ผูขายผลิตภัณฑ

บร�ษัท เคบี เจ แคปปตอล จำกัด

ผูออกผลิตภัณฑ

บร�ษัท เคบี เจ แคปปตอล จำกัด

ชื่อผลิตภัณฑ

สินเชื่อบัตรกดเง�นสด แคชจอย อีซี่

วัน เดือน ป

13 ธันวาคม 2564

1.ผลิตภัณฑนี้คืออะไร
สินเชื่อบัตรกดเง�นสดแคชจอย อีซี่ (Kashjoy easy card) เปนบัตรกดเง�นสดประเภทสินเชื่อหมุนเว�ยนสวนบุคคล (Revolving Loan)
ที่ไมตองมีหลักทรัพยหร�อผูค้ำประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดตนลดดอก เพ�่อเปนวงเง�นสดสำรองไว ใชจายในยามฉุกเฉิน หร�อใน
โอกาสพ�เศษ ใหทานมีความคลองตัวในการใชจายในชีว�ตประจำวัน เมื่อทานสมัครใชบร�การและไดรับการอนุมัติแลวบร�ษัทฯ จะดำเนิน
การจัดสงบัตรกดเง�นสดแคชจอย อีซี่ เพ�่อใชเบิกถอนเง�นสด ผลิตภัณฑนี้มีวัตถุประสงคเพ�่อใช ในการเบิกถอนเง�นสด หร�อใช ในการ
ผอนชำระคาสินคาหร�อคาบร�การได

2.ผลิตภัณฑนี้มีลักษณะสำคัญอะไรบาง
อัตราดอกเบี้ย คาปรับ คาบร�การ คาธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไมเกิน 25% ตอป หร�อสูงสุดไมเกินอัตราที่ประกาศธนาคารแหง
ประเทศไทยกำหนด
วงเง�นอนุมัติสูงสุดไมเกิน 5 เทาของรายได สำหรับลูกคาที่มีรายไดเฉลี่ยตั้งแต 30,000 บาทข�้นไป และวงเง�นอนุมัติสูงสุดไมเกิน
1.5 เทาของรายได เฉพาะลูกคาทีม่ รี ายไดเฉลีย่ นอยกวา 30,000 บาท ทัง้ นีเ้ ปนไปตามหลักเกณฑทธ่ี นาคารแหงประเทศไทยกำหนด
ผูสมัครจะไดรับบัตรกดเง�นสดแคชจอย อีซี่ (Kashjoy easy card) ภายใน 14 วันหลังจากไดรับการอนุมัติ เพ�ยงมีคุณสมบัติและ
เอกสารประกอบการสมัครเปนไปตามหลักเกณฑที่บร�ษัทฯ กำหนด
รอรับผลการพ�จารณาสินเชื่อทาง SMS โดยสามารถใชบร�การสั่งโอนเง�นเขาบัญชีธนาคารไดทันที เมื่อไดรับการอนุมัติ
เบิกถอนเง�นสดผานบร�การสั่งโอนเง�นเขาบัญชี ไมมีคาธรรมเนียม หร�อผานเคร�่อง ATM ของธนาคารพันธมิตร คาธรรมเนียม
ขึ้นอยูกับเง�่อนไขของแตละธนาคารที่ทานใชบร�การและไมจำกัดจำนวนครั้งของการถอนเง�นสดในแตละวัน ทั้งนี้ ข�้นอยูกับวงเง�นที่ได
รับอนุมัติหร�อตามวงเง�นคงเหลือในบัญชี
ระยะเวลาการกูยืมข�้นอยูกับยอดเง�นในการแบงชำระในแตละงวด หร�อตามที่ตกลงใชบร�การ
- กรณีเบิกถอนเง�นสดโดยสามารถชำระเต็มจำนวนหร�อเลือกชำระตามยอดเง�นชำระขั้นต่ำ 2.5% ของยอดที่เร�ยกเก็บ
หร�อ 200 บาท แลวแตจำนวนใดจะสูงกวา (กำหนดใหเลือกชำระจำนวนที่สูงกวา)
- กรณีผอนชำระสินคา ตามจำนวนเง�นที่กำหนดตามงวดการผอนกับบร�ษัทฯ
การคำนวณดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเง�น บร�ษัทฯ จะคำนวณเปนรายวันจากยอดเง�นตนคางชำระ นับจากวันที่ทำ
รายการหร�อถือวาไดทำรายการจนถึงวันที่มีการชำระคืนครบถวน

3.ผลิตภัณฑนี้มีคาธรรมเนียม/บร�การอะไรบาง
อัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมสำหรับการเบิกถอนเง�นสด
1.ดอกเบี้ย คาปรับ คาบร�การ คาธรรมเนียมใดๆ
1.1 คาธรรมเนียมแรกเขา
1.2 คาธรรมเนียมรายป
1.3 ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเง�น
แบบลดตนลดดอก
1.4 คาปรับกรณีชำระคืนกอนกำหนด
1.5 ดอกเบี้ยผิดนัด
อัตราผอนชำระคืนขั้นต่ำ
2.คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานราชการ
2.1 คาอากรแสตมป
3.คาใชจายที่จายใหแกบุคคลอื่นหร�อหนวยงานภายนอก
3.1 คาใชจายการถอนเง�น
เบิกถอนเง�นสดจากตู ATM ธนาคารไทยพาณิชย
โอนเง�นเขาบัญชีธนาคาร
3.2 คาใชจายในการชำระเง�น
ชำระผานชองทางธนาคาร
ธ.ไทยพาณิชย
ธ.กรุงไทย
ธ.กรุงศร�อยุธยา
ธ.กสิกรไทย
ธ.กรุงเทพ
ธ.ซีไอเอ็มบีไทย
ธ.ยูโอบี
ธ.ทหารไทยธนชาต
ชำระที่จ�ดบร�การรับชำระ
เคานเตอรรับชำระโลตัส ทุกสาขา
เคานเตอร Jaymart Pay-Point
เคานเตอรเซอรว�ส
3.3 คาใชจายในการตรวจสอบขอมูลเครดิต
3.4 คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้

4.คาใชจายที่เปนตนทุนในการดำเนินงานของบร�ษัท
4.1 คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้

4.2 คาใชจายกรณีเช็คคืน (ไมเกิน 200 บาทตอครั้ง)
4.3 คาออกบัตรใหมกรณีบัตรหาย/ชำรุด (กรณีใชบัตรในการเบิกถอน)
4.4 คาขอใบแจงยอดบัญชีของแตละงวด (ชุดที่ 2 เปนตนไป)
4.5 คาขอตรวจสอบรายการ

ไมมี
ไมมี
สูงสุดไมเกิน 25% ตอป
ไมมี
บร�ษัทจะคิดอัตราดอกเบี้ยเพ��มอีกไมเกิน 3% ตอปของจำนวนเง�น
ที่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ�นแตไมเกิน 25% ตอป
2.5% ของยอดเง�นคงคาง หร�อไมต่ำกวา 200 บาท
1 บาท ทุกๆ วงเง�นสินเชื่อ 2,000 บาท
หร�อ เศษของวงเง�นสินเชื่อ 2,000 บาท

13 บาท/ครั้ง
ไมมีคาธรรมเนียม

8 - 10 บาท/ครั้ง
15 บาท/ครั้ง
15 - 20 บาท/ครั้ง
15 - 25 บาท/ครั้ง
15 - 30 บาท/ครั้ง
15 - 20 บาท/ครั้ง
10 บาท/ครั้ง
5 บาท/ครั้ง
10 บาท (ทั่วประเทศ)
15 บาท (ทั่วประเทศ)
15 - 20 บาท/ครั้ง
ไมเกิน 12 บาท/ครั้ง
ไมเกิน 50 บาทตอรอบการทวงถามหนี้
ในกรณีที่มียอดคางชำระหนึ่งงวดและมีหนี้คางชำระ
ตั้งแต 1,000 บาทข�้นไป/ไมเกิน 100 บาทตอรอบ
การทวงถามหนี้ ในกรณีที่มียอดคงคางชำระมากกวา
หนึ่งงวดและมีหนี้คางชำระตั้งแต 1,000 บาทข�้นไป

ไมเกิน 50 บาทตอรอบการทวงถามหนี้
ในกรณีที่มียอดคางชำระหนึ่งงวดและมีหนี้คางชำระ
ตั้งแต 1,000 บาทข�้นไป/ไมเกิน 100 บาทตอรอบ
การทวงถามหนี้ ในกรณีที่มียอดคงคางชำระมากกวา
หนึ่งงวดและมีหนี้คางชำระตั้งแต 1,000 บาทข�้นไป
200 บาท/ครั้ง
100 บาท/ครั้ง
100 บาท/ครั้ง
100 บาท/ครั้ง

4.การชำระเง�น
สำหรับการเบิกถอนเง�นสด
วันสรุปยอดบัญชี : ทุกวันที่ 10 ของเดือน
วันครบกำหนดชำระเง�น : ทุกวันที่ 1 ของเดือน
เลือกชำระคืนในรูปแบบที่ตองการ ไดดังนี้ :
ชำระคืนขั้นต่ำ 2.5% ของยอดคงคางตามใบแจงยอดการใชจายสินเชื่อ/ใบเสร็จรับเง�น หร�อไมนอยกวา 200 บาท
ข�้นอยูกับจำนวนใดจะสูงกวา (กำหนดใหเลือกชำระจำนวนที่สูงกวา)
ชำระคืนมากกวาขั้นต่ำที่กำหนด
ชำระคืนแบบเต็มจำนวน
สำหรับการผอนชำระสินคา
วันสรุปยอดบัญชี : ทุกวันที่ 10 ของเดือน
วันครบกำหนดชำระเง�น : ทุกวันที่ 1 ของเดือน
ชำระคืน : จำนวนเง�นที่กำหนดตามงวดการผอนกับบร�ษัทฯ
ชองทางการชำระเง�น ดังนี้
ชองทางการชำระเง�น
1.ชำระผานธนาคารไทยพาณิชย
2.ชำระผานธนาคารกรุงไทย

คาธรรมเนียมการชำระเง�น
8 - 10 บาท/ครั้ง
15 บาท/ครั้ง

3.ชำระผานธนาคารกรุงศร�อยุธยา

15 - 20 บาท/ครั้ง

4.ชำระผานธนาคารกสิกรไทย

15 - 25 บาท/ครั้ง

5.ชำระผานธนาคารกรุงเทพ

15 - 30 บาท/ครั้ง

6.ชำระผานธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

15 - 20 บาท/ครั้ง

7.ชำระผานธนาคารยูโอบี

10 บาท/ครั้ง

8.ชำระผานธนาคารหทารไทยธนชาต

5 บาท/ครั้ง

9.จ�ดบร�การรับชำระเคานเตอรโลตัส ทุกสาขา

10 บาท (ทั่วประเทศ)

10.จ�ดบร�การรับชำระเคานเตอร Jaymart Pay-Point

15 บาท (ทั่วประเทศ)

11.จ�ดบร�การรับชำระเคานเตอรเซอรว�ส

15 - 20 บาท/ครั้ง

5.การคำนวณดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเง�น
ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม
การใชวงเง�นในแตละงวด
ชำระคืนเง�นตนในแตละงวด
เง�นตนคงคางในแตละงวด

= เง�นตนคงคางสิน� งวดทีแ่ ลว X อัตราดอกเบีย้ และคาธรรมเนียมการใชวงเง�นตอป X จำนวนวันในแตละรอบบัญชี
365 วัน
= จำนวนเง�นที่ชำระตอเดือน – คาใชจายอื่นๆ – ดอกเบี้ย และคาธรรมเนียมการใชวงเง�นในแตละงวด
= เง�นตนคงคางในงวดที่แลว – เง�นตนที่ชำระในงวดนี้

หมายเหตุ: โดยยอดเง�นที่ชำระเขามาในแตละรอบบัญชี บร�ษัทฯ จะนำไปตัดคาใชจาย คาธรรมเนียมอื่นๆ (ถามี) คาธรรมเนียมการใชวงเง�น ดอกเบี้ย และเง�นตน ตามลำดับ

6.การเบิกถอนเง�น
1.ถอนเง�นสดผานบร�การสั่งโอนเง�นเขาบัญชี
ไมมีคาธรรมเนียมบร�การสั่งโอนเง�นเขาบัญชี
ไมจำกัดจำนวนครั้งของบร�การสั่งโอนเง�นเขาบัญชีในแตละวัน ทั้งนี้ข�้นอยูกับวงเง�นที่ไดรับอนุมัติ
2.ถอนเง�นสดผานเคร�่อง ATM ของธนาคารพันธมิตร (ธ.ไทยพาณิชย)
คาธรรมเนียมในการกดเง�นสด 13 บาท/ครั้ง ซึ่งคาธรรมเนียมการถอนเง�นจะหักจากวงเง�นในบัตรของลูกคา ณ ตอนที่ทำ
รายการกดเง�น และจะแจงรายละเอียดในใบแจงการชำระเง�นรอบถัดไป
ถอนเง�นสดขั้นต่ำ 100 บาทข�้นไป สูงสุดไมเกิน 20,000 บาท (ตอครั้ง) วงเง�นสูงสุดในการเบิกถอนเง�นสดตอครั้งข�้นอยูกับ
เง�่อนไขของ ATM แตละธนาคารฯ ที่ทานใชบร�การ หร�อตามวงเง�นคงเหลือในบัญชี

7.ทานจะไดรับแจงใหชำระหนี้หร�อคาธรรมเนียมตางๆ อยางไร
บร�ษัทฯ จะจัดสงใบแจงยอดชำระบัญชีสินเชื่อ ใหทานทราบลวงหนากอนถึงวันครบกำหนดชำระเปนเวลาไมนอยกวา 10 วัน ผานทาง
ชองทางไปรษณีย หร�อไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ตามที่ทานไดแจงไว เพ�่อเปนหลักฐานใหทานดำเนินการตรวจสอบ และ
ดำเนินการชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด

8.ผลิตภัณฑนี้มีขอกำหนดและอาจทำใหทานมีภาระหนาที่อะไรบาง
คางวดผอนชำระคืนรายเดือน ในกรณีที่ทานใชบร�การเบิกถอนเง�นกูจากทุกชองทาง สามารถเลือกชำระตามยอดเง�นชำระ
ขั้นต่ำ 2.5% ของยอดที่เร�ยกเก็บ หร�อ 200 บาท แลวแตจำนวนใดจะสูงกวาหร�อชำระเกินกวาจำนวนเง�นขั้นต่ำที่กำหนด หร�อ
ชำระคืนเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจงยอด
จำนวนเง�นทั้งหมดที่ตองชำระคืนตลอดอายุสัญญา จำนวนเง�นกูยืมทั้งหมดรวม กับดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ
คำนวณนับจากวันที่กูยืมจนถึงวันครบกำหนดชำระ
บร�ษัทฯ จะออกใบเสร็จรับเง�น หร�อหลักฐานการชำระเง�นใหแกทานตามจำนวนที่ไดรับชำระ
ทานจะตองลงลายมือชื่อในชองที่กำหนดใหดานหลังบัตรกดเง�นสดฯ ทันทีที่ไดรับบัตรกดเง�นสดฯ และเก็บรักษาบัตรกดเง�นสดฯ
และรหัสประจำตัว (Personal Identification Number หร�อ ATM PIN)ไวเปนอยางดี โดยไมเปดเผยรหัสประจำตัว (Personal
Identification Number หร�อ ATM PIN) หร�อขอมูลเกี่ยวกับบัตรกดเง�นสดฯ ใหบุคคลอื่นทราบ รวมถึงไมสงมอบ หร�อโอน
หร�อแลกเปลี่ยนบัตรกดเง�นสดฯ หร�อรหัสประจำตัว (Personal Identification Number หร�อ ATM PIN) ใหบุคคลอื่นใชแทน
หร�อครอบครองแทนทาน

9.อะไรจะเกิดข�้นหากทานไมสามารถปฎิบัติตามขอกำหนดและภาระหนาที่ ได
บร�ษัทฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ยเพ��มอีกไมเกิน 3% ตอป ของจำนวนเง�นที่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ�น แตไมเกิน 25% ตอป
กรณีการชำระคืนไมเปนไปตามเง�่อนไขหร�อคางชำระ ทานจะมีภาระคาติดตามทวงถามหนี้ ดังนี้ กรณีทานมีสินเชื่อคางชำระกับ
บร�ษัทฯ ตั้งแต 1,000 บาทข�้นไป คางชำระจำนวน 1งวด คาติดตามทวงถามหนี้ 50 บาทตอรอบการทวงถามหนี้ กรณีคางชำระ
1,000 บาทข�้นไป คางชำระมากกวา 1 งวด คาติดตามทวงถามหนี้ 100 บาทตอรอบการทวงถามหนี้
บร�ษทั ฯ มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญา ดำเนินการทางกฎหมายตอไป หร�อระงับการใชวงเง�นสินเชือ่ หากทานผิดนัดชำระหนี้ ผิดสัญญา
หร�อเง�่อนไขอื่นประการใดตามขอกำหนดและเง�่อนไขของบร�ษัทฯ

10.อะไรจะเกิดข�้นหากทานชำระเง�นกูยืมกอนครบกำหนด
สินเชื่อบัตรกดเง�นสดแคชจอย อีซี่ เปนบัตรกดเง�นสดประเภทสินเชื่อหมุนเว�ยนสวนบุคคล (Revolving Loan) วงเง�นสินเชื่อเปนวงเง�น
หมุนเว�ยนทานสามารถชำระคืนกอนครบกำหนดเมื่อใดก็ ไดตามที่ทานตองการ โดยเมื่อมีการชำระเง�นคืน จำนวนเง�นดังกลาวที่มีการหัก
ดอกเบี้ย และคาธรรมเนียมตางๆ ของบร�ษัทฯ จะหมุนเว�ยนกลับมาเปนวงเง�นในบัตรกดเง�นสดฯ ที่สามารถเบิกถอนไดอีก เพ�่อเปนวงเง�น
สำรองใหทานมีความคลองตัวในการใชจายในชีว�ตประจำวัน

11.ทานจะตองมีผูค้ำประกันหร�อหลักประกันหร�อไม
ไมตองมีหลักทรัพย หร�อ ผูค้ำหลักประกัน

12.ผลิตภัณฑนี้มีความเสี่ยงที่สำคัญอะไรบาง
กรุณาตรวจสอบความถูกตองของบัตรกดเง�นสดฯ พรอมลงลายมือชือ่ ในชองลายเซ็นตดา นหลังบัตรทันทีท่ีไดรบั บัตรกดเง�นสดฯ
ดวยปากกาลูกลื่น
เพ�่อความปลอดภัย ไมควรเก็บบัตรกดเง�นสดฯ และรหัสประจำตัว (Personal Identification Number หร�อ ATM PIN) 4 หลัก
ไว ในที่เดียวกัน รหัสประจำตัว (Personal Identification Number หร�อ ATM PIN) เปนรหัสลับสวนบุคคล ไมควรเปดเผยให
บุคคลอืน่ ทราบ รวมถึงไมสง มอบ หร�อโอน หร�อแลกเปลีย่ นบัตรกดเง�นสดฯ หร�อรหัสประจำตัว (Personal Identification Number
หร�อ ATM PIN) ใหบุคคลอื่นใชแทน หร�อครอบครองแทนทาน
ในกรณีบัตรกดเง�นสดฯ สูญหายหร�อตกอยูในความครอบครองของบุคคลอื่นหร�อไมวากรณีใดๆ ทานสามารถแจงอายัดบัตร
กดเง�นสดฯ ไดที่ศูนยบร�การลูกคาสัมพันธโทรหมายเลข 1258 ระหวางเวลา 8.30 - 20.00 น.ทุกวัน
หากทานมีปญหาในการชำระคืนเง�นกูตามระยะเวลาที่กำหนด กรุณาแจงใหบร�ษัทฯ ทราบทันที เพ�่อรวมกันพ�จารณาเง�่อนไข
การชำระคืนในรูปแบบอื่น

13.ทานจะไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงขอกำหนดและเง�่อนไข รวมถึงอัตราดอกเบี้ยหร�อคาธรรมเนียมตางๆ อยางไร
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขผลิตภัณฑหร�อการใหบร�การ บร�ษัทฯ จะดำเนินการดังนี้
1. กรณีการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขผลิตภัณฑหร�อบร�การที่มีผลกระทบตอการใชบร�การของลูกคา เชน การปรับคาธรรมเนียมการใช
ผลิตภัณฑหร�อบร�การทางการเง�นที่สอดคลองกับตนทุนที่เพ��มข�้น การเปลี่ยนแปลงชองทางการใหบร�การ การเปลี่ยนแปลงเง�่อนไข
หร�อสิทธิประโยชนของผลิตภัณฑหร�อบร�การทางการเง�น การเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดชำระหนี้ บร�ษัทฯ จะแจงขอมูลที่เปลี่ยน
แปลงใหลูกคาทราบลวงหนา 30 วัน
2. กรณีการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขผลิตภัณฑหร�อการใหบร�การที่สงผลใหลูกคาเกิดภาระหร�อความเสี่ยงเพ��มเติม เชน การเพ��มวงเง�น
บัตรกดเง�นสด การเปลีย่ นแปลงว�ธกี ารแจงขอมูลและเอกสารตางๆ จากเดิมอาจอยูใ นรูปแบบสิง� พ�มพ จดหมาย จดหมายลงทะเบียน
มาอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส นั้น ลูกคามีสิทธิตัดสินใจเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขในการใชผลิตภัณฑหร�อบร�การ โดยลูกคาที่
ประสงคจะเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขในการใชผลิตภัณฑหร�อบร�การดังกลาวจะตองใหความยินยอมแกบร�ษัท ภายในระยะเวลาและว�ธี
การที่บร�ษัทฯ กำหนด

14.ทานควรทำอยางไร หากรายละเอียดในการติดตอของทานเปลี่ยนแปลง
ทานควรแจงบร�ษทั ฯ ทันที เพ�อ่ ใหการสือ่ สารขอมูลระหวางทานกับบร�ษทั ฯ เปนไปอยางถูกตองและรวดเร็ว โดยทานสามารถดำเนินการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลการติดตอได ดังนี้
1. ติดตอดวยตนเองที่สำนักงาน สาขา บูธ เคบีเจ หร�อสาขาเจมารท ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยกรอกแบบฟอรมเปลี่ยนแปลงขอมูล
พรอมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจร�งแกเจาหนาที่
2. ติดตอศูนยบร�การลูกคาสัมพันธ โทรหมายเลข 1258 ระหวางเวลา 8.30 - 20.00 น.ทุกวัน
3. สงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกตอง) พรอมระบุขอมูลที่ทานตองการเปลี่ยนแปลง
สงเอกสารได 3 ชองทางดังนี้
3.1) อีเมล (Email): cs@kbjcapital.co.th นำสงไฟล ในรูปแบบ PDF เทานั้น ไมรวมไฟลภาพทุกชนิด
3.2) โทรสาร (Fax): หมายเลข 02-161-3399
3.3) ไลนแอด (Line@): @kashjoyofficial
3.4) ไปรษณีย (Post office): ศูนยบร�การลูกคาสัมพันธ บร�ษัท เคบี เจ แคปปตอล เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปตอล
เซ็นเตอร ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

15.รายละเอียดเพ��มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑและชองทางการติดตอ
สอบถามไดที่สาขา/บูธ เคบีเจ หร�อสาขาเจมารท ทุกสาขาทั่วประเทศ หร�อที่ บร�ษัท เคบี เจ แคปปตอล เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ
แคปปตอล เซ็นเตอร ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Website: www.kbjcapital.co.th
ศูนยบร�การลูกคาสัมพันธ โทรหมายเลข 1258 ระหวางเวลา 8.30 - 20.00 น.ทุกวัน
Line@: @kashjoyofficial
เพ�่อใชประกอบการตัดสินใจในการสมัครใชบร�การผลิตภัณฑทางการเง�นดังกลาว ในกรณีที่ลูกคาตกลงใชบร�การผลิตภัณฑทางการเง�น
ดังกลาวแลว ลูกคาจะผูกพันตามคำขอใชบร�การ และเง�่อนไขในสัญญาสินเชื่อของบร�การ หร�อผลิตภัณฑทางการเง�นที่ทานดำเนินการสมัคร
คำตัดสินของบร�ษัทถือเปนที่สุดขอมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลบังคับใช ไดตั้งแตวันนี้เปนตนไป จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง

คำเตือน: บร�ษัทฯ จำเปนตองดำเนินการทางกฎหมาย หากทานไมชำระคางวดอยางสม่ำเสมอ
ขอมูลเพ��มเติม: รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย คาปรับ คาบร�การคาธรรมเนียมใดๆ และคาใชจายตามที่ไดจายจร�งและพอสมควร
แกเหตุเกี่ยวกับสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกำกับที่มิใชสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเปนประกัน เร��มใชตั้งแตวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เปนตนไป

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย คาปรับ คาบร�การ คาธรรมเนียมใดๆ และคาใชจายตามที่ ไดจายจร�ง
และพอสมควรแกเหตุเกี่ยวกับการใชบร�การผอนชำระสินคา
เร��มใชตั้งแตวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564
1.ดอกเบี้ย คาปรับ คาบร�การ คาธรรมเนียมใดๆ
1.1 คาธรรมเนียมแรกเขา
1.2 คาธรรมเนียมรายป
1.3 ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเง�น
แบบลดตนลดดอก
1.4 คาปรับกรณีชำระคืนกอนกำหนด
1.5 ดอกเบี้ยผิดนัด
อัตราผอนชำระคืนขั้นต่ำ
2.คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานราชการ
2.1 คาอากรแสตมป
3.คาใชจายที่จายใหแกบุคคลอื่นหร�อหนวยงานภายนอก
3.1 คาใชจายการถอนเง�น
เบิกถอนเง�นสดจากตู ATM ธนาคารไทยพาณิชย
โอนเง�นเขาบัญชีธนาคาร
3.2 คาใชจายในการชำระเง�น
ชำระผานชองทางธนาคาร
ธ.ไทยพาณิชย
ธ.กรุงไทย
ธ.กรุงศร�อยุธยา
ธ.กสิกรไทย
ธ.กรุงเทพ
ธ.ซีไอเอ็มบีไทย
ธ.ยูโอบี
ธ.ทหารไทยธนชาต
ชำระที่จ�ดบร�การรับชำระ
เคานเตอรรับชำระโลตัส ทุกสาขา
เคานเตอร Jaymart Pay-Point
เคานเตอรเซอรว�ส
3.3 คาใชจายในการตรวจสอบขอมูลเครดิต
3.4 คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้

4.คาใชจายที่เปนตนทุนในการดำเนินงานของบร�ษัท
4.1 คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้

4.2 คาใชจายกรณีเช็คคืน (ไมเกิน 200 บาทตอครั้ง)
4.3 คาออกบัตรใหมกรณีบัตรหาย/ชำรุด (กรณีใชบัตรในการเบิกถอน)
4.4 คาขอใบแจงยอดบัญชีของแตละงวด (ชุดที่ 2 เปนตนไป)
4.5 คาขอตรวจสอบรายการ

ไมมี
ไมมี
สูงสุดไมเกิน 25% ตอป
ไมมี
บร�ษัทจะคิดอัตราดอกเบี้ยเพ��มอีกไมเกิน 3% ตอปของจำนวนเง�น
ที่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ�นแตไมเกิน 25% ตอป
2.5% ของยอดเง�นคงคาง หร�อไมต่ำกวา 200 บาท
1 บาท ทุกๆ วงเง�นสินเชื่อ 2,000 บาท
หร�อ เศษของวงเง�นสินเชื่อ 2,000 บาท

13 บาท/ครั้ง
ไมมีคาธรรมเนียม

8 - 10 บาท/ครั้ง
15 บาท/ครั้ง
15 - 20 บาท/ครั้ง
15 - 25 บาท/ครั้ง
15 - 30 บาท/ครั้ง
15 - 20 บาท/ครั้ง
10 บาท/ครั้ง
5 บาท/ครั้ง
10 บาท (ทั่วประเทศ)
15 บาท (ทั่วประเทศ)
15 - 20 บาท/ครั้ง
ไมเกิน 12 บาท/ครั้ง
ไมเกิน 50 บาทตอรอบการทวงถามหนี้
ในกรณีที่มียอดคางชำระหนึ่งงวดและมีหนี้คางชำระ
ตั้งแต 1,000 บาทข�้นไป/ไมเกิน 100 บาทตอรอบ
การทวงถามหนี้ ในกรณีที่มียอดคงคางชำระมากกวา
หนึ่งงวดและมีหนี้คางชำระตั้งแต 1,000 บาทข�้นไป

ไมเกิน 50 บาทตอรอบการทวงถามหนี้
ในกรณีที่มียอดคางชำระหนึ่งงวดและมีหนี้คางชำระ
ตั้งแต 1,000 บาทข�้นไป/ไมเกิน 100 บาทตอรอบ
การทวงถามหนี้ ในกรณีที่มียอดคงคางชำระมากกวา
หนึ่งงวดและมีหนี้คางชำระตั้งแต 1,000 บาทข�้นไป
200 บาท/ครั้ง
100 บาท/ครั้ง
100 บาท/ครั้ง
100 บาท/ครั้ง

