ตารางการเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภ ัณฑ์
สินเชือส่วนบุคคล
(กรุณาอ่านตารางการเปิ ดเผยข ้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนีและควรศึกษา
รายละเอียดและเงือนไขโดยละเอียดก่อนทีท่านจะตัดสินใจซือหรือ
ใช ้บริการผลิตภัณฑ์)
ชือผลิตภ ัณฑ์

ล ักษณะผลิตภ ัณฑ์

การคําประก ัน
การประก ันภ ัย
ค่าธรรมเนียมและ
้ า่ ย
ค่าใชจ

ผู ้ขายผลิตภัณฑ์ : ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน)
ผู ้ออกผลิตภัณฑ์ : ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน)
ิ เชอบุ
ื คคลธนชาต FLASH Plus
ชือผลิตภัณฑ์ : บัตรสน
ข ้อมูล ณ วันที 1 สิงหาคม 2563

บัตรสินเชือบุคคลธนชาต FLASH Plus เป็ นวงเงินสดหมุนเวียนผ่านบัตร คุณสมบัต ิ คือ
ใช ้ในการเบิกถอนเงินสด หรือ ได ้รับโอนเงินเข ้าบัญชี หรือ ผ่อนชําระสินค ้าและบริการ ซึงวงเงินจะ
่ ัตรเมือมีการชําระเงินคืน เหมาะสําหรับกลุม
กลับคืนสูบ
่ ลูกค ้าทีมีความต ้องการใช ้เงินสดหมุนเวียนเพือ
ความสะดวกคล่องตัว ชอบการชําระคืนแบบอิสระและสามารถควบคุมการชําระคืนได ้ด ้วยตัวเอง
 วงเงินสินเชือสูงสุด 500,000 บาท และ/หรือสูงสุดไม่เกิน 5 เท่ารายได ้
 ชําระคืนขันตํา 3% กรณีบริการเงินสดกดทันที (Cash Advance) และบริการเงินสดสังได ้ (Cash
Transfer)
 ผ่อนชําระคืนรายเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน สูงสุด 60 เดือน กรณีบริการโอนเงินผ่อนสบาย (Sabai Cash)
และบริการผ่อนสบาย (Smile Plan)
 อัตราดอกเบียไม่เกิน 25% ต่อปี
 การคํานวณอัตราดอกเบีย : เป็ นแบบลดต ้นลดดอก (Effective Rate) โดยมีการคํานวณเป็ นรายวัน
และให ้ถือว่าหนึงปี มี 365 วัน
ไม่ต ้องใช ้หลักทรัพย์หรือบุคคลคําประกัน
้ า
1. ค่าใชจ
่ ยทีจ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
ค่าอากรแสตมป์
ไม่มี
้ า
2. ค่าใชจ
่ ยทีเป็นต้นทุนในการดําเนินการ
ของสถาบ ันการเงิน
ค่าธรรมเนียมแรกเข ้า
ไม่มี
คําธรรมเนียมรายปี
ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดจากเครือง ATM
ไม่ม ี
้จ่
ค่าใช ายกรณีเช็คคืน
200 บาท/ ครัง
ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชํารุด
200 บาท/ ครัง
ค่าขอใบแจ ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด
50 บาท/ ครัง
(สําหรับชุดที 2 เป็ นต ้นไป)
ค่าขอรหัสประจําตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม
ไม่มี
ค่าตรวจสอบรายการ/ค่าธรรมเนียมการขอ
ไม่มี
สําเนา ใบบันทึกค่าสินค ้า/บริการ
3. ช่องทางการชําระเงิน
ค่าธรรมเนียม
ช่องทาง
้ า
3.1 ค่าใชจ
่ ยในการชําระเงิน
กรุงเทพฯ
ภูมภ
ิ าค
อิเล็ กทรอนิกส ์
E-Wallet
ชําระทีเคาน์เตอร์ธนาคารธนชาตทุกสาขา
ทัวประเทศ
ไม่มค
ี า่ ธรรมเนียม
ยังไม่เปิ ดให ้บริการ
ชําระผ่านตู ้ ATM ธนาคารธนชาตทัวประเทศ
ชําระผ่าน Thanachart iNet / Thanachart
Connect
ชําระทีเคาน์เตอร์เซอร์วส
ิ
15 บาท/
20 บาท/
ยังไม่เปิ ดให ้บริการ
(วงเงินการรับชําระต่อรายการสูงสุดไม่เกิน
รายการ
รายการ
30,000 บาท)
ชําระทีเทสโก ้ โลตัส ทุกสาขา
10 บาท/
10 บาท/
ยังไม่เปิ ดให ้บริการ
(วงเงินการรับชําระต่อรายการสูงสุดไม่เกิน
รายการ
รายการ
49,000 บาท)
ชําระทีทําการไปรษณีย ์
10 บาท/
15 บาท/
ยังไม่เปิ ดให ้บริการ
(วงเงินการรับชําระต่อรายการสูงสุดไม่เกิน
รายการ
รายการ
50,000 บาท)
จุดรับชําระทรูมันนี / ซีพเี ฟรชมาร์ท / ทรู
15 บาท/
20 บาท/
15 บาท/รายการ
พาร์ทเนอร์
รายการ
รายการ
(วงเงินการรับชําระต่อรายการสูงสุดไม่เกิน
49,000 บาท)
ชําระทีเอไอเอส ช็อป / ร ้านเทเลวิชและจุดรับ
15 บาท/
15 บาท/
15 บาท/รายการ
ชําระเงินเอ็มเปย์ สเตชัน
รายการ
รายการ
(วงเงินการรับชําระต่อรายการสูงสุดไม่เกิน
49,000 บาท)

การชําระคืนเงินกู ้

กรณีผด
ิ น ัดชําระหนี

การชําระเงินกูย
้ ม
ื
ก่อนกําหนด

ความเสียงทีสําค ัญ
ของผลิตภ ัณฑ์

ข้อมูลติดต่อลูกค้า
รายละเอียดเพิมเติม
เกียวก ับผลิตภ ัณฑ์
ทางเลือกอืนในกลุม
่
ิ เชือ
ผลิตภ ัณฑ์สน

ชําระทีบิกซี (BIG C)
10 บาท/
10 บาท/
ยังไม่เปิ ดให ้บริการ
(วงเงินการรับชําระต่อรายการสูงสุดไม่เกิน
รายการ
รายการ
49,000 บาท)
้ า
3.2 ค่าใชจ
่ ยในการติดตามทวงถามหนี
100 บาท/รอบบัญชี
หากท่านได ้รับอนุมัตผ
ิ ลิตภัณฑ์บัตรสินเชือบุคคลธนชาต FLASH Plus ท่านมีหน ้าทีทีจะต ้องชําระเงินคืน
ดังนี
 กรณีใช ้บริการเงินสดกดทันที (Cash Advance) ,บริการเงินสดสังได ้ (Cash Transfer) ชําระคืนขันตํา
3% ของยอดค ้างชําระ หากชําระหลังจากวันทีครบกําหนดชําระ ท่านจะมีภาระค่าใช ้จ่ายเพิมขึน
 สําหรับบริการโอนเงินผ่อนสบาย (Sabai Cash) และบริการผ่อนสบาย (Smile Plan) จะต ้องชําระคืน
เป็ นรายเดือน ผู ้กู ้จะต ้องผ่อนชําระเงินกู ้ทีเบิกใช ้คืนให ้แก่ธนาคารเป็ นรายเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน ตาม
กําหนดระยะเวลาทีธนาคารกําหนด
 จํานวนเงินทังหมดทีต ้องชําระคืน (คํานวณตามอัตราดอกเบียปั จจุบัน) จะมีการแจ ้งให ้ท่านทราบผ่าน
ใบแจ ้งยอดบัญชี
 หากท่านมีปัญหาในการชําระคืนเงินกู ้ยืมตามเวลาทีกําหนด กรุณาแจ ้งให ้ธนาคารธนชาต ทราบทันที
เพือร่วมกันพิจารณาเงือนไขการชําระคืนในรูปแบบอืน
 ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบียเป็ นอัตราดอกเบียผิดนั ดชําระ ทังนีเมือรวมกับค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช ้จ่ายใดๆแล ้วสูงสุดไม่เกิน 25%
 ค่าติดตามทวงถามหนี 100 บาท/รอบบัญชี
ิ ธิในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านทีมีกับธนาคารธน
 สิทธิในการหักกลบลบหนี : ธนาคารมีสท
ชาตเพือชําระหนีคงค ้างทีท่านมีอยูก
่ ับธนาคาร
ิ ธิบอกเลิกสัญญาและเรียกร ้องให ้ผู ้กู ้ชําระหนึสินทังหมดตามสัญญาคืนก่อนกําหนดเวลา
 ธนาคารมีสท
และดําเนินการทางกฎหมายต่อไป
 ธนาคารอาจมอบหมายให ้บุคคลทีประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนีเป็ นผู ้ติดตามทวงถามหนีจากท่าน
และ/หรือ ผู ้ทีเกียวข ้องแทนธนาคารหรือขายหนีทีไม่กอ
่ ให ้เกิดรายได ้แก่บค
ุ คลภายนอก
หมายเหตุ:ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม ซึงจะเป็ นไปตามประกาศธนาคาร
 สําหรับบริการโอนเงินผ่อนสบาย (Sabai Cash) กรณีผู ้กู ้ชําระหนีคืนให ้แก่ธนาคารเสร็จสินก่อน
ิ เชือ เป็น อัตรา
ระยะเวลา 12 เดือน ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบียเดิมทีระบุในหนังสือแจ ้งอนุมัตส
ิ น
ดอกเบียสูงสุดที 25% ต่อปี ตามทีธนาคารกําหนด โดยเริมคํานวณนับตังแต่วน
ั ทีผู ้กู ้ได ้รับหรือถือว่า
ได ้รับเงินกู ้ จนถึงวันทีผู ้กู ้ชําระหนีคืนให ้แก่ธนาคารเสร็จสิน ซึงผู ้กู ้จะต ้องชําระส่วนต่างของดอกเบียที
เกิดขึนให ้แก่ธนาคารในวันเดียวกันกับวันทีผู ้กู ้ชําระหนีคืนให ้แก่ธนาคารก่อนครบกําหนด
หมายเหตุ: เงือนไขเป็ นไปตามทีธนาคารประกาศ
 ปั จจัยทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือภาวะเงินเฟ้ อ ณ ขณะนัน
อาจส่งผลต่ออาชีพและรายได ้ของผู ้ขอสินเชือ ซึงอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชําระคืน
เงินกู ้ได ้
 ท่านควรจะเก็บรักษารหัสเอ ที เอ็ม (ATM) และข ้อมูลของบัญชีเป็ นความลับไม่เปิ ดเผยให ้ผู ้อืนทราบ
รวมถึงไม่มอบบัตร หรือรหัสกดเอ ที เอ็ม (ATM) ให ้บุคคลอืนใช ้แทน
หากข ้อมูลทีอยู่และเบอร์โทรศัพท์ตด
ิ ต่อของท่านเปลียนแปลงไป ท่านควรแจ ้งรายละเอียดของการ
เปลียนแปลงให ้ธนาคารทราบทันทีทาง Thanachart Contact Center โทร. 1770 เพือให ้การสือสาร
ข ้อมูลกับท่านเป็ นไปอย่างรวดเร็ว
หากท่านมีข ้อสงสัยเพิมเติม ท่านสามารถเข ้าไปดูรายละเอียดเพิมเติมได ้ที www.thanachartbank.co.th
หรือสอบถามรายละเอียดได ้ที Thanachart Contact Center โทร. 1770
 บัตรเครดิตธนชาต (Credit Card)

คําเตือน : ธนาคารจําเป็นต้องดําเนินการทางกฎหมาย หากท่านไม่ชําระค่างวดอย่างสมําเสมอ
ข ้อมูลในเอกสารฉบับนี มีผลใช ้บังคับได ้ถึง: ไม่มก
ี ําหนดระยะเวลา หรือจนกว่าจะมีการเปลียนแปลง
ข้อมูลเพิมเติม :
“ธนาคารแห่งประเทศไทยได ้จัดตังศูนย์คุ ้มครองผู ้ใช ้บริการทางการเงินขึน โดยมีวัตถุประสงค์เพือให ้คําปรึกษา รับและ
ดูแล เรืองร ้องเรียนเกียวกับบริการทางการเงินและให ้ความรู ้ทางการเงินแก่ประชาชน หากท่านไม่ได ้รับความเป็ นธรรมจากการใช ้
บริการของสถาบันการเงิน หรือผู ้ให ้บริการทางการเงินทีอยูภ
่ ายใต ้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถติดต่อ
ศูนย์คุ ้มครองผู ้ใช ้บริการทางการเงินได ้ทีหมายเลขโทรศัพท์ 1213 โทรสาร 0-2283-6151 หรืออีเมล์ fcc@bot.or.th”

