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ข้อตกลงและเงือ่นไขส ำหรับบริกำรผ่อนช ำระหนีบ้ัตรเครดติ 

 ผูถื้อบตัรตกลงใชบ้ริการผ่อนช าระหน้ีบตัรเครดิตเป็นงวดรายเดือนกบัธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(“ธนาคาร”) โดยผูถื้อบตัรไดอ่้าน เขา้ใจและตกลงยนิยอมปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขส าหรับบริการผ่อนช าระหน้ีบตัร

เครดิต (“ขอ้ตกลงและเง่ือนไข”) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

1. กำรสมคัรใช้บริกำรผ่อนช ำระ  

ผูถื้อบตัรสามารถสมคัรใชบ้ริการผ่อนช าระหน้ีบตัรเครดิตเป็นรายเดือนไดเ้ฉพาะรายการใชจ่้ายท่ีระบบบนัทึก

รายการลงในบตัรเครดิตภายในเดือนนั้นแลว้ ทั้งน้ีไม่รวมยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า โดยสามารถสมคัรใช้

บริการผ่านช่องทาง Call Center ของธนาคารท่ีหมายเลขโทรศพัท์ 026295588 หรือช่องทางไอซีบีซี (ไทย) 

อิเล็กทรอนิกส์แบงก์ก้ิง หรือช่องทางอ่ืนๆท่ีธนาคารก าหนด ก่อนวนัตดัรอบค่าใชจ่้ายบตัรเครดิตอยา่งนอ้ย 1 วนั

หรือสมคัรใชบ้ริการผ่าน SMS โดยธนาคารจะตดัรอบการส่ง SMS ล่วงหนา้ 5 วนัก่อนวนัตดัรอบค่าใชจ่้ายบตัร

เครดิตของแต่ละเดือน โดยผูถื้อบตัรสามารถสมคัรใชบ้ริการผา่น SMS ไดภ้ายใน 3 วนัหลงัจากไดรั้บ SMS  

ในการใชบ้ริการขา้งตน้  ผูถื้อบตัรตอ้งมีวงเงินคงเหลือในบตัรเครดิตท่ีสามารถใชไ้ดไ้ม่นอ้ยกวา่จ านวนเงินท่ีเกิด 

จากการค านวณอตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารมีสิทธิเรียกเก็บจากการให้บริการดงักล่าว  โดยผูถื้อบตัรตกลงยอมรับว่า 

ธนาคารมีสิทธิกันวงเงินในบัตรเครดิตของผูถื้อบตัรไวส้ าหรับหักช าระเป็นค่าดอกเบ้ียท่ีจะเกิดข้ึนจากการใช้

บริการผ่อนช าระ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อบัตรสามารถช าระหน้ีทั้ งในส่วนตน้เงินและดอกเบ้ียให้กบัธนาคารตาม

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้ ผูถื้อบตัรสามารถกลบัมาใชว้งเงินในส่วนท่ีธนาคารไดก้นัไวต้่อไป 

2. รำยกำรใช้จ่ำยขั้นต ำ่ในกำรสมคัรบริกำรผ่อนช ำระ 

รายการใชจ่้ายขั้นต ่าในการสมคัรบริการตอ้งไม่ต ่ากวา่ 3,000 บาทต่อคร้ัง โดยท่ีผูถื้อบตัรสามารถรวมยอดรายการ

ใชจ่้ายขั้นต ่า 1,000 บาท ต่อรายการ (ส าหรับการสมคัรใชบ้ริการผา่น SMS ไม่สามารถรวมยอดรายการใชจ่้ายได)้ 

ในกรณีท่ีปรากฏจ านวนเงินท่ีตอ้งผอ่นช าระรายงวดโดยเฉล่ียมีจ านวนไม่เท่ากนั ส่วนต่างจะถูกน ามาเรียกเก็บใน

การช าระหน้ีงวดแรก เพ่ือใหง้วดท่ีเหลือผอ่นช าระเท่ากนัทุกงวด   

3. ระยะเวลำในกำรช ำระหนี ้ 

 ผูถื้อบตัรสามารถเลือกช าระหน้ีไดภ้ายในก าหนดระยะเวลา 3 เดือน  หรือ 6  เดือน หรือ 10 เดือน  (แลว้แต่กรณี) 

4. อตัรำดอกเบีย้ 

ผูถื้อบตัรตกลงช าระดอกเบ้ียใหแ้ก่ธนาคารในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.74 ต่อเดือน หรือคิดเป็นอตัราดอกเบ้ียแบบลด

ตน้ลดดอก (Effective Rate) ไม่เกินร้อยละ 16.00 ต่อปี  
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ตวัอยา่งการผอ่นช าระส าหรับยอดรายการใชจ่้ายบตัรเครดิตจ านวน 10,000 บาท 

 

5. ใบแจ้งยอดบญัชีบัตรเครดติ 

รายการผ่อนช าระหน้ีบตัรเครดิตรายเดือนจะถูกบนัทึกในใบแจง้ยอดบญัชีบตัรเครดิตและจดัส่งไปยงัผูถื้อบตัร

ตามท่ีอยูข่องผูถื้อบตัรโดยแสดงจ านวนเงินการซ้ือสินคา้และการช าระค่าบริการ ตลอดจนระยะเวลาในการผ่อน

ช าระ รวมถึงหน้ีอ่ืนๆ ซ่ึงวนัครบก าหนดช าระหน้ีในแต่ละงวดเดือนจะเป็นวนัเดียวกนักบัวนัครบก าหนดช าระตาม

ใบแจง้ยอดบญัชีบตัรเครดิต โดยเร่ิมผอ่นช าระงวดแรกในรอบบญัชีถดัไป และทุกๆเดือนหลงัจากนั้น จนกวา่จะได้

ช าระหน้ีเสร็จส้ิน ทั้งน้ีผูถื้อบตัรไม่สามารถเปล่ียนแปลงระยะเวลาการผอ่นช าระตามท่ีไดส้มคัรบริการไวแ้ลว้ 

6. กำรช ำระหนีร้ำยเดอืน 

ผูถื้อบัตรตอ้งช าระหน้ีในแต่ละเดือนให้ครบถว้นเต็มจ านวนตามท่ีธนาคารเรียกเก็บ (รวมถึงค่าซ้ือสินคา้และ

ค่าบริการ และบรรดาภาระหน้ีอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการใชบ้ตัรเครดิต)  

 

7. กำรช ำระหนีค้นืก่อนก ำหนด 

ในกรณีท่ีผูถื้อบตัรมีความประสงค์ท่ีจะช าระหน้ีบตัรเครดิตในส่วนท่ีเหลือคืนก่อนครบก าหนดระยะเวลา  ผูถื้อ

บตัรตอ้งแจง้ความจ านงเป็นหนงัสือหรือแจง้ผ่าน Call Center ของธนาคาร ท่ีหมายเลขโทรศพัท์ 026295588 

โดยการช าระคร้ังเดียวทั้งจ านวนส าหรับจ านวนเงินคงเหลือ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อบตัรประสงคจ์ะช าระหน้ีก่อนครบ

ก าหนดเวลา  ผูถื้อบตัรตอ้งช าระค่าธรรมเนียมในการช าระหน้ีคืนก่อนก าหนดในอตัราร้อยละ 1 ของภาระหน้ีรวม

จากการใชบ้ตัรเครดิตในขณะสมคัรเขา้ใชบ้ริการผอ่นช าระตามขอ้ตกลงฉบบัน้ี 

 

8. เหตุผดินัด 

ในกรณีท่ีผูถื้อบตัรไม่สามารถช าระหน้ีทั้งจ านวนท่ีไดก้ าหนดไวเ้ป็นงวดรายเดือนให้เสร็จส้ิน ไม่ว่างวดใดงวด

หน่ึง ผูถื้อบัตรตกลงและยินยอมช าระดอกเบ้ียการผ่อนช าระอีกหน่ึงงวด (ถา้มี) ให้แก่ธนาคาร และให้การใช้

บริการผ่อนช าระส้ินสุดลง รวมทั้งให้น าจ านวนเงินรายงวดท่ีก าหนดไวซ่ึ้งธนาคารยงัไม่ไดรั้บช าระดงักล่าวไป

เป็นภาระหน้ีในบญัชีบตัรเครดิตของผูถื้อบตัรต่อไป 

 

ระยะเวลำช ำระหนี ้ จ ำนวนค่ำงวดรำยเดอืน ดอกเบีย้รำยเดอืน  
3 เดือน 3333 

 (3334 ส าหรับการผอ่นช าระงวดแรก) 
74 

6 เดือน 1666 
(1670 ส าหรับการผอ่นช าระงวดแรก) 

74 

10 เดือน 1000 74 
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9. บททัว่ไป 

9.1 ผูถื้อบตัรตกลงยนิยอมใหธ้นาคารมีสิทธิเปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียม เบ้ียปรับ หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนอนั

เน่ืองมาจากการผอ่นช าระหน้ีตามขอ้ตกลงฉบบัน้ีในอตัราตามท่ีธนาคารเห็นสมควรก าหนด โดยธนาคารตอ้งแจง้ให้ผู ้

ถือบตัรทราบล่วงหนา้เป็นหนงัสือเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

9.2  ผูถื้อบตัรตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิยกเลิก แกไ้ข หรือเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีไดก้ าหนดไวต้าม

ขอ้ตกลงฉบบัน้ีไดไ้ม่วา่เวลาใด โดยใหก้ารแกไ้ข หรือเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงและเง่ือนไข

ท่ีใชบ้งัคบักบัการให้บริการการผ่อนช าระหน้ีเป็นรายงวดตามขอ้ตกลงฉบบัน้ี และผูถื้อบตัรตกลงยินยอมปฏิบติัตาม

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีแกไ้ขเปล่ียนแปลงดงักล่าวตามท่ีธนาคารจะไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีธนาคารได้

ด าเนินการแจง้ใหผู้ถื้อบตัรทราบถึงการเปล่ียนแปลงตามความในวรรคก่อน ใหถื้อวา่ผูถื้อบตัรไดต้กลงและผกูพนัตนท่ี

จะปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงดงักล่าวแลว้ 

ในกรณีทีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีไดก้ าหนดไวต้ามขอ้ตกลงฉบบัน้ีและการแกไ้ขเปล่ียนแปลง

ดงักล่าวส่งผลใหผู้ถื้อบตัรเกิดภาระหรือความเส่ียงเพ่ิมเติมจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูถื้อบตัร 

9.3 ผูถื้อบตัรตกลงให้ขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีไดร้ะบุไวต้ามขอ้ตกลงฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงและเง่ือนไข

ส าหรับการใชบ้ตัรเครดิตของธนาคาร และใหข้อ้ตกลงดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบักบักรณีต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ตกลง

และเง่ือนไขฉบบัน้ีโดยเคร่งครัด 

 


