงลายมือช�ออิเล็กทรอนิกสใหไวแกผู ใหกูเพ�อเปนหลักฐานในการทำธุรกรรมผานทาง

  ชองทางอิเล็กทรอนิกสในคร้ังน้ัน ๆ โดยถูกตองสมบูรณแลว และตกลงใหผู ใหกูสามารถใชขอมูลการทำธุรกรรมดังกลาวเปนตนฉบับเอกสาร

  ที่ใชเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนวาผูกูไดทำธุรกรรมนั้น และใช ในการดำเนินการทางกฎหมายไดทุกประการ ทั้งนี้ ผูกูตกลงยอมรับ

  และรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเน�องกับการใชบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกส เน�องจากผูกูสามารถทำธุรกรรมดวยตนเองไดโดย

  ไมจำเปนตองมีเอกสาร หรือหลักฐานอ�นใดยืนยันเพ่ิมเติม และ/หรือมอบใหแกผู ใหกูอีกแตประการใด เวนแตรายการท่ีผู ใหกูกำหนดให

  ตองทำเอกสาร หรือหลักฐานเพ่ิมเติมเพ�อใหถูกตองตามวิธีการ และประเพณีของผู ใหกู ในเร�องน้ัน ๆ ผูกูจะตองทำเอกสารหรือหลักฐาน

   (ถามี) ตามท่ีผู ใหกูกำหนดดวย ท้ังน้ี ตองตรวจสอบยอดเงินภายหลังจากทำรายการทุกคร้ัง โดยผูกูยินยอมรับผิดชอบตอการทำธุรกรรม

  ดังกลาวทุกประการ 

3. ผูกูตกลงชำระดอกเบี้ยในตนเงินที่กูตามรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย คาธรรมเนียม และคาใชจายอ�น ๆ ดังตอไปนี้ใหแกผู ใหกู โดยผูกูตกลง

 และยินยอมใหผู ใหกูคิดดอกเบ้ียจากตนเงินกูท่ีผูกูไดรับนับต้ังแตวันท่ีผูกูขอเบิกถอนเงินกู ในแตละคราว ในกรณีท่ีผูกูขอใชวงเงินสินเช�อบุคคล

 เอ็กซตราแคช การคำนวณดอกเบ้ียจะคิดตามจำนวนวันจริงหรือตามเกณฑ 1 ป มี 365 (สามรอยหกสิบหา) วัน หรือ 366 (สามรอยหกสิบหก)

 วัน แลวแตกรณี โดยผูกูจะตองชำระดอกเบี้ยใหแกผู ใหกู  ภายใน 25 (ยี่สิบหา) วัน นับจากวันที่ผู ใหกูไดสรุปยอดบัญชีในแตละเดือน

 

 ผูกูยินยอมใหผู ใหกูเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย เง�อนไขในการคำนวณอัตราดอกเบี้ย อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ไดตาม

 ความเหมาะสมภายใตกฎหมายหรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทยท่ีเก่ียวของท่ีใชบังคับในขณะน้ัน โดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูกู

 กอนโดยผู ใหกูจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูกูทราบเปนเวลาไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน กอนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

 และในกรณีเรงดวนผูกูตกลงยอมรับวาผู ใหกูอาจแจงเปล่ียนแปลงในลักษณะดังกลาวขางตนใหผูกูทราบ โดยทางจดหมายหรือโดยประกาศ

 ทางหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยที่แพรหลายในประเทศ ลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วัน ในกรณีการแจงโดยประกาศทาง

 หนังสือพิมพนั้น ผู ใหกูจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนหนังสือใหผูกูทราบอีกครั้งหนึ่งดวย

4. กรณีวงเงินสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคช ผูกูตกลงผอนชำระเงินกูพรอมดวยดอกเบ้ีย คาใชจาย และเงินใด ๆ (ถามี) คืนใหแกผู ใหกูเปนงวด

 รายเดือน ตามจำนวนและกำหนดเวลาท่ีปรากฏตามหนังสืออนุมัติสินเช�อท่ีผู ใหกูไดสงใหแกผูกูและใหถือเปนสวนหน่ึงของสัญญาน้ีดวย และผูกู

 ตกลงและยอมรับวาในการชำระเงินกูและดอกเบ้ียงวดสุดทาย ผูกูจะตองชำระคืนยอดคางเงินกูและดอกเบ้ียท่ีตองชำระท้ังหมดใหแกผู ใหกู

 จนครบถวน ท้ังน้ีผูกูตระหนักและทราบดีวานอกจากเงินกูและดอกเบ้ียแลว ยังมีคาใชจายคาธรรมเนียมอ�นๆ อันเน�องมาจากธุรกรรมทางการเงิน

 ท่ีเกิดข้ึนตามคำขอใชบริการสินเช�อและสัญญาน้ี ผูกูยินยอมใหผู ใหกูนำเงินท่ีผูกูผอนชำระเปนงวดรายเดือนตามสัญญาน้ีชำระหน้ีตางๆ ไดตาม

 ลำดับดังน้ี (1) คาธรรมเนียมหรือคาใชจายตางๆ (หากมี) (2) ดอกเบ้ีย (3) เงินตน ของยอดหน้ีท่ีผูกูคางชำระนานท่ีสุดกอน แลวจึงคอยตัดยอดหน้ี

 ที่คางชำระนานรองลงมาตามลำดับ(ตัดชำระหนี้แบบแนวนอน) โดยผู ใหกูสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงลำดับการตัดชำระหนี้ตามสัญญานี้

 ไดตามหลักเกณฑและเง�อนไขที่กฎหมายหรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของประกาศกำหนดใหผู ใหกูสามารถดำเนินการได

 การชำระคืนเงินกูพรอมดวยดอกเบ้ีย คาใชจาย และเงินใด ๆ (ถามี) คืนใหแกผู ใหกูตามสัญญาน้ี ผูกูตกลงชำระดวยเงินสดหรือเช็ค ณ สำนักงาน

 ของผู ใหกูหรือ ณ ตัวแทนรับชำระของผู ใหกูหรือตกลงยินยอมใหผู ใหกูหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูกู ในกรณีท่ีชำระดวยเช็คจะถือวาผู ใหกู

 ไดรับชำระเงินกูและดอกเบ้ียตามสัญญาน้ีก็ตอเม�อเช็คฉบับดังกลาวเรียกเก็บเงินตามเช็คไดครบถวนเรียบรอย เงินจำนวนใด ๆ ท่ีถึงกำหนดชำระ

 ผูกูจะตองชำระเปนเงินบาทโดยไมมีการหักจำนวนเงินใด ๆ หรือหักภาษี ณ ท่ีจาย ท้ังน้ี ผูกูตกลงวา หากผูกูไมชำระเงินตนและดอกเบ้ียตาม

 ระยะเวลาท่ีระบุไว ในหนังสืออนุมัติสินเช�อ  หรือตามท่ีถูกเรียกเก็บจากหน�วยงานภายนอก สำหรับงวดการชำระเงินท่ีลาชาน้ันพรอมกับชำระคืน

 เงินตนพรอมดวยดอกเบ้ียท่ีถึงกำหนดชำระในงวดน้ัน ๆ 

 ผูกูตกลงวา ภายใน 1(หน่ึง) ป นับแตวันท่ีไดรับเงินกูตามสัญญาน้ีจากผู ใหกู โดยถูกตองตามขอ 2.5 หากผูกูชำระคืนเงินกูและดอกเบ้ียท้ังหมด

 เสร็จส้ินกอนกำหนดเวลาท่ีกลาวขางตน  ผูกูจะตองชำระคาธรรมเนียมการชำระคืนเงินกูกอนกำหนดใหแกผู ใหกู ในอัตรารอยละ 2.00 (สอง)

 ของจำนวน ของจำนวนยอดเงินตนคงเหลือในงวดท่ีจะปดบัญชีสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคช ท้ังน้ี คาธรรมเนียมการชำระคืนเงินกูกอนกำหนด

 ดังกลาวน้ัน เม�อนำมาคำนวณรวมกับ ดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมใด ๆ ท่ีผูกูตองชำระใหผู ใหกูแลว จะไมเกินอัตราท่ีกฎหมาย

 หรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่ใชบังคับในขณะนั้นกำหนด

  ในกรณีท่ีผูกูตกลงกูเงินสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคชเพ่ิมเติมจากผู ใหกูตามจำนวนท่ีผู ใหกูพิจารณาอนุมัติใหกูเพ่ิมเติม และขอขยายระยะ

 เวลาการชำระเงินกูและดอกเบ้ียตามสัญญาน้ีออกไป ผูกูตกลงผอนชำระเงินกูและดอกเบ้ียตามสัญญาน้ีและวงเงินสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคช

 เพ่ิมเติมคืนใหแกผู ใหกูเปนงวดรายเดือน ตามจำนวนและกำหนดเวลาท่ีปรากฏตามหนังสืออนุมัติสินเช�อบุคคลท่ีผู ใหกูไดสงใหแกผูกู โดยให

 ถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย และเม�อผู ใหกูจายเงินสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคชเพิ่มเติมใหแกผูกูตามวิธีการและเง�อนไขตามขอ 2.1

 ขอ 2.2 ของสัญญาน้ี และ/หรือ ตามท่ีระบุในคำขอสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคช(เพ่ิมเติม)แลว ใหถือวาผูกูไดรับเงินสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคช

 เพ่ิมเติมจากผูใหกูถูกตองครบถวนแลว โดยใหถือเอกสารท่ีผู ใหกูจัดทำข้ึนในการจายเงินกูเปนหลักฐานการรับเงินสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคช

 เพิ่มเติมเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย โดยผูกูตกลงวารายละเอียดและเง�อนไขอ�น ๆ ในการกูเงินสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคชเพิ่มเติม

 ให ใชบังคับตามสัญญานี้ทุกประการ

 กรณีผูกูขอใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช  ผูกูจะตองชำระคืนตนเงินท่ีผูกูไดเบิกถอนไปจากผู ใหกู ภายใน 25 (ย่ีสิบหา) วัน นับจากวันท่ี

 ผู ใหกูสรุปยอดบัญชีในแตละเดือน โดยผูกูอาจเลือกวิธีการชำระคืนไดดังตอไปน้ี

 (ก) การผอนชำระ ผูกูสามารถเลือกชำระเงินกูไดดวยวิธี “การผอนชำระ” ผานแอปพลิเคช่ัน CIMB THAI Digital Banking โดยผูกูอาจเลือกผอน

 ชำระเงินกูไดท้ังจำนวน หรือระบุจำนวนเงินกูท่ีตองการผอนชำระเพียงบางสวนตามแผนการผอนชำระท่ีผูกูไดเลือกผานแอปพลิเคช่ัน CIMB Thai

 Digital Banking โดยขอกำหนดและเง�อนไข รวมถึงดอกเบ้ีย และคาธรรมเนียม (ถามี) ในการผอนชำระใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในแอปพลิเคช่ัน

 CIMB Thai Digital Banking ผูกูตกลงวาผูกูจะปฏิบัติตามขอกำหนดและเง�อนไขในการผอนชำระดังกลาว และในกรณีท่ีเลือกผอนชำระเงินกู

 บางสวน การชำระเงินกูจำนวนท่ีเหลือใหเปนไปตามขอกำหนดและเง�อนไขเก่ียวกับการชำระเงินกูตามขอ (ข) ดานลาง และ/หรือ

 (ข) ชำระจำนวนเงินข้ันต่ำ ในกรณีท่ีผูกูไมเลือกชำระเงินกูดวยวิธีการผอนชำระท้ังจำนวน หรือเลือกผอนชำระเงินกูบางสวนตามขอ (ก) ขางตน

 ผูกูจะตองชำระเงินกู หรือเงินกูจำนวนท่ีไมไดเขาแผนการผอนชำระตามขอ (ก) เปนจำนวนเงินข้ันต่ำคืนใหแกผู ใหกู ในแตละเดือนเทากับอัตรา

 รอยละ 5 (หา) ของจำนวนตนเงินกูตามขอ (ข) รวมดอกเบ้ียและคาธรรมเนียมท้ังหมดท่ีผูกูไดเบิกถอนและยังมิไดชำระคืนใหแกผู ใหกู หรือ

 จำนวน 500 บาท (หารอยบาทถวน) แลวแตวาจำนวนใดจะสูงกวาบวกกับยอดเงินท่ีใชเกินกวาวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ (ถามี) โดยผู ใหกูจะแจงให

 ผูกูทราบถึงจำนวนเงินท่ีผูกูมีหนาท่ีตองชำระคืนใหแกผู ใหกู ในแตละเดือน และวันเวลาท่ีผูกูจะตองชำระเงินจำนวนดังกลาวในใบเรียกเก็บเงิน 

  ทั้งนี้ ในการชำระเงินกูตามขอ (ก) และ (ข) ขางตน ผูกูรับทราบวาผู ใหกูจะนำเงินที่ผูกูชำระหนี้ไปตัดชำระหนี้ โดยตัดคาธรรมเนียม

 ดอกเบี้ยและเงินตนที่คางชำระทั้งหมดโดยผู ใหกูสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงลำดับการตัดชำระหนี้ตามสัญญานี้ไดตามหลักเกณฑและ

 เง�อนไขท่ีกฎหมายหรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทยท่ีเก่ียวของประกาศกำหนดใหผู ใหกูสามารถดำเนินการได ในกรณีท่ีผูกูผิดนัดชำระคืน

 ตนเงินกูตามจำนวน เงินข้ันต่ำท่ีผู ใหกูไดแจงใหทราบผูกูยินยอมชำระคาใชจายในการติดตามทวงถามหน้ีตามท่ีกำหนดไว ในขอ 3 และตกลง

 ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามที่กำหนดไว ในขอ 5

5. ผูกูตกลงวา ในกรณีท่ีผูกูผิดนัดชำระเงินตนและดอกเบ้ียงวดใด ๆ ไมชำระจำนวนเงินใด ๆ ท่ีถึงกำหนดชำระในวันท่ีถึงกำหนดชำระตามสัญญา

 ผู ใหกูมีสิทธิคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหน้ี ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ผู ใหกูเรียกเก็บจากผูกูที่ผิดนัดชำระหนี้หรือ

 ปฏิบัติผิดเง�อนไขซ่ึงผู ใหกูประกาศกำหนดภายใตประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงอัตราดอกเบ้ีย

 ดังกลาวอาจเปล่ียนแปลงไดตามท่ีผู ใหกูจะประกาศกำหนดเปนคราว ๆ ไป ภายใตประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือตามกฎหมาย

 อ�นท่ีเก่ียวของ โดยดอกเบ้ียดังกลาวจะคำนวณจากตนเงินคางชำระนับแตวันท่ีผูกูผิดนัดเปนตนไปจนกวาผูกูจะไดชำระหน้ีใหแกผู ใหกูจนครบถวน

 (เพ�อประโยชนในการอางอิง ณ วันท่ีทำสัญญาน้ี อัตราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหน้ีของผู ใหกู มีอัตราเทากับอัตราดอกเบ้ียปกติสูงสุด

 ตามท่ีระบุในสัญญาบวกเพ่ิมไมเกินรอยละ 3 ตอป) โดยหากมีการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียผิดนัดชำระหน้ีท่ีทำใหผูกูมีความเส่ียงเพ่ิมข้ึนอยางมี

 นัยสำคัญ ผู ใหกูจะแจงใหผูกูทราบลวงหนาตามที่กฎหมายกำหนด

 ท้ังน้ี ในสวนของการคำนวณดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหน้ี (1) กรณีสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคช ผู ใหกูจะคำนวณอัตราดอกเบ้ียสูงสุด

 กรณีผิดนัดชำระหน้ี บนฐานเงินตนของคางวดท่ีผูกูคางชำระในแตละงวด ต้ังแตวันท่ีถึงกำหนดชำระของเงินจำนวนน้ัน จนถึงวันท่ีจำนวนเงิน

 ที่คางชำระดังกลาวนั้นไดรับการชำระครบถวน หรือตามหลักเกณฑและเง�อนไขที่กฎหมายหรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ

 ประกาศกำหนด (2) กรณีวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช ผู ใหกูจะคำนวณอัตราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหน้ี บนฐานเงินตนท่ีคางชำระ

 ท้ังจำนวนต้ังแตวันท่ีถึงกำหนดชำระของเงินจำนวนน้ัน จนถึงวันท่ีจำนวนเงินท่ีคางชำระดังกลาวน้ันไดรับการชำระครบถวน หรือตามหลักเกณฑ

 และเง�อนไขที่กฎหมายหรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของประกาศกำหนด

6. ผูกูยินยอมใหผู ใหกู และ/หรือ นิติบุคคลใด ๆ ที่ผู ใหกูมอบหมายใหเปนตัวแทนผู ใหกู ในการทวงถามหนี้ติดตอกับผูกู เพ�อการทวงถามหนี้

 ในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคล เพ�อการติดตามทวงถามหนี้ของผูกู โดยติดตอผานโทรศัพท ส�ออิเล็กทรอนิกสหรือส�อเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ประเภทอ�น ในวัน เวลา และจำนวนคร้ัง รวมท้ังการปฏิบัติตาง ๆ ในการทวงถามหน้ีตามท่ีกฎหมายกำหนดไว

  ผูกูยินยอมใหผู ใหกู และ/หรือ นิติบุคคลใด ๆ ท่ีผู ใหกูมอบหมายใหเปนตัวแทนผู ใหกู ในการทวงถามหน้ีติดตอกับนายจางหรือบุคคลอ�น

 เพ�อสอบถาม หรือยืนยันท่ีอยูของผูกู เพ�อประโยชนในการติดตามทวงถามหน้ีของผูกูตามสัญญาน้ี โดยติดตอผานโทรศัพทส�ออิเล็กทรอนิกส

 หรือส�อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ�น ในวันเวลา และจำนวนครั้ง รวมทั้งการปฏิบัติตาง ๆ ในการทวงถามหนี้ตามที่กฎหมายกำหนดไว

7. ผูกูตกลงและยินยอมใหถือวาวันท่ีผูกูไดรับเงินกูตามเง�อนไขและวิธีการท่ีกำหนดไวตามสัญญาน้ีแลว (กรณีขอวงเงินสินเช�อบุคคลเพอรซันนัล

 แคช) หรือวันท่ีผูกูไดรับหนังสืออนุมัติสินเช�อบุคคลจากผู ใหกูตามสัญญาน้ีเรียบรอยแลว (กรณีวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช) เปนวันท่ี

 สัญญานี้มีผลใชบังคับโดยสมบูรณ โดยผูกูตกลงและยินยอมชำระคาธรรมเนียมการทำสัญญาใหสินเช�อบุคคลใหแกผู ใหกูตามอัตราที่ผู ใหกู

 กำหนดและแจงใหผูกูทราบเปนครั้งคราว

  ผูกูตกลงและยอมรับวา วงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช จะมีอายุ 12 (สิบสอง) เดือน นับแตวันท่ีผู ใหกูไดพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเช�อบุคคล

 เอ็กซตราแคช โดยเม�อครบกำหนดอายุของวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชท่ีกลาวขางตน ผู ใหกูจะเปนผู ใชดุลยพินิจในการพิจารณาการตออายุ

 วงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชของผูกูตามท่ีเห็นสมควร ในกรณีท่ีผู ใหกูพิจารณาใหมีการตออายุวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช ผูกูตกลงและ

 ยินยอมใหสัญญาน้ีมีผลใชบังคับตอไปโดยอัตโนมัติอีกคราวละ 12 (สิบสอง) เดือน นับจากวันท่ีครบกำหนดเวลาดังกลาวขางตนภายใตขอกำหนด

 และเง�อนไขแหงสัญญาน้ีโดยไมจำเปนตองทำสัญญาฉบับใหมข้ึนอีก ในกรณีท่ีผู ใหกูพิจารณาแลวไมตออายุวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช

 ใหผูกูมีสิทธิยกเลิกวงเงินสินเช�อท้ังจำนวนและในกรณีท่ีผูกูไมมียอดหน้ีคงคางตามสัญญา ใหถือวาสัญญาน้ีส้ินสุดลงเม�อครบกำหนดอายุของวงเงิน

 สินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชท่ีกลาวขางตนหรือครบกำหนดอายุของวงเงินท่ีไดมีการตอออกไปทันที  โดยผู ใหกูมิตองบอกกลาวลวงหนา และเพ�อ

 ดำรงไวซ่ึงความสามารถในการเบิกถอน หรือการใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชตามสัญญาน้ี ผูกูรับทราบและตกลงวา ผูกูจะตองเบิกใช

 วงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชภายใน 12 (สิบสอง) เดือน นับแตวันท่ีผู ใหกูไดพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช หรือ 36

 (สามสิบหก) เดือน นับแตวันที่ผูกูไดเบิกใชวงเงินสินเช�อเอ็กซตราแคชครั้งหลังสุด

8. ในกรณีท่ีผูกูประสงคจะยกเลิกวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช ผูกูตองแจงใหผู ใหกูทราบเปนลายลักษณอักษร และเม�อผู ใหกูไดรับทราบ

 ถึงความประสงคของผูกูดังกลาวแลวผู ใหกูมีสิทธิที่จะระงับการใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชที่ผูกูมีอยูกับผู ใหกูตามสัญญาฉบับนี้

 ไดทันที ทั้งนี้ หามมิใหผูกูขอใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชกับผู ใหกู ใหม ภายในระยะเวลา 6 (หก) เดือน นับแตวันที่ผูกูขอยกเลิก

 วงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชกับผู ใหกู

9. เม�อผู ใหกูทราบถึงการยกเลิกวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชจากผูกูตามสัญญาน้ี ขอ 8. หรือเม�อผู ใหกูไมประสงคจะตออายุวงเงินสินเช�อ

 บุคคลเอ็กซตราแคชใหกับผูกูตามสัญญานี้ขอ 7. ผู ใหกูมีสิทธิระงับการใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชตามสัญญานี้ชั่วคราวหรือถาวร

 ไดทันที ทั้งนี้ บรรดายอดเงินคางชำระอันรวมถึงตนเงินกู ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาธรรมเนียม และคาใชจายใดๆ ที่ผูกูมีหนาที่ตองชำระใหแก

 ผู ใหกูตามสัญญาฉบับนี้จะถึงกำหนดชำระในทันที โดยที่ผู ใหกูไมตองทวงถามบอกกลาว หรือดำเนินกระบวนการทางกฎหมายอ�นใดและ

 ผูกูมีหนาที่ตองชำระหนี้ทั้งหมดขางตนใหแกผู ใหกูทันที

10. เม�อมีเหตุกรณีดังตอไปนี้เกิดขึ้น

 10.1 ผูกูไมชำระเงินจำนวนใด ๆ ที่ถึงกำหนดตองชำระตามสัญญานี้

 10.2  ผูกูไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติ หรือฝาฝนเง�อนไขหรือขอกำหนดใด ๆ ที่ผูกูผูกพันอยูตามสัญญานี้หรือหนังสืออนุมัติสินเช�อ

 10.3 คำรับรองหรือคำยืนยันใด ๆ ท่ีผูกูไดใหไวเก่ียวกับการขอกูเงินจากผูใหกูไมถูกตองหรือมีการพิสูจนวาไมจริง ไมถูกตอง หรือทำให

  ผูใหกูเขาใจผิดในสาระสำคัญ

 10.4 เม�อผูกูถูกฟองรองดำเนินคดี หรือถูกเจาพนักงานยึด หรืออายัดทรัพยสิน หรือมีเหตุการณอ�นใดท่ีผูใหกูเห็นวาอาจกอใหเกิดความ

  เสียหายตอสถานะทางการเงินหรือความสามารถในการชำระหนี้ของผูกู

 10.5 เม�อผูกูเปนผูมีหน้ีสินลนพนตัวถูกฟองในคดีลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย หรือตกเปนผูไรความสามารถ หรือผูเสมือนไรความสามารถ

 10.6 ผูกูผิดนัดหรือผิดสัญญาอ�นใดที่ทำไวกับผูใหกู

 10.7 ในกรณีท่ีผูกูมีพฤติการณท่ีแสดงใหผูกูเห็นไดวา ผูกูไมประสงคจะเบิกใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชท้ังหมดหรือแตบางสวน

  เชน ผูกูไมมียอดหนี้คางชำระ หรือไมมีการเบิกใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช หรือไมมีการเคล�อนไหวทางบัญชี หรือไมได

  มีการติดตอกับผูใหกูและ/หรือผูใหกูไมสามารถติดตอได (กรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีรวมกัน) เปนตน เปนเวลาติดตอกัน

  อยางนอย 12 (สิบสอง) เดือน นับต้ังแตวันท่ีผูใหกูอนุมัติวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช ใหกับผูกู หรือเปนเวลาติดตอกันเกิน

  36 (สามสิบหก) เดือน นับตั้งแตมียอดการใชจายครั้งหลังสุด

 10.8 เม�อมีเหตุ หรือพฤติการณอ�น ๆ เกิดข้ึนอันจะทำใหผูใหกูไมสามารถใหสินเช�อแกผูกูไดตามกฎหมาย ผูกูตกลงใหถือวาตกเปนผูผิดนัด

  สัญญา และเม�อผูใหกูไดแจงเปนหนังสือไปยังผูกูเพ�อใหผูกูดำเนินการแกไขการผิดนัดผิดสัญญาดังกลาว แตผูกูไมดำเนินการหรือ

  ไมสามารถดำเนินการแกไขการผิดนัดผิดสัญญาดังกลาวใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนดไวในหนังสือบอกกลาว ผูกูยินยอมให

  (ก) ผูใหกูมีสิทธิเรียกรองใหผูกูชำระหน้ีท้ังหมดพรอมดวยดอกเบ้ียและคาธรรมเนียมตาง ๆ (ถามี) นับต้ังแตวันผิดนัดผิดสัญญา

   ไปจนกวาจะชำระหนี้ใหผูใหกูเสร็จสิ้น และฟองบังคับคดีไดทันที

  (ข) ผูใหกูมีสิทธิระงับการใชวงเงินสินเช�อตามสัญญานี้ชั่วคราวหรือถาวร หรือ ปรับลดวงเงินสินเช�อตามแตผูใหกูเห็นสมควร

   นอกจากน้ี ผูกูตกลงยินยอมชำระคาฤชาธรรมเนียม และคาใชจายตาง ๆ ในการติดตามทวงถามหน้ี การดำเนินคดี การบังคับคดี 

   ที่เกิดขึ้นทุกประการและ/หรือ

  (ค) ผูใหกูมีสิทธิยกเลิกวงเงินสินเช�อทั้งจำนวน และบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ ในกรณีที่ผูกูไมมียอดหนี้คงคางตามสัญญา

11. ผูกูยินยอมใหผู ใหกูหักลบกลบหนี้หรือจัดสรรเงินในบัญชีเงินฝากใด ๆ และเงินจำนวนอ�นใดที่ผูกูฝากไวหรือมีอยูกับผู ใหกูไปชำระหนี้ตาม

 สัญญาน้ีตามจำนวนเงินและเง�อนไขท่ีผูกูตองชำระใหแกผู ใหกู โดยผู ใหกูไมจำเปนตองแจงใหผูกูทราบทุกคราวท่ีมีการหักลบกลบหน้ี แตอยางใด

12. ในกรณีท่ีผูกูตกลงเอาประกันชีวิตตามท่ีระบุไว ในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคล(ถามี) ซ่ึงตามใบรับรองการประกันภัยดังกลาวกำหนดใหผู ใหกู

 เปนผูรับผลประโยชนหลัก เม�อผู ใหกูไดรับเงินตามใบรับรองการประกันภัยดังกลาวแลว ผู ใหกูจะนำเงินท่ีไดรับมาหักหน้ีท่ีคางชำระของผูกู

 ท้ังหมดกอน ในกรณีท่ีมีเงินคงเหลือ ผู ใหกูจึงจะคืนใหแกผูกู หรือผูรับผลประโยชนรองตามท่ีผูกูระบุไว ในใบรับรองการประกันภัย

13. ผูกูรับรองและยืนยันตอผู ใหกูวา

 13.1 ผูกูมีสิทธิตามกฎหมายในการเขาทำสัญญาน้ีและบรรดาเอกสารตาง ๆ ท่ีผูกูไดมอบใหผู ใหกูเพ�อประกอบการพิจารณาใหสินเช�อเปนเอกสาร

  ท่ีถูกตองแทจริงและบรรดาขอมูลตาง ๆ ท่ีปรากฏในเอกสารดังกลาวยังคงเปนขอมูลท่ีถูกตองและตรงตาม ความจริงในวันท่ีผูกูเขาทำสัญญาน้ี

 13.2 ผูกูไมไดถูกฟอง หรือถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนผูไรความสามารถหรือเปนผูเสมือนไรความสามารถ 

 13.3 ผูกูไดชำระภาษีอันเก่ียวกับเงินไดของผูกูกอนหรือในวันท่ีภาษีดังกลาวถึงกำหนดเวนแตผูกูจะมีการโตแยงโดยสุจริตและผานกระบวนการ

  ที่ถูกตอง

 13.4 ผูกูรับรองวาตลอดระยะเวลาท่ีผูกูไมไดชำระเงินกูและดอกเบ้ียใหแกผู ใหกูจนครบถวน ผูกูจะแจงใหผู ใหกูทราบโดยทันทีถึงเหตุการณใด ๆ

  ท่ีอาจจะมีผลทำใหเกิดเหตุผิดนัดตามสัญญาน้ี และเหตุการณใด ๆ ท่ีอาจเปนเหตุใหมีผลกระทบอยางรายแรงตอสถานะทางการเงินของผูกู

14. ผู ใหกูอาจจะโอนสิทธิของตนไมวาท้ังหมด หรือบางสวนตามสัญญาน้ีใหแกธนาคารพาณิชยหรือสถาบันทางการเงินอ�น ๆ โดยสงคำบอกกลาว

 เปนหนังสือใหแกผูกูทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งงวดของการชำระเงินกูหรือดอกเบี้ยกอนการโอนสิทธิดังกลาวจะมีผลบังคับ

 แตอยางไรก็ตามสิทธิและหนาที่ของผูกูตามสัญญานี้เปนเร�องเฉพาะตัวซึ่งผูกูไมสามารถโอนสิทธิและหนาที่ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนตาม

 สัญญานี้ใหแกบุคคลอ�นได

15. ผูกูยินยอมใหผู ใหกู (ก) ทำการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ และใชขอมูลเครดิตของผูกูท่ีไดรับจากบริษัทขอมูลเครดิต หรือ (ข) เปดเผยขอมูลเครดิต

 ท่ีมีอยูกับผู ใหกู ใหแก บริษัทขอมูลเครดิต บริษัทประมวลผลขอมูลเครดิตอ�น ๆ เพ�อประโยชนของผูใหกู ในการพิจารณาใหสินเช�อหรือวัตถุประสงค

 อ�นๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด ท้ังน้ี ไมวานิติบุคคลหรือสถาบันดังกลาวจะต้ังอยูในประเทศไทยหรือตางประเทศก็ตาม ผูกูตกลงและอนุญาตให

 ผู ใหกูเก็บรวบรวมและใชขอมูลใด ๆ ท่ีผูกูได ใหไวแกผู ใหกู และ/หรือ ขอมูลอ�นใดท่ีเก่ียวของกับผูกูและอาจเปดเผยขอมูลดังกลาวตอ (1)

 สำนักงานใหญ บริษัทแม  บริษัทท่ีถือหุน บริษัทในเครือหรือบริษัทยอย ของผู ใหกู หรือบริษัทในเครือ บริษัทยอย หรือสาขาใด ๆ ของ CIMB

 Group Sdn. Bhd.ไมวาจะต้ังอยูในประเทศใดก็ตาม(ซ่ึงตอไปน้ีจะเรียกรวมกันวา“กลุมธนาคาร”) รวมถึงกรรมการ ลูกจาง ผูรับจาง ผูแทน

 ตัวแทน ของกลุมธนาคาร (2) หน�วยงานราชการใด ๆ หน�วยงานรัฐวิสาหกิจ หน�วยงานท่ีมีหนาท่ีดูแลหรือกำกับดูแล ตลาดหลักทรัพย หรือ

 หน�วยงานตามหมายเรียก คำส่ังของศาล คำส่ังจากหน�วยงานของรัฐ กระบวนการของอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนการทางกฎหมายอ�น ๆ

 ซ่ึงมีเขตอำนาจเหนือกลุมธนาคาร (3) ผู ใหบริการ ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษาทางกฎหมายหรือทางการเงินหรือทางวิชาชีพอ�น ๆ ผู ใหบริการภายนอก

 หรือผูขายสินคาใหแกสมาชิกกลุมธนาคาร (4) ผูรับประกันภัย นายหนาประกันภัยหรือผูจัดหาประกันภัย ศูนยขอมูลการคา หรือนายหนาหักบัญชี  

 หรือตัวแทนรับชำระเงินและสงมอบ หรือสำนักหักบัญชี หรือคูสัญญาหักบัญชี ของกลุมธนาคาร (5) บุคคลที่อาจเขามาเปนผูรับโอนสิทธิ

 เรียกรองหรือผูรับโอนสิทธิหรือบุคคลใดซ่ึงอยูระหวางการเจรจากับผู ใหกู เพ�อโอนสิทธิเรียกรองหรือโอนความเส่ียงดานเครดิต เพ�อวัตถุประสงค

 ในการบริหารจัดการและ/หรือกำกับดูแลความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับกลุมธนาคาร การบริหารจัดการกิจการทุกประการของกลุมธนาคาร การ

 สนับสนุนการใหบริการหรือผลิตภัณฑของผู ใหกูหรือกลุมธนาคาร การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบหรือคำส่ังท่ีใชบังคับกับผู ใหกูหรือกลุม

 ธนาคาร และ/หรือเพ�อวัตถุประสงคอ�นท่ีผู ใหกูเห็นสมควรตามท่ีไดกำหนดหรืออนุญาตใหทำไดตามกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ เชน

 เพ�อการจัดพิมพและสงหนังสืออนุมัติสินเช�อบุคคล เพ�อการจัดทำและสงใบแจงหน้ี เพ�อการติดตามทวงถามหน้ี เปนตน เพ�อมิใหกรณีเปนท่ี

 สงสัย ขอมูลท่ีประมวลผลตามขอ 15 น้ี ไมรวมถึงขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไว ในพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎ

 และขอบังคับอ�น ๆ ท่ีออกภายใตพระราชบัญญัติดังกลาว 

16. บรรดาหนังสือติดตอ ทวงถาม คำบอกกลาว หรือหนังสืออ�นใดตามสัญญาฉบับน้ี ใหสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนไปยังท่ีอยูของคูสัญญา

 ตามท่ีไดระบุไว ในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคล หรือตามท่ีอยูท่ีแจงเปล่ียนแปลงคร้ังหลังสุด และหากไดสงไปยังท่ีอยูตามท่ีระบุไวขางตนแลว

 ใหถือวาไดมีการสงโดยชอบ โดยไมตองคำนึงวาจะมีผูรับไวหรือไม และหากสงไมไดเพราะคูสัญญายายท่ีอยูหรือท่ีอยูเปล่ียนแปลง โดยไมได

 มีการแจงถึงการยายหรือเปลี่ยนแปลงเปนหนังสือโดยชัดแจงไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง หรือสงใหไมไดเพราะหาที่อยูไมพบก็ใหถือวา

 คูสัญญาฝายน้ันไดรับทราบถึงหนังสือติดตามทวงถามตามคำบอกกลาวโดยชอบแลว

17. การท่ีผู ใหกูไมใชสิทธิตามสัญญาน้ีขอใด หรือไมใชสิทธิแกไขเยียวยา หรือไมใชอำนาจของผู ใหกูตามสัญญาน้ี ไมใหถือวามีผลเปนการสละสิทธิ

 เวนแตผู ใหกูจะไดทำเปนหนังสือ และสละสิทธิเชนวานั้นใหมีผลเฉพาะสำหรับเหตุการณและวัตถุประสงคนั้นเทานั้น และการที่ผู ใหกู

 ไมดำเนินการใชสิทธิ หรือใชสิทธิ หรือแกไขเยียวยา หรือใชอำนาจอยางใดตามท่ีผู ใหกูมีอยูตามสัญญาน้ีลาชาไมใหถือวาเปนการสละสิทธิ

 ของผู ใหกู ในการเรียกใหมีการปฏิบัติตามสัญญาน้ีแตอยางใด

18. ผู ใหกูและผูกูตกลงรวมกันวา ความไมสมบูรณหรือเปนโมฆะของขอสัญญาขอใดขอหนึ่ง ซึ่งเกิดจากขอหามตามกฎหมายหรือเหตุอ�นใด

 จะไมมีผลกระทบถึงขอสัญญาขออ�นซึ่งมีผลบังคับใชไดอยู

19. ขอกำหนดและเง�อนไขตาง ๆ เกี่ยวกับการกูยืมเงินระหวางผู ใหกูกับผูกูที่ระบุในสัญญานี้ใหบังคับและตีความตามกฎหมายไทย

20. สัญญาใหสินเช�อบุคคลนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของคำขอใชบริการสินเช�อบุคคล และมีผลบังคับเม�อผู ใหกูอนุมัติวงเงินสินเช�อบุคคล ตาม

 สัญญาน้ีและแจงใหผูกูทราบตามหนังสืออนุมัติสินเช�อบุคคล

 ในการลงนามในสัญญาฉบับนี้ ผูกูตกลง และรับทราบ (ก.) ประกาศความเปนสวนตัวของผู ใหกูซึ่งผู ใหกูไดมีการแจงใหทราบถึงประกาศ

ดังกลาวแลว และ (ข.) ผู ใหกูอาจเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลภายใต หรือเก่ียวกับสัญญาฉบับน้ีเพ�อวัตถุประสงคในการปฏิบัติ

หนาที่ของผู ใหกูตามที่ไดระบุไว ในประกาศความเปนสวนตัวของผู ใหกู

 ในกรณีที่ผูกู ใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลใด ๆ แกผู ใหกูตามสัญญาฉบับนี้ หรือตามที่กฎหมาย หรือกฎระเบียบกำหนด ผูกูรับรองวา

(ก.) ผูกูไดแจงบุคคลท่ีเก่ียวของเก่ียวกับประกาศความเปนสวนตัวของผู ใหกู และ/หรือ วัตถุประสงคที่ขอมูลสวนบุคคลจะถูกเก็บรวบรวม ใช

และ/หรือเปดเผยแลว และ (ข.) ผูกูมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมาย หรือไดรับความยินยอมจากบุคคลดังกลาว หรือไดรับมอบอำนาจใหสามารถ

ใหความยินยอมในนามของบุคคลดังกลาวสำหรับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของบุคคลดังกลาวโดยผู ใหกู ตามสัญญา

ฉบับนี้ หรือเพ�อวัตถุประสงคที่ระบุไว ในประกาศความเปนสวนตัวของผู ใหกู

 สัญญาใหสินเช�อบุคคลนี้ ทำขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน  ผูกูไดอานและเขาใจขอกำหนดและเง�อนไขโดยตลอดแลวเห็นวา

ถูกตองตามเจตนาและความประสงคของผูกูทุกประการ จึงไดลงลายมือช�อไวเปนหลักฐานในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคล และผูกูไดรับสำเนา

สัญญาใหสินเช�อบุคคลจากผู ใหกู ในวันที่ลงลายมือช�อในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคลไปเรียบรอยแลว

1. อัตราดอกเบี้ย คาบริการ คาธรรมเนียมตางๆ และเบี้ยปรับ 

  - อัตราดอกเบี้ย คาบริการตางๆ 20%-25% ตอป

  - คาธรรมเนียมการชําระคืนเงินกูกอนกําหนด (1 ปแรก) 2% ยอดเงินตนคงเหลือ (สําหรับสินเชื่อบุคคลเพอรซันนัลแคช) 

      ไมคิดคาธรรมเนียม (สําหรับสินเชื่อบุคคลเอ็กซตราแคช)

  - อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนี้ เปนไปตามที่ผูกูประกาศกําหนด โดย ณ วันที่ทําสัญญานี้เทากับ

      อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกไมเกินรอยละ 3 ตอป

2. คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานราชการ

   คาอากรแสตมป 0.05% ของวงสินเชื่อ (สูงสุดไมเกิน 10,000 บาท)

3. คาใชจายที่จายใหแกบุคคลอื่นหรือหนวยงานภายนอก

 3.1 คาใชจายในการชําระเงิน* 

   - หักบัญชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ไมคิดคาธรรมเนียม

   - เคานเตอรธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ไมคิดคาธรรมเนียม

   - แอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ไมคิดคาธรรมเนียม

   - ที่ทําการไปรษณีย (Pay at Post) ไมเกิน 16.05 บาท

   - เคานเตอรเซอรวิส 15 บาท

   - ทรู พารทเนอร 10 บาท

   - เทสโก โลตัส ไมเกิน 20 บาท

   - ซีพี เฟรชมารท ไมเกิน 20 บาท

 3.2 คาใชจายในการตรวจสอบขอมูลเครดิต ไมคิดคาธรรมเนียม

 3.3 คาใชจายกรณีเงินในบัญชีไมพอจาย ไมคิดคาธรรมเนียม

   (กรณีชําระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น) 

4. คาใชจายที่เปนตนทุนในการดําเนินงานของธนาคาร

 4.1 คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้ ไมคิดคาธรรมเนียม

 4.2 คาใชจายกรณีเช็คคืน ไมเกิน 200 บาทตอครั้ง

 4.3 คาธรรมเนียมในการขอใบแจงยอดบัญชี (ชุดที่ 2 เปนตนไป) 100 บาท / ฉบับ

หมายเหต ุ*คาใชจายดงักลาวเปนคาใชจายตามอตัราทีผู่ ใหบริการเรียกเก็บจากลกูคา ณ จดุชําระเงนิและอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึนอยูกับผู ใหบริการแตละราย 

   ไปจนกวาจะชำระหนี้ใหผูใหกูเสร็จสิ้น และฟองบังคับคดีไดทันที

  (ข) ผูใหกูมีสิทธิระงับการใชวงเงินสินเช�อตามสัญญานี้ชั่วคราวหรือถาวร หรือ ปรับลดวงเงินสินเช�อตามแตผูใหกูเห็นสมควร

   นอกจากน้ี ผูกูตกลงยินยอมชำระคาฤชาธรรมเนียม และคาใชจายตาง ๆ ในการติดตามทวงถามหน้ี การดำเนินคดี การบังคับคดี 

   ที่เกิดขึ้นทุกประการและ/หรือ

  (ค) ผูใหกูมีสิทธิยกเลิกวงเงินสินเช�อทั้งจำนวน และบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ ในกรณีที่ผูกูไมมียอดหนี้คงคางตามสัญญา

11. ผูกูยินยอมใหผู ใหกูหักลบกลบหนี้หรือจัดสรรเงินในบัญชีเงินฝากใด ๆ และเงินจำนวนอ�นใดที่ผูกูฝากไวหรือมีอยูกับผู ใหกูไปชำระหนี้ตาม

 สัญญาน้ีตามจำนวนเงินและเง�อนไขท่ีผูกูตองชำระใหแกผู ใหกู โดยผู ใหกูไมจำเปนตองแจงใหผูกูทราบทุกคราวท่ีมีการหักลบกลบหน้ี แตอยางใด

12. ในกรณีท่ีผูกูตกลงเอาประกันชีวิตตามท่ีระบุไว ในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคล(ถามี) ซ่ึงตามใบรับรองการประกันภัยดังกลาวกำหนดใหผู ใหกู

 เปนผูรับผลประโยชนหลัก เม�อผู ใหกูไดรับเงินตามใบรับรองการประกันภัยดังกลาวแลว ผู ใหกูจะนำเงินท่ีไดรับมาหักหน้ีท่ีคางชำระของผูกู

 ท้ังหมดกอน ในกรณีท่ีมีเงินคงเหลือ ผู ใหกูจึงจะคืนใหแกผูกู หรือผูรับผลประโยชนรองตามท่ีผูกูระบุไว ในใบรับรองการประกันภัย

13. ผูกูรับรองและยืนยันตอผู ใหกูวา

 13.1 ผูกูมีสิทธิตามกฎหมายในการเขาทำสัญญาน้ีและบรรดาเอกสารตาง ๆ ท่ีผูกูไดมอบใหผู ใหกูเพ�อประกอบการพิจารณาใหสินเช�อเปนเอกสาร

  ท่ีถูกตองแทจริงและบรรดาขอมูลตาง ๆ ท่ีปรากฏในเอกสารดังกลาวยังคงเปนขอมูลท่ีถูกตองและตรงตาม ความจริงในวันท่ีผูกูเขาทำสัญญาน้ี

 13.2 ผูกูไมไดถูกฟอง หรือถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนผูไรความสามารถหรือเปนผูเสมือนไรความสามารถ 

 13.3 ผูกูไดชำระภาษีอันเก่ียวกับเงินไดของผูกูกอนหรือในวันท่ีภาษีดังกลาวถึงกำหนดเวนแตผูกูจะมีการโตแยงโดยสุจริตและผานกระบวนการ

  ที่ถูกตอง

 13.4 ผูกูรับรองวาตลอดระยะเวลาท่ีผูกูไมไดชำระเงินกูและดอกเบ้ียใหแกผู ใหกูจนครบถวน ผูกูจะแจงใหผู ใหกูทราบโดยทันทีถึงเหตุการณใด ๆ

  ท่ีอาจจะมีผลทำใหเกิดเหตุผิดนัดตามสัญญาน้ี และเหตุการณใด ๆ ท่ีอาจเปนเหตุใหมีผลกระทบอยางรายแรงตอสถานะทางการเงินของผูกู

14. ผู ใหกูอาจจะโอนสิทธิของตนไมวาท้ังหมด หรือบางสวนตามสัญญาน้ีใหแกธนาคารพาณิชยหรือสถาบันทางการเงินอ�น ๆ โดยสงคำบอกกลาว

 เปนหนังสือใหแกผูกูทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งงวดของการชำระเงินกูหรือดอกเบี้ยกอนการโอนสิทธิดังกลาวจะมีผลบังคับ

 แตอยางไรก็ตามสิทธิและหนาที่ของผูกูตามสัญญานี้เปนเร�องเฉพาะตัวซึ่งผูกูไมสามารถโอนสิทธิและหนาที่ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนตาม

 สัญญานี้ใหแกบุคคลอ�นได

15. ผูกูยินยอมใหผู ใหกู (ก) ทำการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ และใชขอมูลเครดิตของผูกูท่ีไดรับจากบริษัทขอมูลเครดิต หรือ (ข) เปดเผยขอมูลเครดิต

 ท่ีมีอยูกับผู ใหกู ใหแก บริษัทขอมูลเครดิต บริษัทประมวลผลขอมูลเครดิตอ�น ๆ เพ�อประโยชนของผูใหกู ในการพิจารณาใหสินเช�อหรือวัตถุประสงค

 อ�นๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด ท้ังน้ี ไมวานิติบุคคลหรือสถาบันดังกลาวจะต้ังอยูในประเทศไทยหรือตางประเทศก็ตาม ผูกูตกลงและอนุญาตให

 ผู ใหกูเก็บรวบรวมและใชขอมูลใด ๆ ท่ีผูกูได ใหไวแกผู ใหกู และ/หรือ ขอมูลอ�นใดท่ีเก่ียวของกับผูกูและอาจเปดเผยขอมูลดังกลาวตอ (1)

 สำนักงานใหญ บริษัทแม  บริษัทท่ีถือหุน บริษัทในเครือหรือบริษัทยอย ของผู ใหกู หรือบริษัทในเครือ บริษัทยอย หรือสาขาใด ๆ ของ CIMB

 Group Sdn. Bhd.ไมวาจะต้ังอยูในประเทศใดก็ตาม(ซ่ึงตอไปน้ีจะเรียกรวมกันวา“กลุมธนาคาร”) รวมถึงกรรมการ ลูกจาง ผูรับจาง ผูแทน

 ตัวแทน ของกลุมธนาคาร (2) หน�วยงานราชการใด ๆ หน�วยงานรัฐวิสาหกิจ หน�วยงานท่ีมีหนาท่ีดูแลหรือกำกับดูแล ตลาดหลักทรัพย หรือ

 หน�วยงานตามหมายเรียก คำส่ังของศาล คำส่ังจากหน�วยงานของรัฐ กระบวนการของอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนการทางกฎหมายอ�น ๆ

 ซ่ึงมีเขตอำนาจเหนือกลุมธนาคาร (3) ผู ใหบริการ ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษาทางกฎหมายหรือทางการเงินหรือทางวิชาชีพอ�น ๆ ผู ใหบริการภายนอก

 หรือผูขายสินคาใหแกสมาชิกกลุมธนาคาร (4) ผูรับประกันภัย นายหนาประกันภัยหรือผูจัดหาประกันภัย ศูนยขอมูลการคา หรือนายหนาหักบัญชี  

 หรือตัวแทนรับชำระเงินและสงมอบ หรือสำนักหักบัญชี หรือคูสัญญาหักบัญชี ของกลุมธนาคาร (5) 

บุคคลที่อาจเขามาเปนผูรับโอนสิทธิ

 เรียกรองหรือผูรับโอนสิทธิหรือบุคคลใดซ่ึงอยูระหวางการเจรจากับผู ใหกู เพ�อโอนสิทธิเรียกรองหรือโอนความเส่ียงดานเครดิต เพ�อวัตถุประสงค

 ในการบริหารจัดการและ/หรือกำกับดูแลความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับกลุมธนาคาร การบริหารจัดการกิจการทุกประการของกลุมธนาคาร การ

 สนับสนุนการใหบริการหรือผลิตภัณฑของผู ใหกูหรือกลุมธนาคาร การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบหรือคำส่ังท่ีใชบังคับกับผู ใหกูหรือกลุม

 ธนาคาร และ/หรือเพ�อวัตถุประสงคอ�นท่ีผู ใหกูเห็นสมควรตามท่ีไดกำหนดหรืออนุญาตใหทำไดตามกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ เชน

 เพ�อการจัดพิมพและสงหนังสืออนุมัติสินเช�อบุคคล เพ�อการจัดทำและสงใบแจงหน้ี เพ�อการติดตามทวงถามหน้ี เปนตน เพ�อมิใหกรณีเปนท่ี

 สงสัย ขอมูลท่ีประมวลผลตามขอ 15 น้ี ไมรวมถึงขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไว ในพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎ

 และขอบังคับอ�น ๆ ท่ีออกภายใตพระราชบัญญัติดังกลาว 

16. บรรดาหนังสือติดตอ ทวงถาม คำบอกกลาว หรือหนังสืออ�นใดตามสัญญาฉบับน้ี ใหสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนไปยังท่ีอยูของคูสัญญา

 ตามท่ีไดระบุไว ในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคล หรือตามท่ีอยูท่ีแจงเปล่ียนแปลงคร้ังหลังสุด และหากไดสงไปยังท่ีอยูตามท่ีระบุไวขางตนแลว

 ใหถือวาไดมีการสงโดยชอบ โดยไมตองคำนึงวาจะมีผูรับไวหรือไม และหากสงไมไดเพราะคูสัญญายายท่ีอยูหรือท่ีอยูเปล่ียนแปลง โดยไมได

 มีการแจงถึงการยายหรือเปลี่ยนแปลงเปนหนังสือโดยชัดแจงไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง หรือสงใหไมไดเพราะหาที่อยูไมพบก็ใหถือวา

 คูสัญญาฝายน้ันไดรับทราบถึงหนังสือติดตามทวงถามตามคำบอกกลาวโดยชอบแลว

17. การท่ีผู ใหกูไมใชสิทธิตามสัญญาน้ีขอใด หรือไมใชสิทธิแกไขเยียวยา หรือไมใชอำนาจของผู ใหกูตามสัญญาน้ี ไมใหถือวามีผลเปนการสละสิทธิ

 เวนแตผู ใหกูจะไดทำเปนหนังสือ และสละสิทธิเชนวานั้นใหมีผลเฉพาะสำหรับเหตุการณและวัตถุประสงคนั้นเทานั้น และการที่ผู ใหกู

 ไมดำเนินการใชสิทธิ หรือใชสิทธิ หรือแกไขเยียวยา หรือใชอำนาจอยางใดตามท่ีผู ใหกูมีอยูตามสัญญาน้ีลาชาไมใหถือวาเปนการสละสิทธิ

 ของผู ใหกู ในการเรียกใหมีการปฏิบัติตามสัญญาน้ีแตอยางใด

18. ผู ใหกูและผูกูตกลงรวมกันวา ความไมสมบูรณหรือเปนโมฆะของขอสัญญาขอใดขอหนึ่ง ซึ่งเกิดจากขอหามตามกฎหมายหรือเหตุอ�นใด

 จะไมมีผลกระทบถึงขอสัญญาขออ�นซึ่งมีผลบังคับใชไดอยู

19. ขอกำหนดและเง�อนไขตาง ๆ เกี่ยวกับการกูยืมเงินระหวางผู ใหกูกับผูกูที่ระบุในสัญญานี้ใหบังคับและตีความตามกฎหมายไทย

20. สัญญาใหสินเช�อบุคคลนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของคำขอใชบริการสินเช�อบุคคล และมีผลบังคับเม�อผู ใหกูอนุมัติวงเงินสินเช�อบุคคล ตาม

 สัญญาน้ีและแจงใหผูกูทราบตามหนังสืออนุมัติสินเช�อบุคคล

 ในการลงนามในสัญญาฉบับนี้ ผูกูตกลง และรับทราบ (ก.) ประกาศความเปนสวนตัวของผู ใหกูซึ่งผู ใหกูไดมีการแจงใหทราบถึงประกาศ

ดังกลาวแลว และ (ข.) ผู ใหกูอาจเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลภายใต หรือเก่ียวกับสัญญาฉบับน้ีเพ�อวัตถุประสงคในการปฏิบัติ

หนาที่ของผู ใหกูตามที่ไดระบุไว ในประกาศความเปนสวนตัวของผู ใหกู

 ในกรณีที่ผูกู ใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลใด ๆ แกผู ใหกูตามสัญญาฉบับนี้ หรือตามที่กฎหมาย หรือกฎระเบียบกำหนด ผูกูรับรองวา

(ก.) ผูกูไดแจงบุคคลท่ีเก่ียวของเก่ียวกับประกาศความเปนสวนตัวของผู ใหกู และ/หรือ วัตถุประสงคที่ขอมูลสวนบุคคลจะถูกเก็บรวบรวม ใช

และ/หรือเปดเผยแลว และ (ข.) ผูกูมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมาย หรือไดรับความยินยอมจากบุคคลดังกลาว หรือไดรับมอบอำนาจใหสามารถ

ใหความยินยอมในนามของบุคคลดังกลาวสำหรับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของบุคคลดังกลาวโดยผู ใหกู ตามสัญญา

ฉบับนี้ หรือเพ�อวัตถุประสงคที่ระบุไว ในประกาศความเปนสวนตัวของผู ใหกู

 สัญญาใหสินเช�อบุคคลนี้ ทำขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน  ผูกูไดอานและเขาใจขอกำหนดและเง�อนไขโดยตลอดแลวเห็นวา

ถูกตองตามเจตนาและความประสงคของผูกูทุกประการ จึงไดลงลายมือช�อไวเปนหลักฐานในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคล และผูกูไดรับสำเนา

สัญญาใหสินเช�อบุคคลจากผู ใหกู ในวันที่ลงลายมือช�อในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคลไปเรียบรอยแลว
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สําหรับลูกคาสําเนาสัญญาใหสินเชื่อบุคคล



ขาพเจาผูลงลายมือช�อในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคล ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา “ผูกู” ขอทำสัญญาน้ีใหไว แกธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด 

(มหาชน) ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ผู ใหกู” เพ�อเปนหลักฐานโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผูกูไดรับเงินจากผู ใหกูตามจำนวนและรายละเอียดท่ีผู ใหกูพิจารณาอนุมัติใหผูกู และแจงใหผูกูทราบตามท่ีปรากฏในหนังสืออนุมัติสินเช�อบุคคล  

 (“หนังสืออนุมัติสินเช�อบุคคล”) และใหถือเปนสวนหน่ึงของสัญญาน้ีดวย โดยผูกูตกลงและรับทราบวาภายหลังจากท่ีผู ใหกูอนุมัติเงินกูแลว  

 ผู ใหกูอาจเปล่ียนวงเงินกูท่ีผู ใหกูอนุมัติใหแกผูกู ในคร้ังแรกใหมีจำนวนมากข้ึนหรือนอยลงไดข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผู ใหกูแตเพียงผูเดียว ท้ังน้ี  

 ผูกูรับทราบวาวงเงินท่ีผูกูมีสิทธิท่ีจะใช ในขณะใดขณะหน่ึงจะปรากฏอยูบนใบแจงยอดบัญชีสินเช�อ/ใบเสร็จรับเงินท่ีผู ใหกูจัดสงใหแกผูกูเปน

 รายเดือน และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย

 ในกรณีท่ีผูกูขอใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช ผูกูจะตองมี แอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking ของผู ใหกูไวสำหรับการเบิกถอน

 เงินกู โดยผานแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking โดยผูกูตกลงและยินยอมผูกพันตามขอกำหนดและเง�อนไขของแอปพลิเคชัน

 CIMB THAI Digital Banking และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย  

  ท้ังน้ี ผูกูตกลงและรับทราบวาวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช ท่ีผูกูไดรับเปนวงเงินกูประเภทหมุนเวียน (Revolving Loan) โดยจำนวน

 เงินกูสูงสุดท่ีผูกูสามารถเบิกถอนได ในขณะใดขณะหน่ึงจะเทากับสวนตางของวงเงินกูสูงสุดท่ีผู ใหกูอนุมัติ (หรือวงเงินท่ีผู ใหกูอาจใชดุลยพินิจ

 ปรับเปลี่ยนในภายหลัง) และแจงยอดใหผูกูทราบตามใบเรียกเก็บเงิน (Statement) กับยอดที่ผูกูไดเบิกถอนไปและยังมิไดชำระคืนผู ใหกู

 (ไมวาจะครบกำหนดชำระแลวหรือไมก็ตาม) รวมกับดอกเบ้ียในตนเงินกูและคาธรรมเนียมท่ีครบกำหนดชำระแลวและยังมิไดชำระใหแกผู ใหกู

  ผูกูตกลงและรับทราบวาผู ใหกูมีสิทธิในการปรับเปลี่ยนวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชที่ขอ รวมถึงการเพิ่มหรือลดวงเงินที่ขอได

 เปนครั้งคราวตามแตดุลยพินิจของผู ใหกู โดยผู ใหกูจะแจงใหผูกูทราบลวงหนาถึงการเพิ่มหรือลดวงเงินดังกลาว 

2. ผูกูตกลงใหผู ใหกูจายเงินกู ใหแกผูกูดวยวิธีการและเง�อนไขดังน้ี

 2.1 จายเงินกูผานบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูกูที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) หรือที่ธนาคารอ�นตามที่ผูกูไดแจงไว ในคำขอ

  ใชบริการสินเช�อบุคคล

 2.2 ในกรณีที่ผูกูไมมีบัญชีเงินฝากอยูกับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และผูกูมีความประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย

  พรอมทำบัตรเดบิตกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เพ�อใชสำหรับการรับเงินกูจากผู ใหกู และเพ�อเบิกถอนเงินกูและ/หรือ

  ชำระคืนเงินกู ดอกเบี้ย คาธรรมเนียม และคาใชจายใด ๆ ตามสัญญานี้ โดยผานบัญชีเงินฝากดังกลาว ทั้งนี้ ผูกูตกลงและยินยอม

  ผูกพันตามขอกำหนดและเง�อนไขสำหรับการใชบัญชีเงินฝากออมทรัพยและบัตรเดบิตของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

  ทุกประการ และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย

 2.3 ในกรณีที่ผูกูขอใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช ผูกูสามารถทำการเบิกและรับเงินกู โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

  2.3.1 ผูกูสามารถเบิกถอนเงินกูผานไดผานเฉพาะชองทางแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking เทานั้น โดยผูกูสามารถโอน

   เงินกูทั้งหมดหรือแตบางสวนจากบัญชีสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชไปเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูกูที่ มีอยูกับผู ใหกู หรือ

   ธนาคารอ�นที่มีช�อผูกูเปนเจาของบัญชี ตามที่ผูกูไดระบุในการทำรายการผาน แอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking

   ดวยตนเอง โดยเม�อผูกูกดยืนยันการทำรายการโอนเงินโดยผานแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking  ของผู ใหกูเพ�อ

   โอนเงินจากบัญชีสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชของผูกูเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูกูท่ีมีอยูกับผู ใหกูหรือธนาคารอ�นท่ีมีช�อผูกู

   เปนเจาของบัญชีแลว จะถือวาผูกูไดรับเงินกูจากวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชจากผู ใหกู โดยถูกตองแลวในวันทำรายการ

   โอนเงิน ท้ังน้ี ผูกูตกลงและยินยอมปฏิบัติตามขอกำหนดและเง�อนไขของแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ของผู ใหกู

   รวมทั้งขอกำหนดและเง�อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่ผู ใหกูจะแจงใหผูกูทราบในภายหนาดวย

  2.3.2  เบิกเงินกู โดยการขอใหผู ใหกู โอนเงินกูท้ังหมดหรือแตบางสวนในวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย

   ตามที่ผูกูไดระบุไว ในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคลโปรแกรม Day 1 Cash ของสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช โดยผูกูตกลงและ

   รับทราบวาผูกูจะตองปฏิบัติตามขอกำหนดและเง�อนไขขอโปรแกรม Day 1 Cash ตลอดจนขอกำหนดและเง�อนไขเพ่ิมเติมใด ๆ

   ที่ผู ใหกูจะแจงใหผูกูทราบในภายหนาดวย 

 2.4 ในการจายเงินกู ใหแกผูกู ผูกูตกลงและยินยอมใหผู ใหกู หักคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีระบุไว ในขอ 3 ของสัญญาน้ีออกกอนแลว จึงจาย

  เงินกูสวนท่ีเหลือเขาบัญชีเงินฝากของผูกู ตามท่ีระบุในขอ 2.1 หรือขอ 2.2 หรือเขาบัญชีวงเงินเอ็กซตราแคชของผูกูตามท่ีระบุในขอ 2.3

  ในกรณีท่ีผูกูตกลงเอาประกันชีวิตภายใตแผนความคุมครองสินเช�อแคช โพรเทคช่ัน ตามท่ีระบุในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคลฉบับน้ี(ถามี)

  ผูกูตกลงและยินยอมใหผู ใหกูหักเงินคาเบ้ียประกันดังกลาวออกจากเงินกู “สินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคช” ท่ีผูกูไดรับตามสัญญาน้ีเพ�อ

  นำสงใหกับบริษัทประกันชีวิตตอไปดวย

 2.5 เม�อผู ใหกูจายเงินกู ใหแกผูกูตามวิธีการและเง�อนไขท่ีกลาวไว ในขอ 2.1 ขอ 2.2 หรือขอ 2.3 แลวแตกรณี ใหถือวาผูกูไดรับเงินกูไปจาก

  ผู ใหกู โดยถูกตองแลวโดยใหถือเอกสารที่ผู ใหกูจัดทำขึ้นในการจายเงินกูเปนหลักฐานการรับเงินตามสัญญานี้ของผูกู

 2.6 ผูกูมีสิทธิบอกเลิกสัญญาน้ีและคำขอใชบริการสินเช�อบุคคล โดยการบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรใหผู ใหกูทราบภายใน 3 (สาม) วัน

  นับจากวันที่ไดรับเงินกูตามสัญญานี้จากผู ใหกู โดยถูกตองตามขอ 2.5  หากผูกูบอกเลิกสัญญากับผู ใหกูหลังจากพนกำหนดระยะเวลา

  ดังกลาวผูกูจะตองเสียคาธรรมเนียมสินเช�อใหแกผู ใหกูเต็มจำนวนท่ีผู ใหกูไดแจงใหผูกูทราบในหนังสืออนุมัติสินเช�อบุคคล และในกรณีท่ี

  ผูกูเปนฝายบอกเลิกสัญญาไมวากรณีใด ๆก็ตาม ผูกูจะตองคืนเงินกูตามจำนวนที่ไดรับจากผู ใหกูพรอมดวยดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม

  ตามอัตราที่กำหนดไว ในสัญญานี้ และหนังสืออนุมัติสินเช�อบุคคลดวย

 2.7 ในกรณีท่ีผูกูสมัครใชบริการสินเช�อบุคคลหรือเบิกใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชโดยผานทางชองทางอิเล็กทรอนิกสของผู ใหกู (เชน

  แอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking เปนตน) ผูกูตกลงและรับทราบวาการกระทำใด ๆ ท้ังท่ีเปนการกระทำของผูกูเอง หรือเปน

  การกระทำท่ีเกิดข้ึนโดยบุคคลอ�น ไมวาโดยประการใดก็ตาม หากไดกระทำไปโดยการใชรหัส Passcode และ/หรือ TouchID และ/หรือ

  รหัส Face ID ของผูกูแลว ผูกูตกลงใหถือวาถูกตองสมบูรณนับต้ังแตเวลาท่ีมีการยืนยันทำธุรกรรม และใหมีผลผูกพันผูกูเสมือนหน่ึงได

  กระทำโดยผูกูเอง รวมท้ังใหถือวาเปนการท่ีผูกูไดลงลายมือช�ออิเล็กทรอนิกสใหไวแกผู ใหกูเพ�อเปนหลักฐานในการทำธุรกรรมผานทาง

  ชองทางอิเล็กทรอนิกสในคร้ังน้ัน ๆ โดยถูกตองสมบูรณแลว และตกลงใหผู ใหกูสามารถใชขอมูลการทำธุรกรรมดังกลาวเปนตนฉบับเอกสาร

  ที่ใชเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนวาผูกูไดทำธุรกรรมนั้น และใช ในการดำเนินการทางกฎหมายไดทุกประการ ทั้งนี้ ผูกูตกลงยอมรับ

  และรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวเน�องกับการใชบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกส เน�องจากผูกูสามารถทำธุรกรรมดวยตนเองไดโดย

  ไมจำเปนตองมีเอกสาร หรือหลักฐานอ�นใดยืนยันเพ่ิมเติม และ/หรือมอบใหแกผู ใหกูอีกแตประการใด เวนแตรายการท่ีผู ใหกูกำหนดให

  ตองทำเอกสาร หรือหลักฐานเพ่ิมเติมเพ�อใหถูกตองตามวิธีการ และประเพณีของผู ใหกู ในเร�องน้ัน ๆ ผูกูจะตองทำเอกสารหรือหลักฐาน

   (ถามี) ตามท่ีผู ใหกูกำหนดดวย ท้ังน้ี ตองตรวจสอบยอดเงินภายหลังจากทำรายการทุกคร้ัง โดยผูกูยินยอมรับผิดชอบตอการทำธุรกรรม

  ดังกลาวทุกประการ 

3. ผูกูตกลงชำระดอกเบี้ยในตนเงินที่กูตามรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย คาธรรมเนียม และคาใชจายอ�น ๆ ดังตอไปนี้ใหแกผู ใหกู โดยผูกูตกลง

 และยินยอมใหผู ใหกูคิดดอกเบ้ียจากตนเงินกูท่ีผูกูไดรับนับต้ังแตวันท่ีผูกูขอเบิกถอนเงินกู ในแตละคราว ในกรณีท่ีผูกูขอใชวงเงินสินเช�อบุคคล

 เอ็กซตราแคช การคำนวณดอกเบ้ียจะคิดตามจำนวนวันจริงหรือตามเกณฑ 1 ป มี 365 (สามรอยหกสิบหา) วัน หรือ 366 (สามรอยหกสิบหก)

 วัน แลวแตกรณี โดยผูกูจะตองชำระดอกเบี้ยใหแกผู ใหกู  ภายใน 25 (ยี่สิบหา) วัน นับจากวันที่ผู ใหกูไดสรุปยอดบัญชีในแตละเดือน

 

 ผูกูยินยอมใหผู ใหกูเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย เง�อนไขในการคำนวณอัตราดอกเบี้ย อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ไดตาม

 ความเหมาะสมภายใตกฎหมายหรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทยท่ีเก่ียวของท่ีใชบังคับในขณะน้ัน โดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูกู

 กอนโดยผู ใหกูจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูกูทราบเปนเวลาไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน กอนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

 และในกรณีเรงดวนผูกูตกลงยอมรับวาผู ใหกูอาจแจงเปล่ียนแปลงในลักษณะดังกลาวขางตนใหผูกูทราบ โดยทางจดหมายหรือโดยประกาศ

 ทางหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยที่แพรหลายในประเทศ ลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วัน ในกรณีการแจงโดยประกาศทาง

 หนังสือพิมพนั้น ผู ใหกูจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนหนังสือใหผูกูทราบอีกครั้งหนึ่งดวย

4. กรณีวงเงินสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคช ผูกูตกลงผอนชำระเงินกูพรอมดวยดอกเบ้ีย คาใชจาย และเงินใด ๆ (ถามี) คืนใหแกผู ใหกูเปนงวด

 รายเดือน ตามจำนวนและกำหนดเวลาท่ีปรากฏตามหนังสืออนุมัติสินเช�อท่ีผู ใหกูไดสงใหแกผูกูและใหถือเปนสวนหน่ึงของสัญญาน้ีดวย และผูกู

 ตกลงและยอมรับวาในการชำระเงินกูและดอกเบ้ียงวดสุดทาย ผูกูจะตองชำระคืนยอดคางเงินกูและดอกเบ้ียท่ีตองชำระท้ังหมดใหแกผู ใหกู

 จนครบถวน ท้ังน้ีผูกูตระหนักและทราบดีวานอกจากเงินกูและดอกเบ้ียแลว ยังมีคาใชจายคาธรรมเนียมอ�นๆ อันเน�องมาจากธุรกรรมทางการเงิน

 ท่ีเกิดข้ึนตามคำขอใชบริการสินเช�อและสัญญาน้ี ผูกูยินยอมใหผู ใหกูนำเงินท่ีผูกูผอนชำระเปนงวดรายเดือนตามสัญญาน้ีชำระหน้ีตางๆ ไดตาม

 ลำดับดังน้ี (1) คาธรรมเนียมหรือคาใชจายตางๆ (หากมี) (2) ดอกเบ้ีย (3) เงินตน ของยอดหน้ีท่ีผูกูคางชำระนานท่ีสุดกอน แลวจึงคอยตัดยอดหน้ี

 ที่คางชำระนานรองลงมาตามลำดับ(ตัดชำระหนี้แบบแนวนอน) โดยผู ใหกูสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงลำดับการตัดชำระหนี้ตามสัญญานี้

 ไดตามหลักเกณฑและเง�อนไขที่กฎหมายหรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของประกาศกำหนดใหผู ใหกูสามารถดำเนินการได

 การชำระคืนเงินกูพรอมดวยดอกเบ้ีย คาใชจาย และเงินใด ๆ (ถามี) คืนใหแกผู ใหกูตามสัญญาน้ี ผูกูตกลงชำระดวยเงินสดหรือเช็ค ณ สำนักงาน

 ของผู ใหกูหรือ ณ ตัวแทนรับชำระของผู ใหกูหรือตกลงยินยอมใหผู ใหกูหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูกู ในกรณีท่ีชำระดวยเช็คจะถือวาผู ใหกู

 ไดรับชำระเงินกูและดอกเบ้ียตามสัญญาน้ีก็ตอเม�อเช็คฉบับดังกลาวเรียกเก็บเงินตามเช็คไดครบถวนเรียบรอย เงินจำนวนใด ๆ ท่ีถึงกำหนดชำระ

 ผูกูจะตองชำระเปนเงินบาทโดยไมมีการหักจำนวนเงินใด ๆ หรือหักภาษี ณ ท่ีจาย ท้ังน้ี ผูกูตกลงวา หากผูกูไมชำระเงินตนและดอกเบ้ียตาม

 ระยะเวลาท่ีระบุไว ในหนังสืออนุมัติสินเช�อ  หรือตามท่ีถูกเรียกเก็บจากหน�วยงานภายนอก สำหรับงวดการชำระเงินท่ีลาชาน้ันพรอมกับชำระคืน

 เงินตนพรอมดวยดอกเบ้ียท่ีถึงกำหนดชำระในงวดน้ัน ๆ 

 ผูกูตกลงวา ภายใน 1(หน่ึง) ป นับแตวันท่ีไดรับเงินกูตามสัญญาน้ีจากผู ใหกู โดยถูกตองตามขอ 2.5 หากผูกูชำระคืนเงินกูและดอกเบ้ียท้ังหมด

 เสร็จส้ินกอนกำหนดเวลาท่ีกลาวขางตน  ผูกูจะตองชำระคาธรรมเนียมการชำระคืนเงินกูกอนกำหนดใหแกผู ใหกู ในอัตรารอยละ 2.00 (สอง)

 ของจำนวน ของจำนวนยอดเงินตนคงเหลือในงวดท่ีจะปดบัญชีสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคช ท้ังน้ี คาธรรมเนียมการชำระคืนเงินกูกอนกำหนด

 ดังกลาวน้ัน เม�อนำมาคำนวณรวมกับ ดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมใด ๆ ท่ีผูกูตองชำระใหผู ใหกูแลว จะไมเกินอัตราท่ีกฎหมาย

 หรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่ใชบังคับในขณะนั้นกำหนด

  ในกรณีท่ีผูกูตกลงกูเงินสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคชเพ่ิมเติมจากผู ใหกูตามจำนวนท่ีผู ใหกูพิจารณาอนุมัติใหกูเพ่ิมเติม และขอขยายระยะ

 เวลาการชำระเงินกูและดอกเบ้ียตามสัญญาน้ีออกไป ผูกูตกลงผอนชำระเงินกูและดอกเบ้ียตามสัญญาน้ีและวงเงินสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคช

 เพ่ิมเติมคืนใหแกผู ใหกูเปนงวดรายเดือน ตามจำนวนและกำหนดเวลาท่ีปรากฏตามหนังสืออนุมัติสินเช�อบุคคลท่ีผู ใหกูไดสงใหแกผูกู โดยให

 ถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย และเม�อผู ใหกูจายเงินสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคชเพิ่มเติมใหแกผูกูตามวิธีการและเง�อนไขตามขอ 2.1

 ขอ 2.2 ของสัญญาน้ี และ/หรือ ตามท่ีระบุในคำขอสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคช(เพ่ิมเติม)แลว ใหถือวาผูกูไดรับเงินสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคช

 เพ่ิมเติมจากผูใหกูถูกตองครบถวนแลว โดยใหถือเอกสารท่ีผู ใหกูจัดทำข้ึนในการจายเงินกูเปนหลักฐานการรับเงินสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคช

 เพิ่มเติมเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย โดยผูกูตกลงวารายละเอียดและเง�อนไขอ�น ๆ ในการกูเงินสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคชเพิ่มเติม

 ให ใชบังคับตามสัญญานี้ทุกประการ

 กรณีผูกูขอใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช  ผูกูจะตองชำระคืนตนเงินท่ีผูกูไดเบิกถอนไปจากผู ใหกู ภายใน 25 (ย่ีสิบหา) วัน นับจากวันท่ี

 ผู ใหกูสรุปยอดบัญชีในแตละเดือน โดยผูกูอาจเลือกวิธีการชำระคืนไดดังตอไปน้ี

 (ก) การผอนชำระ ผูกูสามารถเลือกชำระเงินกูไดดวยวิธี “การผอนชำระ” ผานแอปพลิเคช่ัน CIMB THAI Digital Banking โดยผูกูอาจเลือกผอน

 ชำระเงินกูไดท้ังจำนวน หรือระบุจำนวนเงินกูท่ีตองการผอนชำระเพียงบางสวนตามแผนการผอนชำระท่ีผูกูไดเลือกผานแอปพลิเคช่ัน CIMB Thai

 Digital Banking โดยขอกำหนดและเง�อนไข รวมถึงดอกเบ้ีย และคาธรรมเนียม (ถามี) ในการผอนชำระใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในแอปพลิเคช่ัน

 CIMB Thai Digital Banking ผูกูตกลงวาผูกูจะปฏิบัติตามขอกำหนดและเง�อนไขในการผอนชำระดังกลาว และในกรณีท่ีเลือกผอนชำระเงินกู

 บางสวน การชำระเงินกูจำนวนท่ีเหลือใหเปนไปตามขอกำหนดและเง�อนไขเก่ียวกับการชำระเงินกูตามขอ (ข) ดานลาง และ/หรือ

 (ข) ชำระจำนวนเงินข้ันต่ำ ในกรณีท่ีผูกูไมเลือกชำระเงินกูดวยวิธีการผอนชำระท้ังจำนวน หรือเลือกผอนชำระเงินกูบางสวนตามขอ (ก) ขางตน

 ผูกูจะตองชำระเงินกู หรือเงินกูจำนวนท่ีไมไดเขาแผนการผอนชำระตามขอ (ก) เปนจำนวนเงินข้ันต่ำคืนใหแกผู ใหกู ในแตละเดือนเทากับอัตรา

 รอยละ 5 (หา) ของจำนวนตนเงินกูตามขอ (ข) รวมดอกเบ้ียและคาธรรมเนียมท้ังหมดท่ีผูกูไดเบิกถอนและยังมิไดชำระคืนใหแกผู ใหกู หรือ

 จำนวน 500 บาท (หารอยบาทถวน) แลวแตวาจำนวนใดจะสูงกวาบวกกับยอดเงินท่ีใชเกินกวาวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ (ถามี) โดยผู ใหกูจะแจงให

 ผูกูทราบถึงจำนวนเงินท่ีผูกูมีหนาท่ีตองชำระคืนใหแกผู ใหกู ในแตละเดือน และวันเวลาท่ีผูกูจะตองชำระเงินจำนวนดังกลาวในใบเรียกเก็บเงิน 

  ทั้งนี้ ในการชำระเงินกูตามขอ (ก) และ (ข) ขางตน ผูกูรับทราบวาผู ใหกูจะนำเงินที่ผูกูชำระหนี้ไปตัดชำระหนี้ โดยตัดคาธรรมเนียม

 ดอกเบี้ยและเงินตนที่คางชำระทั้งหมดโดยผู ใหกูสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงลำดับการตัดชำระหนี้ตามสัญญานี้ไดตามหลักเกณฑและ

 เง�อนไขท่ีกฎหมายหรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทยท่ีเก่ียวของประกาศกำหนดใหผู ใหกูสามารถดำเนินการได ในกรณีท่ีผูกูผิดนัดชำระคืน

 ตนเงินกูตามจำนวน เงินข้ันต่ำท่ีผู ใหกูไดแจงใหทราบผูกูยินยอมชำระคาใชจายในการติดตามทวงถามหน้ีตามท่ีกำหนดไว ในขอ 3 และตกลง

 ชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามที่กำหนดไว ในขอ 5

5. ผูกูตกลงวา ในกรณีท่ีผูกูผิดนัดชำระเงินตนและดอกเบ้ียงวดใด ๆ ไมชำระจำนวนเงินใด ๆ ท่ีถึงกำหนดชำระในวันท่ีถึงกำหนดชำระตามสัญญา

 ผู ใหกูมีสิทธิคิดดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหน้ี ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ผู ใหกูเรียกเก็บจากผูกูที่ผิดนัดชำระหนี้หรือ

 ปฏิบัติผิดเง�อนไขซ่ึงผู ใหกูประกาศกำหนดภายใตประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงอัตราดอกเบ้ีย

 ดังกลาวอาจเปล่ียนแปลงไดตามท่ีผู ใหกูจะประกาศกำหนดเปนคราว ๆ ไป ภายใตประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือตามกฎหมาย

 อ�นท่ีเก่ียวของ โดยดอกเบ้ียดังกลาวจะคำนวณจากตนเงินคางชำระนับแตวันท่ีผูกูผิดนัดเปนตนไปจนกวาผูกูจะไดชำระหน้ีใหแกผู ใหกูจนครบถวน

 (เพ�อประโยชนในการอางอิง ณ วันท่ีทำสัญญาน้ี อัตราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหน้ีของผู ใหกู มีอัตราเทากับอัตราดอกเบ้ียปกติสูงสุด

 ตามท่ีระบุในสัญญาบวกเพ่ิมไมเกินรอยละ 3 ตอป) โดยหากมีการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียผิดนัดชำระหน้ีท่ีทำใหผูกูมีความเส่ียงเพ่ิมข้ึนอยางมี

 นัยสำคัญ ผู ใหกูจะแจงใหผูกูทราบลวงหนาตามที่กฎหมายกำหนด

 ท้ังน้ี ในสวนของการคำนวณดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหน้ี (1) กรณีสินเช�อบุคคลเพอรซันนัลแคช ผู ใหกูจะคำนวณอัตราดอกเบ้ียสูงสุด

 กรณีผิดนัดชำระหน้ี บนฐานเงินตนของคางวดท่ีผูกูคางชำระในแตละงวด ต้ังแตวันท่ีถึงกำหนดชำระของเงินจำนวนน้ัน จนถึงวันท่ีจำนวนเงิน

 ที่คางชำระดังกลาวนั้นไดรับการชำระครบถวน หรือตามหลักเกณฑและเง�อนไขที่กฎหมายหรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ

 ประกาศกำหนด (2) กรณีวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช ผู ใหกูจะคำนวณอัตราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหน้ี บนฐานเงินตนท่ีคางชำระ

 ท้ังจำนวนต้ังแตวันท่ีถึงกำหนดชำระของเงินจำนวนน้ัน จนถึงวันท่ีจำนวนเงินท่ีคางชำระดังกลาวน้ันไดรับการชำระครบถวน หรือตามหลักเกณฑ

 และเง�อนไขที่กฎหมายหรือประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของประกาศกำหนด

6. ผูกูยินยอมใหผู ใหกู และ/หรือ นิติบุคคลใด ๆ ที่ผู ใหกูมอบหมายใหเปนตัวแทนผู ใหกู ในการทวงถามหนี้ติดตอกับผูกู เพ�อการทวงถามหนี้

 ในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคล เพ�อการติดตามทวงถามหนี้ของผูกู โดยติดตอผานโทรศัพท ส�ออิเล็กทรอนิกสหรือส�อเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ประเภทอ�น ในวัน เวลา และจำนวนคร้ัง รวมท้ังการปฏิบัติตาง ๆ ในการทวงถามหน้ีตามท่ีกฎหมายกำหนดไว

  ผูกูยินยอมใหผู ใหกู และ/หรือ นิติบุคคลใด ๆ ท่ีผู ใหกูมอบหมายใหเปนตัวแทนผู ใหกู ในการทวงถามหน้ีติดตอกับนายจางหรือบุคคลอ�น

 เพ�อสอบถาม หรือยืนยันท่ีอยูของผูกู เพ�อประโยชนในการติดตามทวงถามหน้ีของผูกูตามสัญญาน้ี โดยติดตอผานโทรศัพทส�ออิเล็กทรอนิกส

 หรือส�อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ�น ในวันเวลา และจำนวนครั้ง รวมทั้งการปฏิบัติตาง ๆ ในการทวงถามหนี้ตามที่กฎหมายกำหนดไว

7. ผูกูตกลงและยินยอมใหถือวาวันท่ีผูกูไดรับเงินกูตามเง�อนไขและวิธีการท่ีกำหนดไวตามสัญญาน้ีแลว (กรณีขอวงเงินสินเช�อบุคคลเพอรซันนัล

 แคช) หรือวันท่ีผูกูไดรับหนังสืออนุมัติสินเช�อบุคคลจากผู ใหกูตามสัญญาน้ีเรียบรอยแลว (กรณีวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช) เปนวันท่ี

 สัญญานี้มีผลใชบังคับโดยสมบูรณ โดยผูกูตกลงและยินยอมชำระคาธรรมเนียมการทำสัญญาใหสินเช�อบุคคลใหแกผู ใหกูตามอัตราที่ผู ใหกู

 กำหนดและแจงใหผูกูทราบเปนครั้งคราว

  ผูกูตกลงและยอมรับวา วงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช จะมีอายุ 12 (สิบสอง) เดือน นับแตวันท่ีผู ใหกูไดพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเช�อบุคคล

 เอ็กซตราแคช โดยเม�อครบกำหนดอายุของวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชท่ีกลาวขางตน ผู ใหกูจะเปนผู ใชดุลยพินิจในการพิจารณาการตออายุ

 วงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชของผูกูตามท่ีเห็นสมควร ในกรณีท่ีผู ใหกูพิจารณาใหมีการตออายุวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช ผูกูตกลงและ

 ยินยอมใหสัญญาน้ีมีผลใชบังคับตอไปโดยอัตโนมัติอีกคราวละ 12 (สิบสอง) เดือน นับจากวันท่ีครบกำหนดเวลาดังกลาวขางตนภายใตขอกำหนด

 และเง�อนไขแหงสัญญาน้ีโดยไมจำเปนตองทำสัญญาฉบับใหมข้ึนอีก ในกรณีท่ีผู ใหกูพิจารณาแลวไมตออายุวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช

 ใหผูกูมีสิทธิยกเลิกวงเงินสินเช�อท้ังจำนวนและในกรณีท่ีผูกูไมมียอดหน้ีคงคางตามสัญญา ใหถือวาสัญญาน้ีส้ินสุดลงเม�อครบกำหนดอายุของวงเงิน

 สินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชท่ีกลาวขางตนหรือครบกำหนดอายุของวงเงินท่ีไดมีการตอออกไปทันที  โดยผู ใหกูมิตองบอกกลาวลวงหนา และเพ�อ

 ดำรงไวซ่ึงความสามารถในการเบิกถอน หรือการใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชตามสัญญาน้ี ผูกูรับทราบและตกลงวา ผูกูจะตองเบิกใช

 วงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชภายใน 12 (สิบสอง) เดือน นับแตวันท่ีผู ใหกูไดพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช หรือ 36

 (สามสิบหก) เดือน นับแตวันที่ผูกูไดเบิกใชวงเงินสินเช�อเอ็กซตราแคชครั้งหลังสุด

8. ในกรณีท่ีผูกูประสงคจะยกเลิกวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช ผูกูตองแจงใหผู ใหกูทราบเปนลายลักษณอักษร และเม�อผู ใหกูไดรับทราบ

 ถึงความประสงคของผูกูดังกลาวแลวผู ใหกูมีสิทธิที่จะระงับการใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชที่ผูกูมีอยูกับผู ใหกูตามสัญญาฉบับนี้

 ไดทันที ทั้งนี้ หามมิใหผูกูขอใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชกับผู ใหกู ใหม ภายในระยะเวลา 6 (หก) เดือน นับแตวันที่ผูกูขอยกเลิก

 วงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชกับผู ใหกู

9. เม�อผู ใหกูทราบถึงการยกเลิกวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชจากผูกูตามสัญญาน้ี ขอ 8. หรือเม�อผู ใหกูไมประสงคจะตออายุวงเงินสินเช�อ

 บุคคลเอ็กซตราแคชใหกับผูกูตามสัญญานี้ขอ 7. ผู ใหกูมีสิทธิระงับการใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชตามสัญญานี้ชั่วคราวหรือถาวร

 ไดทันที ทั้งนี้ บรรดายอดเงินคางชำระอันรวมถึงตนเงินกู ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาธรรมเนียม และคาใชจายใดๆ ที่ผูกูมีหนาที่ตองชำระใหแก

 ผู ใหกูตามสัญญาฉบับนี้จะถึงกำหนดชำระในทันที โดยที่ผู ใหกูไมตองทวงถามบอกกลาว หรือดำเนินกระบวนการทางกฎหมายอ�นใดและ

 ผูกูมีหนาที่ตองชำระหนี้ทั้งหมดขางตนใหแกผู ใหกูทันที

10. เม�อมีเหตุกรณีดังตอไปนี้เกิดขึ้น

 10.1 ผูกูไมชำระเงินจำนวนใด ๆ ที่ถึงกำหนดตองชำระตามสัญญานี้

 10.2  ผูกูไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติ หรือฝาฝนเง�อนไขหรือขอกำหนดใด ๆ ที่ผูกูผูกพันอยูตามสัญญานี้หรือหนังสืออนุมัติสินเช�อ

 10.3 คำรับรองหรือคำยืนยันใด ๆ ท่ีผูกูไดใหไวเก่ียวกับการขอกูเงินจากผูใหกูไมถูกตองหรือมีการพิสูจนวาไมจริง ไมถูกตอง หรือทำให

  ผูใหกูเขาใจผิดในสาระสำคัญ

 10.4 เม�อผูกูถูกฟองรองดำเนินคดี หรือถูกเจาพนักงานยึด หรืออายัดทรัพยสิน หรือมีเหตุการณอ�นใดท่ีผูใหกูเห็นวาอาจกอใหเกิดความ

  เสียหายตอสถานะทางการเงินหรือความสามารถในการชำระหนี้ของผูกู

 10.5 เม�อผูกูเปนผูมีหน้ีสินลนพนตัวถูกฟองในคดีลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย หรือตกเปนผูไรความสามารถ หรือผูเสมือนไรความสามารถ

 10.6 ผูกูผิดนัดหรือผิดสัญญาอ�นใดที่ทำไวกับผูใหกู

 10.7 ในกรณีท่ีผูกูมีพฤติการณท่ีแสดงใหผูกูเห็นไดวา ผูกูไมประสงคจะเบิกใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคชท้ังหมดหรือแตบางสวน

  เชน ผูกูไมมียอดหนี้คางชำระ หรือไมมีการเบิกใชวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช หรือไมมีการเคล�อนไหวทางบัญชี หรือไมได

  มีการติดตอกับผูใหกูและ/หรือผูใหกูไมสามารถติดตอได (กรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีรวมกัน) เปนตน เปนเวลาติดตอกัน

  อยางนอย 12 (สิบสอง) เดือน นับต้ังแตวันท่ีผูใหกูอนุมัติวงเงินสินเช�อบุคคลเอ็กซตราแคช ใหกับผูกู หรือเปนเวลาติดตอกันเกิน

  36 (สามสิบหก) เดือน นับตั้งแตมียอดการใชจายครั้งหลังสุด

 10.8 เม�อมีเหตุ หรือพฤติการณอ�น ๆ เกิดข้ึนอันจะทำใหผูใหกูไมสามารถใหสินเช�อแกผูกูไดตามกฎหมาย ผูกูตกลงใหถือวาตกเปนผูผิดนัด

  สัญญา และเม�อผูใหกูไดแจงเปนหนังสือไปยังผูกูเพ�อใหผูกูดำเนินการแกไขการผิดนัดผิดสัญญาดังกลาว แตผูกูไมดำเนินการหรือ

  ไมสามารถดำเนินการแกไขการผิดนัดผิดสัญญาดังกลาวใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนดไวในหนังสือบอกกลาว ผูกูยินยอมให

  (ก) ผูใหกูมีสิทธิเรียกรองใหผูกูชำระหน้ีท้ังหมดพรอมดวยดอกเบ้ียและคาธรรมเนียมตาง ๆ (ถามี) นับต้ังแตวันผิดนัดผิดสัญญา

   ไปจนกวาจะชำระหนี้ใหผูใหกูเสร็จสิ้น และฟองบังคับคดีไดทันที

  (ข) ผูใหกูมีสิทธิระงับการใชวงเงินสินเช�อตามสัญญานี้ชั่วคราวหรือถาวร หรือ ปรับลดวงเงินสินเช�อตามแตผูใหกูเห็นสมควร

   นอกจากน้ี ผูกูตกลงยินยอมชำระคาฤชาธรรมเนียม และคาใชจายตาง ๆ ในการติดตามทวงถามหน้ี การดำเนินคดี การบังคับคดี 

   ที่เกิดขึ้นทุกประการและ/หรือ

  (ค) ผูใหกูมีสิทธิยกเลิกวงเงินสินเช�อทั้งจำนวน และบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ ในกรณีที่ผูกูไมมียอดหนี้คงคางตามสัญญา

11. ผูกูยินยอมใหผู ใหกูหักลบกลบหนี้หรือจัดสรรเงินในบัญชีเงินฝากใด ๆ และเงินจำนวนอ�นใดที่ผูกูฝากไวหรือมีอยูกับผู ใหกูไปชำระหนี้ตาม

 สัญญาน้ีตามจำนวนเงินและเง�อนไขท่ีผูกูตองชำระใหแกผู ใหกู โดยผู ใหกูไมจำเปนตองแจงใหผูกูทราบทุกคราวท่ีมีการหักลบกลบหน้ี แตอยางใด

12. ในกรณีท่ีผูกูตกลงเอาประกันชีวิตตามท่ีระบุไว ในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคล(ถามี) ซ่ึงตามใบรับรองการประกันภัยดังกลาวกำหนดใหผู ใหกู

 เปนผูรับผลประโยชนหลัก เม�อผู ใหกูไดรับเงินตามใบรับรองการประกันภัยดังกลาวแลว ผู ใหกูจะนำเงินท่ีไดรับมาหักหน้ีท่ีคางชำระของผูกู

 ท้ังหมดกอน ในกรณีท่ีมีเงินคงเหลือ ผู ใหกูจึงจะคืนใหแกผูกู หรือผูรับผลประโยชนรองตามท่ีผูกูระบุไว ในใบรับรองการประกันภัย

13. ผูกูรับรองและยืนยันตอผู ใหกูวา

 13.1 ผูกูมีสิทธิตามกฎหมายในการเขาทำสัญญาน้ีและบรรดาเอกสารตาง ๆ ท่ีผูกูไดมอบใหผู ใหกูเพ�อประกอบการพิจารณาใหสินเช�อเปนเอกสาร

  ท่ีถูกตองแทจริงและบรรดาขอมูลตาง ๆ ท่ีปรากฏในเอกสารดังกลาวยังคงเปนขอมูลท่ีถูกตองและตรงตาม ความจริงในวันท่ีผูกูเขาทำสัญญาน้ี

 13.2 ผูกูไมไดถูกฟอง หรือถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนผูไรความสามารถหรือเปนผูเสมือนไรความสามารถ 

 13.3 ผูกูไดชำระภาษีอันเก่ียวกับเงินไดของผูกูกอนหรือในวันท่ีภาษีดังกลาวถึงกำหนดเวนแตผูกูจะมีการโตแยงโดยสุจริตและผานกระบวนการ

  ที่ถูกตอง

 13.4 ผูกูรับรองวาตลอดระยะเวลาท่ีผูกูไมไดชำระเงินกูและดอกเบ้ียใหแกผู ใหกูจนครบถวน ผูกูจะแจงใหผู ใหกูทราบโดยทันทีถึงเหตุการณใด ๆ

  ท่ีอาจจะมีผลทำใหเกิดเหตุผิดนัดตามสัญญาน้ี และเหตุการณใด ๆ ท่ีอาจเปนเหตุใหมีผลกระทบอยางรายแรงตอสถานะทางการเงินของผูกู

14. ผู ใหกูอาจจะโอนสิทธิของตนไมวาท้ังหมด หรือบางสวนตามสัญญาน้ีใหแกธนาคารพาณิชยหรือสถาบันทางการเงินอ�น ๆ โดยสงคำบอกกลาว

 เปนหนังสือใหแกผูกูทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งงวดของการชำระเงินกูหรือดอกเบี้ยกอนการโอนสิทธิดังกลาวจะมีผลบังคับ

 แตอยางไรก็ตามสิทธิและหนาที่ของผูกูตามสัญญานี้เปนเร�องเฉพาะตัวซึ่งผูกูไมสามารถโอนสิทธิและหนาที่ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนตาม

 สัญญานี้ใหแกบุคคลอ�นได

15. ผูกูยินยอมใหผู ใหกู (ก) ทำการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ และใชขอมูลเครดิตของผูกูท่ีไดรับจากบริษัทขอมูลเครดิต หรือ (ข) เปดเผยขอมูลเครดิต

 ท่ีมีอยูกับผู ใหกู ใหแก บริษัทขอมูลเครดิต บริษัทประมวลผลขอมูลเครดิตอ�น ๆ เพ�อประโยชนของผูใหกู ในการพิจารณาใหสินเช�อหรือวัตถุประสงค

 อ�นๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด ท้ังน้ี ไมวานิติบุคคลหรือสถาบันดังกลาวจะต้ังอยูในประเทศไทยหรือตางประเทศก็ตาม ผูกูตกลงและอนุญาตให

 ผู ใหกูเก็บรวบรวมและใชขอมูลใด ๆ ท่ีผูกูได ใหไวแกผู ใหกู และ/หรือ ขอมูลอ�นใดท่ีเก่ียวของกับผูกูและอาจเปดเผยขอมูลดังกลาวตอ (1)

 สำนักงานใหญ บริษัทแม  บริษัทท่ีถือหุน บริษัทในเครือหรือบริษัทยอย ของผู ใหกู หรือบริษัทในเครือ บริษัทยอย หรือสาขาใด ๆ ของ CIMB

 Group Sdn. Bhd.ไมวาจะต้ังอยูในประเทศใดก็ตาม(ซ่ึงตอไปน้ีจะเรียกรวมกันวา“กลุมธนาคาร”) รวมถึงกรรมการ ลูกจาง ผูรับจาง ผูแทน

 ตัวแทน ของกลุมธนาคาร (2) หน�วยงานราชการใด ๆ หน�วยงานรัฐวิสาหกิจ หน�วยงานท่ีมีหนาท่ีดูแลหรือกำกับดูแล ตลาดหลักทรัพย หรือ

 หน�วยงานตามหมายเรียก คำส่ังของศาล คำส่ังจากหน�วยงานของรัฐ กระบวนการของอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนการทางกฎหมายอ�น ๆ

 ซ่ึงมีเขตอำนาจเหนือกลุมธนาคาร (3) ผู ใหบริการ ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษาทางกฎหมายหรือทางการเงินหรือทางวิชาชีพอ�น ๆ ผู ใหบริการภายนอก

 หรือผูขายสินคาใหแกสมาชิกกลุมธนาคาร (4) ผูรับประกันภัย นายหนาประกันภัยหรือผูจัดหาประกันภัย ศูนยขอมูลการคา หรือนายหนาหักบัญชี  

 หรือตัวแทนรับชำระเงินและสงมอบ หรือสำนักหักบัญชี หรือคูสัญญาหักบัญชี ของกลุมธนาคาร (5) บุคคลที่อาจเขามาเปนผูรับโอนสิทธิ

 เรียกรองหรือผูรับโอนสิทธิหรือบุคคลใดซ่ึงอยูระหวางการเจรจากับผู ใหกู เพ�อโอนสิทธิเรียกรองหรือโอนความเส่ียงดานเครดิต เพ�อวัตถุประสงค

 ในการบริหารจัดการและ/หรือกำกับดูแลความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับกลุมธนาคาร การบริหารจัดการกิจการทุกประการของกลุมธนาคาร การ

 สนับสนุนการใหบริการหรือผลิตภัณฑของผู ใหกูหรือกลุมธนาคาร การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบหรือคำส่ังท่ีใชบังคับกับผู ใหกูหรือกลุม

 ธนาคาร และ/หรือเพ�อวัตถุประสงคอ�นท่ีผู ใหกูเห็นสมควรตามท่ีไดกำหนดหรืออนุญาตใหทำไดตามกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ เชน

 เพ�อการจัดพิมพและสงหนังสืออนุมัติสินเช�อบุคคล เพ�อการจัดทำและสงใบแจงหน้ี เพ�อการติดตามทวงถามหน้ี เปนตน เพ�อมิใหกรณีเปนท่ี

 สงสัย ขอมูลท่ีประมวลผลตามขอ 15 น้ี ไมรวมถึงขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไว ในพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎ

 และขอบังคับอ�น ๆ ท่ีออกภายใตพระราชบัญญัติดังกลาว 

16. บรรดาหนังสือติดตอ ทวงถาม คำบอกกลาว หรือหนังสืออ�นใดตามสัญญาฉบับน้ี ใหสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนไปยังท่ีอยูของคูสัญญา

 ตามท่ีไดระบุไว ในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคล หรือตามท่ีอยูท่ีแจงเปล่ียนแปลงคร้ังหลังสุด และหากไดสงไปยังท่ีอยูตามท่ีระบุไวขางตนแลว

 ใหถือวาไดมีการสงโดยชอบ โดยไมตองคำนึงวาจะมีผูรับไวหรือไม และหากสงไมไดเพราะคูสัญญายายท่ีอยูหรือท่ีอยูเปล่ียนแปลง โดยไมได

 มีการแจงถึงการยายหรือเปลี่ยนแปลงเปนหนังสือโดยชัดแจงไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง หรือสงใหไมไดเพราะหาที่อยูไมพบก็ใหถือวา

 คูสัญญาฝายน้ันไดรับทราบถึงหนังสือติดตามทวงถามตามคำบอกกลาวโดยชอบแลว

17. การท่ีผู ใหกูไมใชสิทธิตามสัญญาน้ีขอใด หรือไมใชสิทธิแกไขเยียวยา หรือไมใชอำนาจของผู ใหกูตามสัญญาน้ี ไมใหถือวามีผลเปนการสละสิทธิ

 เวนแตผู ใหกูจะไดทำเปนหนังสือ และสละสิทธิเชนวานั้นใหมีผลเฉพาะสำหรับเหตุการณและวัตถุประสงคนั้นเทานั้น และการที่ผู ใหกู

 ไมดำเนินการใชสิทธิ หรือใชสิทธิ หรือแกไขเยียวยา หรือใชอำนาจอยางใดตามท่ีผู ใหกูมีอยูตามสัญญาน้ีลาชาไมใหถือวาเปนการสละสิทธิ

 ของผู ใหกู ในการเรียกใหมีการปฏิบัติตามสัญญาน้ีแตอยางใด

18. ผู ใหกูและผูกูตกลงรวมกันวา ความไมสมบูรณหรือเปนโมฆะของขอสัญญาขอใดขอหนึ่ง ซึ่งเกิดจากขอหามตามกฎหมายหรือเหตุอ�นใด

 จะไมมีผลกระทบถึงขอสัญญาขออ�นซึ่งมีผลบังคับใชไดอยู

19. ขอกำหนดและเง�อนไขตาง ๆ เกี่ยวกับการกูยืมเงินระหวางผู ใหกูกับผูกูที่ระบุในสัญญานี้ใหบังคับและตีความตามกฎหมายไทย

20. สัญญาใหสินเช�อบุคคลนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของคำขอใชบริการสินเช�อบุคคล และมีผลบังคับเม�อผู ใหกูอนุมัติวงเงินสินเช�อบุคคล ตาม

 สัญญาน้ีและแจงใหผูกูทราบตามหนังสืออนุมัติสินเช�อบุคคล

 ในการลงนามในสัญญาฉบับนี้ ผูกูตกลง และรับทราบ (ก.) ประกาศความเปนสวนตัวของผู ใหกูซึ่งผู ใหกูไดมีการแจงใหทราบถึงประกาศ

ดังกลาวแลว และ (ข.) ผู ใหกูอาจเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลภายใต หรือเก่ียวกับสัญญาฉบับน้ีเพ�อวัตถุประสงคในการปฏิบัติ

หนาที่ของผู ใหกูตามที่ไดระบุไว ในประกาศความเปนสวนตัวของผู ใหกู

 ในกรณีที่ผูกู ใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลใด ๆ แกผู ใหกูตามสัญญาฉบับนี้ หรือตามที่กฎหมาย หรือกฎระเบียบกำหนด ผูกูรับรองวา

(ก.) ผูกูไดแจงบุคคลท่ีเก่ียวของเก่ียวกับประกาศความเปนสวนตัวของผู ใหกู และ/หรือ วัตถุประสงคที่ขอมูลสวนบุคคลจะถูกเก็บรวบรวม ใช

และ/หรือเปดเผยแลว และ (ข.) ผูกูมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมาย หรือไดรับความยินยอมจากบุคคลดังกลาว หรือไดรับมอบอำนาจใหสามารถ

ใหความยินยอมในนามของบุคคลดังกลาวสำหรับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของบุคคลดังกลาวโดยผู ใหกู ตามสัญญา

ฉบับนี้ หรือเพ�อวัตถุประสงคที่ระบุไว ในประกาศความเปนสวนตัวของผู ใหกู

 สัญญาใหสินเช�อบุคคลนี้ ทำขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน  ผูกูไดอานและเขาใจขอกำหนดและเง�อนไขโดยตลอดแลวเห็นวา

ถูกตองตามเจตนาและความประสงคของผูกูทุกประการ จึงไดลงลายมือช�อไวเปนหลักฐานในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคล และผูกูไดรับสำเนา

สัญญาใหสินเช�อบุคคลจากผู ใหกู ในวันที่ลงลายมือช�อในคำขอใชบริการสินเช�อบุคคลไปเรียบรอยแลว
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