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เรื่ อง

การดาเนินการด้ านเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับสินเชื่อบ้ านมอร์ เกจวันและสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี สาหรับผู้ค ้าประกันหรื อ
ผู้จานอง

อ้ างอิงถึงประกาศวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้ บรรลุ
ข้ อตกลงในการโอนธุรกิจลูกค้ ารายย่อย (Retail Banking) ให้ แก่ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) (“ทิสโก้ ”) และบริ ษัท ออล-เวย์ส
จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ ภายใต้ ข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมถึง ธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล
สิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ รายย่ อ ย สิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศัย บริ ก ารธนบดี ธ นกิ จ (Wealth Management) ธุ ร กิ จ นายหน้ า ประกัน ภัย
(Bancassurance) และเงินฝากสาหรับรายย่อยของธนาคาร
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ให้ ความเห็นชอบในการถ่ายโอนธุรกิจลูกค้ ารายย่อยดังกล่าวแล้ ว และธนาคารอยู่ระหว่างการ
เตรี ยมการเพื่อโอนธุรกิจลูกค้ ารายย่อยตามที่ระบุไว้ ข้างต้ นให้ แก่ทิสโก้ และออล-เวย์ส ซึง่ จะมีผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เว้ นแต่จะมี
การแจ้ งให้ ทา่ นทราบต่อไปหากมีการเปลีย่ นแปลง (“วันโอนกิจการ”)
ธนาคารและทิสโก้ ขอเรี ยนให้ ทราบว่า การโอนธุรกิจรายย่อยดังกล่าวจะส่งผลให้ ลกู ค้ าสินเชื่อบ้ านมอร์ เกจวันและสินเชื่อ
เบิกเงินเกินบัญชีต้องดาเนินการด้ านเอกสาร เพื่อลูกค้ าจะสามารถเบิกถอนเงินส่วนที่ชาระเกิน (Prepayment) และ/หรื อใช้ สินเชื่อ
เบิกเงินเกินบัญชีได้ อย่างต่อเนื่องตังแต่
้ วนั โอนกิจการ ซึง่ ท่านในฐานะผู้ค ้าประกันหรื อผู้จานองจาเป็ นต้ องร่วมลงนามในเอกสารด้ วย
จึงขอให้ ท่านติดต่ อสาขาของธนาคารระหว่ างวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 พร้ อมเอกสาร ดังนี ้
1) บุคคลสัญชาติไทย – บัตรประชาชน
2) บุคคลต่ างชาติ – พาสปอร์ ต, วีซ่า (ถ้ ามี), ใบอนุญาตทางานในประเทศไทย (ถ้ ามี)
โดยในช่วงเวลาที่ระบุไว้ ข้างต้ น เจ้ าหน้ าที่ของธนาคารและทิสโก้ จะร่ วมกันอานวยความสะดวกให้ กับท่านที่สาขาของ
ธนาคารในการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง กรณีท่ ีท่านไม่ ติดต่ อสาขาของธนาคารภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 บัญชี
สินเชื่อบ้ านมอร์ เกจวันและ/หรือสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชีท่ ที ่ านเป็ นผู้คา้ ประกันหรื อผู้จานอง จะไม่ สามารถเบิกถอนเงิน
และ/หรือใช้ สินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชีได้ ตัง้ แต่ วันโอนกิจการ จนกว่ าท่ านจะติดต่ อทิสโก้ เพื่อดาเนินการดังกล่ าวให้ เสร็ จ
สิน้ โดยท่านสามารถติดต่อสาขาของทิสโก้ พร้ อมเอกสารข้ างต้ น
อนึ่ ง ธนาคารยัง คงมุ่ง มั่น ให้ บ ริ ก ารแก่ ลูก ค้ า องค์ ก ร สถาบัน ธนกิ จ และพาณิ ช ย์ ธ นกิ จ ในประเทศไทยต่ อ ไปโดยไม่
เปลีย่ นแปลง โดยลูกค้ าดังกล่าวสามารถเข้ าถึงผลิตภัณฑ์และบริ การของธนาคารได้ ตามปกติเช่นเดิมทุกประการ ธนาคารจะยังคง
ให้ ความสาคัญและมุ่งมัน่ ให้ บริ การเพื่อตอบสนองความต้ องการทางการเงินและการธนาคารของลูกค้ าองค์กรและสถาบันอย่าง
ต่อเนื่อง

ธนาคารขอขอบพระคุณท่านลูกค้ าที่ให้ ความไว้ วางใจใช้ ผลิตภัณฑ์และบริ การของธนาคารด้ วยดีเสมอมา และขออภัยเป็ น
อย่างสูงเป็ นการล่วงหน้ ามา ณ ที่นี ้ หากท่านไม่ได้ รับความสะดวกใดๆ ในระหว่างการถ่ายโอนธุรกิจในครัง้ นี ้ หากท่านมีข้อสงสัย
ประการใด กรุณาติดต่อสาขาของธนาคารที่ทา่ นสะดวกหรื อติดต่อศูนย์บริ การธนาคารทางโทรศัพท์ หมายเลข 1595
ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
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