ตารางการเปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
ผลิตภัณฑ์ บตั รกดเงินสด(KK Cash Card)
(กรุณาอ่านตารางการเปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี " และควรศึกษา
รายละเอียด และเงื+อนไขโดยละเอียด ก่อนที+ทา่ นจะตัดสินใจซื "อหรื อใช้
บริ การผลิตภัณฑ์)
1. ผลิตภัณฑ์ นีค/ ืออะไร

ชื*อผู้ขายผลิตภัณฑ์ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ชื*อผู้ออกผลิตภัณฑ์ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ชื*อผลิตภัณฑ์
บัตรกดเงินสด KK Cash Card
วัน เดือน ปี

25 มกราคม 2561

สินเชื+อหมุนเวียนแบบบัตรกดเงินสด (Revolving Card) เป็ นบัตรที+ธนาคารได้ ออกให้ กบั ท่านเพื+อใช้ ในการเบิกใช้ วงเงินสินเชื+อ
หมุนเวียนสามารถใช้ เบิกถอนเงินสด โอนเงิน ใช้ ซื "อสินค้ า/บริ การ ได้ ทกุ เมื+อตามที+ต้องการและไม่ระบุวตั ถุประสงค์การใช้ โดยท่านจะได้ รับวงเงิน
สินเชื+อเพื+อเบิกใช้ วงเงินจะลดลงตามทีม+ ีการเบิกใช้ จริงเและวงเงินจะคืนกลับสูบ่ ตั รเมื+อมีการชําระเงินคืน เหมาะสําหรับท่านทีต+ ้ องการใช้ เงินสด
หมุนเวียน เพื+อความสะดวกคล่องตัว ชอบการชําระคืนแบบอิสระ และสามารถควบคุมการชําระได้ ด้วยตนเอง ไม่มีหลักประกัน และคิดอัตรา
ดอกเบี "ยแบบคงที+
2. ผลิตภัณฑ์ นีม/ ีลักษณะสําคัญอะไรบ้ าง
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย:

ลูกค้ าซึง+ ไม่เคยมีสนิ เชื+อส่วนบุคคลหรื อสินเชื+อเช่าซื "อกับธนาคารมาก่อน หรื อเคยมีสนิ เชื+อส่วนบุคคลหรื อสินเชื+อ
เช่าซื "อกับธนาคารแต่มกี ารปิ ดบัญชีสนิ เชื+อไปแล้ วเกินกว่า 6 เดือน
จํานวนวงเงินอนุมัต:ิ วงเงินขันตํ
" า+ 20,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 3 เท่าของรายได้ เฉลีย+ ต่อเดือน
การคํา/ ประกัน:
ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรื อบุคคลคํ "าประกัน
การผ่ อนชําระคืน:
ผ่อนชําระคืนขันตํ
" า+ เพียง 5% ของดอกเบี "ยและเงินต้ นหรื อไม่น้อยกว่า 500 บาท
การเบิกใช้ สินเชื*อ:
- เบิกถอนเงินสดได้ สงู สุด 100,000 บาท ต่อวันผ่านตู้เอทีเอ็มที+มเี ครื+ องหมาย ATM Pool หรื อ Union Pay
- โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากภายในธนาคารเกียรตินาคินสูงสุด 100,000 บาท ต่อวัน ผ่านตู้มินเิ อทีเอ็ม(Mini
ATM) ที+สาขาของธนาคาร
- ใช้ ชําระค่าสินค้ าหรื อบริ การสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ต่อวัน ณร้ านค้ าทีม+ ีเครื+ องหมาย Union Pay
หมายเหตุ: การเบิกใช้ สนิ เชื+อทุกช่องทาง ต้ องรวมกันไม่เกินสินเชื+อที+ได้ รับอนุมตั ิ
อัตราดอกเบีย/ :
อัตราดอกเบี "ยคงที+สงู สุดไม่เกิน 26% ต่อปี แบบลดต้ นลดดอก
(กรณีผิดนัดชําระหนี " อัตราดอกเบี "ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี โดยคํานวณจากยอดเงินต้ นคงค้ างทังหมด
"
การคํานวณดอกเบีย/ : รายวัน
ตัวอย่ างการคํานวณอัตราดอกเบีย/ :
บัตรกดเงินสด มีอตั ราดอกเบี "ย 26% วันสรุปยอดบัญชี คือ วันที+ 15 ของทุกเดือน, วันครบกําหนดชําระเงิน คือวันที+ 30 ของเดือน
นันๆ
" ท่านได้ เบิกถอนเงินสดด้ วยบัตรกดเงินสด KK Cash Card ณ วันที+ 1 มกราคมเป็ นจํานวนเงิน 10,000 บาท (ให้ เดือนกุมภาพันธ์ มี
จํานวนวันทังหมด
"
28 วัน)
กรณีท* ี 1ชําระคืนเต็มจํานวน
10,000.00 บาท
• ยอดเงินต้ น
• ดอกเบีย/ 15 วัน นับตังแต่
" วนั ทีเ+ บิกถอนเงินสด จนถึงวันสรุปยอดบัญชี
(ยอดเงิ นต้นx อัตราดอกเบีย ต่อปี x จํ านวนวันทีค ิ ดดอกเบีย ) / 365
106.85 บาท
= (10,000 x 26% x 15) / 365
• ยอดเงินค้ างชําระ
10,106.85 บาท
ยอดเงิ นต้น + ดอกเบีย = 10,000.00 + 106.85
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ยอดเงินขัน/ ตํ*าที*ต้องชําระ5% ของยอดค้ างชําระ หรื อไม่น้อยกว่า 500 บาท
505.34 บาท
ยอดเงิ นค้างชําระ x 5% = 10,106.85 x 5%
หากไม่มกี ารเบิกเงินสดอีกหลังจากนัน" และในวันที+ 30 มกราคม ท่านได้ ชําระเงินคืนเต็มจํานวนยอดเงินค้ างชําระในใบแจ้ งยอด
บัญชี คือ 10,106.85 บาท ซึง+ ท่านอาจยังคงมีเงินต้ นคงค้ างอีกจํานวนหนึง+ เนื+องจากว่า ยอดเงินทีท+ า่ นชําระเข้ ามานัน" จะนําไปหัก
ดอกเบี "ยคงค้ างทังหมดก่
"
อนจนถึงวันที+ธนาคารได้ รับการชําระเงิน (แต่ดอกเบี "ยทีแ+ จ้ งในใบแจ้ งยอดบัญชีนนจะเป็
ั"
นดอกเบี "ยที+เกิดขึ "น ณ
วันสรุปยอดบัญชีเท่านัน)
" แล้ วจึงนําเงินส่วนที+เหลือไปหักเงินต้ นคงค้ างทังหมดเป็
"
นลําดับ โดยเงินต้ นคงค้ างบวกดอกเบี "ย (ที+คาํ นวณจาก
ยอดเงินต้ นคงค้ างที+เหลือนัน)
" จะถูกเรี ยกเก็บในใบแจ้ งยอดบัญชีรอบถัดไป หากท่านต้ องการชําระปิ ดยอดทังหมด
"
ท่านสามารถ
สอบถามยอดคงค้ างที+ต้องชําระคืนก่อนทุกครัง" โดยติดต่อผ่านศูนย์บริ การลูกค้ า KK Contact Center
•

กรณีท* ี 2ชําระเพียงยอดขันตํ
" +า
หากในวันที+ 30 มกราคม ท่านชําระเงินเท่ากับยอดขันตํ
" า+ 505.34 บาท และไม่มีการเบิกเงินสดอีก โดยปกติในกรณีชําระยอด
ขันตํ
" +า จํานวนเงินที+ชําระเข้ ามาจะถูกนําไปลดหย่อนหนี "คงค้ างตามลําดับ กล่าวคือ หักเพื+อชําระค่าใช้ จา่ ย ค่าปรับ ค่าบริ การอื+นใดก่อน
ทังหมด
"
หลังจากนันจะทํ
" าการหักเพื+อชําระดอกเบี "ย (ดอกเบี "ยคํานวณจนถึงวันที+ทางธนาคารได้ รับการชําระเงิน) และเงินที+เหลืออยู่
ธนาคารจะนําไปหักเงินต้ นทังหมดที
"
+เหลือทังจํ
" านวน ดังนันยอดเงิ
"
นที+ชําระเข้ ามาจํานวน 505.34 บาท จะถูกนําไปหักตามลําดับ ดังนี "
• หักดอกเบีย/ คํานวณตังแต่
" ยอดที+มีการเบิกถอนเงินสด จนถึงวันที+ธนาคารได้ รับการชําระเงิน
ดอกเบีย สองช่วง คือ ช่วงวันที  1-15 ม.ค.(ช่วงดอกเบีย ทีค ิ ดเพือ สรุปยอดบัญชี) และช่วงวันที  16-29 ม.ค.
206.58 บาท
(ช่วงหลังจากวันทีส รุปยอดบัญชีจนถึงวันทีช ําระเงิ น) = 106.85 + 99.73
• หักเงินต้ น
ยอดทีท ่านชํ าระ – ดอกเบีย ทีถ กู ชํ าระ
298.76 บาท
= 505.34 – 206.58
ณ วันสรุ ปยอดบัญชี วันที* 15 กุมภาพันธ์ (กรณีที+ทา่ นไม่มกี ารเบิกเงินเพิ+ม)
• ยอดเงินคงค้ างต้ นรอบบัญชี
จํ านวนเงิ นต้นค้างชําระของรอบบัญชี ทีแ ล้ว - จํ านวนเงิ นต้นทีช ํ าระเมื อรอบบัญชี ทีแ ล้ว
= 10,000.00 –298.76
• ดอกเบีย/ 17 วันจากวันที+ 30 ม.ค. (วันที+ธนาคารได้ รับชําระเงิน) ถึงวันที+ 15 ก.พ. (วันสรุ ปยอดบัญชี)
(ยอดเงิ นค้างชํ าระ x อัตราดอกเบีย ต่อปี x จํ านวนวันทีค ิ ดดอกเบีย ) / 365
= (9,701.24 x 26% x 17) / 365
• ยอดเงินค้ างชําระ
ยอดเงิ นคงค้างต้นรอบบัญชี+ ดอกเบีย = 9701.24 + 117.48
• ยอดเงินขัน
/ ตํ*าที*ต้องชําระ5% ของยอดค้ างชําระ หรื อไม่น้อยกว่า 500 บาท
ยอดเงิ นค้างชําระ x 5% = 9,818.72 x 5% = 490.09 (น้อยกว่า 500 บาท)

9,701.24 บาท

117.48 บาท
9,818.72 บาท
500.00 บาท

ข้ อควรระวัง!!!
เพื+อประโยชน์สงู สุดกรุณาผ่อนชําระค่างวดให้ ตรงวันทีก+ ําหนด
- กรณีชําระก่อนกําหนดโดยมิได้ ชําระจนยอดเงินต้ นเป็ นศูนย์ จะเกิดดอกเบี "ยจากวันที+ชําระก่อนกําหนดเป็ นต้ นไป ตามยอดเงิน
ต้ นใหม่หลังหักรับชําระ
- กรณีชําระหลังวันที+กําหนดหรื อชําระภายในกําหนดแต่ชําระน้ อยกว่ายอดที+ต้องชําระขันตํ
" +า ท่านจะถูกคิดอัตราดอกเบี "ยปรับผิด
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นัด สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี ของยอดคงค้ างทังหมดตั
"
งแต่
" วนั ทีเ+ ริ+ มผิดนัดจนถึงวันชําระเงินล่าสุด รวมไปถึงค่าติดตามทวงถาม
หนี " 100 บาท
3. ผลิตภัณฑ์ นีม/ ีค่าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายอะไรบ้ าง
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ค่าอากรแสตมป์0.05%ของวงเงินที+ได้ รับการอนุมตั ิ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
ค่าธรรมเนียมรายปี
ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดจากตู้เอทีเอ็มของธนาคารอื+น
ค่าออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ชํารุด (กรณีใช้ บตั รในการเบิกถอน)
ค่าขอรหัสประจําตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม (กรณีใช้ บตั รในการเบิกถอน)
ค่าขอใบแจ้ งยอดบัญชีของแต่ละงวด(ชุดที+ 2 เป็ นต้ นไป )
ค่าขอตรวจสอบรายการ
ค่าติดตามทวงถามหนี "
ค่าใช้ จา่ ยในการชําระเงิน
• ชําระที+เคาน์เตอร์ ของธนาคารเกียรตินาคิน
• ชําระที+เคาน์เตอร์ ของธนาคารอื+น
• ชําระที+จดุ บริ การรับชําระ เช่น เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส เทสโก้ โลตัส

สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
ไม่มี
299บาท ต่อปี เมื+อเริ+ มต้ นปี
ไม่มี
100 บาท ต่อครัง"
100 บาท ต่อครัง"
100 บาท ต่อครัง"
100 บาท ต่อครัง"
100 บาท ต่อครัง"
ไม่มี
ขึ "นอยูก่ บั เงื+อนไขการรับชําระที+ธนาคารอื+นกําหนด
ขึ "นอยูก่ บั เงื+อนไขการรรับชําระที+ตวั แทนรับชําระกําหนด

4. ผลิตภัณฑ์ นีม/ ีข้อกําหนดและอาจทําให้ ท่านมีภาระหน้ าที*อะไรบ้ าง
หากท่านได้ รับอนุมตั ิผลิตภัณฑ์บตั รกดเงินสด KK Cash Card ท่านมีหน้ าที+ที+ต้องชําระเงินคืน ดังนี "
o ชําระคืนขันตํ
" +า 5% ของดอกเบี "ยและเงินต้ นหรื อ500 บาทแล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่ากัน รวมถึงค่าธรรมเนียมอื+นๆตามทีธ+ นาคารเรียก
เก็บ หากชําระหลังจากวันที+ครบกําหนดชําระหรื อชําระน้ อยกว่ายอดชําระขันตํ
" +าทีก+ ําหนดท่านจะมีภาระค่าใช้ จา่ ยจากการคํานวณอัตรา
ดอกเบี "ยเพิ+มขึ "น
o จํานวนเงินทีต+ ้ องชําระคืน (คํานวณตามอัตราดอกเบี "ยปั จจุบนั ) ซึง+ จะมีการแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบผ่านใบแจ้ งยอดบัญชี
o หากท่านมีปัญหาในการชําระคืนเงินกู้ยืมตามเวลาทีก+ ําหนดกรุณาแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันทีเพื+อร่วมกันพิจารณาเงื+อนไขการชําระคืน
ในรูปแบบอื+น
5. อะไรจะเกิดขึน/ หากท่ านไม่ สามารถปฏิบัติตามข้ อกําหนดและภาระหน้ าที*ได้
o อัตราดอกเบี "ย รวมค่าบริ การและเบี "ยปรับ กรณีผิดนัดชําระหนี " 28% ของยอดเงินต้ นคงค้ างทังหมด
"
o กรณีไม่ชําระภายในวันที+ครบกําหนด หรื อชําระน้ อยกว่ายอดขันตํ
" า+ ที+กําหนดธนาคารจะเรี ยกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี " 100 บาทต่อ
ครัง" และจะนํายอดค้ างชําระดังกล่าว พร้ อมดอกเบี "ยในอัตราสูงสุดที+ธนาคารเรี ยกเก็บในขณะนัน" และ/หรื อค่าธรรมเนียม ค่าปรับใดๆ
มาเรียกเก็บจากลูกค้ าในงวดถัดไป
o ธนาคารมีสทิ ธิระงับการใช้ บตั รกดเงินสดดังกล่าวเพื+อเบิกถอนเงินสดชัว+ คราว หรื อถาวร และบอกเลิกสัญญาพร้ อมทังเรี
" ยกร้ องให้ ผ้ กู ้ ู
ชําระหนี "สินทังหมดตามสั
"
ญญาคืนก่อนกําหนดเวลารวมถึงดําเนินการทางกฎหมายต่อไป
o ธนาคารอาจมอบหมายให้ บคุ คลที+ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี "ป็ นผู้ติดตามทวงถามหนี "จากท่านและ/หรื อผู้ที+เกี+ยวข้ องแทน
ธนาคารหรื อขายหนี "ที+ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ให้ แก่บคุ คลภายนอก**(ถ้ ามี)
o สิทธิในการหักกลบลบหนี " : ธนาคารมีสทิ ธิdในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านเพื+อชําระหนี "คงค้ างที+ทา่ นมีอยูก่ บั ทางธนาคาร
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** ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลีย+ นแปลงตามความเหมาะสมซึง+ จะเป็ นไปตามประกาศธนาคาร
6. ผลิตภัณฑ์ นีม/ ีความเสี*ยงที*สาํ คัญอะไรบ้ าง
o ปั จจัยทางเศรษฐกิจของประเทศเช่นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรื อภาวะเงินเฟ้ อ ณ ขณะนันอาจส่
"
งผลต่ออาชีพและรายได้ ของผู้
ขอสินเชื+อ ซึง+ อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชําระคืนเงินกู้ได้
o ท่านควรเก็บรักษารหัสบัตรกดเงินสด KK Cash Card และข้ อมูลของบัญชีไว้ เป็ นความลับ และไม่เปิ ดเผยให้ ผ้ ใู ดทราบ รวมถึงไม่มอบ
บัตรกดเงินสดหรื อรหัสบัตรกดเงินสดให้ บคุ คลอื+นใช้ แทน
o กรณีบตั รกดเงินสดสูญหาย หรื อถูกขโมยหรื อหาไม่พบ ท่านจะต้ องทําการแจ้ งธนาคารให้ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อแจ้ งทาง
โทรศัพท์กบั เจ้ าหน้ าที+ของธนาคาร โดยธนาคารจะทําการระงับหรื อยกเลิกการใช้ บตั รให้ เมื+อสามารถตรวจสอบ ยืนยันตัวตนของเจ้ าของ
บัตรได้
7. ท่ านควรทําอย่ างไร หากรายละเอียดในการติดต่ อของท่ านเปลี*ยนแปลง
ท่านควรแจ้ งรายละเอียดของการเปลีย+ นแปลงให้ ธนาคารทราบทันทีทาง KK Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555
ตังแต่
" วนั จันทร์ – วันเสาร์ เวลา 07:00 – 20:00 น. วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08:00 –18:00 น.
หรื อทางสาขาของธนาคารเพื+อให้ การสือ+ สารข้ อมูลกับท่านเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
8. ท่ านสามารถหารายละเอียดเพิ*มเติมเกี*ยวกับผลิตภัณฑ์ นี / หรือติดต่ อกับธนาคารได้ อย่ างไร
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ+มเติมสามารถเข้ าไปดูรายละเอียดเพิ+มเติมได้ ทwี+ ww.kiatnakin.co.th หรื อ ที+ธนาคารเกียรตินาคินจํากัด
(มหาชน) ทุกสาขาทัว+ ประเทศหรือ โทร. KK Contact Center 02-165-5555 ตังแต่
" วนั จันทร์ – วันเสาร์ เวลา 07:00 – 08:00 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08:00 – 18:00 น.
9. ทางเลือกอื*นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ส่วนบุคคล ประเภท บัตรกดเงินสด KK Cash card
ผลิตภัณฑ์ สนิ เชื*อส่ วนบุคคล (Personal Loan)เป็ นการกู้เงินก้ อนโดยแบ่งชําระเป็ นรายเดือนเดือนละเท่าๆกันผ่อนนานสูงสุดถึง 60 เดือน

ข้ อมูลในเอกสารฉบับนี " มีผลใช้ บงั คับได้ จนกว่าธนาคารจะมีการประกาศเปลีย+ นแปลง
เอกสารฉบับนี "ให้ ไว้ เพื+อเป็ นข้ อมูลทัว+ ไปสําหรับผลิตภัณฑ์ และบริ การของธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เท่านัน" มิได้ มี
วัตถุประสงค์ในการชักชวนหรื อขายผลิตภัณฑ์และบริ การของธนาคารแต่อย่างใด ธนาคารได้ ใช้ ความพยายามที+จะทําให้ ข้อมูลในเอกสาร
นี "เป็ นปั จจุบนั อย่างสมํา+ เสมอ อย่างไรก็ตาม ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลีย+ นแปลงข้ อมูลในเอกสารนี "
(ผู้สนใจควรติดต่อเจ้ าหน้ าที+ธนาคารเพื+อสอบถามข้ อมูลเพิ+มเติม)
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