(เอกสารส่วนสาหรับลูกค้า)
เอกสารข้อมูลสาคัญของผลิตภัณฑ์สินเชือ่ ส่วนบุคคล Happy Cash
ชือ่ ผลิตภัณฑ์ : สินเชือ่ ส่วนบุคคล Happy Cash
วันเดือนปี : 1 เมษายน 2564
1. ประเภทผลิตภัณฑ์
สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash เป็ นสินเชื่อที่ได้รบั อนุมตั ิแล้วมีการโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าไว้ใช้จ่ายตามความต้องการโดยไม่ตอ้ งมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลคา้ ประกัน
อัตราดอกเบีย้ แบบลดต้นลดดอก ทัง้ นีไ้ ม่เกินอัตราดอกเบีย้ ประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด โดยลูกค้าชาระคืนเงินกูเ้ ป็ นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน
2. เงือ่ นไขของผลิตภัณฑ์
วงเงินกูย้ ืมทัง้ หมด :
▪ จานวนเงินกูย้ ืมทัง้ หมด : วงเงินอนุมตั ิสงู สุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและไม่เกิน 1,500,000 บาท
▪ ระยะเวลาการกูย้ ืม : ระยะเวลาผ่อนชาระสูงสุดนาน 60 เดือน
▪ การคานวณดอกเบีย้ : รายวัน โดยมีวิธีการคิดดังนี ้
ตัวอย่าง ลูกค้ามีสินเชื่อเงินกูค้ งเหลือ 500,000 บาท อัตราดอกเบีย้ 5% ต่อปี ระยะเวลากู้ 2 ปี ค่างวดผ่อนชาระงวดละ 9,500 บาท สัญญาระบุตอ้ งผ่อนชาระทุกวันที่ 1 ของเดือน

วันที่ชาระค่างวด

1 มิ.ย.
1 ก.ค.
2 ก.ค.

กรณีชาระปกติ

้ ประจางวดว ันที่ 1 ก.ค.
อ ัตราดอกเบีย

500,000 ×5% ×30
เงินต ้นคงเหลือ × อัตราดอกเบีย
้ × จานวนวัน
=
365
365
ดังนั น
้ จะเหลือเงินไปชาระเงินต ้น = 9,500 – 2,054.79 = 7,445.21

ดอกเบีย
้ ปกติ =

=

2,054.79

กรณีชาระล่าช ้า แต่ไม่เกินระยะเวลาการผ่อนผัน 3 วัน
ยังไม่คด
ิ อัตราดอกเบีย
้ ผิดนัด

5 ก.ค.

กรณีชาระล่าช ้า และเกินระยะเวลาการผ่อนผัน 3 วัน
อัตราดอกเบีย
้ ผิดนัด = อัตราดอกเบีย
้ ในงวดทีผ
่ ด
ิ นัด + อัตราดอกเบีย
้ ผิดนัด 3% = 5% + 3% = 8%
ดอกเบีย
้ ปกติ

=

500,000 ×5% ×30
365

=

2,054.79

เงินต ้นคงเหลือบนค่างวดทีผ
่ ด
ิ นัด × อัตราดอกเบีย
้ ผิดนัด × จานวนวัน
365
7,445.21 ×8% ×4
=
= 6.53
365
ดังนั น
้ ดอกเบีย
้ และเงินต ้นทีต
่ ้องชาระทัง้ หมด = 9,500 + 6.53 = 9,506.53
ดอกเบีย
้ ผิดนัด =

3. อัตราดอกเบีย้
อัตราดอกเบีย้ พิเศษต่าสุด 8.88% ต่อปี ถึง อัตราดอกเบีย้ สูงสุด 25.00% ต่อปี
(อัตราดอกเบีย้ เป็ นข้อมูล ณ วันที่จดั พิมพ์เท่านัน้ ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเกณฑ์ท่ธี นาคารกาหนด)
4. เงือ่ นไขการชาระคืนสินเชือ่
▪ หักชาระบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
▪ ชาระผ่าน Application LH M Choice
▪ ชาระด้วยเงินสดตามช่องทางต่างๆ ที่ทางธนาคารกาหนด
▪ ทัง้ นีเ้ มื่อท่านได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash ธนาคารจะจัดส่งตารางเวลาการชาระคืนเงินกูใ้ ห้กบั ท่านตามที่อยู่ท่แี จ้งไว้กบั ธนาคาร
5. ค่าบริการต่างๆ
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ: ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของทางราชการที่กาหนด
6. ค่าใช้จ่ายในการชาระเงิน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
▪ ไม่คิดค่าบริการ กรณีชาระโดยหักบัญชี, Application LH M Choice หรือสาขาของธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
▪ ชาระผ่านธนาคารผูใ้ ห้บริการอื่น ที่ให้บริการรับชาระบิลข้ามธนาคาร
▪ ชาระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เกิน 10 บาท/ครัง้
▪ ชาระผ่านช่องทางสาขาธนาคารผูใ้ ห้บริการรับชาระเงิน ไม่เกิน 15 บาท/ครัง้
หมายเหตุ: รายชื่อธนาคารและผูใ้ ห้บริการที่เข้าร่วมสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ค่าธรรมเนียมเป็ นไปตามเงื่อนไขและข้อกาหนดของ
แต่ละธนาคารผูใ้ ห้บริการ
▪ ชาระที่จดุ บริการรับชาระเงิน
▪ เคาน์เตอร์เซอร์วิส / 7-11 (ยอดชาระสูงสุดไม่เกิน 49,000 บาทครัง้ บัญชี/วัน) 15 บาท/ครัง้
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เอกสารข้อมูลสาคัญของผลิตภัณฑ์สินเชือ่ ส่วนบุคคล Happy Cash
7. ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
100 บาท/รอบบัญชี
หมายเหตุ:
▪ อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นีเ้ ป็ นไปตามประกาศดอกเบีย้ ค่าบริการต่างๆ และเบีย้ ปรับที่สถาบันการเงิน อาจเรียกเก็บได้ในการประกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กากับ (สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash)
▪ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม (VAT) (ถ้ามี)
8. สิทธิประโยชน์และเงือ่ นไขอื่นๆ
▪ หากท่านชาระไม่ครบตามจานวนตามระบุไว้ในใบแจ้งยอดรายการ (Statement) หรือชาระหลังวันที่ครบกาหนดชาระในแต่ละรอบบัญชี ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้
▪ หากท่านมีปัญหาในการชาระคืนเงินกูย้ ืมตามเวลาที่กาหนด กรุณาแจ้งให้ธนาคารทราบทันทีเพื่อร่วมกันพิจารณาเงื่อนไขการชาระคืนในรูปแบบอื่น
▪ ไม่ตอ้ งมีหลักทรัพย์หรือบุคคลคา้ ประกัน
9. กรณีผิดเงือ่ นไข
▪ กรณีผิดนัดชาระหนี ้ คิดอัตราดอกเบีย้ ผิดนัดชาระหนีท้ ่อี ตั ราดอกเบีย้ ตามสัญญา บวก 3% ต่อปี หรือรวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ของเงินต้นของค่างวดที่ลกู ค้าผิด
นัดชาระ
▪ ค่าติดตามทวงถามหนี ้
▪ กรณีท่ที ่านไม่ชาระหนีก้ บั ธนาคาร ธนาคารมีสิทธิหกั เงินจากบัญชีเงินฝากทุกประเภท หรือเงินอื่นใดก็ตามที่มีอยู่กบั ธนาคาร เพื่อชาระหนีต้ น้ เงิน ดอกเบีย้ และค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องได้
▪ หากท่านผิดนัดชาระหนีธ้ นาคารอาจจาเป็ นต้องบอกเลิกสัญญาและดาเนินการทางกฎหมายต่อไป
10. กรณีชาระเงินกู้ยมื ก่อนครบกาหนด
▪ หากชาระปิ ดบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลก่อนครบกาหนด 1 ปี ต้องชาระค่าธรรมเนียมการปิ ดก่อนกาหนด โดยคานวณจากยอดหนีค้ งเหลือ ณ วันที่ปิดบัญชี ×
ค่าธรรมเนียมการปิ ดก่อนกาหนด 2%
11. การแจ้งได้รับชาระเงินจากลูกค้า
จัดส่งหลักฐานการชาระเงินให้แก่ลกู ค้าทุกเดือนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย ์ ตามที่ลกู ค้าได้แจ้งไว้กบั ธนาคาร โดยแจ้งรายละเอียดรายการที่ลกู ค้าได้ชาระ เช่น
จานวนเงินต้น ดอกเบีย้ ดอกเบีย้ ผิดนัด (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม/เบีย้ ปรับ (ถ้ามี) จานวนเงินทัง้ หมดที่ชาระค่างวดสินเชื่อให้แก่ธนาคารแล้ว
12. การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงือ่ นไขการให้บริการ
ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ อัตราดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียมที่ทาให้ลูกค้าเสียประโยชน์ ธนาคารจะทาการแจ้งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
13. ช่องทางในการติดต่อธนาคาร เพือ่ สอบถามเพิม่ เติม / แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
▪ สาขาของธนาคาร ทุกสาขา
▪ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ โทร. 1327
▪ WWW.LHBANK.CO.TH
ข้อควรระวัง
▪ หากท่านชาระคืนไม่ตรงเวลา อาจเกิดค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี ้
▪ ในกรณีธนาคารมีความจาเป็ นต้องติดตามทวงถามหนีจ้ ากท่าน และ/หรือผูเ้ กี่ยวข้อง ธนาคารอาจดาเนินการดังกล่าวด้วยตนเอง และ/หรือ อาจมอบหมายให้บุคคลที่
ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนีเ้ ป็ นผูด้ าเนินการดังกล่าวแทนธนาคารก็ได้
▪ ธนาคารมีสิทธิโอนสิทธิ หน้าที่และผลประโยชน์ใดๆ ตามสัญญาไม่ว่าทัง้ หมด หรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื่นตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งการโอนเป็ นหนังสือให้ลกู ค้า
ทราบล่วงหน้า
▪ กรณีผกู้ ถู้ งึ แก่กรรม สัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash เป็ นอันระงับสิน้ ไปทายาทของผูก้ ตู้ อ้ งชาระหนีค้ งค้างคืนแก่ธนาคารทัง้ จานวน
▪ ดอกเบีย้ คิดตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั เงินกู้ โดยหากผิดนัดชาระอาจมีดอกเบีย้ และค่าทวงหนีเ้ พิ่ม
▪ อาจต้องชาระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ในกรณีปิดบัญชีก่อนครบกาหนด 1 ปี
หมายเหตุ
▪ ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็ นข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้บริการ หรือซือ้ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าวอย่างไรก็
ตามในกรณีท่ลี กู ค้าตกลงใช้บริการหรือซือ้ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าวแล้ว ลูกค้าจะผูกพันตามคาขอใช้บริการฯและเงื่อนไขในสัญญาสินเชื่อของบริการ หรือ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินนัน้ โดยหากมีขอ้ มูลใดขัดแย้งกับคาขอใช้บริการฯ และเงื่อนไขในสัญญาสินเชื่อ ให้ใช้ขอ้ มูลตามคาขอใช้บริการฯและเงื่อ นไขในสัญญาสินเชื่อ
แทน
▪ ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้ ผลบังคับใช้ได้จนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
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