สัญญาบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus
ข้าพเจ้าผู้ลงลายมือชื่อในใบสมัครบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus (“ผู้กู้”) ตกลงว่าจะปฏิบัติและยินยอมผูกพันตาม
เงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา บัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus (“สัญญา ”) ที่มีต่อธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน )
(“ธนาคาร”) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.
วงเงินกู้
ผู้กู้ตกลงขอใช้วงเงิน บัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus (“วงเงินกู้ ”) ตามรายละเอียดที่ระบุใน ใบสมัคร ทั้งนี้ ใน
วงเงินกู้ที่ธนาคารกาหนด โดยธนาคารจะส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งระบุวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย วันที่ถึงกาหนด
ชาระ เงินต้นและดอกเบี้ย จานวนงวด จานวนเงินที่ต้องชาระแต่ละงวด และวันที่จะต้องชาระให้เสร็จสิ้น เป็นต้น ให้ผู้กู้ทราบ โดยผู้กู้
ตกลงว่าธนาคารเป็นผู้มีดุลยพินิจเด็ดขาดในการ กาหนด เปลี่ยนแปลง ระงับการใช้วงเงินกู้ ไม่ว่า ชั่วคราวหรือถาวร และ/หรือยกเลิก
วงเงินกู้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือปฏิเสธการขอใช้เงินกู้ในคราวใดๆ และ/หรือกาหนดเงื่อนไขและข้อตกลงสาหรับการ
เบิกใช้หรือการชาระเงินกู้ตามสัญญานี้ได้
2.
การเบิกใช้เงินกู้
2.1
ผู้กู้รับทราบและยอมรับว่าการเบิกใช้วงเงินกู้กระทาได้หลายวิธี โดยเมื่อรวมวงเงินตามข้อ 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 และ
2.1.4 ทุกรายการแล้ว จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ตามข้อ 1. หรือเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่ธนาคารกาหนด โดยผู้กู้ตกลง
เบิกใช้วงเงินกู้ตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังนี้
2.1.1 บริการเบิกเงินสด
2.1.1.1 บริการเงินสดกดทั นที (Cash Advance) คือ การใช้บัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus
(“บัตร”) กับรหัสประจาบัตร (“รหัสประจาบัตร”) ที่ได้รับจากธนาคารเบิกเงินสดจากเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ Automatic Teller
Machine (“ATM”) หรือ
2.1.1.2 บริการเงิน สดสั่งได้ (Cash Transfer) คือ การให้ธนาคารนาเงินกู้ ฝากหรือโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่กับธนาคารพาณิชย์ รายละเอียดตามคาขอใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้กู้ระบุไว้ในใบสมัคร โดย
สามารถติดต่อใช้บริการได้ ณ สาขาของธนาคาร หรือ Thanachart Contact Center หรือ
2.1.1.3 บริการโอนยอ ดสินเชื่อคงค้าง (Balance Transfer) คือ การให้ ธนาคารนาเงินไป ชาระหนี้
ให้แก่สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของผู้กู้
รายละเอียดตาม ใบสมัครบริการ
โอนยอดสินเชื่อคงค้าง โดยสามารถติดต่อใช้บริการได้ ณ สาขาของธนาคาร หรือ Thanachart Contact Center หรือ
2.1.1.4 บริการโอนเงินผ่อนสบาย (Sabai Cash) คือ การให้ธนาคารนาเงินกู้ฝากหรือโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่กับธนาคารพาณิชย์ รายละเอียดตามคาขอใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้กู้ระบุไว้ในใบสมัคร โดย
สามารถติดต่อใช้บริการได้ ณ สาขาของธนาคาร หรือ Thanachart Contact Center หรือผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ IVR (Interactive
Voice Response)
2.1.2 บริการผ่อนสบาย (Smile Plan) กรณีที่ธนาคารมีข้อตกลงให้ผู้กู้เบิกใช้เงินกู้ เพื่อ ผ่อนชาระค่าสินค้า /
บริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ผู้กู้ตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ (1) ผู้กู้ตกลงเบิกใช้เงินกู้เพื่อผ่อนชาระสินค้า/บริการ โดยการใช้
บัตรทารายการ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ หรือช่องทางที่ธนาคารได้ตกลงกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ (2) ในการเบิกใช้
วงเงินกู้ เพื่อผ่อนชาระค่าสินค้า/บริการในแต่ละคราว ผู้กู้จะต้องลงลายมือชื่อในใบบันทึกรายการ เพื่อแสดงว่าผู้กู้ได้ใช้บัตรเพื่อ นาไป
ผ่อนชาระค่าสินค้า/บริการ และ/หรือลงลายมือชื่อในเอกสารอื่นที่มีเนื้อหาและรูปแบบตามที่ธนา คารกาหนด (3) ในกรณีที่ผู้กู้ได้รับ
สินค้า /บริการไม่ตรงตามกาหนด เวลา หรือได้รับแล้วแต่ไม่ครบถ้วน หรือชารุดบกพร่อง หรือไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ หรือ
ถูกรอนสิทธิตามกฎหมาย ผู้กู้ตกลงที่จะเป็นผู้ดาเนินการเรียกร้องจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเอง และธนาคารไม่มีส่วน
เกี่ยวข้อง และ/หรือต้องรับผิดชอบจากกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด
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2.1.3 บริการเงินกู้เพื่อชาระค่าเบี้ย ประกันภัย – กรณี ผู้กู้ตกลง ใช้ บัตรชาระค่าเบี้ย ประกันภัย ให้แก่ บริษัท
ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน) (“ธนชาตประกันภัย”) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ หรือช่องทางที่ธนาคารกาหนด โดยผู้กู้
จะต้องลงลายมือชื่อในใบคาขอเอาประกันภัยและใบบันทึกรายการ เพื่อแสดงว่าผู้กู้ได้ใช้บัตรเพื่อชาระค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวแล้ว
2.1.4 การเบิกเงินกู้โดยทางระบบโทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ท โปรแกรมของธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
(Mobile Application) ระบบออนไลน์ เว็บไซด์ หรือระบบอิ เล็กทรอนิกส์ใดๆ หรือ วิธีการอื่น ใดที่ธนาคารจะกาหนดและแจ้งให้ผู้กู้
ทราบต่อไป
2.2
ภายใต้บังคับข้อตกลงและเงื่อนไขข้อ 1. เป็นที่ตกลงกันว่าภายในวงเงิน กู้ที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร ผู้กู้มีสิทธิ
เบิกใช้เงินกู้ตามสัญญานี้ได้หลายคราว โดยจานวนเงินที่สาม ารถเบิกถอนได้แต่ละคราวจะเท่ากับ ส่วนต่างระหว่างวงเงินกู้ที่ได้รับ
อนุมัติ กับผลรวมของ (ก) จานวนเงินกู้ซึ่งได้เบิกถอนไปแล้วและยังมิได้ชาระคืน(ข) ดอกเบี้ยที่ถึงกาหนดชาระและยังไม่ถึงชาระ และ
(ค) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม เบี้ยปรับ ที่ยังมิได้ชาระให้แก่ธนาคาร
2.3
ผู้กู้ตกลงและยอมรับว่า (ก) ในกรณีที่ธนาคารนาฝากหรือโอนเงิน กู้เข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้ (โดยไม่ต้องคานึงถึง
ว่าผู้กู้จะเบิกถอนเงินจากบัญชีดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ) ให้ถือว่าผู้กู้ได้รับเงินกู้จากธนาคาร ครบถ้วนถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้ว
และ/หรือ (ข) ในกรณีที่ ผู้กู้ ได้ลงลายมือชื่อใน ใบบันทึกรายการและ /หรือเอกสาร อื่นที่มีเนื้อหาและรูปแบบตามที่ธนาคารกาหนด
ไม่ว่าธนาคารจะชาระโดยนาเงินฝากหรือโอนเข้าบัญชีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหรือธนชาตประกันภัย หรือชาระด้วยวิธีอื่นใด เมื่อใด
ก็ตาม ให้ถือว่าผู้กู้ได้รับเงินกู้จากธนาคารอย่างถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้ว และ/หรือ (ค) ในกรณีที่ผู้กู้ได้ใช้บริการ เบิกใช้เงินกู้
จาก ATM, โทรศัพท์ , โทรสาร , ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ , อินเตอร์เน็ท , โปรแกรมของธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ , ระบบ
ออนไลน์ , เว็บไซด์ และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ไม่ว่า ผู้กู้จะได้มีคาสั่งผ่านระบบดังกล่าวด้วยตนเองหรือผ่านเจ้าหน้าที่ของ
ธนาคาร ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ถือว่าการกระทาผ่านระบบดังกล่าวมีผลผูกพันผู้กู้ทุกประการ ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
ดังกล่าวทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและ /หรือที่จะเปลี่ยนแปลงและหรือที่จะกาหนดขึ้ นในอนาคต และให้ถือว่า ผู้กู้ได้รับเงินกู้จากธนาคาร
ครบถ้วนถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้ว
2.4
กรณีผู้กู้ ใช้ บัตรนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ธนาคารกาหนด หรือ ใช้บัตรโดยไม่สุจริต หรือ
ธนาคารมีข้อสงสัยในพฤติกรรมใช้วงเงิน กู้หรือ ใช้บัตรประกอบรหัสบัตร ผู้ กู้ตกลงยินยอมให้ธนาคารระงับการใช้บัตร และ/หรือ
ระงับการเบิกใช้เงินกู้ และ/หรือตรวจสอบรายการของการใช้บัตรในรายการที่ธนาคารมีข้อสงสัยได้ และผู้กู้ตกลงชา ระหนี้ดังกล่าว
ให้แก่ธนาคารทันทีที่ได้รับการเรียกเก็บ โดยผู้กู้ตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากธนาคารทั้งสิ้น
2.5
ผู้กู้จะต้องเก็บรักษาบัตรและ/หรือรหัสประจาบัตรเป็นความลับไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ และห้ามมิให้บุคคลอื่นใช้
บัตรและ/หรือรหัส ประจาบัตรแทนไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ และโดยที่ธนาคารไม่ทราบรหัส ประจาบัตรของผู้กู้ และผู้กู้เป็นบุคคลที่รู้รหัส
ประจาบัตรเพียงผู้เดียว ดังนั้น หากเกิดรายการการใช้บัตรร่วมกับรหัส ประจาบัตร ผู้กู้ตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบชาระเงินทั้งหมด
ไม่ว่าจะกระทาโดยผู้กู้เอง หรือผู้อื่นที่ทราบรหัส ประจาบัตรของผู้กู้ โดยผู้กู้ยอมรับว่ารายการใดที่ถูกบันทึกการใช้บัตรของผู้กู้ถือว่า
เป็นหลักฐานยืนยันการทาธุรกรรมผ่านบัตรที่ผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
3.
อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆ
3.1
ผู้กู้ตกลงชาระดอกเบี้ยของเงินกู้ให้แก่ธนาคาร ดังนี้
3.1.1 บริ การเบิกเงินสด ผู้กู้ตกลงชาระดอกเบี้ยของเงินกู้ โดยคานวณจากต้นเงินกู้ที่ยังมิได้ชาระคืนให้แก่
ธนาคาร นับตั้งแต่วนั ที่ธนาคารนาเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากหรือส่งมอบตามวิธีการที่ธนาคารกาหนด จนถึงวันที่ชาระหนี้เสร็จสิ้นตามที่
ระบุไว้ในข้อ 4. ทั้งนี้ ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสาหรับการให้สินเชื่อ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
และ/หรือใบแจ้งยอดบัญชีของธนาคาร
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3.1.2 บริการ ผ่อนสบาย (Smile Plan) ผู้กู้ ตกลงยินยอม ให้ธ นาคารคิดอัตราดอกเบี้ย ค่า ธรรมเนียม และ
ค่า ใช้จ่ายใดๆ ได้ตามที่ระบุไว้ใน ใบบันทึกรายการ และ/หรือ ใบแจ้งยอดบัญชีของธนาคาร โดยให้เริ่มคิดนับตั้งแต่วันที่ผู้กู้ได้ ทา
รายการ จนถึงวันสิ้นสุดการผ่อนชาระค่าสินค้า/บริการ
3.1.3 เงินกู้เพื่อชาระค่าเบี้ยประกันภัย ผู้กู้ตกลงชาระดอกเบี้ยของเงินกู้ โดยคานวณจากต้นเงินกู้ที่ยังมิได้ชาระ
คืนให้แก่ธนาคาร นับตั้งแต่วันที่ครบกาหนดชาระ (Due Date) ตามใบแจ้งยอดบัญชีของธนาคาร จนถึงวันที่ชาระหนี้เสร็จสิ้น
3.2
กรณีผู้กู้ผิดชาระหนี้หรือตกเป็นผู้ผิดนัดตามสัญญานี้ ผู้กู้ยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในต้นเงินที่ค้างชาระ
ในอัตราสูงสุดที่มีประกาศ หรือกฎหมายอนุญาตให้ธนาคารเรียกเก็บจากผู้กู้ที่ผิดนัดชาระหนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไข ตามที่ธนาคาร
กาหนด (“อัตราดอกเบี้ย สูงสุด ”) แทนอัตราดอกเบี้ ยตามข้อ 3.1 นับตั้งแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัดผิดสัญญาเป็นต้นไปจนกว่าจะชาระหนี้
ทั้งหมดเสร็จสิ้น
3.3
กรณีธนาคารจะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ใช้อยู่ตามสัญญานี้ไม่ว่าอัตราใดให้เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
ผู้กตู้ กลงให้ธนาคารเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้กู้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนั้น
ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ประกาศของกระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทยที่ใช้บัง คับขณะนั้นๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ ผู้กู้
ทราบเป็นหนังสือมีขนาดอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร ดังนี้ (1) แจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน หรือ (2) ในกรณี
เร่งด่วน ธนาคารจะแจ้งทางจดหมาย หรือประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่แพร่หลายในประเทศ ล่วงหน้า เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน และการแจ้งโดยประกาศทางหนังสือพิมพ์ นั้นให้ ธนาคารมีหนังสือแจ้งการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวเป็นหนังสือ
ซ้าอีกครั้งหนึ่ง และให้ถือว่าอัตราดอกเบี้ยที่มีการเปลี่นแปลงนั้นมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
เป็นต้นไป
แต่หากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในวรรคก่อน เป็นผลมาจากการที่ธนาคารประกาศเปลี่ยนแปลงอัตรา MLR
หรืออัตรา MOR หรืออัตรา MRR หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ใช้อ้างอิงเป็นอัตราดอกเบี้ยในสัญญากู้ยืมเงิน หรืออัตรา ดอกเบี้ย สูงสุด
กรณีผิดนัดชาระหนี้ (แล้วแต่กรณี) ธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้อัตราดอกเบี้ยนั้นมีผล
ใช้บังคับได้ทันทีที่ธนาคารประกาศ
3.4
กรณีที่ผู้กู้ผิดนัดชาร ะหนี้ตามสัญญานี้ ผู้กู้ตกลงชาระ ค่าใช้จ่ายในการ ติดตามทวงถามหนี้ ตามอัตราที่ธนาคาร
ประกาศกาหนด (ถ้ามี ) นับแต่เดือนที่มีการผิดนัด /ผิดสัญญาเป็นต้นไป โดยผู้กู้จะชาระให้แก่ธนาคารในวันทาการสุดท้ายของแต่ละ
เดือนจนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น
3.5
นอกจากดอกเบี้ย ค่า บริการ และค่า ใช้จ่ายในการ ติดตามทวงถามหนี้ ตามที่กาหนดไว้ข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.4 แล้ว
ธนาคารมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้กู้ ตามอัตราที่ธนาคารประกาศกาหนดสาหรับค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ
ตามที่กาหนดโดยประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้กู้ยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ โดย
ไม่ต้องแจ้งหรือขอความยินยอมจากผู้กู้ก่อน แต่หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาให้ผู้กู้เสียประโยชน์
ผู้กู้ตกลงยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว เมื่อธนาคารได้ประ กาศหรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงตามวิธีการที่ธนาคารกาหนดเพื่อให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน
3.6
การคิดดอกเบี้ยตามสัญญานี้ ให้คานวณเป็นรายวันและให้ถือว่าหนึ่งปีมีสามร้อยหกสิบห้าวัน
4.
การชาระคืนเงินกู้
4.1
ผู้กู้ตกลงชาระคืนต้นเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยให้แก่ธนาคาร ดังนี้
4.1.1 บริการเบิกเงินสด
4.1.1.1 ผู้กู้ตกลงชาระดอกเบี้ย ต้นเงินกู้ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่ธนาคาร ให้ถูกต้อง
ตามจานวน วิธีการชาระ กาหนดระยะเวลาการชาระที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ และ /หรือใบแจ้งยอดบัญชี
ที่จะได้รับจากธนาคาร
3
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4.1.1.2 บริการเงินสดกดทันที (Cash Advance) ตามข้อ 2.1.1.1, บริการเงิน สดสั่งได้ (Cash Transfer)
ตามข้อ 2.1.1.2, บริการโอนยอดสินเชื่อคงค้าง (Balance Transfer) ตามข้อ 2.1.1.3 - ใบแจ้งยอดบัญชีจะแสดงยอดหนี้การใช้วงเงิน กู้
พร้อมกาหนดวันชาระคืน โดยผู้กู้จะเลือกชาระคืน ยอดหนี้ (ก) เต็มจานวน ที่ธนาคารเรียกเก็บ หรือ (ข) ยอดเงิน ขั้นต่าที่ต้องชาระ
เท่ากับอัตราร้อยละ 3 (สาม) ของยอดหนี้ที่ธนาคารเรียกเก็บในแต่ละเดือนหรือไม่น้อยกว่าจานวน 500 (ห้าร้อย) บาท (แล้วแต่จานวน
ใดจะสูงกว่ากัน) หรือ (ค) ในอัตราขั้นต่าอื่นๆ ที่ธนาคารประกาศเพิ่มเติมต่อไป ซึ่งจะระบุไว้ในใบแจ้งยอดบัญชี หรือหนังสือแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ธนาคารส่งหรือจะได้ส่งให้ผู้กู้ทราบต่อไป
4.1.1.3 บริการโอนเงินผ่อนสบาย (Sabai Cash) ตามข้อ 2.1.1.4 - ใบแจ้งยอดบัญชีจะแสดงยอดหนี้
การใช้วงเงิน กู้และจานวนเงินค่างวดที่ต้องชาระในแต่ละงวด โดย ผู้กู้จะต้องผ่อนชาระเงินกู้ที่เบิกใช้คืนเป็นราย งวดๆ ละเท่าๆ กัน
ตามกาหนดระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด และในกรณีผู้กู้เบิกใช้เงินกู้ เพิ่ม รอบระยะเวลาการคานวณดอกเบี้ยจะอิงตามรอบระยะเวลา
การคานวณดอกเบี้ยเดิม หากวันที่ผู้กู้ได้รับเงินกู้หรือถือว่าได้รับเงินกู้ที่เบิก ใช้ ใหม่ดังกล่าวไม่ ตรงตามรอบระยะเวลาการคานวณ
ดอกเบี้ยเดิม อัตราดอกเบี้ยของวงเงินกู้ที่เบิกเพิ่มใหม่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะถูก นาไปรวมกับจานวน เงินผ่อนชาระในงวดสุดท้าย
ของการผ่อนชาระหนีท้ ี่เบิกใช้ใหม่
นอกจากนี้ หาก ผู้กู้ชาระหนี้คืนให้แก่ธนาคารเสร็จสิ้นก่อนระยะเวลา 12 (สิบสอง ) เดือน
นับแต่วันที่ผู้กู้ ได้รับหรือถือว่าได้รับเงินกู้ ผู้กู้ตกลงและยินยอม ให้ธนาคารปรับอัตราดอกเบี้ยจากอัตราเดิมตามที่ระบุไว้ในหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ และ /หรือใบแจ้งยอดบัญชี เป็น อัตราดอกเบี้ยสูงสุด (อัตราร้อยละ 28.0 (ยี่สิบแปดจุดศูนย์ ) ต่อปี )
ทั้งนี้ ตามที่ธนาคารได้กาหนดและประกาศใช้ โดยเริ่มคานวณนับตั้งแต่วันที่ผู้กู้ได้รับหรือถือว่าได้รับเงินกู้ จนถึงวันที่ผู้กู้ชาระหนี้ คืน
ให้แก่ธนาคารเสร็จสิ้น ซึ่งผู้กู้จะต้ องชาระส่วนต่างของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นให้แก่ธนาคาร ในวันเดียวกันกับวันที่ผู้กู้ชาระหนี้คืนให้แก่
ธนาคารก่อนครบกาหนด ทั้งนี้ การชาระหนี้ คืนก่อนครบกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้ กู้ต้องดาเนินการ ผ่านช่องทาง Thanachart Contact
Center เท่านั้น
4.1.2 บริการผ่อนสบาย (Smile Plan) ผู้กู้ตกลงชาระดอกเบี้ย ต้นเงินกู้ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ
ให้แก่ธนาคารให้ถูกต้องตามจานวน วิธีการชาระ กาหนดระยะเวลาการชาระที่ระบุไว้ในใบบันทึกรายการ หรือ ใบแจ้งยอดบัญชีที่ผู้กู้
จะได้รับจากธนาคร
4.1.3 เงินกู้เพื่อชาระค่าเบี้ยประกันภัย - ใบแจ้งยอดบัญชีจะแสดงยอดหนี้การใช้วงเงินกูพ้ ร้อมกาหนดวันชาระ
คืน โดยผู้กู้จะเลือกชาระคืน ยอดหนี้ (ก) เต็มจานวน ที่ธนาคารเรียกเก็บ หรือ (ข) ยอดเงิน ขั้นต่าที่ต้องชาระ เท่ากับอัตราร้อยละ 3
(สาม) ของยอดหนี้ที่ธนาคารเรียกเก็บในแต่ละเดือน หรือ (ค) ในอัตราขั้นต่าอื่นๆ ที่ธนาคารประกาศเพิ่มเติมต่อไป ซึ่งจะระบุไว้ใน
ใบแจ้งยอดบัญชี หรือหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ธนาคารส่งหรือจะได้ส่งให้ผู้กู้ทราบต่อไป
4.2 ในการชาระคืนต้น เงินกู้ และดอกเบี้ยจากการใช้ บริการเงินสดกดทันที (Cash Advance), บริการเงินสดสั่งได้
(Cash Transfer), บริการโอนยอดสินเชื่อคงค้าง (Balance Transfer) และบริการเงินกู้เพื่อชาระค่าเบี้ยประกันภัยธนาคารอาจให้สิทธิแก่
ผู้กู้ในการได้รับการยกเว้นการชาระคืนต้น เงินกู้ และดอกเบี้ย ได้ 1 (หนึ่ง) งวด ต่อปีปฏิทิน โดยธนาคารยังคงคิดคานวณดอกเบี้ยจาก
ต้นเงินกู้ที่ผู้กู้ยังมิได้ชาระคืนให้แก่ธนาคารในอัตราดอกเบี้ยปกติ และไม่ถือว่าผู้กู้ผิดนัดชาระต้นเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยในงวดที่ได้รับการ
ยกเว้นนั้น ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการส่งเสริมการขายที่ธนาคารกาหนดขึ้นเละแจ้งแก่ผู้กู้ทราบเป็นคราวๆ ไป
4.3 ผู้กู้ตกลงให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝา กตามรายละเอียดซึ่งปรากฏในใบสมัคร หรือบัญชีอื่น หรือเลขบัญชีอื่นใด ที่
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหน้าในวันที่และตามจานวนเงินที่ต้องชาระ เพื่อชาระหนี้ตามสัญญานี้ เสมือนหนึ่งว่าผู้กู้ได้ถอนเงินจาก
บัญชีด้วยตนเองและจะไม่เพิกถอนความยินยอมนี้จนกว่าธนาคารจะได้รับชาระ หนี้โดยสิ้นเชิง และในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ
ชาระ ผู้กู้รับทราบว่าธนาคารจะหักหรือไม่หักเงินนั้นก็ได้ และผู้กู้ตกลงและยอมรับที่จะชาระค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นในการ
ติดตามทวงถามหนี้ตามอัตราที่ธนาคารประกาศกาหนด
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4.4 หากผู้กู้ผิดนัดหรือไม่ชาระเงินหรือชาระแต่ไม่ครบถ้วนตามจานวนที่ธนาคารเรียกเก็บ ธนาคารมีสิทธิเรียกให้ผู้กู้
ชาระดอกเบี้ยผิดนัด เบี้ยปรับ และ /หรือค่าธรรมเนียมใดๆ เพื่อชาระหนี้ล่าช้าในอัตราที่ธนาคารกาหนด ซึ่งจะไม่เกินอัตราสูงสุด
นอกจากนี้ หากผู้กู้ไม่ชาระหนี้จนธนาคารต้องทวงถาม หรือฟ้องร้องดาเนินคดี ผู้กู้ตกลงชาระค่าใช้จ่ายในการทวงถาม ดาเนินคดี
รวมทั้งค่าทนายความเต็มตามจานวนที่ธนาคารได้เสียไป และผู้กู้ตกลงให้ธนาคารนายอดเงินต้นคงค้างของเดือนนั้น พร้อมอัตรา
ดอกเบี้ยที่ธนาคารสมควรเรียกเก็บได้ในขณะนั้น และ /หรือค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าทวงถาม และค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องใดๆ มาเรียก
เก็บจากผู้กู้ได้ในงวดถัดไปทั้งจานวน
4.5 ในกรณีที่ผู้กู้ชาระหนี้ไม่ครบถ้วนตามจานวนที่ธนาคารเรียกเก็บ ผู้กู้ตกลงให้ธนาคารนาเงินที่ได้รับชาระจากผู้กู้
ไปหักชาระหนี้อุปกรณ์และต้นเงินกู้ที่ถึงกาหนดชาระตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(ก)
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่แสดงไว้ในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต Flash Plus
(ข)
ดอกเบี้ยจากบริการโอนเงินผ่อนสบาย (Sabai Cash)
(ค)
ดอกเบี้ยจากการบริการเงินสดกดทันที (Cash Advance) /บริการเงินสดสั่งได้ (Cash Transfer) /บริการ
โอนยอดสินเชื่อคงค้าง (Balance Transfer) /บริการผ่อนสบาย (Smile Plan) (ตามลาดับ)
(ง)
เงินต้นจากบริการโอนเงินผ่อนสบาย (Sabai Cash)
(จ)
เงินต้นจากบริการผ่อนสบาย (Smile Plan)
(ฉ)
ค่าธรรมเนียมการชาระคืนก่อนกาหนดของบริการโอนเงินผ่อนสบาย (Sabai Cash)
(ช)
เงินต้นจากบริการเงินสดสั่งได้ (Cash Transfer)
(ณ)
เงินต้นจากการเงินสดกดทันที (Cash Advance)
(ญ)
เงินต้นจากบริการเงินกู้เพื่อชาระค่าเบี้ยประกันภัย
4.6 กรณีที่อัตราดอกเบี้ยตามข้อ 3. เพิ่มขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใด จนอาจเป็นเหตุให้จานวนเงินในแต่ละงวด
ไม่เพียงพอที่จะชาระดอกเบี้ย หรือเพียงพอที่จะชาระดอกเบี้ยแต่ไม่เพียงพอที่จะตัดชาระเงินต้นได้ธนาคารมีสิทธิเพิ่มจานวนเงินที่ผู้กู้
ต้องผ่อนชาระตามสัญญานี้ในแต่ละงวดใหม่ และผู้กู้ตกลงชาระเงินตามจานวนที่ธนาคารกาหนดใหม่นั้น ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากธนาคาร
5.
เหตุผิดนัด/ผิดสัญญา
กรณีที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้นให้ถือว่าผู้กู้ผิดนัด ชาระหนี้ หรือผิดสัญญาหรือผิดเงื่อนไขอันเป็น
สาระสาคัญข้อใดข้อหนึ่งในสัญญา
5.1
ผู้กู้ผิดนัดชาระเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ค่าบริการ หรือจานวนเงินใดๆ ตามจานวนและ /หรือตาม
กาหนดเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญานี้ หรือผิดนัดชาระหนี้ใดๆ ของผู้กู้ที่มีอยู่กับธนาคาร
5.2
ผู้กู้ ไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติผิดข้อตกลง ข้อรับรอง ข้อกาหนด หรือเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือเอกสารอื่น
ใดที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้ และ/หรือสัญญา และ/หรือบันทึกข้อตกลงใดๆ ที่ผู้กู้ทาไว้กับธนาคาร
5.3
เมื่อปรากฏว่า ข้อมูลตามใบสมัครที่ผู้กู้ทาไว้ให้แก่ธนาคาร คารับรองของผู้กู้ เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวกับผู้กู้
ที่ผู้กู้มอบให้แก่ธนาคารตามสัญญานี้ เป็นเอกสารปลอม หรือเป็นเท็จ
5.4
ผู้กู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
5.5
มีเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะกรณีที่ผู้กู้ถูกฟ้องร้องดาเนินคดีหรือบังคับคดีที่ธนาคาร เห็นว่าจะมี
ผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน หรือการดาเนินกิจการหรือความสามารถในการชาระหนี้ หรือการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่มีอยู่ตาม
สัญญานี้ของผู้กู้
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6.

ผลของการผิดนัด/ผิดสัญญา
เมื่อผู้กู้ตกเป็นผู้ผิดนัดผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ธนาคารจะบอกกล่าวให้ผู้กู้แก้ไขเหตุผิดนัดผิดสัญญานั้น ภายใน 30 (สามสิบ)
วัน นับจากวันที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ข้างต้นเกิดขึ้น หากผู้กู้มิได้ดาเนินการแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้กู้
ผิดนัดผิดสัญญาในจานวนหนี้ทั้งหมดตามสัญญากับธนาคาร โดยผู้กู้ตกลงให้ธนาคารมีสิทธิระงับการจ่ายเงินกู้บางส่วนหรือทั้งหมด
และให้บรรดาหนี้สินทั้งหมดตามสัญญา นี้ เป็นอันถึงกาหนดชาระทันที และผู้กู้ตกลงชาระหนี้สินที่ค้างชาระทั้งหมดทุกจานวนตาม
สัญญานี้ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด กรณีผิดนัดชาระหนี้ตามประกาศของธนาคาร นับตั้งแต่วันผิดนัดผิดสัญญา
เป็นต้นไปจนถึงวันที่ธนาคารได้รับชาระหนี้เสร็จสิ้น
ในกรณีที่ธนาคารผ่อนผันให้ แก่ผู้กู้ในการผิดนัดชาระหนี้สาหรับจานวนใด ๆ หรือ การผิดสัญญาในข้อใดๆ ให้ถือเป็นการ
ผ่อนผันเฉพาะกรณีนั้น ๆ ในการนี้ ผู้กู้จะกล่าวอ้างและถือเป็นเหตุแห่งการผ่อนผันสาหรับการผิดนัดหรือผิดสัญญาในกรณีอื่นใด
หาได้ไม่
7.
การขอระงับหรือยกเลิกการใช้บัตร
7.1
กรณีที่บัตรตกอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น ถูกขโมย หรือสูญหาย หรือผู้กู้ประสงค์จะขอระงับการใช้บัตร
ชั่วคราว ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้กู้จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งทางโทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารอย่าง
อื่นหรือโดยวิธีอื่นซึ่ งสามารถติดต่อกันได้ทานองเดียวกัน กับเจ้าหน้าที่ของธนาคาร และเมื่อธนาคารสามารถยืนยันหรือตรวจสอบ
ตัวตนผู้ออกคาสั่งระงับ หรือยกเลิกการใช้บัตรดังกล่าวว่าถูกต้องแล้ว ธนาคารจะระงับหรือยกเลิกการใช้บัตรเมื่อครบกาหนด 5 (ห้า)
นาที นับตั้งแต่เวลา ที่ธนาคารตรวจสอบยืนยัน ตัวตนผู้ออกคาสั่งได้แล้ว อย่างไรก็ตาม หากธนาคารยังมิได้รับแจ้ง คาสั่งระงับหรือ
ยกเลิกการใช้บัตรดังกล่าว และมีผู้นาบัตรและรหัสประจาบัตรของผู้กู้ไปใช้เบิกเงินสด หรือนาไปประกอบการเบิกใช้เงินกู้ เพื่อ ผ่อน
ค่าสินค้า/บริการ หรือกระทาการใดๆ อันเป็นผลต่อวงเงิน กู้ที่ได้รับ ผู้กู้จะต้องรับผิดชอบในเงินกู้ดังกล่าว รวมทั้งดอกเบี้ ย ค่าบริการ
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่ธนาคารเรียกเก็บได้ตามสัญญานี้ ด้วย ทั้งนี้ เมื่อธนาคารระงับหรือยกเลิกการใช้บัตรแล้ว ผู้กู้ไม่ต้อง
รับผิดชอบต่อการชาระหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลัง
อนึ่ง แม้ว่าผูก้ ู้จะได้แจ้งความประสงค์ในการระงับหรือยกเลิกการใช้บัตรต่อธนาคารแล้ว แต่หากพิสูจน์ได้ว่าผู้กู้
เป็นผู้ใช้บัตรหรือผู้กู้มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นกับการใช้บัตร ผู้กู้ยังคงต้องรับผิดชอบต่อธนาคารในหนี้สินทั้งปวงที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้
7.2
ในกรณีที่ผู้กู้ประสงค์จะยกเ ลิกการใช้บัตร ผู้กู้จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และตัดบัตร
ออกเป็นสองส่วนและส่งคืนต่อธนาคาร ซึ่งผู้กู้ตกลงให้ถือว่า บรรดาภาระหนี้ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตร และ/หรือภาระหนี้เงินกู้ใดๆ ที่
เกิดขึ้นจากการใช้วงเงินกูต้ ามสัญญานี้เป็นอันถึงกาหนดชาระทันทีเมื่อมีการยกเลิกการใช้บัตร พร้อมทั้งต้องชาระหนี้ที่เกิดจากการใช้
หรือเบิกใช้จากวงเงินกูด้ ังกล่าวที่มีอยู่กับธนาคารให้ครบถ้วนและเสร็จสิ้น
7.3
การยกเลิกการใช้บัตรไม่ว่ากรณีใดๆ ถือว่าเป็นการยกเลิกการใช้บัตรเท่านั้น จะไม่ถือว่าเป็นการยกเลิกภาระหนี้
เกิดจากการใช้ หรือเบิกใช้จากวงเงินกูข้ องผู้กู้แต่อย่างใด
7.4
ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ ร้านค้า หรือสาขาของธนาคาร หรือสถานที่ใดๆ ยึดบัตรที่ได้มีการแจ้งระงับการใช้ชั่วคราว
หรือยกเลิกการใช้บัตร เพื่อส่งคืนให้แก่ธนาคารได้
7.5
ธนาคารมีสิทธิ ระงับการใช้บัตรชั่วคราวหรือ ยกเลิกการ ให้บริการบัตร ได้ เมื่อมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อไปนี้เกิดขึ้น
(ก) ผู้กผู้ ิดนัดชาระหนี้งวดใดงวดหนึ่งหรือทั้งหมด หรือปฏิบัติผิดนัด/ผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง
(ข) มีการใช้บัตรไปในทางฉ้อฉลหรือทุจริต หรือมีการใช้เอกสารปลอมหรือปกปิดข้อเท็จจริง หรือทาให้เข้าใจผิ ด
ในสาระสาคัญในการสมัครขอใช้วงเงินกู้ หรือข้อมูลในใบสมัครไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นความจริง
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8.

ข้อกาหนดทั่วไป
8.1
บรรดาสิทธิของผู้กู้ตามสัญญานี้ให้ถือว่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้กู้เท่านั้น ผู้กู้จะโอนผลประโยชน์หรือสิทธิ
ทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารก่อน
8.2
การจาหน่ายหรือการโอนสิทธิเรียกร้อง หรือสิทธิในหลักประกันอื่นใด (ถ้ามี) ในสัญญานี้ที่ผู้กู้ได้ให้ไว้เพื่อเป็น
ประกันการชาระหนี้ต่อธนาคารไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก ธนาคารจะแจ้งให้ผู้กู้ทราบเป็นหนังสือล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าหนึ่งงวดของการชาระเงินต้น หรือดอกเบี้ย หรืองวดของการคิดดอกเบี้ย หรือจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้กู้ เว้นแต่
มีกฎหมายกาหนดไว้เป็นการเฉพาะว่าธนาคารไม่จาต้องทาการบอกกล่าวหรือแจ้งแก่ผู้กู้หรือขอความยินยอมจากผู้กู้ และในกรณีการ
โอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ธนาคารมีสิทธิเปิดเผย หรือให้ข้อมูลแก่ผู้ที่จะรับโอนสิทธิตามสัญญานี้จากธนาคารได้ตาม
สมควร
8.3
หากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไขใดๆ ธนาคารจะ แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้กู้ทรา บล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งผู้กู้ตกลงยินยอมผูกพันตามเงื่อนไข และข้อสัญญาใดๆ ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปทุกประการ
8.4
ในกรณีที่ข้อตกลงส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญา นี้ตกเป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย หรือไม่สมบูรณ์
ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด ให้ถือว่าข้อตกลงในส่วนอื่นยังคงมีผลใช้บังคับผูกพันผู้กู้และธนาคารได้อยู่
8.5
ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดชาระหนี้ตามสัญญานี้ หรือตกเป็นผู้ผิดนัดผิดสัญญานี้ ผู้กู้ยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากทุกประเภทที่ผู้กู้หรือผู้กู้เป็นเจ้าของร่วมกับบุคคลอื่นใด (ถ้ามี) มีอยู่กับธนาคาร รวมทั้งเงินหรือหนี้สินที่เป็นตัวเงินอื่นใด
ที่ผู้กู้เป็นเจ้าหนี้ของธนาคาร หรือมีสิทธิได้รับคืนจากธนาคาร เพื่อนามาชาระหนี้ที่ผู้กู้ค้างชาระอยู่กับธนาคารได้โดยไม่ต้องขอคว าม
ยินยอมหรือส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้กู้หรือเจ้าของร่วมดังกล่าว และไม่ต้องรอให้รายการฝากเงินหรือหนี้ที่ธนาคารเป็น
ลูกหนี้ของผู้กู้ถึงกาหนดชาระแต่อย่างใด
8.6
การบอกกล่าว ติดต่อ หรือการส่งเอกสารอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับสัญญานี้จากผู้กู้ไปยัง ธนาคารเพื่อให้มีผลผูกพัน
ตามกฎหมาย จะต้องทาเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งทางไปรษณีย์ไปยังผู้รับและสถานที่ซึ่งกาหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ชื่อผู้รับ
:
สานักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ที่อยู่
:
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โดยธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับและ /หรือที่อยู่ดังกล่าวข้างต้นได้โดยการแจ้งไปยังผู้กู้หรือ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ
8.7
ในกรณีที่มีกฎหมายหรือข้อสัญญาใดตามสัญญานี้ กาหนดให้ธนาคารแจ้งหรือบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยั งผู้กู้
ธนาคารจะแจ้งหรือบอกกล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้กู้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสัญญาหรือที่อยู่ที่ผู้กู้ได้แจ้งการ
เปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุด
8.8
ผู้กตู้ กลงจัดส่งเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ ความสามารถในการชาระหนี้ รายละเอียดภาระผูกพัน ฐานะ
การเงิน แผนงาน และนโยบายในการดาเนินธุรกิจ และข้อมูลใดๆ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และนโยบายของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ให้แก่ธนาคารอย่างน้อยปีละครั้ง หรือตามแต่ธนาคารจะร้องขอ
8.9
ผู้กู้ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าอากรแสตมป์ในการทาสัญญ านี้ และเอกสารใดๆ ที่จัดทาขึ้นตามสัญญานี้
ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการแจ้งผู้กู้ว่าธนาคารได้ส่งข้อมูลของผู้กู้ให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิตที่ธนาคารเป็นสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต ทั้งนี้ ตามอัตราค่าใช้จ่ายที่ธนาคารกาหนด โดยธนาคารจะหักเงินจานวนดั งกล่าวจากต้นเ งินกู้ที่ธนาคาร
จะจ่ายให้ผู้กู้ หรือจ่ายด้วยวิธีการอื่น ตามที่ธนาคารแจ้งให้ผู้กู้ทราบเป็นหนังสือ และไม่ว่ากรณีใดผู้กู้ไม่มีสิทธิเรียกเงินใดๆ หรือ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ คืน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน แม้ผู้กู้จะไม่ใช้สิทธิใช้วงเงินกูห้ รือวงเงินกูถ้ ูกยกเลิกไปไม่ว่าเพราะเหตุใดก็ตาม
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8.10 ในกรณีที่ผู้กู้มีการใช้บัตรเบิกเงินกู้ หรือผ่อนชาระค่าสินค้า /บริการเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ผู้กู้รับทราบและ
ตกลงว่าการเบิกเงินกู้หรือ ผ่อนชาระค่าสินค้า /บริการที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าว จะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทย ตามอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ธนาคารถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรแต่ละรายที่ธนาคารเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บจากธนาคาร ซึ่งอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามวันแ ละเวลาที่ธนาคารถูกเรียกเก็บจริง โดยผู้กู้สามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้
จากบัตร MasterCard
http://www.mastercard.com/us/personal/en/cardholderservices/currencyconversion/index.html
8.11 ในวันที่ทาสัญญานี้ ผู้กู้ได้รับมอบคู่ฉบับของสัญญาไปจากธนาคารครบถ้วนแล้ว ผู้กู้ได้อ่านและเข้าใจสัญญาโดย
ตลอด และตกลงผูกพันและยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกาหนดอัตราดอกเบี้ย ค่าเบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่กาหนดไว้ตามสัญญานี้ทุกประการ นอกจากนี้ ผู้กู้ตกลงให้ถือว่าสัญญานี้ หนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ และคู่มือการใช้
และสิทธิประโยชน์ บัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารได้จัดส่งให้พร้อม
บัตร เป็นส่วนหนึ่งของใบสมัครด้วย
8.12 ผู้กู้ตกลงและยืนยันว่าเงื่อนไข และข้อตกลงตาม สัญญาฉบับนี้ ให้นามาใช้บังคับกับผู้กู้ ซึ่งได้เคยลงนามใน สัญญา
เงินกู้ SCIB Credit/ SCIB VIP Credit/ SCIB Salary Plus ด้วย ทั้งนี้ หากข้อความตามสัญญาเงินกู้ SCIB Credit/ SCIB VIP Credit/
SCIB Salary Plus ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงสัญญาฉบับนี้ ให้ถือว่าข้อตกลงตามสัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับแทน
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