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ข้อตกลงและเงื่อนไขส าหรบับรกิารผ่อนช าระหนีบ้ัตรเครดิต 

 ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการการผ่อนช าระหนี้บัตรเครดิตเป็นงวดรายเดือนกับธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด 

(มหาชน) (“ธนาคาร”) โดยผู้ขอใช้บริการได้อ่าน เข้าใจและตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของธนาคารที่ใช้

กับการผ่อนช าระหนี้ดังกล่าว (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. การใช้บริการผ่อนช าระ  

ผู้ขอใช้บริการสามารถใชบ้ริการผ่อนช าระหนีบ้ัตรเครดิตเปน็งวดรายเดือนนี้ได้เฉพาะแต่จ านวนเงินที่ปรากฏตาม

ใบแจ้งยอดหนี้ที่เกิดจากการใช้บตัรเครดิตทั้งนี้ยอดใช้จ่ายไม่รวมยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า โดยสามารถสมัคร

ใช้บริการผ่าน Call Center ของธนาคารท่ีหมายเลขโทรศพัท์  026295588  ก่อนวันตัดรอบค่าใชจ่้ายบัตรเครดิต

อย่างน้อย 1 วัน 
 

ในการใช้บริการข้างต้น  ผู้ขอใช้บริการต้องมีวงเงินคงเหลือในบัตรเครดิตที่สามารถใช้ได้ไม่น้อยกว่าจ านวนเงินที่

เกิด จากการค านวณอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารมีสิทธิเรียกเก็บจากการให้บริการดังกล่าว  โดยผู้ขอใช้บริการตกลง

ยอมรับว่า ธนาคารมีสิทธิกันวงเงินในบัตรเครดิตของผู้ขอใช้บริการไว้ส าหรับหักช าระเป็นค่าดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้น

จากการใช้บริการผ่อนช าระ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการสามารถช าระหนี้ทั้งในส่วนต้นเงินและดอกเบี้ยให้กับ

ธนาคารตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้  ผู้ขอใช้บริการสามารถกลับมาใช้วงเงินในส่วนที่ธนาคารได้กันไว้

ต่อไป 

2. ยอดหนี้บัตรเครดิตขัน้ต่ าที่จะขอผ่อนช าระ 

ยอดหนี้ขัน้ต่ าในการขอใชบ้ริการนี้ต้องไมต่่ ากว่า 3,000 บาท/ครั้งของการใช้บริการ โดยต้องเป็นยอดจากรายการ

ใช้จ่ายไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท/รายการ หรือตามจ านวนใดๆที่ธนาคารเห็นสมควร และการช าระหนี้ในแต่ละงวดต้อง

ไม่น้อยกวา่ 500 บาท  

ในกรณีทีป่รากฏจ านวนเงินท่ีต้องผ่อนช าระรายงวดโดยเฉลี่ยมีจ านวนไม่เท่ากัน ส่วนต่างจะถกูน ามาเรียกเก็บใน

การช าระหนี้งวดแรก เพือ่ให้งวดที่เหลือผ่อนช าระเท่ากันทุกงวด   

3. ระยะเวลาในการช าระหนี ้ 

 ผู้ขอใช้บริการสามารถเลอืกช าระหนี้ได้ภายในก าหนดระยะเวลา 3 เดือน  หรือ 6  เดือน หรือ 10 เดือน (แล้วแต่

กรณ)ี 

4. อัตราดอกเบี้ย 
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ผู้ขอใช้บริการตกลงช าระดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารในอัตราร้อยละ 0.8 ต่อเดือน โดยเมื่อค านวณอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว

รวมทั้งปีแล้วจะมีดอกเบี้ยค ำนวณทั้งปี (Maximum Annual Effective Rate)  ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 

17.09  รายละเอียดปรากฏตามตัวอย่างตารางค านวณ ดังนี้  

การผ่อนช าระหนีร้ายงวดส าหรับภาระหนีบ้ัตรเครดิตจ านวน 10,000 บาท 

 

5. ใบแจ้งหนี ้

รายการผ่อนช าระหนี้บัตรเครดิตรายเดือนตามที่ได้ระบุไว้ในเซลสลิปจะถูกจัดส่งไปยังผู้ขอใช้บริการโดยแสดง

จ านวนเงินการซื้อสินค้าและการช าระค่าบริการ ตลอดจนระยะเวลาในการผ่อนช าระ รวมถึงหนี้อื่นๆ ที่ปรากฏตาม

ใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต  ทั้งนี้ วันครบก าหนดช าระหนี้ในแต่ละงวดเดือนต้องเป็นวันเดียวกันกับวันครบ

ก าหนดช าระตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต โดยเริ่มผ่อนช าระงวดแรกในรอบบัญชีถัดไป และทุกเดือนหลังจาก

นั้น จนกว่าจะได้ช าระหนี้เสร็จสิ้น 

6. การช าระหนี้รายเดือน 

ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่ต้องช าระหนี้เป็นงวดรายเดือนตามที่ธนาคารก าหนดทั้งจ านวนให้เสร็จสิ้นในแต่ละงวด

เดือน รวมถึงค่าซื้อสินค้าและค่าบริการ และบรรดาภาระหนี้อื่นๆ ท่ีเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บัตรเครดิต  

7. การช าระหนี้คืนก่อนก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์ที่จะช าระหนี้บัตรเครดิตในส่วนที่เหลือคืนก่อนครบก าหนดระยะเวลา  ผู้

ขอใช้บริการต้องแจ้งความจ านงเป็นหนังสือหรือแจ้งผ่าน Call Center ของธนาคาร ที่หมายเลขโทรศัพท์ Tel 

026295588 โดยการช าระครั้งเดียวท้ังจ านวนส าหรับจ านวนเงินคงเหลือ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์

จะช าระหนี้ก่อนครบก าหนดเวลา  ผู้ขอใช้บริการต้องช าระค่าธรรมเนียมในการช าระหนี้คืนก่อนก าหนดในอัตรา

ร้อยละ 1 ของภาระหนี้รวมจากการใช้บัตรเครดิตในขณะสมัครเข้าใช้บริการผ่อนช าระตามข้อตกลงฉบับนี้ 

8. เหตุผิดนัด 

ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถช าระหนี้ทั้งจ านวนที่ได้ก าหนดไว้เป็นงวดรายเดือนให้เสร็จส้ิน ไม่ว่างวดใดงวด

หนึ่ง ผู้ขอใช้บริการตกลงและยินยอมให้ธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดของบัญชีบัตรเครดิตตามที่ระบุ

ระยะเวลาช าระหนี ้ จ านวนค่างวดรายเดือน อัตราดอกเบี้ยรายเดือน  

3 เดือน 3333 
 (3334 ส าหรับการผ่อนช าระงวดแรก) 

80 

6 เดือน 1666 
(1670 ส าหรับการผ่อนช าระงวดแรก) 

80 

10 เดือน 1000 80 
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ในข้อตกลงและเงื่อนไขส าหรับการใช้บัตรเครดิตของธนาคารรวมทั้งผู้ขอใช้บริการจะต้องช าระดอกเบี้ยให้แก่

ธนาคารอีกหนึ่งงวดด้วย และให้การใช้บริการผ่อนช าระสิ้นสุดลง รวมทั้งให้น าจ านวนเงินรายงวดที่ก าหนดไว้ซึ่ง

ธนาคารยังไม่ได้รับช าระดังกล่าวไไปเป็นภาระหนี้ในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ขอใช้บริการต่อไป 

9. บททั่วไป 

9.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ส าหรับบริการผ่อนช าระหนี้รายเดือน

ด้วยการแจ้งล่วงหน้าเป็นหนังสือเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน ธนาคารสามารถ

ประกาศหนังสือพิมพ์รายวัน (ฉบับภาษาไทย) ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ไปก่อน และด าเนินการแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้

ขอใช้บริการในเวลาต่อมา 

9.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม เบี้ยปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่

เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการผ่อนช าระหนี้ตามข้อตกลงฉบับนี้ในอัตราตามที่ธนาคารเห็นสมควรก าหนด โดยธนาคาร

ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน 

9.3  ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้

ตามข้อตกลงฉบับนี้ได้ไม่ว่าเวลาใด โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับการให้บริการการ

ผ่อนช าระหนี้เป็นรายงวดตามข้อตกลงฉบับนี้ และผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่แก้ไข

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามท่ีธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

  ในกรณีที่ธนาคารได้ด าเนินการแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตามความในวรรคก่อน     ให้ถือว่าผู้

ขอใช้บริการได้ตกลงและผูกพันตนที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้เปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว 

 

9.4 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ตามข้อตกลงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไข

ส าหรับการใช้บัตรเครดิตของธนาคาร และให้ข้อตกลงดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับกรณีต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลง

และเงื่อนไขฉบับนี้โดยเคร่งครัด 

 


