ข้ อตกลงและเงือ่ นไขสำหรับบริกำรผ่อนชำระหนีบ้ ัตรเครดิต
ผูถ้ ือบัตรตกลงใช้บริ การผ่อนชาระหนี้ บตั รเครดิ ตเป็ นงวดรายเดื อนกับธนาคารไอซี บีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
(“ธนาคาร”) โดยผูถ้ ือบัตรได้อ่าน เข้าใจและตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงื่อนไขสาหรับบริ การผ่อนชาระหนี้ บตั ร
เครดิต (“ข้อตกลงและเงื่อนไข”) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กำรสมัครใช้ บริกำรผ่อนชำระ
ผูถ้ ือบัตรสามารถสมัครใช้บริ การผ่อนชาระหนี้ บตั รเครดิตเป็ นรายเดือนได้เฉพาะรายการใช้จ่ายที่ ระบบบันทึก
รายการลงในบัตรเครดิต ภายในเดื อนนั้นแล้ว ทั้งนี้ ไม่รวมยอดเบิ กถอนเงิ นสดล่วงหน้า โดยสามารถสมัครใช้
บริ การผ่านช่องทาง Call Center ของธนาคารที่ หมายเลขโทรศัพท์ 026295588 หรื อช่องทางไอซี บีซี (ไทย)
อิเล็กทรอนิ กส์แบงก์กิ้ง หรื อช่องทางอื่นๆที่ธนาคารกาหนด ก่อนวันตัดรอบค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตอย่างน้อย 1 วัน
หรื อสมัครใช้บริ การผ่าน SMS โดยธนาคารจะตัดรอบการส่ ง SMS ล่วงหน้า 5 วันก่อนวันตัดรอบค่าใช้จ่ายบัตร
เครดิตของแต่ละเดือน โดยผูถ้ ือบัตรสามารถสมัครใช้บริ การผ่าน SMS ได้ภายใน 3 วันหลังจากได้รับ SMS
ในการใช้บริ การข้างต้น ผูถ้ ือบัตรต้องมีวงเงินคงเหลือในบัตรเครดิตที่สามารถใช้ได้ไม่นอ้ ยกว่าจานวนเงินที่เกิด
จากการคานวณอัตราดอกเบี้ ยที่ธนาคารมีสิทธิ เรี ยกเก็บจากการให้บริ การดังกล่าว โดยผูถ้ ือบัตรตกลงยอมรับว่า
ธนาคารมี สิทธิ กันวงเงิ นในบัตรเครดิ ตของผูถ้ ือบัตรไว้สาหรับหักชาระเป็ นค่าดอกเบี้ ยที่ จะเกิ ดขึ้ นจากการใช้
บริ การผ่อนชาระ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ ผูถ้ ื อบัตรสามารถชาระหนี้ ท้ งั ในส่ วนต้นเงิ นและดอกเบี้ ยให้กบั ธนาคารตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ผูถ้ ือบัตรสามารถกลับมาใช้วงเงินในส่วนที่ธนาคารได้กนั ไว้ต่อไป
2. รำยกำรใช้ จ่ำยขั้นตำ่ ในกำรสมัครบริกำรผ่อนชำระ
รายการใช้จ่ายขั้นต่าในการสมัครบริ การต้องไม่ต่ากว่า 3,000 บาทต่อครั้ง โดยที่ผถู ้ ือบัตรสามารถรวมยอดรายการ
ใช้จ่ายขั้นต่า 1,000 บาท ต่อรายการ (สาหรับการสมัครใช้บริ การผ่าน SMS ไม่สามารถรวมยอดรายการใช้จ่ายได้)
ในกรณี ที่ปรากฏจานวนเงินที่ตอ้ งผ่อนชาระรายงวดโดยเฉลี่ยมีจานวนไม่เท่ากัน ส่วนต่างจะถูกนามาเรี ยกเก็บใน
การชาระหนี้งวดแรก เพื่อให้งวดที่เหลือผ่อนชาระเท่ากันทุกงวด
3. ระยะเวลำในกำรชำระหนี้
ผูถ้ ือบัตรสามารถเลือกชาระหนี้ได้ภายในกาหนดระยะเวลา 3 เดือน หรื อ 6 เดือน หรื อ 10 เดือน (แล้วแต่กรณี )
4. อัตรำดอกเบีย้
ผูถ้ ือบัตรตกลงชาระดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.74 ต่อเดือน หรื อคิดเป็ นอัตราดอกเบี้ยแบบลด
ต้นลดดอก (Effective Rate) ไม่เกินร้อยละ 16.00 ต่อปี
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ตัวอย่างการผ่อนชาระสาหรับยอดรายการใช้จ่ายบัตรเครดิตจานวน 10,000 บาท
ระยะเวลำชำระหนี้
3 เดือน
6 เดือน
10 เดือน

จำนวนค่ ำงวดรำยเดือน
3333
(3334 สาหรับการผ่อนชาระงวดแรก)
1666
(1670 สาหรับการผ่อนชาระงวดแรก)
1000

ดอกเบีย้ รำยเดือน
74
74
74

5. ใบแจ้ งยอดบัญชีบัตรเครดิต
รายการผ่อนชาระหนี้ บตั รเครดิ ตรายเดื อนจะถูกบันทึ กในใบแจ้งยอดบัญชี บตั รเครดิตและจัดส่ งไปยังผูถ้ ือบัตร
ตามที่อยูข่ องผูถ้ ือบัตรโดยแสดงจานวนเงินการซื้ อสิ นค้าและการชาระค่าบริ การ ตลอดจนระยะเวลาในการผ่อน
ชาระ รวมถึงหนี้อื่นๆ ซึ่งวันครบกาหนดชาระหนี้ในแต่ละงวดเดือนจะเป็ นวันเดียวกันกับวันครบกาหนดชาระตาม
ใบแจ้งยอดบัญชีบตั รเครดิต โดยเริ่ มผ่อนชาระงวดแรกในรอบบัญชีถดั ไป และทุกๆเดือนหลังจากนั้น จนกว่าจะได้
ชาระหนี้เสร็ จสิ้น ทั้งนี้ผถู ้ ือบัตรไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการผ่อนชาระตามที่ได้สมัครบริ การไว้แล้ว
6. กำรชำระหนีร้ ำยเดือน
ผูถ้ ื อบัตรต้องชาระหนี้ ในแต่ละเดื อนให้ครบถ้วนเต็มจานวนตามที่ ธนาคารเรี ยกเก็บ (รวมถึ งค่าซื้ อสิ นค้าและ
ค่าบริ การ และบรรดาภาระหนี้อื่นๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บตั รเครดิต)
7. กำรชำระหนีค้ นื ก่ อนกำหนด
ในกรณี ที่ผถู ้ ือบัตรมีความประสงค์ที่จะชาระหนี้ บตั รเครดิตในส่ วนที่เหลือคืนก่อนครบกาหนดระยะเวลา ผูถ้ ือ
บัตรต้องแจ้งความจานงเป็ นหนังสื อหรื อแจ้งผ่าน Call Center ของธนาคาร ที่หมายเลขโทรศัพท์ 026295588
โดยการชาระครั้งเดียวทั้งจานวนสาหรับจานวนเงินคงเหลือ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือบัตรประสงค์จะชาระหนี้ก่อนครบ
กาหนดเวลา ผูถ้ ือบัตรต้องชาระค่าธรรมเนียมในการชาระหนี้คืนก่อนกาหนดในอัตราร้อยละ 1 ของภาระหนี้ รวม
จากการใช้บตั รเครดิตในขณะสมัครเข้าใช้บริ การผ่อนชาระตามข้อตกลงฉบับนี้
8. เหตุผดิ นัด
ในกรณี ที่ผูถ้ ือบัตรไม่สามารถชาระหนี้ ท้ งั จานวนที่ ได้กาหนดไว้เป็ นงวดรายเดื อนให้เสร็ จสิ้ น ไม่ว่างวดใดงวด
หนึ่ ง ผูถ้ ื อบัตรตกลงและยินยอมชาระดอกเบี้ ยการผ่อนชาระอี กหนึ่ งงวด (ถ้ามี ) ให้แก่ ธนาคาร และให้การใช้
บริ การผ่อนชาระสิ้ นสุ ดลง รวมทั้งให้นาจานวนเงิ นรายงวดที่ กาหนดไว้ซ่ ึ งธนาคารยังไม่ได้รับชาระดังกล่าวไป
เป็ นภาระหนี้ในบัญชีบตั รเครดิตของผูถ้ ือบัตรต่อไป
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9. บททัว่ ไป
9.1 ผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม เบี้ยปรับ หรื อค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นอัน
เนื่องมาจากการผ่อนชาระหนี้ตามข้อตกลงฉบับนี้ในอัตราตามที่ธนาคารเห็นสมควรกาหนด โดยธนาคารต้องแจ้งให้ผู ้
ถือบัตรทราบล่วงหน้าเป็ นหนังสื อเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
9.2 ผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิ ยกเลิก แก้ไข หรื อเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้กาหนดไว้ตาม
ข้อตกลงฉบับนี้ได้ไม่วา่ เวลาใด โดยให้การแก้ไข หรื อเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไข
ที่ใช้บงั คับกับการให้บริ การการผ่อนชาระหนี้ เป็ นรายงวดตามข้อตกลงฉบับนี้ และผูถ้ ือบัตรตกลงยินยอมปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลงและเงื่ อนไขที่ แก้ไขเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวตามที่ ธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณี ที่ธนาคารได้
ดาเนินการแจ้งให้ผถู ้ ือบัตรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตามความในวรรคก่อน ให้ถือว่าผูถ้ ือบัตรได้ตกลงและผูกพันตนที่
จะปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ได้เปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว
ในกรณี ทีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้กาหนดไว้ตามข้อตกลงฉบับนี้ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวส่งผลให้ผถู ้ ือบัตรเกิดภาระหรื อความเสี่ ยงเพิ่มเติมจะต้องได้รับความยินยอมจากผูถ้ ือบัตร
9.3 ผูถ้ ือบัตรตกลงให้ขอ้ ตกลงและเงื่อนไขที่ ได้ระบุไว้ตามข้อตกลงฉบับนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อตกลงและเงื่ อนไข
สาหรับการใช้บตั รเครดิตของธนาคาร และให้ขอ้ ตกลงดังกล่าวมีผลใช้บงั คับกับกรณี ต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลง
และเงื่อนไขฉบับนี้โดยเคร่ งครัด
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