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ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
สินเช่ือบุคคล PersonalCash ส าหรับพนักงานประจ า                      
ส ำหรับ แอปพลิเคชนั สินเช่ือบคุคล ธนำคำร ซีไอเอ็มบี  ไทย  
(กรุณำอ่ำนตำรำงกำรเปิดเผยข้อมลูผลติภณัฑ์ฉบบันี ้และควรศกึษำรำยละเอียดและ
เง่ือนไขโดยรำยละเอียดก่อนท่ีทำ่นจะตดัสินใจซือ้หรือใช้บริกำรผลติภณัฑ์) 

ผู้ขายผลิตภัณฑ์ :   ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ผู้ออกผลิตภัณฑ์:    ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกดั (มหำชน)  
ช่ือผลิตภัณฑ์     :  สนิเช่ือบคุคล PersonalCash 
วันเดือนปี         :     1 เมษำยน 2564  

1.  ผลิตภัณฑ์นีค้ืออะไร  
ผลิตภัณฑ์สินเช่ือบุคคล PersonalCash เป็นบริกำรสนิเช่ืออเนกประสงคใ์ห้แก่บคุคลธรรมดำในรูปแบบของวงเงินกู้แบบมีระยะเวลำ (Term Loan) โดยเลือกผ่อนช ำระคืนเป็น
รำยเดือน เดือนละเทำ่ ๆ กนั ตำมจ ำนวนงวดท่ีระบไุว้ในสญัญำ โดยไม่ต้องใช้หลกัทรัพย์หรือบคุคลค ำ้ประกนั ผ่ำน แอปพลเิคชนั สนิเช่ือบคุคลธนำคำร ซีไอเอ็มบี  ไทย  
2. ผลิตภัณฑ์นีม้ีลักษณะส าคัญอะไรบ้าง 
2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   พนกังำนบริษัท,พนกังำนรัฐวิสำหกิจ,ข้ำรำชกำร หรือ ลกูจ้ำงประจ ำ 
2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี ้  
สญัชำต ิ  สญัชำตไิทยเทำ่นัน้ 
อำยผุู้สมคัร  ตัง้แต ่21 – 59 ปี (อำยรุวมระยะเวลำผ่อนช ำระต้องไม่เกิน 60 ปี)  
รำยได้ตอ่เดือน  > 12,000  บำท 
อำยงุำน/อำยธุรุกิจ  มีอำยงุำน ณ ปัจจบุนัและท่ีเก่ำตัง้แต ่6 เดือนขึน้ไป 

2.3 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ดังนี ้
วงเงินสนิเช่ือตำมจ ำนวนเทำ่ของรำยได้ตอ่เดือน  20,000 บำท  - 1,500,000 บำท    

 หมายเหตุ : กรณีลกูค้ำที่มีรำยได้ประจ ำน้อยกว่ำ 30,000 บำทต่อเดือน ท่ำนจะได้รับกำรพิจำรณำวงเงินไม่เกิน 1.5 เท่ำ ของรำยได้ และ

ส ำหรับลกูค้ำทีม่ีรำยได้ประจ ำมำกกว่ำ 30,000 บำทต่อเดือน ท่ำนจะได้รับกำรพิจำรณำวงเงินสงูสดุไม่เกิน  5 เท่ำของรำยได้       
ระยะเวลำช ำระคืน  12 – 60 เดือน  

หมำยเหต:ุ ตำรำงอตัรำดอกเบีย้ มีผลส ำหรับลกูค้ำท่ีได้รับอนมุติัสินเช่ือตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหำคม 2563 เป็นต้นไป  กรณีอตัรำดอกเบีย้มีกำรเปลี่ยนแปลงธนำคำรจะประกำศไว้สถำนท่ีท ำกำร

สำขำและเว็บไซต์ของธนำคำร 

วงเงนิสินเช่ือ (บาท)  อัตราดอกเบีย้ (ต่อปี)  

ระยะเวลาผ่อนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 36 งวด ระยะเวลาผ่อน 37 – 60 งวด 

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

300,000 – 2,000,000 20% 23% 

โปรโมชัน่ สำมำรถดรูำยละเอียดโปรโมชัน่ปัจจบุนัจำกเอกสำร/สื่อสง่เสริมกำรขำย   
3. ค่าใช้จ่ายส าหรับสินเช่ือบุคคล 
อตัรำดอกเบีย้และคำ่ใช้จ่ำยส ำหรับสนิเช่ือบคุคล  

3.1 ดอกเบีย้ เบีย้ปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อค านวณรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 25% ต่อปี  
- ดอกเบีย้ เบีย้ปรับ คำ่บริกำร หรือคำ่ธรรมเนียมใดๆ    20%-25%ตอ่ปี    
- คำ่ธรรมเนียมกำรช ำระคืนเงินกู้ ก่อนก ำหนด(1ปีแรก)  2%จำกยอดเงินต้นคงเหลือ 

3.2 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้หน่วยงานราชการ 
อำกรแสตมป์   0.05% ของวงเงินอนมุตั ิ(สงูสดุไม่เกิน 10,000 บำท) 

ธนำคำรเป็นผู้ออกคำ่อำกรแสตป์ให้ลกูค้ำ 
3.3 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก  
3.3.1. คำ่ใช้จำ่ยในกำรช ำระเงิน*  

-  ช ำระโดยหกับญัชีธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย  ไม่คดิคำ่ธรรมเนียม 
- ช ำระผ่ำนเคร่ือง ATM ของผู้ให้บริกำรรำยอ่ืน คำ่ธรรมเนียมขึน้อยูก่บัผู้ให้บริกำร 
- ช ำระท่ีเคำน์เตอร์ของธนำคำร ซไีอเอ็มบี ไทย  ไม่คดิคำ่ธรรมเนียม 
- ช ำระผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต                                                     ไมค่ดิคำ่ธรรมเนียม 
- ผ่ำนแอป CIMB THAI Digital Banking ไม่คดิคำ่ธรรมเนียม 
- ท่ีท ำกำรไปรษณีย์ (Pay at Post)   16.05 บำทตอ่รำยกำร 
- เคำน์เตอร์เซอร์วิส 15 บำทตอ่รำยกำร 
- ทรู พำร์ทเนอร์                                                     ไมเ่กิน 20  บำทตอ่รำยกำร 
- เทสโก้ โลตสั                                                              10 บำทตอ่รำยกำร 
- ซีพี เฟรชมำร์ท                                                      ไมเ่กิน 20 บำทตอ่รำยกำร 
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3.3.2.คำ่ใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบข้อมลูเครดติ                                                      ไมค่ดิคำ่ธรรมเนียม 
3.3.3.คำ่ใช้จ่ำยกรณีเงินในบญัชีไมพ่อจ่ำย 
         (กรณีช ำระหนีโ้ดยกำรหกับญัชีกบัสถำบนักำรเงินอ่ืน) 

   ไม่คดิคำ่ธรรมเนียม 

3.4 ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นต้นทุนในการด าเนินงานของธนาคาร  
คำ่ใช้จ่ำยในกำรตดิตำมทวงถำมหนี ้ ไม่คดิคำ่ใช้จ่ำย 
คำ่ธรรมเนียมในกำรขอใบแจ้งยอดบญัชี (ชดุท่ี 2 เป็นต้นไป)  100 บำท / ฉบบั     
คำ่ใช้จ่ำยกรณีเช็คคืน ไม่เกิน 200 บำท/ครัง้  

หมำยเหต ุ *ค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ 3.3.1 เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมอตัรำท่ีผู้ ให้บริกำรเรียกเก็บจำกลกูค้ำ ณ จดุรับช ำระเงินอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยูก่บัผู้ ให้บริกำรแต่ละรำย 
 

4. ผลิตภัณฑ์นีมี้ข้อก าหนดและอาจท าให้ท่านมีภาระหน้าท่ีอะไรบ้าง  

4.1 รำยละเอียดเงินกู้ยืม จ ำนวนเงินท่ีจะต้องช ำระคืนต่องวดและ/หรือทัง้หมดพร้อมจ ำนวนดอกเบีย้ทัง้หมดส ำหรับเงินกู้ยืมท่ีได้รับอนมุัติจะสำมำรถดรูำยละเอียดได้จำกจดหมำยอนมุติัสนิเช่ือท่ี

จะจดัสง่ให้ตำมท่ีอยูท่ี่แจ้งควำมประสงค์ไว้ในใบสมคัรต่อไป 

4.2  ธนำคำรจะจดัสง่ใบแจ้งหนี ้(Statement ) ให้ท่ำนทรำบถึงยอดช ำระคืนต่องวดและวนัครบก ำหนดช ำระลว่งหน้ำทกุเดือน 

4.3 เมื่อลกูค้ำช ำระหนีแ้ล้วกบัทำงธนำคำร หรือช ำระผ่ำนจดุบริกำรช่องทำงอ่ืนๆ ให้เก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลกัฐำนกำรช ำระเงินทกุครัง้ 

5. อะไรจะเกิดขึน้หากท่านไม่สามารถปฏิบัตติามข้อก าหนดและภาระหน้าท่ีได้  

5.1  ทำ่นต้องช ำระหนีแ้ละคำ่ธรรมเนียม (ถ้ำมี) ภำยในระยะเวลำท่ีธนำคำรก ำหนด หำกทำ่นค้ำงช ำระหรือช ำระเกินก ำหนดหรือช ำระคืนเพียงบำงสว่น ทำ่นจะมีคำ่เบีย้ปรับท่ี
ต้องช ำระเพิ่มเตมิ กรณีท่ีทำ่นช ำระคืนไม่ตรงตำมเง่ือนไขท่ีธนำคำรก ำหนด (ช ำระลำ่ช้ำหรือไม่ตรงตำมวนัท่ีก ำหนด)ธนำคำรจะคดิอตัรำดอกเบีย้ผิดนดัเพิ่มขึน้จำกอตัรำดอกเบีย้
ปกตสิงูสดุตำมสญัญำบวกเพิ่ม 3% ตอ่ปี จำกยอดเงินต้นคงค้ำงท่ีลกูค้ำช ำระแตล่ะงวดไปจนถึงวนัท่ีศำลรับฟ้อง หรือนัน้ๆ จนกว่ำจะมีกำรช ำระคืนตำมเง่ือนไขท่ีธนำคำรก ำหนด 
ธนำคำรจงึจะปรับอตัรำดอกเบีย้ปกตติำมสญัญำ  ทัง้นี ้ดอกเบีย้ คำ่ปรับ คำ่บริกำร คำ่เบีย้ปรับลำ่ช้ำหรือคำ่ธรรมเนียมใดๆ เม่ือค ำนวณรวมกนัแล้วไม่เกิน 25% ตอ่ปี   
หมายเหตุ ปัจจบุนัธนำคำรไมม่ีกำรคิดอตัรำดอกเบีย้เพ่ิมเติมกรณีค้ำงช ำระทัง้นีอ้ตัรำดอกเบีย้และค่ำธรรมเนียมยงัคงเท่ำเดิมตำมท่ีได้รับอนมุติัเน่ืองจำกอยูช่่วงระหวำ่งพฒันำระบบ 

5.2 วิธีกำรกำรคิดดอกเบีย้และล ำดบักำรตดัช ำระหนี ้กรณีลกูค้ำมียอดหนีค้งค้ำง เมื่อลกูค้ำน ำเงินมำช ำระหนี ้ธนำคำรจะน ำเงินของลกูค้ำท่ีช ำระหนีไ้ปหักลดยอดหนีค้งค้ำงตำมล ำดบั โดยจะ
น ำไปตดัช ำระหนีต้ำมยอดหนีแ้ตล่ะงวด โดยตดัค่ำธรรมเนียม ดอกเบีย้ และเงินต้นของยอดหนีท่ี้ลกูค้ำค้ำงช ำระนำนท่ีสดุก่อน แล้วค่อยตดัช ำระยอดหนีท่ี้ค้ำงช ำระนำนรองลงมำตำมล ำดบั   

5.3 ธนำคำรอำจด ำเนินกำรทำงกฎหมำยเพื่อบงัคบัช ำระหนีก้บัท่ำนต่อไป 
6. อะไรจะเกิดขึน้หากท่านช าระเงนิกู้ยืมก่อนครบก าหนด  
6.1 กรณีท่ีท่ำนช ำระเงินกู้ยืมทัง้จ ำนวนเสร็จสิน้ภำยใน 1 ปีแรก ท่ำนต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมปิดบญัชีก่อนครบอำยสุญัญำ 2% ของยอดเงินต้นคงเหลือในงวดท่ีจะปิดบญัชีสินเช่ือ ยกเว้นกรณีท่ีท่ำน

ได้รับอนมุติัดอกเบีย้สงูสดุ 25%ต่อปี ธนำคำรจะไมเ่รียกเก็บค่ำธรรมเนียมปิดบญัชีก่อนอำยสุญัญำในปีแรก 

6.2 กรณีท่ีท่ำนต้องกำรช ำระเงินคืนเพื่อปิดบญัชีสินเช่ือหรือช ำระเงินงวดสดุท้ำยให้ติดต่อCIMB Thai Care Centerหรือสำขำธนำคำรเพ่ือสอบถำมยอดเงินรวมท่ีต้องช ำระทัง้หมดก่อนกำรช ำระเงิน 

7. ท่านจะต้องมีผู้ค า้ประกันหรือหลักประกันหรือไม่ 
ทำ่นไม่จ ำเป็นต้องใช้หลกัทรัพย์หรือบคุคลอ่ืนค ำ้ประกนั 
8. ผลิตภัณฑ์นีม้ีความเส่ียงที่ส าคัญอะไรบ้าง 
ตำรำงแสดงภำระหนีท่ี้ท่ำนได้รับพร้อมจดหมำยอนมุติัสินเช่ือเป็นตวัอยำ่งแสดงกำรผ่อนช ำระเงินต้นและดอกเบีย้ในแต่ละงวด กรณีท่ีท่ำนช ำระเงินครบถ้วนตรงตำมก ำหนดเวลำและอตัรำ

ดอกเบีย้ท่ีตกลงไว้เท่ำนัน้  

9. กำรท ำประกนัคุ้มครองสินเช่ือบคุคลเพอร์ซนันลัแคช ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย 
9.1. ลกูค้ำสำมำรถเลือกสมคัรประกนัชีวิต แผนควำมคุ้มครองสินเช่ือ แคชโพรเทคชัน่ โดยทำ่นสำมำรถช ำระเป็นเงินสดหรือหำกท่ำนมีควำมประสงค์จะขอสินเช่ือเพื่อซือ้แผนควำมคุ้มครองสินเช่ือ 
ธนำคำรจะหกัเบีย้ประกนัจำกสินเช่ือบคุคลเพอร์ซนันลัแคชท่ีท่ำนได้รับอนมุติัโดยลกูค้ำสำมำรถดรูำยละเอียดค่ำเบีย้ประกนัได้จำกเอกสำรชีช้วนหรือตำรำแสดงรำยละเอียดเบีย้ประกนัใบค ำขอ
เอำประกนัภยักลุม่ซีไอเอ็มบีไทย แคชโพรเทคชัน่ /ใบค ำเอำประกนัภยักลุม่ซไีอเอ็มบี ไทย แคชโพเทคชัน่ พลสัได้จำกเจ้ำหน้ำท่ีผู้ เสนอขำย 
9.2. กรณีผู้กู้ เสียชีวิต หรือทพุพลภำพถำวรสิน้เชิงหรือทพุพลภำพสิน้เชิงชัว่ครำวตำมเง่ือนไขของกรมธรรม์ บริษัทประกนัจะปิดภำระหนีท่ี้ยงัคงค้ำงกบัอยูธ่นำคำร เพ่ือไมใ่ห้ภำระหนีต้กไปยงั
ทำยำทของผู้กู้  หำกมีกำรปิดสินเช่ือกบัทำงธนำคำร ผู้กู้สำมำรถเวนคืนกรมธรรม์และจะได้มลูค่ำเวนคืนเงินสดตำมท่ีระบใุนกรมธรรม์ 
9.3. ท่ำนมีสิทธิเลือกท่ีจะท ำประกนัชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเช่ือหรือไมก็่ได้ ซึง่ไมม่ีผลต่อกำรพิจำรณำอนมุติัสินเช่ือ       

10.การแจ้งเปล่ียนแปลงรายละเอียดการติดต่อของท่าน  
ท่ำนจะต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบเก่ียวกบัข้อมลูของท่ำนทนัทีท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมลู เช่น  ช่ือ-นำมสกลุ อำชีพ สถำนท่ีท ำงำน สถำน ท่ีอยู ่ หมำยเลขโทรศพัท์ ที่อยู่จดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ 
(E-Mail Address)และ/หรือ รำยละเอียดต่ำงๆ โดยกรุณำติดต่อสำขำของธนำคำร หรือ CIMB Thai Care Center 0-2626-7777 

11. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการให้บริการนีห้รือช่องทางการติดต่อกับธนาคารได้อย่างไร  
1. กรณีอตัรำดอกเบีย้มีกำรเปลี่ยนแปลงธนำคำรจะแจ้งให้ทรำบโดยกำรประกำศไว้ ณ สถำนท่ีท ำกำรสำขำและเว็บไซต์ของธนำคำร หรือหำกมีข้อสงสยั ร้องเรียน และ/หรือต้องกำรทรำบ

รำยละเอียดเพ่ิมเติม สำมำรถเข้ำไปดรูำยละเอียดได้ท่ี www.cimbthai.com หรือ ติดต่อสอบถำมได้ท่ีทกุสำขำของธนำคำร หรือ ท่ี CIMB Thai Care Center โทร. 0-2626-7777 

2. กรณีธนำคำรมีกำรเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขกำรให้บริกำรท่ีกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของท่ำนหรือแจ้งเตือนท่ีส ำคญัต่ำงๆ ธนำคำรจะแจ้งให้ทำ่นทรำบลว่งหน้ำ 
12. ทางเลือกอ่ืนในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภทไม่มีหลักประกัน  
สินเช่ือบคุคล (ExtraCash) 

ค าเตือน         : ท่ำนควรผ่อนช ำระหนีเ้งินกู้ ให้ตรงตำมเง่ือนไขของธนำคำร  เพื่อไมม่ีประวติักำรค้ำงช ำระหนีก้บัธนำคำร 
ข้อมลูในเอกสำรฉบบันี ้มีผลบงัคบัใช้ได้ถึงวนัท่ี : ไมม่ีก ำหนดระยะเวลำ หรือจนกวำ่จะมีกำรเปลี่ยนแปลง 

http://www.cimbthai.com/

