ขอกำหนดและเงื่อนไขในการกูยืมเงินสินเชื่อหมุนเวียนสวนบุคคล (Personal Credit)

สำหรับธนาคาร/ชำระอากรแลว

ขาพเจาซึง่ มีชอ่ื ปรากฏอยูด า นหนาของคำขอสินเชือ่ นี้ ซึง่ ตอไปนีจ้ ะเรียกวา “ผูก ”ู ตกลงขอรับสินเชือ่ จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึง่ ตอไปนีจ้ ะเรียกวา “ธนาคาร” ในวงเงินตามทีธ่ นาคารจะไดอนุมตั ิ และตกลงวาจะปฏิบตั แิ ละยินยอมผูกพันตนตามขอกำหนดและเงือ่ นไขในการกูย มื เงิน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1. ผูก ตู กลงขอรับสินเชือ่ จากธนาคาร และธนาคารตกลงใหสนิ เชือ่ แกผกู ใู นวงเงินตามทีธ่ นาคารอนุมตั ติ ามหลักเกณฑของธนาคาร และเพือ่ ประโยชนในการดำเนินการตามคำขอสินเชือ่ ฉบับนี้ ธนาคารจะแจงใหผกู ทู ราบถึงวงเงินกูท ไ่ี ดรบั อนุมตั แิ ละวันเริม่ กำหนดขอรับเงินกูต ามวิธกี ารทีธ่ นาคารจะกำหนดและแจงใหผกู ทู ราบตอไป
2. ผูกูตกลงและรับทราบวา วงเงินกูที่ผูกูไดรับเปนวงเงินกูประเภทหมุนเวียนแบบชำระคืนขั้นต่ำ และ/หรือแบบมีกำหนดเวลาชำระคืนแนนอน โดยจำนวนเงินกูสูงสุดที่ผูกูสามารถเบิกถอนไดในขณะใดขณะหนึ่งเทากับสวนตางของวงเงินกูสูงสุดที่ธนาคารอนุมัติกับยอดเงินกูที่ผูกูไดเบิกถอนไปและยังไมได
ชำระคืนแกธนาคาร (ไมวาจะครบกำหนดชำระแลวหรือไมก็ตาม) ทั้งนี้ ผูกูมีสิทธิใชวงเงินกูประเภทหนึ่งประเภทใดหรือทุกประเภทตามที่ผูกูรองขอ อยางไรก็ตาม ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติการใหวงเงินกูดังกลาว
3. ผูก ตู กลงและรับทราบวา ธนาคารมีสทิ ธิโดยเด็ดขาดแตเพียงผูเ ดียวในการอนุมตั วิ งเงินกู หรือปฏิเสธการใหวงเงินกูต ามคำขอสินเชือ่ ฉบับนี้ รวมทัง้ มีสทิ ธิทบทวนการใหวงเงินกูแ กผกู ตู ามคำขอสินเชือ่ ฉบับนีใ้ นภายหลังได ในกรณีทธ่ี นาคารไดทบทวนการใหวงเงินกูด งั กลาวแลว ธนาคารมีสทิ ธิทจ่ี ะเพิม่ /ลดวงเงินกู หรือระงับการ
ใหวงเงินกูต ามคำขอสินเชือ่ ฉบับนีไ้ มวา ทัง้ หมดหรือบางสวนในระยะเวลาใดๆ ก็ไดตามทีธ่ นาคารจะพิจารณาเห็นสมควร ในกรณีทธ่ี นาคารระงับการใหวงเงินกูใ หแกผกู ู ผูก จู ะไมมสี ทิ ธิเบิกถอนเงินกูจ ากธนาคารอีก ทัง้ นีไ้ มกระทบกับเงินกูท ผ่ี กู ไู ดเบิกถอนไปแลว ซึง่ ผูก จู ะตองชำระคืนเงินกูแ ละดอกเบีย้ คางชำระ คาธรรมเนียม
คาปรับ และคาใชจา ยใดๆ ทีผ่ กู มู หี นาทีต่ อ งชำระใหแกธนาคาร รวมทัง้ หนีท้ กุ ชนิดทุกจำนวนทีผ่ กู มู ตี อ ธนาคารภายในกำหนดระยะเวลาทีต่ กลงกันไวกบั ธนาคาร และผูก ขู อรับรองตอธนาคารวา ผูก ตู กลงยอมรับผลการพิจารณาดังกลาวของธนาคารในกรณีนน้ั ๆ และยินยอมสละสิทธิทจ่ี ะเรียกรองคาเสียหายจากธนาคาร
4. ผูกูตกลงชำระดอกเบี้ย คาธรรมเนียม คาปรับ และคาใชจายอื่นๆ ใหแกธนาคารตามอัตราที่ระบุไวในตารางรายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย คาธรรมเนียม คาปรับ และคาใชจายอื่นๆ ในคำขอสินเชื่อฉบับนี้ และ/หรือหนังสือขออนุมัติใหกูเงิน และ/หรือจดหมายแจงการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ซึ่งไมเกิน
อัตราสูงสุดทีธ่ นาคารเรียกเก็บไดตามกฎหมาย ทัง้ นี้ อัตราดอกเบีย้ MLR หมายถึง อัตราดอกเบีย้ ทีเ่ รียกเก็บจากลูกคาชัน้ ดีประเภทเงินกูแ บบมีระยะเวลา และอัตราดอกเบีย้ MRR หมายถึง อัตราดอกเบีย้ ทีเ่ รียกเก็บจากลูกคารายยอยชัน้ ดี ผูก ยู นิ ยอมใหธนาคารปรับอัตราดอกเบีย้ คาธรรมเนียม คาปรับ และคาใชจา ยอืน่ ๆ
ในคำขอสินเชือ่ ฉบับนีไ้ ดไมวา จะเปนการปรับใหสงู ขึน้ หรือลดลง โดยหากเปนการปรับอัตราดอกเบีย้ คาธรรมเนียม คาปรับและคาใชจา ยอืน่ ๆ ใหสงู ขึน้ ธนาคารจะแจงเปนหนังสือใหผกู ทู ราบลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอ ยกวา 30 วัน ในกรณีเรงดวน ธนาคารจะแจงทางจดหมายหรือประกาศหนังสือพิมพรายวันภาษาไทย
ลวงหนาเปนเวลาไมนอ ยกวา 7 วัน ซึง่ หากเปนการประกาศหนังสือพิมพ ธนาคารจะแจงเปนหนังสือซ้ำอีกครัง้ หนึง่ แตหากเปนการปรับอัตราดอกเบีย้ MLR หรืออัตราดอกเบีย้ MRR ธนาคารจะติดประกาศใหผกู ทู ราบ ณ ทีท่ ำการสำนักงานใหญและสาขาของธนาคาร ตามระเบียบหรือประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
5. ผูกูสามารถเบิกรับเงินกูตามวิธีการของธนาคารดังนี้
5.1 โดยการเบิกถอนจากเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) โดยการใชบัตรเบิกถอนเงินสดพรอมรหัสประจำตัว (Personal Identiﬁcation Number หรือ “PIN”) ที่ธนาคารออกใหผูกู โดยผูกูตกลงวาจะเก็บรักษาบัตรเบิกถอนเงินสดที่ธนาคารออกให มิใหสูญหายหรือตกอยูในความครอบครองของผูอื่น รวมทั้ง
จะรักษารหัสประจำตัวไวเปนความลับ ผูก ยู อมรับวาการเบิกรับเงินกูด ว ยวิธดี งั กลาวยอมถือเปนการเบิกรับเงินกูข องผูก ทู ผ่ี กู จู ะตองรับผิดชอบ และใหถอื วาผูก ไู ดรบั เงินกูจ ากธนาคารตามจำนวนทีเ่ บิกถอน ไมวา ผูก จู ะไดเบิกถอนเงินกูน น้ั ดวยตนเองหรือใหบคุ คลอืน่ เบิกถอนก็ตาม ทัง้ นี้ บรรดารายการ (Statement) ตางๆ
ทีอ่ อกใหโดยธนาคาร หรือรายงานการเบิกจายบันทึกโดยเครือ่ งฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือรายการเบิกถอน หรือรายงานทีอ่ อกจากระบบคอมพิวเตอรทแ่ี สดงวิธหี รือรายการโอนเงิน ผูก ตู กลงและยินยอมใหธนาคารสามารถใชเปนหลักฐานแสดงภาระหนีส้ นิ และรายงานธุรกรรมตางๆ ของผูก ไู ดโดยถูกตองและชอบ
ดวยกฎหมายและใหถือวาผูกูไดรับเงินกูครบถวนถูกตองจากธนาคารแลว
5.2 โดยใหธนาคารนำเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูกูที่ผูกูแจงไวตอธนาคาร ตามที่ระบุในคำขอสินเชื่อนี้หรือที่ผูกูแจงผานทางบริการ โทร 1572 หรือบริการอื่นใดของธนาคาร และผูกูตกลงยินยอมปฏิบัติตามขอกำหนดและเงื่อนไขดังตอไปนี้
5.2.1 ผูกูจะตองสงใบคำขอที่ระบุรายละเอียดอยางครบถวน พรอมเอกสารประกอบ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ธนาคารไดแจงใหทราบ และลงลายมือชื่อแลวมายังธนาคารทางโทรสาร หรือโดยวิธีการอื่นใดที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ใหถือวาใบคำขอดังกลาวเปนสวนหนึ่งของขอกำหนดและเงื่อนไขการ
กูยืมเงินฉบับนี้และผูกูตกลงและยอมรับวา เงินกูที่ธนาคารโอนเขาบัญชีของผูกูเปนสวนหนึ่งของวงเงินสินเชื่อที่ผูกูไดรับไปภายใตคำขอสินเชื่อฉบับนี้
5.2.2 จำนวนเงินกูที่จะโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูกูขึ้นอยูกับยอดเงินคงเหลือจากวงเงินกูที่ธนาคารอนุมัติใหแกผูกู โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำตอการขอเปนไปตามที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติรวมทั้งจำนวนเงินที่จะอนุมัติเปนดุลยพินิจของธนาคารเพียงฝายเดียว
5.2.3 ในการเบิกรับเงินกู ใหถือวาผูกูไดรับเงินกูเมื่อธนาคารนำเงินกูเขาบัญชีเงินฝากของผูกูที่ไดแจงไวตอธนาคาร หรือตามวิธีการอื่นใดที่ธนาคารกำหนดและแจงใหผูกูทราบ และเมื่อธนาคารดำเนินการดังกลาวเรียบรอยแลวใหถือวาผูกูไดรับเงินกูนับตั้งแตวันที่ธนาคารนำเงินกูเขาบัญชีดังกลาวโดยถูกตอง
ครบถวนไมวาผูกูจะไดเบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคารที่ไดแจงไวแลวหรือไมก็ตาม โดยผูกูมิจำเปนตองลงนามในหลักฐานการรับเงินกูใดๆ ใหแกธนาคารอีก
5.2.4 ผูก สู ามารถมีคำสัง่ ผานทางบริการ โทร 1572 หรือบริการอืน่ ใดของธนาคาร ใหธนาคารจายเงินใหแกผกู เู ชนนีไ้ ดอกี ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก บั วงเงินสินเชือ่ คงเหลือ โดยผูก จู ะตองปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนทีร่ ะบุไวในขอ 5.2.1 และรับทราบวา ในการพิจารณาอนุมตั นิ น้ั เปนดุลยพินจิ เด็ดขาดของธนาคารเพียงฝายเดียว
5.2.5 ผูกูสามารถเลือกวิธีการผอนชำระคืนเงินกูไดทั้งแบบชำระคืนขั้นต่ำ หรือแบบมีกำหนดเวลาชำระคืนแนนอน ในกรณีที่ผูกูเลือกผอนชำระคืนเงินกูแบบชำระคืนขั้นต่ำ ผูกูตกลงและรับทราบวาเงินกูที่ธนาคารโอนเขาบัญชีของผูกูจะถูกนำไปรวมกับยอดหนี้คงคางที่ผูกูไดเบิกรับเงินกูตามวิธีการ
ในขอ 5.1 โดยผูก ตู กลงและยินยอมชำระเงินกูใ หแกธนาคารพรอมดอกเบีย้ เทากับจำนวนเงินขัน้ ต่ำทีธ่ นาคารกำหนด สวนในกรณีทผ่ี กู เู ลือกผอนชำระคืนเงินกูแ บบมีกำหนดเวลาชำระคืนแนนอน ผูก ตู กลงชำระตนเงินกูแ ละดอกเบีย้ รวมทัง้ คาธรรมเนียมใดๆ (ถามี) เปนรายเดือนทุกเดือนติดตอกันเปนจำนวนและภายใน
ระยะเวลาตามที่ไดตกลงไวกับธนาคาร ทั้งนี้ การชำระคืนตนเงินและดอกเบี้ยในขอนี้ใหเปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไวในขอ 7 ดวย
5.3 โดยวิธีการอื่นๆ ที่ธนาคารจะกำหนดและแจงใหผูกูทราบตอไป
6. ผูกูตกลงและยินยอมใหธนาคารคิดดอกเบี้ยจากเงินตนที่ผูกูไดรับนับตั้งแตวันที่ผูกูขอเบิกถอนเงินในแตละครั้งตามที่กลาวมาขางตน การคำนวณดอกเบี้ยจะคิดตามจำนวนวันที่ผานไปจริง และเพื่อประโยชนแหงคำขอสินเชื่อฉบับนี้ใหถือวา 1 ป เทากับ 365 วัน
7. ผูก ตู กลงชำระคืนเงินกูท เ่ี บิกรับไปจากธนาคารพรอมดอกเบีย้ โดยชำระ ณ สำนักงาน/สาขาของธนาคาร หรือยินยอมใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูก ทู แ่ี จงความประสงคไวกบั ธนาคาร หรือโดยวิธกี ารอืน่ ใดซึง่ ธนาคารไดกำหนดหรือแจงใหผกู ทู ราบ โดยเริม่ ผอนชำระงวดแรกในเดือนทีผ่ กู ไู ดรบั เงินกูห รือเดือน
ถัดจากเดือนที่รับเงินกูเปนตนไปตามที่ไดระบุในใบแจงยอดบัญชี (Statement) หรือเอกสารอื่นๆ ที่สงใหผูกู ทั้งนี้ ผูกูตกลงวา ถาวันถึงกำหนดชำระตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ผูกูตกลงชำระในวันทำการกอนหนา และในกรณีที่ผูกูเลือกวิธีการชำระคืนเงินกูโดยยินยอมใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูกู
ตามโปรแกรม Payroll Package ผูกูจะไมเพิกถอนการใหความยินยอมดังกลาว และจะไมกระทำการใดๆ อันเปนเหตุใหธนาคารไมสามารถหักเงินจากบัญชีดังกลาวได ทั้งนี้ ผูกูตกลงใหธนาคารนำเงินที่ไดรับจากผูกูดังกลาวขางตนไปหักชำระหนี้ตามลำดับดังตอไปนี้ (1) คาธรรมเนียม คาปรับและคาใชจายอื่นๆ (2)
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตั้งแตชำระหนี้ครั้งสุดทายจนถึงวันคำนวณดอกเบี้ยที่ระบุไวในใบแจงหนี้สำหรับเงินกูแบบชำระคืนขั้นต่ำ (3) ดอกเบี้ยคางชำระสำหรับเงินกูแบบมีกำหนดเวลาชำระคืนแนนอน (ตามลำดับวงเงินกูที่มีการเบิกถอนกอน) (4) เงินตนคางชำระสำหรับเงินกูแบบชำระคืนขั้นต่ำ (5) เงินตนคาง
ชำระสำหรับเงินกูแบบมีกำหนดเวลาชำระคืนแนนอน (ตามลำดับวงเงินกูที่มีการเบิกถอนกอน) (6) ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นระหวางวันคำนวณดอกเบี้ยที่ระบุไวในใบแจงหนี้จนถึงวันชำระหนี้สำหรับเงินกูแบบชำระคืนขั้นต่ำ (7) เงินตนคงคางที่ยังไมถึงกำหนดชำระสำหรับเงินกูแบบชำระคืนขั้นต่ำ (8) เงินตนคงคางที่ยังไมถึง
กำหนดชำระสำหรับเงินกูแบบมีกำหนดเวลาชำระคืนแนนอน ทั้งนี้ ในการหักชำระหนี้เงินตนคางชำระตาม (4) และ (5) ผูกูยินยอมใหธนาคารมีสิทธิเลือกตัดชำระหนี้เงินตนคางชำระของวงเงินกูตาม (4) หรือ (5) ที่ถึงกำหนดชำระกอนหรือหลังก็ได หากธนาคารเห็นวาการตัดชำระหนี้ดังกลาวจะเปนประโยชนใหแก
ผูกู อนึ่ง ลำดับการตัดชำระหนี้ดังกลาวนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยไมจำเปนตองแจงใหผูกูทราบ
8. สำหรับการชำระหนี้เงินกูตามที่กลาวในขอ 7 นั้น ธนาคารจะทำการจัดสงใบแจงยอดบัญชี (Statement) ใหผูกูทราบทางไปรษณียลวงหนากอนวันที่ครบกำหนดชำระหนี้ หรือวันที่หักบัญชีเงินฝากชำระหนี้ไมนอยกวา 10 วัน ทั้งนี้ ผูกูทราบดีวาหากผูกูชำระหนี้เงินกูใหแกธนาคารลวงหนากอนวันที่แจงยอดชำระ
เงิน (Statement Date) ธนาคารจะถือวาการชำระดังกลาวเปนเพียงการชำระเงินเพิม่ เติมซึง่ มีผลเปนการลดจำนวนหนีเ้ งินกูล งเทานัน้ แตไมถอื วาเปนการชำระหนีเ้ งินกูข องงวดการผอนชำระงวดนัน้ ซึง่ ธนาคารจะทำการเรียกเก็บหนีเ้ งินกูส ำหรับงวดการผอนชำระตามทีไ่ ดระบุไวในใบแจงยอดบัญชีจากผูก อู กี เต็มจำนวน
เมื่อถึงวันที่ครบกำหนดชำระหนี้ในงวดนั้น (Payment Due Date) สำหรับผูกูที่ชำระหนี้เงินกูแตเพียงบางสวนในระหวางหลังวันที่แจงยอดชำระเงิน (Statement Date) จนถึงวันที่ครบกำหนดชำระหนี้ในงวดนั้น (Payment Due Date) ธนาคารจะเรียกเก็บหนี้เงินกูเฉพาะจำนวนเงินที่ผอนชำระสวนที่ขาดของงวดการผอน
ชำระนัน้ เทานั้น แตหากผูกูไดชำระหนี้สำหรับงวดการผอนชำระนั้นแกธนาคารครบถวนเต็มจำนวนที่เรียกเก็บแลว ธนาคารจะไมเรียกเก็บหนี้เงินกูในงวดการผอนชำระนั้นจากผูกูอีก
9. หากผูกูเลือกชำระคืนเงินกูแบบมีกำหนดเวลาชำระคืนแนนอน ผูกูตกลงวาจะไมยกเลิกการรับเงินกูหรือขอชำระคืนเงินกูทั้งหมดกอนครบเวลาชำระคืนหรือเปลี่ยนแปลงขอตกลงการชำระคืนเงินกูเวนแตจะไดรับความยินยอมจากธนาคาร ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูกูชำระคืนเงินกูทั้งหมดกอนกำหนด 1 ป นับตั้งแตวันรับเงินกู
ผูกูยอมเสียคาธรรมเนียมชำระคืนเงินกูกอนกำหนดใหแกธนาคารตามอัตราที่ธนาคารไดกำหนดไวในตารางรายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย คาธรรมเนียม คาปรับ และคาใชจายอื่นๆ ที่กลาวไวในขอ 4 ของจำนวนเงินกูตามวงเงินกูดังกลาว
10. ธนาคารมีสทิ ธิโดยชอบทีจ่ ะโอนสิทธิเรียกรองตามคำขอสินเชือ่ ฉบับนี้ ไมวา จะทัง้ หมดหรือบางสวนไปใหแกบคุ คลภายนอกได โดยเพียงแตธนาคารแจงเปนหนังสือใหผกู ทู ราบลวงหนาไมนอ ยกวาหนึง่ งวดของการชำระดอกเบีย้ และผอนตนเงินกูต ามขอ 7 หรือไดรบั ความยินยอมจากผูก ู เวนแตในกรณีทก่ี ฎหมายกำหนด
ไวโดยเฉพาะวาไมตองทำการบอกกลาวหรือแจงแกผูกูหรือขอความยินยอมจากผูกู
11. ผูกูตกลงและรับทราบวา บัตรเบิกถอนเงินสดที่ธนาคารออกใหผูกูเปนกรรมสิทธิ์ของธนาคาร และธนาคารมีสิทธิที่จะยกเลิกการใชบัตร ยึดบัตร เรียกคืน หรือพักการใชบัตรชั่วคราวได และผูกูไมสามารถมอบหรือโอนบัตรดังกลาวไปใหบุคคลอื่นได
12. ในกรณีที่บัตรเบิกถอนเงินสดที่ธนาคารออกใหผูกูสูญหาย ผูกูจะตองแจงใหธนาคารทราบทันทีทางโทรศัพท หรือโดยเครื่องมือสื่อสารอื่นที่สามารถติดตอถึงกันได หรือ ณ ที่ทำการของธนาคาร เพื่อระงับการใชวงเงิน พรอมยกเลิกรหัสประจำตัว ทั้งนี้ ผูกูไมตองรับผิดชอบภาระหนี้ภายหลังที่เกิดขึ้นหลังจากที่ธนาคาร
ไดรับแจงขอมูลดังกลาว เวนแตธนาคารจะพิสูจนไดวาภาระหนี้ที่เกิดขึ้นเปนการกระทำของผูกูเอง
13. ในกรณีที่ผูกูทำธุรกรรมใดๆ โดยรวมถึงแตไมจำกัดอยูเพียงการรับ เบิก ถอน โอนเงินกู ผานระบบโทรศัพทอัตโนมัติหรือระบบอิเล็กทรอนิกสใดๆ ที่ธนาคารใหบริการ ผูกูตกลงยินยอมผูกพันตามขอกำหนดและเงื่อนไขทั้งที่มีอยูในปจจุบัน และ/หรือที่จะมีขึ้นตอไป ทั้งนี้ ไมวาผูกูจะไดมีคำสั่งผานทางเจาหนาที่ของ
ธนาคาร หรือโดยการใชเลขรหัสประจำตัวที่ธนาคารไดออกและแจงใหผูกูทราบ หรือโดยวิธีการอื่นใดที่ธนาคารจะไดกำหนดและแจงใหผูกูทราบก็ตาม ใหถือวาการกระทำดังกลาวมีผลผูกพันทุกประการ และใหถือวาผูกูไดรับเงินกูตามจำนวนที่ผูกูไดกระทำในแตละคราวโดยถูกตองและครบถวนในวันและเวลาที่มีการ
กระทำนั้น อนึ่ง ในกรณีที่ผูกูไดรับรหัสประจำตัวจากธนาคารสำหรับการบริการใดๆ ผูกูตองเก็บรักษารหัสประจำตัวใหเปนความลับ และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการไมปฏิบัติตามคำขอสินเชื่อฉบับนี้ ผูกูยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
14. ผูก ยู อมรับผิดชอบและผูกพันในการทีธ่ นาคารไดปฏิบตั ติ ามคำสัง่ หรือการติดตอทีผ่ กู สู ง ไปใหธนาคารโดยทางโทรศัพท โทรสาร และ/หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพือ่ ใหธนาคารดำเนินการธุรกรรมตางๆ ตอบัญชีหรือขอมูลของผูก ู รวมถึงแตไมจำกัดเพียงการขอเปลีย่ นทีอ่ ยูแ ละสถานทีต่ ดิ ตอ หรือขอมูลอืน่ ๆ โดยธนาคาร
ไมจำเปนตองรองขอเอกสารตนฉบับ และ/หรือหลักฐานยืนยันจากผูกู แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิธนาคารที่จะพิจารณาดำเนินการหรือไมก็ได
15. ในกรณีทผ่ี กู ไู มชำระหนีใ้ หถกู ตองครบถวนตามทีก่ ำหนดในคำขอสินเชือ่ ฉบับนี้ หรือปฏิบตั ผิ ดิ ขอตกลงใดๆ ทีม่ อี ยูต อ ธนาคาร หรือมีเหตุใดๆ อันควรเชือ่ วาผูก อู าจไมสามารถชำระหนีไ้ ดเสร็จสิน้ เชน ผูก ถู งึ แกความตาย สาบสูญ ลมละลาย ตกเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ เปนตน ใหถอื วา
เปนการผิดนัดชำระหนีท้ ง้ั หมด ธนาคารมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได บรรดาหนีส้ นิ ทัง้ หลายทีย่ งั คางชำระอยูไ มวา จะถึงกำหนดชำระแลวหรือไมกต็ าม ใหถอื วาเปนอันถึงกำหนดชำระทัง้ หมดทันที ทัง้ นี้ ธนาคารจะสงคำบอกลาวใหผกู ทู ราบเพือ่ ใหผกู ดู ำเนินการแกไขเยียวยาเหตุดงั กลาวภายในกำหนดเวลาอันสมควร หากผูก ู
ไมสามารถแกไขเยียวยาได ผูก มู หี นาทีต่ อ งชำระคืนตนเงินกู พรอมดอกเบีย้ กรณีผดิ นัด นับตัง้ แตวนั ทีผ่ กู ผู ดิ นัดจนกวาจะชำระหนีท้ ง้ั หมดเสร็จสิน้ และบรรดา คาธรรมเนียม คาปรับและคาใชจา ยอืน่ ๆ ทีผ่ กู คู า งชำระ และ/หรืออันเนือ่ งมาจากการผิดนัดชำระหนีข้ องผูก ซู ง่ึ รวมทัง้ คาใชจา ยในการเตือน ติดตามทวงถาม
ดำเนินคดีและบังคับชำระหนีต้ ลอดจนหนีท้ กุ ชนิดทุกจำนวนทีผ่ กู มู ตี อ ธนาคารทันที โดยธนาคารไมจำเปนตองบอกกลาวทวงถามอีก
16. ผูก ยู นิ ยอมใหธนาคารแกไข เพิม่ เติม หรือเปลีย่ นแปลงขอกำหนดและเงือ่ นไขในการกูย มื เงินฉบับนีไ้ ดตามความเหมาะสม โดยไมจำเปนตองแจงใหผกู ทู ราบลวงหนา และผูก ตู กลงปฏิบตั ติ ามขอตกลงทีธ่ นาคารไดทำการแกไข เพิม่ เติม หรือเปลีย่ นแปลงดังกลาวทุกประการโดยใหถอื วาเปนสวนหนึง่ ของขอกำหนดและ
เงื่อนไขในการกูยืมเงินฉบับนี้ แตหากการแกไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขอตกลงใดทำใหผูกูเสียประโยชน ธนาคารจะแจงเปนหนังสือใหผูกูทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน
17. บรรดาการติดตอทวงถามหรือคำบอกกลาวใดๆ ทีธ่ นาคารไดจดั สงไปทางไปรษณียล งทะเบียนตอบรับใหแกผกู ตู ามทีอ่ ยูท ร่ี ะบุไวในคำขอสินเชือ่ ฉบับนี้ หรือทีอ่ ยูท ผ่ี กู ไู ดแจงการเปลีย่ นแปลงเปนหนังสือครัง้ ลาสุดใหถอื วาไดสง ใหผกู แู ลวโดยชอบและผูก ไู ดรบั และทราบหนังสือติดตอทวงถามและบอกกลาวของธนาคารแลวโดยชอบ
18. การผอนผันของธนาคารแกผูกูเนื่องจากการผิดนัด และ/หรือผิดสัญญาคราวหนึ่งคราวใด ถือเปนการผอนผันเฉพาะครั้งนั้นคราวนั้น ผูกูจะกลาวอางและถือเปนเหตุแหงการผอนผันสำหรับการผิดนัดผิดสัญญาในคราวอื่นดวยไมได
19. หากขอความใดๆ ของขอกำหนดและเงื่อนไขในการกูยืมเงินฉบับนี้เปนโมฆะหรือไมสมบูรณ ผูกูและธนาคารตกลงใหถือวาสวนที่ไมโมฆะหรือสมบูรณแยกออกจากสวนที่เปนโมฆะหรือไมสมบูรณนั้น และมีผลใชบังคับได
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