ตารางการเปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์ สินเชื่อส่ วนบุคคล
(กรุณาอ่านตารางการเปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี ้และควรศึกษา
รายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ทา่ นจะตัดสินใจซื ้อหรือใช้
บริการผลิตภัณฑ์)

ชื่อผู้ขายผลิตภัณฑ์ : บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อผู้ออกผลิตภัณฑ์ : บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อผลิตภัณฑ์
: สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ ยมสุขกสิกรไทย
(K-Personal Loan for Happy Life)
18 กันยายน 2562

1. คาอธิบายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ ยมสุขกสิกรไทยโดยย่ อ
สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ ยมสุขกสิกรไทย (K-Personal Loan for Happy Life) เป็ นสินเชื่อบุคคลประเภทไม่มีหลักประกัน เพื่อการอุปโภค
บริโภคส่วนบุคคลที่มีระยะเวลาการชาระคืนที่แน่นอน (Loan) สาหรับสมาชิกกองทุนสารองเลี ้ยงชีพที่บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย
จากัด (KAsset) เป็ นผู้จดั การกองทุนและเป็ นนายทะเบียนสมาชิกกองทุน โดยใช้ เงินสะสมกองทุนสารองเลี ้ยงชีพเป็ นหลักฐานอ้ างอิงเงินกู้ ซึง่
บริษัท/หน่วยงานที่ลกู ค้ าสังกัดอยูจ่ ะต้ องมีการทาบันทึกข้ อตกลงสนับสนุนทางการเงิน (MOU) กับธนาคาร
2. ลักษณะที่สาคัญของผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ ยมสุขกสิกรไทย
 วงเงินกู้ขนต
ั ้ ่า 6,000 บาท สูงสุด 100% ของเงินสะสมและผลประโยชน์ในกองทุนสารองเลี ้ยงชีพเฉพาะส่วนของพนักงานผู้ก้ ู
 ระยะเวลาการกู้ยืม
o วงเงินกู้ตงแต่
ั ้ 6,000 - 20,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชาระ 12,18,24 เดือน
o วงเงินกู้ตงแต่
ั ้ 20,001 บาทขึ ้นไป ระยะเวลาผ่อนชาระ 12,18,24,36,48,60 เดือน
 อัตราดอกเบี ้ย : คิดอัตรา MRR + 2 % ต่อปี แบบลดต้ นลดดอก
 การคานวณดอกเบี ้ย : แบบรายวัน
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี ้ยลูกค้ ารายย่อยชันดี
้ (MRR) ธนาคารจะแจ้ งให้ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยโดยจะประกาศไว้ ณ
สถานที่ทาการที่ให้ บริการและเว็บไซต์ของธนาคาร
3. อัตราค่ าธรรมเนียนม / ค่ าบริการ
 ค่าใช้ จา่ ยที่จา่ ยที่จา่ ยให้ แก่หน่วยงานราชการ
o ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ต่อทุกๆ วงเงินกู้ 2,000 บาท เศษของ 2,000 บาทคิดอากร 1 บาท (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
4. หน้ าที่ของลูกค้ าตามข้ อกาหนดของผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ ยมสุขกสิกรไทย

 ชาระเงินต้ นและดอกเบี ้ย งวดละเท่าๆกันทุกเดือน โดย บริษัท/หน่วยงานที่ผ้ กู ้ สู งั กัดอยูเ่ ป็ นผู้หกั ชาระค่างวดนาส่งธนาคารจกว่าจะ
ชาระหนี ้เสร็จสิ ้น

 ผู้ก้ จู ะต้ องดารงผลรวมระหว่างเงินสะสมและผลประโยชน์กองทุนสารองเลีย้ งชีพ ในส่วนของผู้ก้ ไู ว้ ไม่ต่ากว่าหนี ้ทีผ่ ้ กู ้ มู ีอยูก่ บั ธนาคาร
 ผู้ก้ ยู ินยอมให้ บริษัท/หน่วยงานต้ นสังกัดแจ้ งความประสงค์โอนย้ ายกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ซึง่ บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนกสิกรไทย จากัด (KAsset) ไปยังกองทุนสารองเลี ้ยงชีพซึง่ บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนอื่นรวมทัง้
รายละเอียดในการโอนย้ ายกองทุนให้ แก่ธนาคารทราบทันที

 ผู้ก้ จู ะโอนย้ ายกองทุนสารองเลี ้ยงชีพซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด (KAsset) ไปยังกองทุน
สารองเลี ้ยงชีพซึง่ บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนอื่น ต่อเมื่อได้ รับความยินยอมจากธนาคารแล้ ว

 หากผู้ก้ พู ้ นสภาพการเป็ นพนักงานของบริษัท/หน่วยงานต้ นสังกัด ผู้ก้ ยู ินยอมให้ ธนาคารมีสิทธิที่จะถือว่าเป็ นกรณีทผี่ ้ กู ้ ผู ิดนัดชาระหนี ้
และให้ ถือว่าภาระหนี ้ทัหมดของผู
้
้ ก้ ถู ึงกาหนดชาระทันที และ/หรือธนาคารสามารถยกเลิกวงเงินได้ ทนั ทีแม้ วา่ จะมีวงเงินเหลืออยู่อีกก็
ตาม และยินยอมให้ ธนาคารรับเงิน และ/หรือสิทธิอนั พึงได้ รับเป็ นเงิน หรือเงินใดๆ ที่ผ้ กู ้ มู ีอยูใ่ ห้ กบั ธนาคาร เพื่อนามาชาระหนี ้ได้ ทนั ที
5. กรณีลูกค้ าไม่ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดของผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ ยมสุขกสิกรไทย

 อัตราดอกเบี ้ยกรณีผิดนัดชาระหนี ้ คิดอัตรา MRR + 12 % ต่อปี
 สิทธิในการหักกลบลบหนี ้ : ผู้ก้ ยู ินยอมให้ ธนาคารมีอานาจหักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีเงินฝากประเภท
อื่นๆ ที่ผ้ กู ้ ฝู ากหรือมีอยูก่ บั ธนาคารซึง่ อยูใ่ นความครอบครองดูแลรักษา และ/หรือในอานาจสัง่ การของธนาคารไม่วา่ ธนาคารจะได้ รับ
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ฝากเงิน ได้ การครอบครองดูแล และ/หรือได้ อานาจสัง่ การนี ้มาโดยทางใดก็ตามได้ ทนั ที เพื่อเป็ นการชาระหนี ้ และ/หรือชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดจากผู้ก้ ตู ามสัญญาฉบับนี ้ได้ ทงหมด
ั้
โดยธนาคารไม่จาต้ องบอกกล่าวถึงการหักบัญชีและไม่จาเป็ นต้ องทาหลักฐาน
การหักบัญชี และ/หรือเอกสารอื่นใดให้ กบั ผู้ก้ อู ีก

 ธนาคารมีสิทธิยดึ ถือ (hold) เงินในบัญชีเงินฝากทังที
้ ่มีอยูแ่ ล้ ว ในขณะนี ้และ/หรือที่จะมีขึ ้นในภายหน้ า เท่าจานวนยอดหนี ้ที่ตกลงให้
ชาระหนี ้ในแต่ละครัง้ และหักชาระหนี ้ได้ ทนั ที

 ธนาคารอาจจาเป็ นต้ องบอกเลิกสัญญาและดาเนินการทางกฎหมายต่อไป หากผู้ก้ ผู ิดนัด / ผิดสัญญา และธนาคารมีสิทธิยกเลิก
วงเงิน และ / หรือบอกเลิกสัญญาได้ ทนั ที และให้ หนี ้ทังหมดถึ
้
งกาหนดชาระโดยทันที
6. กรณีชาระเงินกู้ยืมก่ อนครบกาหนด
 ผู้ก้ สู ามารถชาระเงินกู้ยืมก่อนครบกาหนดสัญญาได้ โดยไม่มีคา่ ปรับ
7. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับผู้คา้ ประกันหรือหลักประกัน
 ไม่มี
8. การทาวินาศภัยสาหรับสินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ ยมสุขกสิกรไทย
 ไม่มี
9. ความเสี่ยงที่สาคัญของผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ ยมสุขกสิกรไทย
 อัตราดอกเบี ้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ หาก MRR เปลี่ยนแปลงไป และอัตราดอกเบี ้ยที่เพิ่มสูงขึ ้นอาจทาให้ จานวนเงินค่างวดเพิ่มมากขึ ้น
ได้
 กรณีผ้ กู ้ ชู าระค่างวดล่าช้ า ธนาคารจะปรับดอกเบี ้ยเป็ นอัตราดอกเบี ้ยผิดนัดชาระ
10. ข้ อควรปฏิบัติเมื่อลูกค้ ามีความประสงค์ เปลี่ยนแปลงข้ อมูลการติดต่ อของตนเอง
 การเปลี่ยนแปลงสถานที่จดั ส่งใบแจ้ งหนี ้ สถานที่จดั ส่งเอกสาร และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ
ติดต่อขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลได้ ที่ K-Contact Center 02-8888888 กด4 ตลอด 24 ชัว่ โมง
 การเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่ / ภูมิลาเนา
ติดต่อขอเปลี่ยนแปลงโดยกรอกแบบฟอร์ มขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน โดยขอแบบฟอร์ มได้ ที่
K-Contact Center 02-8888888 กด4 ตลอด 24 ชัว่ โมง หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
11. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ ยมสุขกสิกรไทย และช่ องทางการติดต่ อธนาคาร
 ผ่าน website :
http://www.kasikornbank.com/TH/Personal/Loans/KPersonalCredit/Pages/KLoanProvidentFund.aspx
 หรือ สอบถามได้ ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
 หรือ สอบถาม K-Contact Center กด4 ตลอด 24 ชัว่ โมง
12. ผลิตภัณฑ์ อ่ นื ๆ ที่น่าสนใจ
 สินเชื่อบัตรเงินด่วน (Xpress Cash)
 สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย (K-Personal Loan)
ข้ อมูลในเอกสารฉบับนี ้ มีผลใช้ บงั คับได้ ตงแต่
ั ้ วนั นี ้เป็ นต้ นไป
ข้ อมูลเพิ่มเติม : (ใช้ ระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่ลกู ค้ าควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์)

คำเตือน : ธนำคำรจำเป็ นต้องดำเนินกำรทำงกฎหมำย หำกท่ำนไม่ชำระค่ำงวดอย่ำงสม่ำเสมอ

Eธบ011-9-15

