เอกสารสาคัญ
ที่ SCBT-TISCO-L02.5b
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
เรี ยน

[Client’s Name – Lastname]
[Address……………………..]
[Address……………………..]
[Address……………………..]

เรื่ อง

โอนธุรกิ จลูกค้ ารายย่อย (Retail Banking) ให้ แก่ ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) และบริ ษัท ออล-เวย์ส จากัด และ
บอกกล่าวการโอนสิทธิเรี ยกร้ องตามสัญญาสินเชื่อและสัญญาการให้ บริ การบัตรเครดิต

อ้ างถึงประกาศวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้ บรรลุ
ข้ อ ตกลงในการถ่ า ยโอนธุ รกิ จ ลูกค้ า รายย่อ ยให้ แ ก่ ธ นาคารทิ สโก้ จ ากัด (มหาชน) (“ทิ สโก้ ”) และบริ ษัท ออล-เวย์ ส จ ากัด
(“ออล-เวย์ส”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินทิสโก้ ภายใต้ ข้อตกลงการถ่ายโอนธุรกิจดังกล่าว จะครอบคลุมถึงธุรกิจ
บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจรายย่อย สินเชื่ อเพื่อที่อยู่อาศัย บริ การธนบดีธนกิจ (Wealth Management) ธุรกิ จ
นายหน้ าประกันภัย (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”)
ในการนี ้ ธนาคารและทิสโก้ รวมถึงออล-เวย์ส ขอแจ้ งให้ ทา่ นทราบถึงการเปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การที่ท่าน
มีอยูก่ บั ธนาคาร รวมทังขั
้ นตอนส
้
าคัญที่ทา่ นต้ องดาเนินการในการถ่ายโอนธุรกิจ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ ท่านจะได้ รับการตอบสนองความ
ต้ องการทางการเงินและการธนาคารอย่างต่อเนื่องโดยมีผลกระทบต่อท่านน้ อยที่สดุ
สาหรับลูกค้ าสินเชื่อและบัตรเครดิต ธนาคารและทิสโก้ รวมถึงออล-เวย์ส ขอบอกกล่าวการโอนสิทธิเรี ยกร้ องตามสัญญา
สินเชื่อและสัญญาการให้ บริ การบัตรเครดิตที่ทา่ นมีกบั ธนาคารให้ แก่ทิสโก้ และออล-เวย์สตามลาดับ ซึง่ จะมีผลในวันโอนกิจการ

สินเชื่อเบิกเกินบัญชี โดยใช้ บัญชีออมทรัพย์ คา้ ประกัน 50% (Smart Savings Plus)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อเบิกเกินบัญชี โดยใช้ บญ
ั ชีออมทรัพย์ค ้าประกัน 50% ของท่าน* มีดงั ตารางต่อไปนี ้
ผลิตภัณฑ์

เลขที่บัญชีสนิ เชื่อ

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX
*ข้อมูล ณ วันที ่ 31 พฤษภาคม 2560

ยอดหนีค้ งค้ าง (บาท)
ณ วันที่ ........
XXXXXX

ธนาคารและทิสโก้ ขอแจ้ งให้ ทา่ นทราบว่า สิทธิเรี ยกร้ องและผลประโยชน์ของสินเชื่อตามบัญชีสินเชื่อข้ างต้ นจะถูกโอนจาก
ธนาคารไปยังทิสโก้ ณ วันโอนกิจการ ทังนี
้ ้ ธนาคารและทิสโก้ ขอแจ้ งรายละเอียดอื่นๆ สาหรับบัญชีสินเชื่อที่จะมีผลตังแต่
้ วนั โอน
กิจการเป็ นต้ นไป ดังนี ้
 เลขที่บญ
ั ชีสินเชื่อเบิกเกินบัญชี โดยใช้ บญ
ั ชีออมทรัพย์ค ้าประกัน 50% (Smart Savings Plus) ของท่านจะเปลี่ยนแปลง
ซึ่งทิสโก้ จะแจ้ งเลขที่บญ
ั ชีใหม่อย่างน้ อย 30 วันก่อนวันโอนกิจการ เพื่อใช้ อ้างอิงทาธุรกรรมต่างๆ กับทิสโก้ นับตังแต่
้ วนั
โอนกิจการ
 วงเงินเบิกเกินบัญชีใหม่ของท่านกับทิสโก้ จะเท่ากับ XXX บาท
 เงื่อนไขการชาระคืนเงินกู้ด้วยอัตราผ่อนชาระคืนขันต
้ ่า ของท่านจะถูกยกเลิก ดังนันภายใต้
้
เงื่อนไขใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป
ท่านจะต้ องชาระเงินเพื่อมิให้ ยอดหนี ้ในบัญชีสนิ เชื่อเบิกเกินบัญชีของท่านเกินวงเงินที่ทา่ นได้ รับ มิฉะนันอาจส่
้
งผลกระทบ
ต่อประวัติการชาระเงินของท่านได้
 เงื่อนไขอัตราดอกเบี ้ยสินเชื่อของท่านยังคงเหมือนเดิมตังแต่
้ วนั โอนกิจการตามที่ระบุไว้ ในสัญญาสินเชื่อ และหนังสือยืนยัน
การอนุมตั ิสนิ เชื่อ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญาสินเชื่อ (“สัญญา”)
 หากอัตราดอกเบี ้ยสินเชื่อของท่านเป็ นอัตราดอกเบี ้ยลอยตัวซึ่ งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราดอกเบี ้ยอ้ างอิง (เช่น MLR)
อัตราดอกเบี ้ยอ้ างอิงดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ในอนาคต โดยท่านสามารถตรวจสอบประกาศอัตราดอกเบี ้ยสินเชื่อ
สาหรับลูกค้ าที่รับโอนมาจากธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ได้ ที่สาขาของทิสโก้ และ www.tisco.co.th ตังแต่
้ วนั
โอนกิจการเป็ นต้ นไป
 ท่านมีหน้ าที่ต้องชาระเงินตามสัญญาให้ แก่ทิสโก้ โดยผ่านสาขาของทิสโก้ หรื อช่องทางอื่นๆ ในการโอนเงินเข้ าบัญชีสินเชื่อ
เบิกเกินบัญชีดงั กล่าว ทังนี
้ ้ เลขที่บญ
ั ชีเดิมของธนาคารจะไม่สามารถใช้ ได้ ตงแต่
ั ้ วนั โอนกิจการ
 ตังแต่
้ วนั โอนกิจการ ทิสโก้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกวงเงินสินเชื่อของท่าน โดยทิสโก้ จะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ าไม่น้อย
กว่า 30 วันก่อนวันยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในกรณีที่ ท่านมียอดคงค้ างในบัญชีสินเชื่อ ท่านต้ องชาระยอดหนี ้คงค้ างในบัญชี
ดังกล่าวทังหมดก่
้
อนวันยกเลิกวงเงินสินเชื่อ มิฉะนันยอดหนี
้
้ของท่านอาจจะเกินวงเงินและทาให้ มีสถานะหนี ้คงค้ างชาระ
กับทิสโก้ ซึง่ อาจจะส่งผลกระทบต่อประวัติการชาระเงินของท่านได้
 ตังแต่
้ วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็ นต้ นไป ในกรณีที่ท่านมียอดหนี ้คงค้ างอยู่กบั ธนาคาร ธนาคารอาจพิจารณาบังคับ
หลักประกันที่ท่านมีอยู่กบั ธนาคารเพื่อหักกลบลบหนี ้กับยอดหนี ้คงค้ างดังกล่าวของท่าน และปิ ดบัญชีสินเชื่อของท่าน
ต่อไป ทังนี
้ ้ ทิสโก้ ขอสงวนสิทธิ์ดาเนินการอย่างเดียวกันกับธนาคารตังแต่
้ วนั โอนกิจการเป็ นต้ นไป
 ตังแต่
้ วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็ นต้ นไป ในกรณีที่ธนาคารพบว่าบัญชีสินเชื่อของท่านไม่มียอดคงค้ างอยู่กบั ธนาคาร
แล้ ว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ใ นการปิ ดบัญชี สินเชื่ อดังกล่าวของท่านโดยทันที และอาจท าการโอนเงิ น ส่วนที่ชาระเกิ น
(Positive Balance) เข้ าบัญชีเงินฝากของท่านที่ใช้ เป็ นหลักประกันสินเชื่อดังกล่าว ทังนี
้ ้ ทิสโก้ ขอสงวนสิทธิ์ ดาเนินการ
อย่างเดียวกันกับธนาคารตังแต่
้ วนั โอนกิจการเป็ นต้ นไป
 หากบัญชีสนิ เชื่อของท่านมีเงินส่วนที่ชาระเกิน ท่ านต้ องติดต่ อธนาคารเพื่อขอรับเงินส่ วนที่ชาระเกินคืนให้ แล้ วเสร็ จ
ก่ อนวันโอนกิจการ
 สาหรั บสินเชื่อของท่ านที่มีบัญชีเงินฝากเป็ นหลักประกัน นั น้ ขอให้ ท่านติดต่ อสาขาของธนาคารตัง้ แต่ วันที่
3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการโอนหลักประกันให้ แล้ วเสร็ จ เพื่อ
ไม่ ให้ มีผลกระทบต่ อบัญชีสินเชื่อของท่ าน

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 การของธนาคาร ได้ ตามปกติเช่นเดิมทุกประการ ธนาคารจะยังคง
ให้ ความสาคัญและมุ่งมัน่ ให้ บริ การเพื่อตอบสนองความต้ องการทางการเงินและการธนาคารของลูกค้ าองค์กรและสถาบันอย่าง
ต่อเนื่อง
ธนาคารขอขอบพระคุณท่านลูกค้ าที่ให้ ความไว้ วางใจใช้ ผลิตภัณฑ์และบริ การของธนาคารด้ วยดีเสมอมา และขออภัยเป็ น
อย่างสูงเป็ นการล่วงหน้ ามา ณ ที่ นี ้หากท่านไม่ได้ รับความสะดวกใดๆ ในระหว่างการถ่ายโอนธุรกิจในครัง้ นี ้ หากท่านมีข้อสงสัย
ประการใด กรุณาติดต่อสาขาของธนาคารที่ทา่ นสะดวกหรื อติดต่อศูนย์บริ การธนาคารทางโทรศัพท์ หมายเลข 1595

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

บริ ษัท ออล-เวย์ส จากัด

