บร�ษัท เจเนอรัล คารด เซอรว�สเซส จำกัด
รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย คาธรรมเนียม คาปรับและคาใชจายตามที่ไดจายไปจร�ง และพอสมควรแกเหตุของ สินเชื่อสวนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน
ภายใตการกำกับ เร��มใชตั้งแตวันที่ 5 มีนาคม 2560 เปนตนไป

รายการคาธรรมเนียมประเภทตางๆ
1. ดอกเบี้ย คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมใดๆ
1.1 คาธรรมเนียมแรกเขา
1.2 คาธรรมเนียมรายป
1.3 ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเงิน แบบลดตนลดดอก
และคาปรับกรณีชำระคืนกอนกำหนด
- ดอกเบี้ย
- คาธรรมเนียมการใชวงเงิน
- คาธรรมเนียมจัดการเงินกู
เทียบเทาดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการใชวงเงิน แบบคงที่
2. คาใชจายที่จายใหแกหนวยงานราชการ
2.1 คาอากรแสตมป
3. คาใชจายที่จายใหหนวยงานภายนอก หรือบุคคลอื่น
3.1 คาใชจายในการชำระเงิน
• ชำระโดยหักบัญชีธนาคาร
o บมจ.กรุงศรีอยุธยา o บมจ.ไทยพาณิชย o บมจ.กสิกรไทย
o บมจ.กรุงไทย o บมจ.กรุงเทพ o บมจ.ทหารไทย
• ชำระที่เคานเตอรของธนาคาร
o บมจ.กรุงศรีอยุธยา
o บมจ.กรุงไทย
o บมจ.ไทยพาณิชย / บมจ.กสิกรไทย
o บมจ.กรุงเทพ
• ชำระที่จุดบริการรับชำระ
o ที่หางเซ็นทรัลและเซน
o ที่เคานเตอรที่มีเครื่องหมาย Cenpay
o ที่ทำการไปรษณียที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST
และเอ็มเปย สเตชั่น
o ศูนยบริการลูกคา TOT
o เคานเตอรเซอรวิส
• ชำระผานระบบโทรศัพทอัตโนมัติ
o ผานบริการ True Money
และผานบริการ MPay
3.2 คาใชจายในการตรวจสอบขอมูลเครดิต
3.3 คาใชจา ยกรณีเงินในบัญชีไมพอจายในกรณีหกั เงินผานบัญชีธนาคาร
o บมจ.กรุงไทย
o บมจ.ไทยพาณิชย
o บมจ.กสิกรไทย
3.4 คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้

3.5 คาใชจายในการเบิกสินเชื่อจากเครื่องเอทีเอ็ม*
o บมจ.กรุงศรีอยุธยา
o เครื่องเอทีเอ็มในเครือขายเอทีเอ็มพูล
4. คาใชจายที่เปนตนทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯ
4.1 คาปรับเช็คคืน
4.2 คาขอออกบัตรเอทีเอ็มใหมกรณีหายหรือชำรุด
4.3 คาขอใบแจงยอดบัญชี
4.4 คาออกรหัสเอทีเอ็ม และ Hello Cash ใหม ทดแทนรหัสเดิม
4.5 คาขอตรวจสอบรายการ

อัตราคาบริการ / คาปรับ (บาท)
ไมมี
ไมมี
ตามทีร่ ะบุในใบสมัคร สูงสุดไมเกิน 28% ตอป
สูงสุดไมเกิน 15% ตอป
สูงสุดไมเกิน 13% ตอป
ไมมี
1.32% ตอเดือน (สำหรับระยะเวลาการผอนชำระที่ 12 เดือน)
1 บาทตอทุกๆ วงเงินที่อนุมัติ 2,000 บาท และเศษของ
2,000 บาท (เรียกเก็บเพียงครัง้ เดียวเมือ่ มีการใชในครัง้ แรก)

ไมมี
ไมมี
(กรุงเทพฯ / ตางจังหวัด)
ไมมี
15 บาท / 15 บาท / ครัง้
15 บาท / 20 บาท / ครัง้
15 บาท / 30 บาท / ครัง้
ไมมี
10 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ / ตางจังหวัด)
10 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ / ตางจังหวัด)
10 บาท / 15 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ / ตางจังหวัด)
15 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ/ ตางจังหวัด)
10 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ / ตางจังหวัด)
12 บาท / ครั้ง
(กรุงเทพฯ / ตางจังหวัด)
5 บาท / 10 บาท / ครั้ง
10 บาท / 10 บาท / ครั้ง
10 บาท / 20 บาท / ครั้ง
100 บาท / งวด สำหรับยอดคางชำระ 1 งวด
100 บาท / งวด สำหรับยอดคางชำระ 2 งวด
100 บาท / งวด สำหรับยอดคางชำระ 3 งวด
10 บาท / ครั้ง (กรุงเทพฯ/ ตางจังหวัด)
วันธรรมดา 15.66 บาท/ 18.33 บาท/ครั้ง (กรุงเทพฯ/ ตางจังหวัด)
วันหยุด 16.73 บาท/ 19.41บาท/ครั้ง (กรุงเทพฯ/ ตางจังหวัด)
(หรือตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงแตไมเกิน 20 บาท)
ไมมี
100 บาท/ ครั้ง
50 บาท/ 1 ใบแจงยอดบัญชี
50 บาท/ ครั้ง
ไมมี

*เฉพาะลูกคาทีส่ ามารถใชบริการเบิกถอนเงินสดผานเครือ่ งเอทีเอ็มเทานัน้ หากลูกคามีการเบิกถอนเงินสดผานเครือ่ งเอทีเอ็มทีอ่ ยูภ ายใตเครือขายมากกวา 1 เครือขาย การเก็บคาใชจา ยจะเก็บเพียงเครือขายเดียว/ครัง้ ตามลำดับ
เครือขายทีเ่ กีย่ วของดังนี้ 1) เครือขาย บมจ.กรุงศรีอยุธยา 2) เครือขายเอทีเอ็มพูล ไดแก บมจ.กรุงเทพ, บมจ.ไทยพาณิชย, บมจ.กสิกรไทย, บมจ.ทหารไทย, บมจ.ยูโอบี, บมจ.ทิสโก, บมจ.กรุงไทย, บมจ.เกียรตินาคิน,
บมจ.ธนชาต, ธ.ออมสิน, ธ.อาคารสงเคราะห, ธ.เพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร, บมจ.ไทยเครดิตเพือ่ รายยอย, บมจ.ซีไอเอ็มบี (ไทย), บมจ.สแตนดารดชารเตอรด (ไทย)
หมายเหตุ: 1) คาใชจา ยอาจมีการเปลีย่ นแปลง โดยบริษทั ฯ จะแจงใหทราบลวงหนาในกรณีดงั กลาว
2) ในกรณีทท่ี า นมีปญ หาการเบิกถอนเงินจากเครือ่ ง ATM กรุณาสอบถามเพิม่ เติมไดทศ่ี นู ยบริการลูกคาสินเชือ่ สวนบุคคล เซ็นทรัลเดอะวัน หมายเลข 02-627-4999
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