เอกสารขอมูลสำคัญของผลิตภัณฑ (Product Sales Sheet)
ผูออกผลิตภัณฑ : ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
ชื่อผลิตภัณฑ : สินเชื่อบุคคล Speedy Loan

ประเภทผลิตภัณฑ

ขอมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2563

คาใชจายในการชำระเงิน / คาใชจายอื่นๆ
• ไมคดิ คาบริการ กรณีชำระโดยหักบัญชีธนาคารไทยพาณิชย, ชำระผานทางเครือ่ ง ATM

สินเชือ่ บุคคล Speedy Loan เปนสินเชือ่ ทีไ่ ดรบั อนุมตั แิ ลวมีการโอนเงิน
/ Laser ATM / CDM ของธนาคารไทยพาณิชย, ชำระผานบริการ SCB Easy Net /
เขาบัญชีของลูกคาไวใชจายตามความตองการ โดยไมตองมีหลักทรัพย หรือ
SCB Easy Application หรือชำระผานระบบโทรศัพทอัตโนมัติ SCB Easy Phone
บุคคลค้ำประกันอัตราดอกเบี้ยแบบลดตนลดดอก ทั้งนี้ไมเกินอัตราดอกเบี้ย
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกำหนด ลูกคาสามารถจัดสรรแผนการ • ชำระผานธนาคาร/ผูใหบริการอื่น ที่ใหบริการรับชำระบิลขามธนาคาร
ใชเงินในแตละเดือนอยางลงตัวและชำระคืนเงินกูเ ปนรายเดือนๆ ละเทาๆ กัน - ชำระผานชองทางอิเล็กทรอนิกส
ไมเกิน 5 บาท/ครั้ง
- ชำระผานชองทางสาขาธนาคาร/ผูใหบริการรับชำระเงิน

เงื่อนไขหลัก
วงเงินกูย มื ทัง้ หมด :
• จำนวนเงินกูย มื ทัง้ หมด : วงเงินอนุมตั สิ งู สุดไมเกิน 5 เทา ของรายได
เฉลีย่ ตอเดือนและไมเกิน 3,000,000 บาท
• ระยะเวลาการกูย มื : ระยะเวลาผอนชำระสูงสุดนาน 72 เดือน
• การคำนวณดอกเบีย้ : รายวัน

ดอกเบี้ย คาบริการตางๆ และเบี้ยปรับ

ไมเกิน 20 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ : รายชื่อธนาคารและผูใหบริการที่เขารวมสามารถตรวจสอบไดจากเว็บไซตของธนาคาร
แหงประเทศไทย โดยคาธรรมเนียมเปนไปตามเงือ่ นไขและขอกำหนดของแตละธนาคาร/ผูใ หบริการ

• ชำระที่จุดบริการรับชำระเงิน
- เคานเตอรเซอรวิส / 7-11 (ยอดชำระสูงสุดไมเกิน 49,000 บาท/ครั้ง/บัญชี/วัน)
- สำนักงานบริการของเอไอเอสและรานคาของเทเลวิช ทุกสาขา
(ยอดชำระสูงสุดไมเกิน 49,000 บาท/ครั้ง/บัญชี/วัน)
- Tesco Lotus และ Tesco Lotus Express ทุกสาขา
(ยอดชำระสูงสุดไมเกิน 49,000 บาท/ครั้ง ชำระไดสูงสุด 2 ครั้ง/บัญชี/วัน)
- ที่ทำการไปรษณีย ทุกสาขา (ยอดชำระสูงสุดไมเกิน 50,000 บาท/ครั้ง/บัญชี/วัน)

• คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้

15 บาท/ครั้ง
15 บาท/ครั้ง
10 บาท/ครั้ง
10 บาท/ครั้ง

100 บาท/รอบบัญชี

อัตราต่ำสุด 9.99% ตอป ถึง อัตราสูงสุด 25% ตอป*
(อัตราดอกเบีย้ เปนขอมูล ณ วันทีจ่ ดั พิมพเทานัน้ ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได
ตามเกณฑทธ่ี นาคารกำหนด)

*หมายเหตุ :
1) กรณีลูกคาสมัครใชบริการผานชองทาง SCB Easy Application ดอกเบี้ย
เริ่มตน 18% ตอปี
2) กรณีลกู คาสมัครใชบริการผานชองทางอืน่ ของธนาคาร ดอกเบีย้ เริม่ ตน 9.99% ตอป
3)
อัตราคาธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้เปนไปตามประกาศดอกเบี้ย
เงื่อนไขการชำระคืนสินเชื่อ
คาบริการตางๆ และเบีย้ ปรับทีส่ ถาบันการเงิน อาจเรียกไดในการประกอบธุรกิจสินเชือ่
สวนบุคคลภายใตกำกับ (สินเชื่อบุคคล Speedy Loan)
• หักชำระบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
4) กรณีลูกคามีความประสงคใหโอนเงินเขาบัญชีตางธนาคาร ลูกคายินยอมชำระ
• ชำระดวยเงินสดตามชองทางตางๆ ทีท่ างธนาคารกำหนด
คาธรรมเนียมการโอนตามประกาศธนาคาร ตารางที่ 3: อัตราคาบริการตางๆ
• ทัง้ นีเ้ มือ่ ทานไดรบั การพิจารณาอนุมตั สิ นิ เชือ่ บุคคล Speedy Loan ธนาคาร
เบี้ยปรับ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับเงินฝาก เงินใหสนิ เชือ่ และคาบริการอืน่ ๆ (บริการการโอน
จะจัดสงตารางเวลาการชำระคืนเงินกูใ หกบั ทานตามทีอ่ ยูท แ่ี จงไวกบั ธนาคาร
เงินรายยอยระหวางธนาคาร (SCB SMART Credit: แบบ Same Day))
5) คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจา ยอืน่ ๆ ยังไมรวมภาษีมลู คาเพิม่ (VAT) (ถามี)

คาบริการ

สิทธิประโยชนและเงื่อนไขอื่นๆ

• หากทานชำระไมครบตามจำนวนขั้นต่ำที่ระบุไวในใบแจงยอดรายการ
คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานราชการ : คาอากรแสตมป
รอยละ 0.05 ของวงเงินสินเชือ่ แตไมเกิน 10,000 บาท และอาจเปลีย่ นแปลง (statement) หรือชำระหลังวันที่ครบกำหนดชำระในแตละรอบบัญชี ทาน
จะมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้น
ไดตามประกาศของทางราชการที่กำหนด
• หากทานมีปญหาในการชำระคืนเงินกูยืมตามเวลาที่กำหนด กรุณาแจงให
ธนาคารทราบทันทีเพื่อรวมกันพิจารณาเงื่อนไขการชำระคืนในรูปแบบอื่น
• ไมตองมีหลักทรัพยหรือบุคคลค้ำประกัน

กรณีผิดเงื่อนไข

การแจงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใหบริการ

• อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระสูงสุดไมเกิน 25% ตอป ของเงินตนของ • ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขการใหบริการ อัตราดอกเบีย้ คาธรรมเนียม
ที่ทำใหลกู คาเสียประโยชน ธนาคารจะทำการแจงลวงหนาไมนอ ยกวา 30 วัน
คางวดที่ลูกคาผิดนัดชำระ
• คาติดตามทวงถามหนี้
• กรณีที่ทานไมชำระหนี้กับธนาคาร ธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีเงินฝาก ชองทางในการติดตอธนาคาร เพื่อสอบถามเพิ่มเติม
ทุกประเภท หรือเงินอืน่ ใดก็ตามทีม่ อี ยูก บั ธนาคาร เพือ่ ชำระหนีต้ น เงิน ดอกเบีย้
/ แจงเปลี่ยนแปลงขอมูล
และคาใชจายที่เกี่ยวของได
• สาขาของธนาคาร ทุกสาขา
• หากทานผิดนัดชำระหนีธ้ นาคารอาจจำเปนตองบอกเลิกสัญญาและดำเนิน
• ศูนยบริการลูกคาธนาคารไทยพาณิชย (SCB Call Center)
การทางกฎหมายตอไป
โทร. 02-777-7777
• WWW.SCB.CO.TH

กรณีชำระเงินกูยืมกอนครบกำหนด

• จำนวนเงินทีช่ ำระคืนกอนกำหนดจะนำไปชำระดอกเบีย้ ของหนีส้ นิ เชือ่ บุคคล
Speedy Loan ทัง้ หมด ทีผ่ กู คู า งชำระนับแตวนั ทีผ่ กู ชู ำระดอกเบีย้ ครัง้ กอน
จนถึงวันทีผ่ กู ชู ำระหนีส้ นิ เชือ่ บุคคล Speedy Loan คืนกอนกำหนด ตลอดจน
คาใชจา ย และเงินใดๆ ทีผ่ กู คู า งชำระอยูก บั ผูใ หกู (ถามี) ใหแกผใู หกใู นวันที่
ผูกูชำระหนี้สินเชื่อบุคคล Speedy Loan คืนกอนกำหนด นอกจากนี้การ
ชำระหนี้สินเชื่อบุคคล Speedy Loan คืนกอนกำหนดดังกลาวขางตน ผูกู
ตกลงยินยอมใหผใู หกนู ำเงินทีช่ ำระนัน้ ไปหักชำระหนีส้ นิ เชือ่ บุคคล Speedy
Loan ทีผ่ กู ตู อ งชำระในงวดสุดทายกอน ดังนัน้ ทานยังตองผอนชำระใหถกู ตอง
ครบถวน ตามจำนวน กำหนดเวลาและวิธกี ารทีร่ ะบุไวในใบแจงยอดรายการ
Speedy Loan
• ถาจำนวนงวดสินเชือ่ บุคคล Speedy Loan เกินกวา 2 ป และผูก ชู ำระหนี้
สินเชื่อบุคคล Speedy Loan ทัง้ หมดคืนกอนกำหนด 2 ป นับแตวนั เบิกใช
สินเชือ่ บุคคล Speedy Loan ผูก จู ะตองชำระดอกเบีย้ ของหนีส้ นิ เชือ่ บุคคล
Speedy Loan ใหแกผูใหกูเพิ่มเติมเปนจำนวนเงินเทากับผลตางระหวาง
อัตราสูงสุดกับอัตราผอนปรน ของหนี้สินเชื่อบุคคล Speedy Loan ที่คาง
ชำระในแตละขณะ โดยคิดคำนวณนับตัง้ แตวนั เบิกใชสนิ เชือ่ บุคคล Speedy
Loan จนถึงวันที่ผูกูชำระหนี้สินเชื่อบุคคล Speedy Loan ทั้งหมดคืนกอน
กำหนดในวันที่ผูกูชำระหนี้สินเชื่อบุคคล Speedy Loan คืนกอนกำหนด
ดังกลาวดวย

การแจงไดรับชำระเงินจากลูกคา
• จัดสงหลักฐานการชำระเงินใหแกลูกคาทุกเดือนทางไปรษณีย หรือทาง
อิเล็กทรอนิกส ตามที่ลูกคาไดแจงไวกับธนาคาร โดยแจงรายละเอียด
รายการทีล่ กู คาไดชำระ เชน จํานวนเงินตน ดอกเบีย้ ดอกเบีย้ ผิดนัด (ถามี)
คาธรรมเนียม/เบี้ยปรับ (ถามี) จํานวนเงินทั้งหมดที่ชําระคางวดสินเชื่อ
ใหแกธนาคารแลว

ขอควรระวัง!!
• หากทานชำระคืนไมตรงเวลา อาจเกิดคาใชจา ยในการติดตามทวงถามหนี้
• ในกรณีธนาคารมีความจำเปนตองติดตามทวงถามหนีจ้ ากทาน และ/หรือ
ผูเกี่ยวของธนาคารอาจดำเนินการดังกลาวดวยตนเอง และ/หรือ อาจ
มอบหมายใหบุคคลที่ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้เปนผูดำเนินการ
ดังกลาวแทนธนาคารก็ได
• ธนาคารมีสิทธิโอนสิทธิ หนาที่และผลประโยชนใดๆ ตามสัญญาไมวา
ทั้งหมด หรือบางสวนใหแกบคุ คลอืน่ ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยจะแจงการโอน
เปนหนังสือใหลูกคาทราบลวงหนา
• กรณีผกู ถู งึ แกกรรมสัญญาสินเชือ่ บุคคล Speedy Loan เปนอันระงับสิน้ ไป
ทายาทของผูกูตองชำระหนี้คงคางคืนแกธนาคารทั้งจำนวน
• ดอกเบี้ยคิดตั้งแตวันที่ไดรับเงินกู โดยหากผิดนัดชำระอาจมีดอกเบี้ยและ
คาทวงหนี้เพิ่ม
• กรณีไดรับดอกเบี้ยในอัตราผอนปรน หากนำเงินมาชำระหนี้ทั้งหมดคืน
กอนกำหนดตามที่ตกลงกันไว อาจตองชำระดอกเบี้ยเพิ่ม
ชองทางการรองเรียน

ลูกคาสามารถติดตอผานสาขาธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) หรือ
ศูนยบริการลูกคาธนาคารไทยพาณิชย (SCB Call Center) โทร. 02-777-7777
หรือ You Tell Us [SCB EASY APP] หรือผาน ธปท. ศูนยคุมครองผูใช
บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213 หรืออีเมล fcc@bot.or.th
หมายเหตุ :
1) ขอมูลดังกลาวขางตนเปนขอมูลผลิตภัณฑสินเชื่อบุคคล Speedy Loan เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการใชบริการ หรือซือ้ ผลิตภัณฑทางการเงินดังกลาวอยางไรก็ตามในกรณีทล่ี กู คา
ตกลงใชบริการหรือซือ้ ผลิตภัณฑทางการเงินดังกลาวแลว ลูกคาจะผูกพันตามคำขอใชบริการฯ
และเงื่อนไขในสัญญาสินเชื่อของบริการ หรือผลิตภัณฑทางการเงินนั้น โดยหากมีขอมูลใด
ขัดแยงกับคำขอใชบริการฯ และเงื่อนไขในสัญญาสินเชื่อ ใหใชขอมูลตามคำขอใชบริการฯ
และเงื่อนไขในสัญญาสินเชื่อแทน
2) ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลบังคับใชไดจนกวาธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ
ดังกลาว

