ข้อตกลงเพิ่มเติมสัญญาสินเชื่อบัตรเงินสด
(โครงการ Refinance ลูกหนี้ดี สินเชื่อบัตรเครดิต)
ตามทีข่ ้าพเจ้า ................................................................................................ ได้สมัครใช้บริการสินเชื่อบัตร
เงินสดกับธนาคารออมสิน (“ธนาคาร”) ตามใบสมัครบัตรเครดิต สินเชื่อบัตรเงินสดที่ข้าพเจ้าได้ลงนามไว้ และสัญญา
สินเชื่อบัตรเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัครดังกล่าว (รวมเรียกว่า “สัญญาสินเชื่อ”) นั้น ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอ
เข้าร่วมโครงการ Refinance ลูกหนี้ดี สินเชื่อบัตรเครดิต (“โครงการ GSB Refinance”) เพื่อการบริหารจัดการหนี้บัตร
เครดิต และ/หรือสินเชื่อบัตรเงินสดที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับผู้ให้บริการบัตรเครดิต และ/หรือสินเชื่อบัตรเงินสด จานวนไม่เกิน 3
บัญชี ตามภาระหนี้ที่ปรากฏในเอกสารแจ้งยอดบัญชี/หนี้ ดังนี้
ลาดับที่
1.
2.
3.

เจ้าหนี้ผใู้ ห้บริการบัตรเครดิต (“เจ้าหนีเ้ ดิม”)

ภาระหนี้ (บาท)

ข้าพเจ้าประสงค์ขอผ่อนชาระหนี้โครงการ GSB Refinance เป็นงวดรายเดือน จานวน  24 งวด  36 งวด
 48 งวด โดยรับทราบว่า การพิจารณาอนุมัติให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการ GSB Refinance เป็นดุลพินิจของธนาคารแต่
ฝ่ายเดียว หากธนาคารอนุมัติให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการ GSB Refinance ข้าพเจ้าตกลงยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
สินเชื่อดังกล่าวตามที่ธนาคารแจ้งให้ทราบ และตกลงผูกพันกับธนาคารเพิ่มเติมจากข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาสินเชื่อ
ดังต่อไปนี้ทุกประการ
1. เมื่อธนาคารอนุมัติให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการ GSB Refinance แล้ว ข้าพเจ้ายอมรับว่า ข้าพเจ้าไม่สามารถ
เบิกใช้วงเงินสินเชื่อบัตรเงินสดตามเงื่อนไขในสัญญาสินเชื่อได้ แต่ให้มีการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อโดยข้าพเจ้ามอบอานาจให้
ธนาคารเป็นผู้เบิกถอนเงินสินเชื่อบัตรเงินสดตามจานวนเงินที่ธนาคารอนุมัติแทนข้าพเจ้า และให้นาเงินที่เบิกถอนทั้ง
จานวน (“เงินต้น”) ไปชาระหนี้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ให้แก่เจ้าหนี้เดิมรายใดรายหนึ่งหรือหลายราย ตามที่ธนาคาร
เห็นสมควรภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ธนาคารกาหนด โดยให้ถือว่า การดาเนินการดังกล่าวเป็นการดาเนินการของ
ข้าพเจ้าเอง และถือว่าข้าพเจ้าได้รับเงินจากธนาคารโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว นับตั้งแต่วันที่ลงในเช็คสั่งจ่ายของธนาคาร
หรือวันที่ธนาคารโอนเงินชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เดิม
2. ข้าพเจ้าตกลงยอมรับว่า ในการเข้าร่วมโครงการ GSB Refinance นั้น ข้าพเจ้าได้รับอัตราดอกเบี้ย
อัตราค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขการชาระหนี้ เป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้ามากกว่าเงื่อนไขสินเชื่อบัตร
เงินสดในกรณีทั่วไป (“เงื่อนไขพิเศษ”) ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดของข้อตกลง
เพิ่มเติมนี้โดยเคร่งครัด หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขและรายละเอียดดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้
ธนาคารยกเลิกเงื่อนไขพิเศษ และตกลงให้ธนาคารนาข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อมาใช้บังคับได้ทันที
3. ข้าพเจ้าตกลงชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมใด ๆ ในอัตราตามที่ธนาคารแจ้งให้ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยชาระเป็นงวดรายเดือนไม่น้อยกว่าเงินงวดที่แจ้งไว้ในใบแจ้งยอดบัญชี ทั้งนี้ จานวนงวด ระยะเวลา
ชาระหนี้ และเงื่อนไขอื่นใดให้เป็นไปตามที่ธนาคารแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรประกอบกับใบแจ้งยอดบัญชี
4. เมื่อธนาคารอนุมัติให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการ GSB Refinance ข้าพเจ้าตกลงดาเนินการชาระหนี้ปิดบัญชี
และ/หรือยกเลิกบัตรเครดิต และ/หรือสินเชื่อบัตรเงินสดกับเจ้าหนี้เดิมที่ได้รับชาระหนี้ตามข้อ 1. ให้เสร็จสิ้นภายใน
30 (สามสิบ) วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร
5. ข้าพเจ้าตกลงว่า ข้าพเจ้าไม่สามารถเบิกใช้วงเงินสินเชื่อบัตรเงินสดได้ แม้จะมีวงเงินสินเชื่อคงเหลือที่สามารถ
เบิกใช้ได้ตามเงื่อนไขในสัญญาสินเชื่อก็ตาม ทั้งนี้ จนกว่าข้าพเจ้าจะได้รับแจ้งจากธนาคารให้เบิกใช้วงเงินได้ อย่างไรก็ตาม
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หากมีการเบิกใช้วงเงินโดยฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวหรือมีการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อบัตรเงินสดเมื่อได้รับแจ้ งจากธนาคารให้
สามารถเบิกใช้วงเงินได้แล้ว ข้าพเจ้าตกลงว่า เป็นการเบิกใช้วงเงินภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อ
และไม่สามารถนาเงื่อนไขพิเศษมาใช้บังคับได้
6. นับตั้งแต่วันที่ลงนามในข้อตกลงเพิ่มเติมนี้และตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้ายังมีหน้าที่ต้องช าระหนี้ตาม
ข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ ข้าพเจ้าตกลงจะไม่ขอใช้บริการบัตรเครดิตและ/หรือสินเชื่อบัตรเงินสด กับผู้ให้บริการบัตรเครดิต
และ/หรือสินเชื่อบัตรเงินสดรายอื่น
7. ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่า
7.1 เว้นแต่ข้อตกลงฉบับนี้จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น เงื่อนไขพิเศษใช้บังคับกับเฉพาะเงินต้นตามข้อตกลง
เพิ่มเติมนี้เท่านั้น และข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ และเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ธนาคารจะได้แจ้ง
ให้ทราบในภายหน้า โดยให้ถือว่า เงื่อนไขดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสินเชื่อ ทั้งนี้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่นใดใน
สัญญาสินเชื่อที่ไม่ได้แก้ไขหรือเพิ่มเติมไว้ในข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ ให้มีผลใช้บังคับกับสินเชื่อบัตรเงินสดของข้าพเจ้าต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับเงื่อนไขในข้อตกลงเพิ่มเติมนี้
7.2 ข้อตกลงเพิ่มเติมนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาสินเชื่อ หากข้อความในข้อตกลงเพิ่มเติมกับสัญญาสินเชื่อขัด
หรือแย้งกัน ให้เงื่อนไขในข้อตกลงเพิ่มเติมมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ กรณีมีประเด็นในการตีความหรือปัญหาความไม่ชัดเจนใด ๆ
เกี่ยวกับการให้สินเชื่อบัตรเงินสด ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารเป็นผู้วินิจฉัย และให้คาวินิจฉัยดังกล่าวของธนาคารถือเป็นที่
ยุติ โดยข้าพเจ้าจะไม่โต้แย้งหรือดาเนินการใด ๆ กับธนาคารทั้งสิ้น
7.3 ในกรณีที่ข้าพเจ้ามีวงเงินสินเชื่อบัตรเงินสดกับธนาคารก่อนการขอเข้าร่วมโครงการ GSB Refinance นี้
โดยไม่มีภาระหนี้ค้างชาระ หากธนาคารอนุมัติให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการ GSB Refinance ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคาร
ยกเลิกบัตรเงินสดและยกเลิกวงเงินดังกล่าวได้ทันทีที่มีการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ GSB Refinance โดยไม่ต้องบอก
กล่าวหรือแจ้งการยกเลิกแก่ข้าพเจ้าแต่อย่างใด
8. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า บรรดาเอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลใด ๆ ที่ข้าพเจ้าให้ไว้กับธนาคาร เพื่อการขอเข้าร่วม
โครงการ GSB Refinance เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ
9. ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารมีสิทธิยกเลิกเงื่อนไขพิเศษที่ข้าพเจ้าได้รับ หรือบอกเลิกสัญญากับข้าพเจ้า
ในกรณีดังต่อไปนี้ได้ทันที
9.1 ข้าพเจ้าไม่ชาระหนี้ตามจานวนและระยะเวลาที่ธนาคารแจ้งในใบแจ้งยอดบัญชี
9.2 ข้าพเจ้าผิดคารับรอง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดของข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ ข้อกาหนด
และเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นใดของโครงการ GSB Refinance
เมื่อธนาคารได้ยกเลิกเงื่อนไขพิเศษตามวรรคหนึ่งแล้ว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารนาข้อกาหนดและ
เงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อมาใช้บังคับแทนเงื่อนไขพิเศษได้ในทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแต่อย่างใด
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) อย่างละเอียด
ถี่ถ้วนแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
**ลงชื่อ .............................................................................................

ผูส้ มัครเข้าร่วมโครงการ GSB Refinance
วันที่ .........../.................../............
**เพื่อ รัก ษาผลประโยชน์ในการพิจ ารณาอนุมัติว งเงิน สินเชื่อ บั ตรเงินสด

และเงื่อนไขพิเศษสาหรับ โครงการ GSB Refinance กรุณาลงลายมือชื่อให้
เหมือนกัน ทั้งในใบสมัครบัตรเครดิตสินเชื่อบัตรเงินสด คารับรองและข้อตกลงของผู้สมัคร และเอกสารประกอบการพิจารณาอื่น

เอกสารสาหรับลูกค้า
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อบัตรเงินสด
(โครงการ Refinance ลูกหนี้ดี สินเชื่อบัตรเครดิต)
อัตราดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียมสินเชือ่ บัตรเงินสด
1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่น
1.1 อัตราดอกเบี้ย (สาหรับโครงการ Refinance ลูกหนี้ดี สินเชื่อบัตรเครดิต)
- ผู้มีรายได้ประจา
ร้อยละ 8.50 ต่อปี
- ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ และผู้ประกอบการ SMEs
ร้อยละ 10.50 ต่อปี
1.2 ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน (สาหรับโครงการ Refinance ลูกหนี้ดี สินเชื่อบัตรเครดิต)
ไม่เรียกเก็บ
ทั้งนี้ กรณีเบิกถอนเงินสดผ่านสินเชื่อบัตรเงินสด Prima Card นอกเหนือจากโครงการฯ
ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยและค่ารรมเนียม ดังนี้
- อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ 19 ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน
สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี
2. อัตราผ่อนชาระคืนขั้นต่า
2.5% ของวงเงินอนุมัติเท่าๆ กันทุกเดือน (Statement) จนหมดสัญญา
หรือมากกว่า (แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท / รอบบัญชี)
หมายเหตุ : - อัตราดอกเบี้ยตามข้อ 1.1 เป็นอัตราดอกเบี้ยที่เบิกใช้เพียงครั้งเดียว สาหรับโครงการ Refinance ลูกหนี้ดี สินเชื่อบัตรเครดิตเท่านั้น ซึ่งธนาคารป็น
ผู้ดาเนินการจ่ายชาระหนี้แทนลูกค้า
- อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นทีน่ อกเหนือจากโครงการ Refinance ลูกหนี้ดี สินเชื่อบัตรเครดิต เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด

