ตารางการเปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์
สินเชื่อบุคคล PersonalCash สาหรับพนักงานประจา

ผู้ขายผลิตภัณฑ์ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ผู้ออกผลิตภัณฑ์ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
(กรุณาอ่านตารางการเปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี ้ และควรศึกษารายละเอียด ชื่อผลิตภัณฑ์ : สินเชื่อบุคคล PersonalCash
และเงื่อนไขโดยรายละเอียดก่อนที่ทา่ นจะตัดสินใจซื ้อหรือใช้ บริการผลิตภัณฑ์)
วันเดือนปี
: 27 เมษายน 2563
1. ผลิตภัณฑ์ นีค้ ืออะไร
ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบุคคล PersonalCash เป็ นบริการสินเชื่ออเนกประสงค์ให้ แก่บคุ คลธรรมดาในรูปแบบของวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) โดย
เลือกผ่อนชาระคืนเป็ นรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตามจานวนงวดที่ระบุไว้ ในสัญญา โดยไม่ต้องใช้ หลักทรัพย์หรือบุคคลค ้าประกัน

2. ผลิตภัณฑ์ นีม้ ีลักษณะสาคัญอะไรบ้ าง
2.1 กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
พนักงานบริษัท,พนักงานรัฐวิสาหกิจ,ข้ าราชการ หรือ ลูกจ้ างประจา

2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี ้
สัญชาติ
อายุผ้ สู มัคร
รายได้ ตอ่ เดือน
อายุงาน/อายุธุรกิจ

สัญชาติไทยเท่านัน้
ตังแต่
้ 21 – 59 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชาระต้ องไม่เกิน 60 ปี )
> 15,000 บาท
มีอายุงาน ณ ปั จจุบนั และที่เก่าตังแต่
้ 6 เดือนขึ ้นไป

2.3 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ดังนี ้
วงเงินสินเชื่อตามจานวนเท่าของรายได้ ตอ่ เดือน

ระยะเวลาชาระคืน

20,000 บาท - 2,000,000 บาท
หมายเหตุ : กรณีลกู ค้ าที่มีรายได้ ประจาน้ อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ท่านจะได้ รับการพิจารณาวงเงิน
ไม่เกิน 1.5 เท่า ของรายได้ และสาหรับลูกค้ าที่มีรายได้ ประจามากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ท่านจะ
ได้ รับการพิจารณาวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
12 – 60 เดือน

วงเงินสินเชื่อ (บาท)

อัตราดอกเบีย้ (ต่ อปี )
ระยะเวลาผ่ อนน้ อยกว่ าหรือเท่ ากับ 36 งวด
ระยะเวลาผ่ อน 37 – 60 งวด
20,000 - 99,999
26%
28%
100,000 - 299,999
23%
26%
300,000 – 2,000,000
20%
23%
หมายเหตุ กรณีอตั ราดอกเบี ้ยมีการเปลี่ยนแปลงธนาคารจะประกาศไว้ สถานที่ทาการสาขาและเว็บไซต์ของธนาคาร
โปรโมชัน่

สามารถดูรายละเอียดโปรโมชัน่ ปั จจุบนั จากเอกสาร/สื่อส่งเสริมการขาย

3. ค่ าใช้ จ่ายสาหรับสินเชื่อบุคคล
อัตราดอกเบี ้ยและค่าใช้ จา่ ยสาหรับสินเชื่อบุคคล

3.1 อัตราดอกเบีย้ ค่ าบริการต่ างๆ และเบีย้ ปรับ เมื่อคานวณรวมกันแล้ วต้ องไม่ เกิน 28% ต่ อปี
อัตราดอกเบี ้ย ค่าบริการ
ดอกเบี ้ยปรับกรณีผิดนัดชาระ

20%-28%ต่อปี
28%ต่อปี

3.2 ค่ าใช้ จ่ายที่จ่ายให้ หน่ วยงานราชการ
อากรแสตมป์

0.05% ของวงเงินอนมัติ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
ธนาคารเป็ นผู้ออกค่าอากรแสตป์ให้ ลกู ค้ า

3.3 ค่ าใช้ จ่ายที่จ่ายให้ แก่ บุคคลอื่นหรือหน่ วยงานภายนอก
3.3.1. ค่าใช้ จา่ ยในการชาระเงิน*
- ชาระโดยหักบัญชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
- ชาระที่เคาน์เตอร์ ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
- ผ่านแอป CIMB THAI Digital Banking
- ที่ทาการไปรษณีย์ (Pay at Post)
- เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส
- ทรู พาร์ ทเนอร์
- เทสโก้ โลตัส
- ซีพี เฟรชมาร์ ท
3.3.2.ค่าใช้ จา่ ยในการตรวจสอบข้ อมูลเครดิต

ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
16.05 บาทต่อรายการ
15 บาท
ไม่เกิน 20 บาท
10 บาท
ไม่เกิน 20 บาท
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
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3.3.3.ค่าใช้ จา่ ยกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

3.4 ค่ าใช้ จ่ายที่เป็ นต้ นทุนในการดาเนินงานของธนาคาร
ค่าใช้ จา่ ยในการติดตามทวงถามหนี ้
ไม่คิดค่าใช้ จา่ ย
ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้ งยอดบัญชี (ชุดที่ 2 เป็ นต้ นไป)
100 บาท / ฉบับ
ค่าใช้ จา่ ยกรณีเช็คคืน
ไม่เกิน 200 บาท/ครัง้
หมายเหตุ ค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จา่ ยตามอัตราที่ผ้ ูให้ บริการเรียกเก็บจากลูกค้ า ณจุดรับชาระเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยูก่ บั ผู้ให้ บริการแต่ละราย

4. ผลิตภัณฑ์ นีม้ ีข้อกาหนดและอาจทาให้ ท่านมีภาระหน้ าที่อะไรบ้ าง
4.1 รายละเอียดเงินกู้ยืม จานวนเงินที่จะต้ องชาระคืนต่องวดและ/หรือทังหมดพร้
้
อมจานวนดอกเบี ้ยทัง้ หมดสาหรับเงินกู้ยืมที่ได้ รับอนุมตั ิจะสามารถดูรายละเอียด
ได้ จากจดหมายอนุมตั ิสินเชื่อที่จะจัดส่งให้ ตามที่อยูท่ ี่แจ้ งความประสงค์ไว้ ในใบสมัครต่อไป
4.2 การแจ้ งให้ ชาระหนี ้ ธนาคาร (Statement ) เพื่อแจ้ งยอดชาระคืนต่องวดและวันครบกาหนดชาระให้ ทราบทุกเดือน
4.3 กรณีลกู ค้ าชาระหนี ้แล้ วกับทางธนาคาร หรือชาระผ่านจุดบริการช่องทางอื่นๆ ให้ เก็บใบเสร็จไว้ เป็ นหลักฐานการชาระ

5. อะไรจะเกิดขึน้ หากท่ านไม่ สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและภาระหน้ าที่ได้
5.1 กรณีที่ท่านชาระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด (ชาระล่าช้ าหรือไม่ตรงตามวันที่กาหนด) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี ้ยพิเศษหรือ
อัตราดอกเบี ้ยมาตรฐานเป็ นอัตราดอกเบี ้ย 28% ต่อปี สาหรับทุกวงเงินนับตังแต่
้ วนั ที่ครบกาหนดชาระในงวดนัน้ จนกว่าท่านจะชาระคืนตาม
เงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด ธนาคารจึงจะปรับอัตราดอกเบี ้ยเป็ นอัตราดอกเบี ้ยมาตรฐานสาหรับวงเงินนันๆ
้ ทังนี
้ ้ ดอกเบี ้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่า
เบี ้ยปรับล่าช้ าหรือค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อคานวณรวมกันแล้ วไม่เกิน 28% ต่อปี
5.2 ธนาคารอาจดาเนินการทางกฎหมายเพื่อบังคับชาระหนี ้กับท่านต่อไป
6. อะไรจะเกิดขึน้ หากท่ านชาระเงินกู้ยืมก่ อนครบกาหนด
6.1 กรณีที่ท่านชาระเงินกู้ยืมทังจ
้ านวนเสร็จสิ ้นภายใน 1 ปี แรก ท่านต้ องจ่ายค่าธรรมเนียมปิ ดบัญชีกอ่ นครบอายุสญ
ั ญา 2% ของยอดเงิน
คงเหลือ ยกเว้ นกรณีทที่ ่านได้ รับอนุมตั ิวงเงินตังแต่
้ 20,000 – 99,999 บาทและระยะเวลาการผ่อนชาระ 37 งวดขึ ้นไป
6.2 กรณีที่ท่านต้ องการชาระเงินคืนเพื่อปิ ดบัญชีสินเชือ่ หรือชาระเงินงวดสุดท้ ายให้ ติดต่อ CIMB Thai Care Center หรือสาขาธนาคารเพื่อ
สอบถามยอดเงินรวมที่ต้องชาระทังหมดก่
้
อนการชาระเงิน
7. ท่ านจะต้ องมีผ้ คู า้ ประกันหรือหลักประกันหรือไม่
ท่านไม่จาเป็ นต้ องใช้ หลักทรัพย์หรื อบุคคลอื่นค ้าประกัน
8. ผลิตภัณฑ์ นีม้ ีความเสี่ยงที่สาคัญอะไรบ้ าง
ตารางแสดงภาระหนี ้ที่ทา่ นได้ รับพร้ อมจดหมายอนุมตั ิเป็ นตัวอย่างแสดงการผ่อนชาระเงินต้ นและดอกเบี ้ยในแต่ละงวด กรณี ทา่ นชาระเงินครบถ้ วนตรงตาม
กาหนดเวลาและอัตราดอกเบี ้ยที่ตกลงไว้ เท่านัน้

9. การทาประกันคุ้มครองสินเชื่อบุคคลเพอร์ ซนั นัลแคช ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
9.1.ลูกค้ าสามารถตกลงทาประกันชีวติ แผนความคุ้มครองสินเชื่อ แคชโพรเทคชัน่ โดยธนาคารจะหักเบี ้ยประกันจาก สินเชื่อบุคคลเพอร์ ซนั นัลแคชที่ทา่ นได้ รับ
อนุมตั ิ โดยลูกค้ าสามารถดูรายละเอียดค่าเบี ้ยประกัน ได้ จากเอกสาร ใบคาขอเอาประกันภัยกลุม่ ซีไอเอ็มบีไทย แคชโพรเทคชัน่ / ใบคาเอาประกันภัยกลุม่ ซีไอเอ็ม
บี ไทย แคชโพเทคชัน่ พลัส ได้ จากเจ้ าหน้ าที่ขาย
9.2.กรณีผ้ กู ้ เู สียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิงหรือทุพพลภาพสิ ้นเชิงชัว่ คราวตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ บริษัทประกันจะปิ ดภาระหนี ้ที่ยงั คงค้ างกับอยูธ่ นาคาร
เพื่อไม่ให้ ภาระหนี ้ตกไปยังทายาทของผู้ก้ ู หากมีการปิ ดสินเชื่อกับทางธนาคาร ผู้ก้ สู ามารถเวนคืนกรมธรรม์และจะได้ มลู ค่าเวนคืนเงินสดตามที่ระบุในกรมธรรม์
9.3.ท่านมีสิทธิเลือกที่จะทาประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อหรือไม่ก็ได้ ซึง่ ไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อ

10.การแจ้ งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการติดต่ อของท่ าน
ท่านจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล อาชีพ สถานที่ทางาน สถาน ทีอ่ ยู่ และ/หรือ รายละเอียดต่างๆ โดยการแจ้ ง
ผ่านสาขาของธนาคาร หรือ CIMB Thai Care Center 0-2626-7777

11. ท่ านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้ บริการนีห้ รือช่ องทางการติดต่ อกับ
ธนาคารได้ อย่ างไร
หากกรณีอตั ราดอกเบี ้ยมีการเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจ้ งให้ ทราบโดยการประกาศไว้ ณ สถานที่ทาการสาขาและเว็บไซต์ของธนาคาร
หรือหากลูกค้ ามีข้อสงสัย ร้ องเรียน และ/หรือต้ องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้ าไปดูรายละเอียดได้ ที่ www.cimbthai.com หรือ ติดต่อสอบถามได้ ที่
ทุกสาขาของธนาคาร หรือ ที่ CIMB Thai Care Center โทร. 0-2626-7777

12. ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ สินเชื่อประเภทไม่ มีหลักประกัน
สินเชื่อบุคคล (ExtraCash)
คาเตือน
: ท่านควรผ่อนชาระหนี ้เงินกู้ให้ ตรงตามเงื่อนไขของธนาคาร เพื่อไม่มีประวัตกิ ารค้ างชาระหนี ้กับธนาคาร
ข้ อมูลในเอกสารฉบับนี ้ มีผลบังคับใช้ ได้ ถงึ วันที่ : ไม่มีกาหนดระยะเวลา หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
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