ข้ อกำหนดและเงือ่ นไขในกำรเบิกใช้ วงเงินสินเชื่อ Speedy Cash
(โดยการใช้บริ การดีจงั โอนเงินเข้าบัญชี (DeeJung Transfer) ผ่าน SCB Easy Application)
ข้าพเจ้ายอมรับและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ("ธนำคำร") กาหนด ดังนี้
1. ข้าพเจ้าได้รับวงเงินสิ นเชื่อ Speedy Cash จากธนาคาร ("วงเงินสินเชื่อ Speedy Cash") ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในสัญญา
สิ นเชื่อ Speedy Cash และข้อตกลงต่าง ๆ ที่ขา้ พเจ้าได้จดั ทาให้ไว้กบั ธนาคาร ไม่วา่ ในรู ปของเอกสารสัญญาหรื อของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบข้อมูล หรื อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ และไม่วา่ ที่มีอยูใ่ นขณะนี้ และ/หรื อ ในภายหน้าก็ตาม ("สัญญำ
สินเชื่อ Speedy Cash")
2. ข้าพเจ้าตกลงขอใช้บริ การดีจงั โอนเงินเข้าบัญชี (DeeJung Transfer) ผ่าน SCB Easy Application จากธนาคาร รวมทั้งขอรับรอง
ว่า ข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ ือบัตร Speedy Cash ที่กาหนดไว้ใน SCB Easy Application และได้ใช้บตั รดังกล่าวทารายการเบิกใช้วงเงิน
สิ นเชื่อ Speedy Cash เพื่อโอนเงินจานวนที่เบิกใช้ดงั กล่าวเข้าบัญชีเงินฝาก
ทั้งนี้ คาว่า "บัญชีเงินฝำก" หมายความถึง บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน ที่ขา้ พเจ้าได้เปิ ดและมีไว้กบั ธนาคาร และ
เป็ นชื่อและนามสกุลเดียวกันกับข้าพเจ้า รวมทั้งต้องเป็ นบัญชีเงินฝากที่ขา้ พเจ้าได้กาหนดใช้ใน SCB Easy Application ด้วย
3. จานวนครั้งในการทารายการและจานวนเงินสูงสุดต่อวัน : จากัดการใช้บริ การไม่เกิน 10 ครั้งต่อวัน (นับรวมการทารายการเบิก
ใช้วงเงินสิ นเชื่อ Speedy Cash โดยผ่าน SCB Easy Net ("บริ การโอนเงินผ่าน Net")) ซึ่งเมื่อรวมเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากโดยผ่าน
บริ การดีจงั โอนเงินเข้าบัญชี (DeeJung Transfer) และบริ การโอนเงินผ่าน Net ทุกรายการแล้วจะต้องเป็ นจานวนเงินสูงสุดไม่เกิน
วันละ 200,000 บาท ทั้งนี้ จานวนครั้งในการทารายการและจานวนเงินสูงสุด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหน้าตามที่ธนาคาร
จะกาหนด
4. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ในการใช้บริ การดีจงั โอนเงินเข้าบัญชี (DeeJung Transfer) โดยการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่ น SCB
Easy Application นั้น เป็ นการเบิกใช้วงเงินสิ นเชื่อ Speedy Cash และเมื่อธนาคารได้ดาเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้า
แล้ว ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับเงินไปจากธนาคารครบถ้วนถูกต้องแล้วซึ่งต่อไปนี้จะเรี ยกเงินที่เบิกใช้ดว้ ยวิธีการดังกล่าวว่า "หนี้
สินเชื่อSpeedy Cash ทีเ่ บิกจำกดีจงั "
ทั้งนี้ บรรดาคาสัง่ ขอเบิกใช้สินเชื่อของข้าพเจ้าในรู ปใด ๆ ตลอดจนบันทึกหลักฐานหรื อเอกสารใด ๆ ที่ธนาคารได้จดั ทาขึ้นเพื่อ
การเบิกใช้วงเงินสิ นเชื่อ Speedy Cashการหักชาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และการโอนเงินสิ นเชื่อให้แก่ขา้ พเจ้า ให้ถือเป็ นหลักฐาน
แห่งหนี้โดยถูกต้องทุกประการ และให้ถือว่าเอกสารบันทึกหลักฐานดังกล่าว รวมทั้งข้อกาหนดและเงื่อนไข ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดังกล่าวที่มีอยูแ่ ล้ว และที่จะมีข้ ึนต่อไปในภายหน้าเป็ นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาสิ นเชื่อ Speedy Cash และวงเงินสิ นเชื่อ Speedy
Cash ที่ขา้ พเจ้าได้เบิกใช้ไปจากธนาคารตามเอกสารบันทึกหลักฐานเช่นว่านั้น เป็ นหนี้ตามสัญญาสิ นเชื่อ Speedy Cash อนึ่ง
ข้าพเจ้ายอมรับว่า ในการจัดส่งข้อมูลให้แก่ขา้ พเจ้าในรู ปของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อในการทาธุรกรรมใด ๆ ระหว่าง
ข้าพเจ้าและธนาคาร หรื อระหว่างข้าพเจ้ากับบุคคลที่ธนาคารกาหนด (แล้วแต่กรณี ) โดยใช้วธิ ีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น

โทรสาร โทรเลข หรื อโทรพิมพ์ เป็ นต้น นั้น ให้มีผลผูกพันและมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย รวมทั้งสามารถใช้เป็ น
พยานหลักฐานในกระบวนพิจารณาตามกฎหมายได้ดว้ ย
5. ข้าพเจ้ารับทราบว่าการใช้บริ การดีจงั โอนเงินเข้าบัญชี (DeeJung Transfer) เพื่อเบิกใช้วงเงินสิ นเชื่อ Speedy Cash ถือเป็ นการใช้
บัตร Speedy Cash ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขในการใช้บตั ร Speedy Cash ของธนาคารด้วย
6. การชาระหนี้และอัตราดอกเบี้ย
6.1 กรณี เลือกชาระหนี้แบบขั้นต่าหรื อเต็มจานวน (Min or Full):
6.1.1 ข้าพเจ้าตกลงเสี ยดอกเบี้ยสาหรับหนี้สินเชื่อ Speedy Cash ที่เบิกจากดีจงั เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดสาหรับสิ นเชื่อ
หมุนเวียน Speedy Cash ที่ธนาคารประกาศกาหนด ซึ่งขณะนี้เท่ากับร้อยละ 28 ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่
ธนาคารจะประกาศกาหนดเป็ นคราว ๆ ไป ("อัตรำสู งสุ ด")
6.1.2 ข้าพเจ้าตกลงนาเงินมาชาระหนี้สินเชื่อ Speedy Cash ที่เบิกจากดีจงั พร้อมดอกเบี้ย ค่าใช้จ่าย และเงินใด ๆ (ถ้ามี) ที่
ต้องชาระอันเกี่ยวข้องกับวงเงินสิ นเชื่อ Speedy Cash ให้แก่ธนาคารตามจานวน กาหนดเวลาและวิธีการที่ระบุไว้ในใบแจ้ง
ยอดรายการที่ธนาคารจัดส่งให้แก่ขา้ พเจ้าในแต่ละเดือน ("ใบแจ้ งยอดรำยกำร")
6.2 กรณี เลือกชาระหนี้แบบแบ่งชาระรายเดือน (Installment plan):
6.2.1 ข้าพเจ้าตกลงเสี ยดอกเบี้ยสาหรับหนี้สินเชื่อ Speedy Cash ที่เบิกจากดีจงั ในอัตราที่ตกลงกันกับธนาคาร ซึ่งเป็ นอัตรา
ดอกเบี้ยที่ปรากฏอยูบ่ นหน้าจอ SCB Easy Applicationในขณะทารายการผ่าน SCB Easy Application ("อัตรำดอกเบีย้ ที่
กำหนด") โดยธนาคารจะใช้อตั ราดอกเบี้ยที่กาหนดในการคานวณดอกเบี้ยทั้งหมดที่ขา้ พเจ้าจะต้องชาระตลอดระยะเวลาที่
ผ่อนชาระ โดยคานวณแบบคงที่ (Flat Rate) ไม่ลดต้นลดดอก
6.2.2 ข้าพเจ้าตกลงนาเงินมาชาระหนี้สินเชื่อ Speedy Cash ที่เบิกจากดีจงั พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ธนาคาร ตามจานวนเงินที่
ผ่อนชาระในแต่ละเดือน ซึ่งปรากฏอยูบ่ นหน้าจอในขณะทารายการ โดยจะถูกเรี ยกเก็บในใบแจ้งยอดรายการในแต่ละ
เดือน
อนึ่ง จานวนเงินที่ผอ่ นชาระในแต่ละเดือนจะเท่ากับหนี้สินเชื่อ Speedy Cash ที่เบิกจากดีจงั บวกด้วยดอกเบี้ยที่ขา้ พเจ้า
จะต้องชาระทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่ขอผ่อนชาระ หารด้วยจานวนงวดที่ขอผ่อนชาระ
6.2.3 ในกรณี ที่ขา้ พเจ้ามีความประสงค์จะขอชาระยอดหนี้ท้ งั หมดของหนี้สินเชื่อ Speedy Cash ที่เบิกจากดีจงั ในครั้งใดคืน
ก่อนกาหนดที่ขา้ พเจ้าได้ตกลงไว้กบั ธนาคาร ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-7777777 เพื่อขอยกเลิกการแบ่งชาระรายเดือน โดยในกรณี ดงั กล่าว ข้าพเจ้าจะต้องชาระหนี้สินเชื่อ Speedy Cash ที่เบิกจากดีจงั
ที่คงค้างทั้งหมดในครั้งนั้น
พร้อมเงินเพิม่ เป็ นจานวนเท่ากับดอกเบี้ยทั้งหมดที่ตอ้ งชาระในอัตราสูงสุดของหนี้สินเชื่อ

Speedy Cash ที่เบิกจากดีจงั ในครั้งนั้น ณ วันที่ใช้บริ การดีจงั โอนเงินเข้าบัญชี (DeeJung Transfer) สาหรับยอดดังกล่าว ("
วันเบิกใช้ สินเชื่อ") โดยคานวณตั้งแต่วนั เบิกใช้สินเชื่อจนถึงวันที่ชาระหนี้คืนธนาคาร ลบด้วยดอกเบี้ยของหนี้สินเชื่อ
Speedy Cash ที่เบิกจากดีจงั ในครั้งนั้นที่จ่ายไปแล้ว ("เงินเพิม่ ") โดยข้าพเจ้าจะชาระให้เสร็ จสิ้นภายในวันที่แจ้งให้ธนาคาร
ทราบ ทั้งนี้ หากไม่สามารถชาระเงินทั้งหมดเพื่อปิ ดบัญชีภายในวันดังกล่าวได้ ข้าพเจ้าตกลงยอมรับว่า ข้าพเจ้าจะต้องเสี ย
สิ ทธิในการแบ่งชาระรายเดือนสาหรับหนี้สินเชื่อ Speedy Cash ที่เบิกจากดีจงั ในครั้งนั้น โดยข้าพเจ้าตกลงนาเงินมาชาระ
หนี้สินเชื่อ Speedy Cash ที่เบิกจากดีจงั ที่คงค้างทั้งหมดในครั้งนั้นพร้อมเงินเพิ่มให้แก่ธนาคารตามจานวน กาหนดเวลา
และวิธีการที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดรายการ
7. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้านาเงินมาชาระหนี้ในส่วนที่เกินกว่าจานวนเงินที่ธนาคารเรี ยกเก็บตามใบแจ้งยอดรายการ ข้าพเจ้าตกลง
ยินยอมให้ธนาคารนาเงินในส่วนที่เกินดังกล่าว ไม่วา่ จะเป็ นจานวนเท่าใด และไม่วา่ จะเป็ นครั้งใดคราวใด มาชาระหนี้ที่เกิดจาก
การเบิกใช้วงเงินสิ นเชื่อ Speedy Cash ทางช่องทางใด หรื อวิธีการใด หรื อดอกเบี้ย หรื อค่าใช้จ่าย หรื อเงินใด ๆ ที่ขา้ พเจ้าจะต้อง
ชาระให้แก่ธนาคารตามสัญญาสิ นเชื่อ Speedy Cash ที่ขา้ พเจ้ามีอยูก่ บั ธนาคารให้เสร็จสิ้นครบถ้วนตามลาดับก่อนหลังตามที่
ธนาคารพิจารณากาหนด
8. ข้าพเจ้ายอมรับหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณดอกเบี้ยหรื อเงินเพิ่มตามข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้ทุกประการ และถือว่าจานวน
เงินที่ธนาคารได้แจ้งให้ทราบเป็ นจานวนที่ถูกต้องสมบูรณ์ (เว้นแต่จะมีเอกสารหรื อหลักฐานที่แสดงให้เห็นความผิดพลาดโดย
ชัดแจ้ง) ทั้งนี้ กรณี มีขอ้ สงสัยหรื อต้องตีความเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารเป็ น
ผูพ้ ิจารณาตีความเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการและเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้
9. นอกจากนี้ ข้าพเจ้าตกลงผูกพันที่จะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ในสัญญาสิ นเชื่อ Speedy Cash และ/
หรื อ สัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาสิ นเชื่อ Speedy Cash ที่มีอยูแ่ ล้วในขณะนี้ และที่ธนาคารจะกาหนดเพิ่มเติม และ/หรื อ
เปลี่ยนแปลงในภายหน้า

