ตารางการเปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์
สินเชื่อส่ วนบุคคล
(กรุ ณาอ่านตารางการเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรศึกษารายละเอียดและ
เงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ท่านจะตัดสิ นใจซื้อหรื อใช้บริ การผลิตภัณฑ์)
ชื่อผลิตภัณฑ์

ลักษณะผลิตภัณฑ์

การคา้ ประกัน
การประกันภัย
ค่าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย

ผูข้ ายผลิตภัณฑ์ : ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
ผูอ้ อกผลิตภัณฑ์ : ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : บัตรสิ นเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

บัตรสิ นเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus เป็ นวงเงินสดหมุนเวียนผ่านบัตร คุณสมบัติ คือ
ใช้ในการเบิกถอนเงินสด หรื อ ได้รับโอนเงินเข้าบัญชี หรื อ ผ่อนชาระสิ นค้าและบริ การ หรื อโอนยอดสิ นเชื่อคงค้าง ซึ่งวงเงินจะ
กลับคืนสู่บตั รเมื่อมีการชาระเงินคืน เหมาะสาหรับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการใช้เงินสดหมุนเวียนเพื่อความสะดวกคล่องตัว ชอบ
การชาระคืนแบบอิสระและสามารถควบคุมการชาระคืนได้ดว้ ยตัวเอง
 วงเงินสิ นเชื่อสูงสุด 500,000 บาท และ/หรื อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่ารายได้
 ชาระคืนขั้นต่า 3% หรื อ 500 บาท ตามยอดที่สูงกว่า กรณี บริ การเงินสดกดทันที (Cash Advance) และบริ การเงินสดสัง่ ได้ (Cash
Transfer) และบริ การโอนยอดสิ นเชื่อคงค้าง (Balance Transfer)
 ผ่อนชาระคืนรายเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน สู งสุ ด 60 เดือน กรณี บริ การโอนเงินผ่อนสบาย (Sabai Cash) และบริ การผ่อนสบาย
(Smile Plan)
 บริ การโอนยอดสิ นเชื่อคงค้างจากทุกสถาบันการเงิน (Balance Transfer) ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามที่ธนาคารกาหนด
 อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 28% ต่อปี ขึ้นอยูก่ บั คุณสมบัติของผูถ้ ือบัตร โดยจะแปรผันตามรายได้ต่อเดือนของผูส้ มัคร
 การคานวณอัตราดอกเบี้ย : เป็ นแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) โดยมีการคานวณเป็ นรายวันและให้ถือว่าหนึ่ งปี มี 365 วัน
ไม่ตอ้ งใช้หลักทรัพย์หรื อบุคคลค้าประกัน
1. ค่าใช้ จ่ายที่จ่ายให้ แก่หน่ วยงานราชการ
ค่าอากรแสตมป์
ไม่มี
2. ค่ าใช้ จ่ายที่เป็ นต้ นทุนในการดาเนินการของสถาบัน
การเงิน
ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า
ไม่มี
คาธรรมเนียมรายปี
ไม่มี
ค่าธรรมเนี ยมการเบิกเงินสดจากเครื่ อง ATM
ไม่มี
ค่าใช้จ่ายกรณี เช็คคืน
200 บาท/ครั้ง
ค่าออกบัตรใหม่กรณี หาย/ชารุ ด
200 บาท/ครั้ง
ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชี ของแต่ละงวด
50 บาท/ครั้ง
(สาหรับชุดที่ 2 เป็ นต้นไป)
ค่าขอรหัสประจาตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม
ไม่มี
ค่าตรวจสอบรายการ/ค่าธรรมเนี ยมการขอสาเนา
ไม่มี
ใบบันทึกค่าสิ นค้า/บริ การ
3. ช่ องทางการชาระเงิน
ค่าธรรมเนียม
3.1 ค่าใช้ จ่ายในการชาระเงิน
ชำระที่เคำน์เตอร์ธนำคำรธนชำตทุกสำขำ ทัว่ ประเทศ
ชำระผ่ำนตู้ ATM ธนำคำรธนชำตทัว่ ประเทศ
ชำระผ่ำน Thanachart iNet / Thanachart Connect
ชาระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
(วงเงินกำรรับชำระต่อรำยกำรไม่เกิน 30,000 บำท)
ชำระที่เทสโก้ โลตัส ทุกสำขำ
(วงเงินกำรรับชำระต่อรำยกำรสู งสุดไม่เกิน 49,000 บำท)

กรุงเทพฯ

ภูมภิ าค

ไม่มีค่าธรรมเนี ยม

ช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์
E-Wallet

ยังไม่เปิ ดให้บริ การ

15 บำท/รำยกำร

20 บำท/รำยกำร

ยังไม่เปิ ดให้บริ กำร

10 บำท/รำยกำร

10 บำท/รำยกำร

ยังไม่เปิ ดให้บริ กำร

การชาระคืนเงินกู้

กรณีผดิ นัดชาระหนี้

การชาระเงินกู้ยมื ก่ อนกาหนด

ความเสี่ยงที่สาคัญของ
ผลิตภัณฑ์

ข้ อมูลติดต่ อลูกค้า
รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับ
ผลิตภัณฑ์
ทางเลือกอืน่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์
สินเชื่อ

ชำระที่ทำกำรไปรษณี ย ์
10 บำท/รำยกำร 15 บำท/รำยกำร ยังไม่เปิ ดให้บริ กำร
(วงเงินกำรรับชำระต่อรำยกำรสู งสุดไม่เกิน 50,000 บำท)
จุดรับชำระทรู มนั นี่ / ซีพีเฟรชมำร์ท / ทรู พำร์ทเนอร์
15 บำท/รำยกำร 20 บำท/รำยกำร
15 บำท/รำยกำร
(วงเงินกำรรับชำระต่อรำยกำรสู งสุดไม่เกิน 49,000 บำท)
ชำระที่เอไอเอส ช็อป / ร้ำนเทเลวิช
และจุดรับชำระเงินเอ็มเปย์ สเตชัน่
15 บำท/รำยกำร 15 บำท/รำยกำร
15 บำท/รำยกำร
(วงเงินกำรรับชำระต่อรำยกำรสู งสุดไม่เกิน 49,000 บำท)
บิ๊กซี BIG C
10 บำท/รำยกำร 10 บำท/รำยกำร ยังไม่เปิ ดให้บริ กำร
(วงเงินกำรชำระสู งสุ ดไม่เกิน 49,000 บำทต่อครั้ง)
100 บาท/รอบบัญชี
3.2 ค่าใช้ จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
หากท่านได้รับอนุมตั ิผลิตภัณฑ์บตั รสิ นเชื่ อบุคคลธนชาต FLASH Plus ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องชาระเงินคืน ดังนี้
 กรณี ใช้บริ การเงินสดกดทันที (Cash Advance) ,บริ การเงินสดสัง่ ได้ (Cash Transfer)และบริ การโอนยอดสิ นเชื่อคงค้าง
(Balance Transfer) ชาระคืนขั้นต่า 3% ของยอดค้างชาระหรื อ 500 บาท ตามยอดที่สูงกว่าภายในวันที่ที่ธนาคารกาหนด
(ธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านใบแจ้งยอดบัญชี ) หากชาระหลังจากวันที่ครบกาหนดชาระ ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
 สาหรับบริ การโอนเงินผ่อนสบาย (Sabai Cash) และบริ การผ่อนสบาย (Smile Plan) จะต้องชาระคืนเป็ นรายเดือน ผูก้ จู้ ะต้อง
ผ่อนชาระเงินกูท้ ี่เบิกใช้คืนให้แก่ธนาคารเป็ นรายเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน ตามกาหนดระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด
 จานวนเงินทั้งหมดที่ตอ้ งชาระคืน (คานวณตามอัตราดอกเบี้ยปั จจุบนั ) จะมีการแจ้งให้ท่านทราบผ่านใบแจ้งยอดบัญชี
 หากท่านมีปัญหาในการชาระคืนเงินกูย้ ืมตามเวลาที่กาหนด กรุ ณาแจ้งให้ธนาคารธนชาต ทราบทันที เพื่อร่ วมกันพิจารณา
เงื่อนไขการชาระคืนในรู ปแบบอื่น
 ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็ นอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชาระ ทั้งนี้ เมื่อรวมกับค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายใดๆ แล้วสู งสุดไม่เกิน 28%
 ค่าติดตามทวงถามหนี้ 100 บาท/รอบบัญชี
 สิ ทธิ ในการหักกลบลบหนี้ : ธนาคารมีสิทธิ ในการหักเงินจากบัญชี เงินฝากของท่านที่มีกบั ธนาคารธนชาตเพื่อชาระหนี้
คงค้างที่ท่านมีอยูก่ บั ธนาคาร
 ธนาคารมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาและเรี ยกร้องให้ผกู ้ ชู้ าระหนึ้ สินทั้งหมดตามสัญญาคืนก่อนกาหนดเวลา และดาเนิ นการ
ทางกฎหมายต่อไป
 ธนาคารอาจมอบหมายให้บุคคลที่ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้ เป็ นผูต้ ิดตามทวงถามหนี้ จากท่าน และ/หรื อ ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
แทนธนาคารหรื อขายหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แก่บุคคลภายนอก
หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็ นไปตามประกาศธนาคาร
 สาหรับบริ การโอนเงินผ่อนสบาย (Sabai Cash) กรณี ผกู้ ชู้ าระหนี้ คืนให้แก่ธนาคารเสร็ จสิ้ นก่อนระยะเวลา 12 เดือน ธนาคารจะ
ปรับอัตราดอกเบี้ยเดิมที่ระบุในหนังสื อแจ้งอนุมตั ิสินเชื่ อ เป็ น อัตราดอกเบี้ยสู งสุ ดที่ 28% ต่อปี ตามที่ธนาคารกาหนด โดยเริ่ ม
คานวณนับตั้งแต่วนั ที่ผกู ้ ไู้ ด้รับหรื อถือว่าได้รับเงินกู้ จนถึงวันที่ผกู ้ ชู้ าระหนี้ คืนให้แก่ธนาคารเสร็ จสิ้ น ซึ่ งผูก้ จู้ ะต้องชาระส่ วน
ต่างของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นให้แก่ธนาคารในวันเดียวกันกับวันที่ผกู ้ ชู้ าระหนี้ คืนให้แก่ธนาคารก่อนครบกาหนด
หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็ นไปตามที่ธนาคารประกาศ
 ปั จจัยทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรื อภาวะเงินเฟ้ อ ณ ขณะนั้น อาจส่ งผลต่ออาชี พและ
รายได้ของผูข้ อสิ นเชื่ อ ซึ่งอาจส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการชาระคืนเงินกูไ้ ด้
 ท่านควรจะเก็บรักษารหัส เอ ที เอ็ม (ATM) และข้อมูลของบัญชีเป็ นความลับไม่เปิ ดเผยให้ผอู ้ ื่นทราบ รวมถึงไม่มอบบัตร หรื อ
รหัสกด เอ ที เอ็ม (ATM) ให้บุคคลอื่นใช้แทน
หากข้อมูลที่อยูแ่ ละเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของท่านเปลี่ยนแปลงไป ท่านควรแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบ
ทันทีทาง Thanachart Contact Center โทร. 1770 เพื่อให้การสื่ อสารข้อมูลกับท่านเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
หากท่านมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thanachartbank.co.th หรื อสอบถามรายละเอียดได้ที่
Thanachart Contact Center โทร. 1770
 บัตรเครดิตธนชาต (Credit Card)

คาเตือน : ธนาคารจาเป็ นต้ องดาเนินการทางกฎหมาย หากท่ านไม่ ชาระค่ างวดอย่างสม่าเสมอ
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับได้ถึง: ไม่มีกาหนดระยะเวลา หรื อจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ข้ อมูลเพิม่ เติม :
“ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จดั ตั้งศูนย์คุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การทางการเงินขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้คาปรึ กษา รับและดูแล เรื่ องร้องเรี ยนเกี่ยวกับบริ การ
ทางการเงินและให้ความรู ้ทางการเงินแก่ประชาชน หากท่านไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากการใช้บริ การของสถาบันการเงิน หรื อผูใ้ ห้บริ การทางการเงินที่อยูภ่ ายใต้
การกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถติดต่อศูนย์คุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การทางการเงินได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1213 โทรสาร 0-2283-6151 หรื ออีเมล์
fcc@bot.or.th”

