เอกสารสาคัญ
ที่ SCBT-TISCO-L02
วันที่ 26 มิถนุ ายน 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 อยที่ สดุ
สาหรับลูกค้ าสินเชื่อและบัตรเครดิต ธนาคารและทิสโก้ รวมถึงออล-เวย์ส ขอบอกกล่าวการโอนสิทธิเรี ยกร้ องตามสัญญา
สินเชื่อและสัญญาการให้ บริ การบัตรเครดิตที่ทา่ นมีกบั ธนาคารให้ แก่ทิสโก้ และออล-เวย์สตามลาดับ ซึง่ จะมีผลในวันโอนกิจการ
Template 1: PRB

ลูกค้ าบริการธนาคารพิเศษ Priority Banking
ในฐานะลูกค้ าบริ การธนาคารพิเศษ สิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์ที่ทา่ นได้ รับจากธนาคารในขณะนี ้จะสิ ้นสุดลงในวันก่อน
วันโอนกิจการ ทังนี
้ ้ ท่านจะยังคงได้ รับการบริ การดูแลจากผู้จดั การลูกค้ าสัมพันธ์ ตามที่ทิสโก้ จดั ไว้ สาหรับท่านโดยเฉพาะนับตังแต่
้
วันโอนกิจการ โดยผู้จดั การลูกค้ าสัมพันธ์ของทิสโก้ จะทาหน้ าที่ให้ บริ การและคาแนะนาเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนแก่ท่าน ทังนี
้ ้
ท่านสามารถใช้ ผลิตภัณฑ์และบริ การ รวมทังสิ
้ ทธิประโยชน์ และบริ การอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้ องการของท่านตามที่ทิสโก้ จดั สรร
ไว้ สาหรับลูกค้ ากลุม่ พิเศษได้
---------------------------------------------------------------------------------------------

Template 2: Deposit

ผลิตภัณฑ์ เงินฝาก
ธนาคารและทิสโก้ ขอเรี ยนให้ ท่านทราบว่า บัญชี เงินฝากทังหมดของท่
้
านที่มีอยู่กับธนาคาร จะถูกโอนไปยังทิสโก้ ณ
วัน โอนกิ จ การ ขอให้ ท่า นติ ด ต่อสาขาของธนาคารที่ ท่า นสะดวกตามรายชื่ อสาขาของธนาคารในเอกสารแนบท้ าย เพื่ อ
ดาเนินการเกี่ยวกับการโอนเงินฝากของท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวัน
ณ วันโอนกิจการ ธนาคารจะทาการโอนยอดเงินฝากคงเหลือ ซึ่งประกอบด้ วยเงินต้ นและดอกเบี ้ย (ถึงวันก่อนวันโอน
กิจการ) สุทธิจากภาษี หกั ณ ที่จ่าย (ถ้ ามี) รวมถึงค่าธรรมเนียมที่ธนาคารคืน (ถ้ ามี) ไปยังทิสโก้
2. บัญชีเงินฝากประจา
ณ วันโอนกิจการ ธนาคารจะทาการโอนยอดเงินฝากคงเหลือ ซึ่งประกอบด้ วยเงินต้ นและดอกเบี ้ย (ถึงวันก่อนวันโอน
กิจการ) สุทธิจากภาษี หกั ณ ที่จ่าย ไปยังทิสโก้ โดยบัญชีเงินฝากของท่านจะถูกเปลี่ยนเป็ นบัญชี ออมทรัพย์ Fixed Savings ตังแต่
้
วันโอนกิจการเป็ นต้ นไป ทังนี
้ ้ ท่านจะได้ รับดอกเบี ้ยในอัตราไม่ต่ากว่าอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจาเดิมที่ได้ รับจากธนาคารก่อน
วันโอนกิจการจนครบระยะเวลาฝาก (Tenor) และเมื่อครบกาหนดระยะเวลาฝากแล้ ว อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากจะเป็ นไปตามที่ทิสโก้
ประกาศกาหนด
3. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne Payroll (บัญชีเงินเดือน)
ณ วันโอนกิจการ ธนาคารจะทาการโอนยอดเงินฝากคงเหลือ ซึ่งประกอบด้ วยเงินต้ นและดอกเบี ้ย (ถึงวันก่อนวันโอน
กิจการ) สุทธิ จากภาษี หกั ณ ที่จ่าย (ถ้ ามี) รวมถึงค่าธรรมเนียมที่ธนาคารคืน (ถ้ ามี) ไปยังทิสโก้ โดยบัญชีเ งินฝากของท่านจะถูก
เปลีย่ นเป็ นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Smart Payroll
โปรดติ ด ต่อ แผนกทรั พ ยากรบุค คลของบริ ษั ท ท่า นเพื่ อ ตรวจสอบสิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ละเงื่ อ นไขในการใช้ บัญ ชี เงิ น ฝาก
ออมทรัพย์ Smart Payroll เป็ นบัญชีเงินเดือนของท่านกับทิสโก้
หากท่านต้ องการจะใช้ บญ
ั ชี เงินฝากออมทรัพย์ Smart Payroll ของทิสโก้ เป็ นบัญชีเงินเดือนของท่านต่อไปตังแต่
้ วนั โอน
กิจการ ขอให้ ท่านโปรดติดต่อธนาคาร ณ สาขาที่ท่านสะดวกตัง้ แต่วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 เพื่อ
ดาเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการโอนบัญชี เงินฝากไปยังทิสโก้ หรื อหากท่านได้ ดาเนินการผ่านการประสานงานจากแผนกทรัพยากร
บุคคลของบริ ษัทท่านแล้ ว บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Smart Payroll ของทิสโก้ จะสามารถใช้ เป็ นบัญชีเงินเดือนได้ ตงแต่
ั ้ วนั โอนกิจการ
โดยขอให้ ท่านโปรดประสานงานกับแผนกทรัพยากรบุคคลเพื่อดาเนินการแจ้ งเปลี่ยนแปลงเลขที่บญ
ั ชีในการรับโอนเงินเดือนของ
ท่าน
กรณีที่ทา่ นไม่ได้ ใช้ บญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์ Smart Payroll เป็ นบัญชีเงินเดือนกับทิสโก้ ตงแต่
ั ้ วนั โอนกิจการ อัตราดอกเบี ้ย
ของบัญชีดงั กล่าวจะถูกเปลีย่ นเป็ นอัตราดอกเบี ้ยสาหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Basic Savings ของทิสโก้
4. บริการเช็คสาหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เช็คของท่านที่สงั่ จ่ายจากบัญชีเงินฝากที่มีอยูก่ บั ธนาคารโดยลงวันที่ก่อนหรื อหลังวันโอนกิจการ หากมีการนาเช็คดังกล่าว
มาขึ ้นเงินหรื อเรี ยกเก็บมายังธนาคารนับตังแต่
้ วนั โอนกิจการเป็ นต้ นไป เช็คดังกล่าวจะได้ รับการปฏิเสธการชาระเงินจากธนาคาร
ในการนี ้ จึงขอให้ ทา่ นงดสัง่ จ่ายเช็คล่วงหน้ าซึง่ ลงวันที่ตงแต่
ั ้ วนั โอนกิจการเป็ นต้ นไป

ตัวอย่าง: สืบเนื่องจากวันโอนกิจการคือวันที่ 1 ตุลาคม 2560 หากมีการนาเช็คลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 หรื อลงวันที่
15 ตุลาคม 2560 มาขึ ้นเงินหรื อเรี ยกเก็บมายังธนาคาร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 (หรื อภายหลังจากนัน)
้ เช็คดังกล่าวจะได้ รับการ
ปฏิเสธการชาระเงินจากธนาคาร
5. บริการต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบัญชีเงินฝาก
หลังเวลาปิ ดทาการในวันทาการสุดท้ ายก่อนวันโอนกิจการ* ธนาคารจะระงับการให้ บริ การต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบัญชีเงิน
ฝากตามตารางด้ านล่าง รวมถึงการทาธุรกรรมอื่นๆ ณ สาขาของธนาคาร และบริ การอื่นๆ ที่เชื่อมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรื อ
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่เปิ ดไว้ กบั ธนาคาร ยกเว้ นบริ การธนาคารออนไลน์ (Online Banking) และ SMS Banking รวมถึง SMS
Alert ซึ่งจะระงับการให้ บริ การ 3 วันก่อนวันโอนกิจการ ทังนี
้ ้ ธนาคารจะคืนค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บล่วงหน้ าเข้ าบัญชีเงินฝากของ
ท่าน ณ วันทาการสุดท้ ายก่อนวันโอนกิจการ โดยบริ การของธนาคารจะถูกทดแทนด้ วยบริ การของทิสโก้ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ทา่ นสามารถใช้
บริ การดังกล่าวได้ โดยสะดวก ขอให้ ท่านดาเนินการสมัครบริ การใหม่กับทิสโก้ พร้ อมกับการดาเนินการที่เกี่ยวกับการโอนเงินฝาก
ตังแต่
้ วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ สาขาของธนาคาร
บริการของธนาคาร

บริการของทิสโก้ (สมัครใหม่ )

บัตร ATM/VISA Debit
แบบแถบแม่เหล็ก และแบบชิปการ์ ด

บัตร ATM/Debit แบบชิปการ์ ด
ยกเว้ นค่าธรรมเนียมแรกเข้ า และรายปี สาหรับปี แรก

Online Banking

Mobile Banking

SMS Banking รวมถึง SMS Alert

SMS Alert

PromptPay

PromptPay

Monthly eStatement Service

Online eStatement Service

บริ การหักบัญชีเงินฝากเพื่อชาระค่าสินค้ าและบริ การ รวมถึง
ค่าสาธารณูปโภค (Direct Debit)

บริ การหักบัญชีเงินฝากเพื่อชาระค่าสินค้ าและบริ การ
รวมถึงค่าสาธารณูปโภค (Direct Debit)

*ธนาคารจะระงับการให้บริ การ ATM/CDM และการให้บริ การผ่านตู้ ATM ผ่านธนาคารอืน่ (ATM Pool) หลังเวลาปิ ดทาการในวันทาการสุดท้ายก่อนวัน
โอนกิ จการ

6. ตารางแสดงชื่อผลิตภัณฑ์ ตงั ้ แต่ วันโอนกิจการ
ประเภทบัญชีเงินฝากของธนาคาร

ประเภทบัญชีเงินฝากของทิสโก้ *

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Basic Savings
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Power Saver
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Savings for Fans
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Payroll Plus
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ MaxSaver
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne Payroll (Special Purpose)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Basic Savings

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ eSaver

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ mSavings

ประเภทบัญชีเงินฝากของธนาคาร

ประเภทบัญชีเงินฝากของทิสโก้ *

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Power Saver Plus

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Power Savings Plus

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Business$aver
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ SME Saving Max

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Business Savings Max

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne Payroll บัญชีเงินเดือน

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Smart Payroll

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ JustOne Savings

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ One Savings

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน SME Current Plus
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพื่อสินเชื่อธุรกิจ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันพิเศษ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันทัว่ ไป

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

บัญชีเงินฝากประจา ทุกประเภทระยะเวลา
ทังแบบสมุ
้
ดรับฝาก และใบรับฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Fixed Savings

*อัตราดอกเบีย้ เงินฝากและค่าธรรมเนียมเป็ นไปตามประกาศของทิ สโก้ โดยท่านสามารถตรวจสอบประกาศอัตราดอกเบีย้ เงินฝากได้ทีส่ าขาของทิ สโก้และ
www.tisco.co.th ตัง้ แต่วนั โอนกิ จการ

เพื่อให้ ท่านสามารถใช้ บัญชีเงินฝากของท่ านรวมถึงบริ การต่ างๆ ได้ อย่ างต่ อเนื่อง ขอให้ ท่านติดต่ อสาขาของ
ธนาคารที่ท่านสะดวกตัง้ แต่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 เพื่อดาเนิ นการเกี่ยวกับการโอน
เงินฝาก พร้ อมเอกสารดังต่อไปนี ้
1)
2)
3)
4)

ลูกค้ าบุคคลธรรมดา
สมุดคูฝ่ าก สมุดเช็ค ใบรับฝาก (TDR)
สัญชาติไทย – บัตรประชาชน
บุคคลต่างชาติ – พาสปอร์ ต วีซา่ (ถ้ ามี) ใบอนุญาต
ทางานในประเทศไทย (ถ้ ามี)
สาเนาใบแจ้ งหนี ้ค่าสาธารณูปโภค (ประปา ไฟฟ้ า
โทรศัพท์) เบี ้ยประกัน กองทุน หรื อใบเสร็ จรับเงิน
ค่าบริ การ (สาหรับลูกค้ าที่ต้องการสมัครบริ การหักบัญชี
เงินฝากอัตโนมัต)ิ

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

ลูกค้ านิตบิ ุคคล
สมุดคูฝ่ าก สมุดเช็ค ใบรับฝาก (TDR)
รายงานการประชุม
หนังสือรับรอง
บัตรประชาชนผู้มีอานาจลงนาม
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท (ไม่เกิน 1 ปี )
กรณีมีผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทที่เปิ ดบัญชีเป็ นนิติบคุ คล
ถือหุ้นตังแต่
้ 25% ต้ องขอรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่
ถือหุ้นนันๆ
้ ด้ วย
หนังสือมอบอานาจ
สาเนาใบแจ้ งหนี ้ค่าสาธารณูปโภค (ประปา ไฟฟ้ า
โทรศัพท์) เบี ้ยประกัน กองทุน หรื อใบเสร็ จรับเงิน
ค่าบริ การ (สาหรับลูกค้ าที่ต้องการสมัครบริ การ
หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ)

ตังแต่
้ วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 เจ้ าหน้ าที่ของธนาคารและของทิสโก้ จะร่ วมกันอานวยความ
สะดวกให้ กบั ท่านที่สาขาของธนาคารในการดาเนินการเกี่ยวกับการโอนเงินฝากและดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบัญชีเงินฝาก

ของท่าน ซึง่ ท่านสามารถขอรับสมุดบัญชีเงินฝากใหม่พร้ อมบัตร ATM/Debit ของทิสโก้ ในวันที่ทา่ นมาดาเนินการ โดยบัญชีเงินฝาก
และบริ การที่เกี่ยวข้ องของทิสโก้ จะเริ่ มใช้ งานได้ ตงแต่
ั ้ วนั โอนกิจการ อนึ่ง ในช่ วงก่ อนเวลาปิ ดทาการในวันทาการสุดท้ ายก่ อน
วันโอนกิจการนั้ น ท่ านยังคงสามารถใช้ บัญชีเงินฝากของท่ านกับธนาคาร พร้ อมบริ การต่ างๆ ได้ ตามปกติทุกประการ
ยกเว้ นบริ การธนาคารออนไลน์ (Online Banking) และ SMS Banking รวมถึง SMS Alert ซึ่งจะระงับการให้ บริ การ 3 วันก่อนวัน
โอนกิจการ
กรณีท่ ีท่านไม่ ติดต่ อสาขาของธนาคารภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 บัญชีของท่ านจะไม่ สามารถทาธุรกรรม
ใดๆ ได้ ตัง้ แต่ วันโอนกิจการ จนกว่ าท่ านจะติดต่ อทิสโก้ เพื่อดาเนินการต่ างๆ เกี่ยวกับการโอนเงินฝากให้ เสร็ จสิน้ โดย
ท่านสามารถติดต่อสาขาของทิสโก้ พร้ อมเอกสารตามตารางข้ างต้ น
สาหรับบัญชีเงินฝากของท่ านที่เป็ นหลักประกันสิ นเชื่อและ/หรื อบัตรเครดิตของท่ านหรื อของบุคคลอื่น ขอให้
ท่ านติดต่ อสาขาของธนาคารตัง้ แต่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการโอน
หลักประกันให้ แล้ วเสร็จ มิฉะนัน้ บัญชีสินเชื่อและ/หรือบัตรเครดิตที่มีบัญชีเงินฝากดังกล่ าวเป็ นหลักประกัน จะถูกระงับ
วงเงินหรือไม่ สามารถเบิกใช้ วงเงินได้
--------------------------------------------------------------------------Template 3: Investment

บริการธนบดีธนกิจ (Wealth Management)
รายละเอียดบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของท่าน* มีดงั ตารางต่อไปนี ้
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

เลขที่ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน
XXX-X-XXXXX-X
XXX-X-XXXXX-X

*ข้อมูล ณ วันที ่ 31 พฤษภาคม 2560

ธนาคารและทิสโก้ ขอเรี ยนให้ ท่านทราบว่า ธนาคารจะดาเนินการโอนธุรกิจบริ การธนบดี ธนกิจ (Wealth Management)
ไปยังทิสโก้ ณ วันโอนกิจการ ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั โอนกิจการเป็ นต้ นไป ทิสโก้ จะเป็ นนายหน้ า (ซึ่งให้ บริ การให้ คาแนะนาซื ้อขายและ
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน) สาหรับกองทุนรวมที่จดั การโดยบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมตามรายชื่อดังนี ้
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน
1. บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน จากัด
2. บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
3. บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด
4. บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
5. บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด
6. บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
7. บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
8. บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จากัด
9. บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด

10. บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
 ขอให้ ท่านติดต่ อสาขาของธนาคารตัง้ แต่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 เพื่อดาเนินการ
เกี่ยวกับหน่ วยลงทุนของท่ านและบัญชีเงินฝากในการหักชาระค่ าจองซือ้ หน่ วยลงทุน รั บเงินปั นผล และเงินค่ าขาย
หน่ วยลงทุน พร้ อมเอกสารดังต่อไปนี ้
o สัญชาติไทย – บัตรประชาชน
o บุคคลต่างชาติ – พาสปอร์ ต
o สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้ าแรกที่มีชื่อและเลขที่บญ
ั ชี
หากท่านไม่ติดต่อสาขาของธนาคารภายในระยะเวลาที่กาหนดจะส่งผลให้ ทา่ นต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง
อื่น หรื อได้ รับเงินปั นผล หรื อได้ รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค โดยบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนจะนาส่งเช็คไปยังที่อยู่
ของท่าน
 ทังนี
้ ้ การโอนกิจการจะไม่สง่ ผลกระทบใดๆ ต่อจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือ ราคาต้ นทุนของหน่วยลงทุน การจ่ายปั นผล การขาย
คืนอัตโนมัติ และสิทธิตา่ งๆ บนหน่วยลงทุนของท่านที่ได้ รับจากบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนจะยังคงเดิม
 หากท่านต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมใดๆ สามารถติดต่อสาขาของธนาคาร
--------------------------------------------------------------------------Template 4: Banca

บริการนายหน้ าประกันภัย (Bancassurance)
ธนาคารและทิ สโก้ ข อเรี ยนให้ ท่า นทราบว่า ธนาคารจะด าเนิน การโอนธุ รกิ จ นายหน้ าประกัน ภัย (Bancassurance)
ไปยังทิสโก้ ณ วันโอนกิจการ ทังนี
้ ้ กรมธรรม์ของท่านยังมีความคุ้มครองและผลประโยชน์คงเดิมทุกประการ ตามรายละเอียดที่
แสดงในกรมธรรม์ เช่น การรับเงินคืน (ถ้ ามี) เงินปั นผล (ถ้ ามี) เงินครบกาหนดสัญญา (ถ้ ามี) รวมถึงสิทธิต่างๆ ภายใต้ กรมธรรม์
ดังกล่าว เป็ นต้ น
 หากท่ านมีการใช้ บัญชีเงินฝากในการหักชาระค่ าเบีย้ ประกันภัยปี ต่ ออายุหรื อโอน/รั บโอนผลประโยชน์ ต่างๆ ขอให้
ท่ านติดต่ อสาขาของธนาคารตัง้ แต่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับ
บัญชีเงินฝากในการหักชาระค่ าเบีย้ ประกันภัยปี ต่ ออายุหรือโอน/รับโอนผลประโยชน์ ต่างๆ พร้ อมเอกสารดังต่ อไปนี ้
o สัญชาติไทย – บัตรประชาชน
o บุคคลต่างชาติ – พาสปอร์ ต
o สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้ าแรกที่มีชื่อ และเลขที่บญ
ั ชี
หากท่านไม่ติดต่อสาขาของธนาคารภายในระยะเวลาที่กาหนดจะมีผลทาให้ ไม่สามารถชาระค่าเบี ้ยประกันภัยโดยการหักบัญชี
ธนาคารได้ ซึ่งอาจมีผลให้ กรมธรรม์สิ ้นผลบังคับ หรื ออาจเกิดดอกเบี ้ยเนื่องจากชาระเบี ้ยประกันภัยล่าช้ า หรื อไม่สามารถทา
การโอนผลประโยชน์เข้ าบัญชีธนาคารให้ แก่ท่านได้
ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับการดูแลกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน ได้ ที่สาขาธนาคาร หรื อ Call Center 1595 หรื อ
บริ ษัทประกันทีท่ า่ นใช้ บริ การตามรายละเอียดด้ านล่าง

ชื่อบริษัทประกัน
1 บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
(ประเทศไทย)
2 บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
(ประเทศไทย)
3 บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย

4 บมจ. แอกซ่าประกันภัย

5 บมจ. ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์
6 บมจ. วิริยะประกันภัย
7 บมจ. ทิพยประกันภัย
8 บมจ. อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวติ
9 บมจ. ซิกน่า ประกันภัย

สถานที่ติดต่ อ
9/9 อาคารแอทสาทร ชัน้ 20-27 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
1908 อาคารเอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
399 อาคารอินเตอร์ เชน 21 ชัน้ 26-30 ถนน
สุขมุ วิท คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10110
1168/67 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ 23
ถนนพระราม 4 แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
10/7 ถนนราชปรารภ แขวงพญาไท กรุงเทพฯ
10400
63/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
589 อาคารคิวเฮ้ าส์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เบอร์ โทรศัพท์ ตดิ ต่ อ
Hotline : 1621
02-352-8000
02-788-8888
02-611-4000

02-118-8111

Hotline : 1231
Hotline : 1557
02-239-1557
Hotline : 1736
Hotline : 1373
Hotline : 1758
02-763-0000

 สาหรั บผู้ถือกรมธรรม์ ประกันชี วิตควบการลงทุน (Unit Link) ของ บริ ษัท พรู เด็นเชี ยล ประกันชี วิต (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) (“พรู เด็นเชียล”) ท่านยังสามารถทารายการ การสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching) เบี ้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ
(Top up, Increase–premium) การถอนเงินจากกรมธรรม์ (Partial withdraw) การเวนคืนกรมธรรม์ (Surrender) ได้ โดยก่อน
วันโอนกิจการ ท่านสามารถขอคาแนะนาเพิ่มเติมได้ จากเจ้ าหน้ าที่ธนาคารที่ดแู ลบัญชีของท่าน หรื อพรู เด็นเชียลที่หมายเลข
Hotline 1621 และตังแต่
้ วนั โอนกิจการ ท่านสามารถติดต่อที่สาขาของทิสโก้ หรื อพรูเด็นเชียลที่หมายเลข Hotline 1621
ตังแต่
้ วนั โอนกิจการเป็ นต้ นไป ทิสโก้ จะให้ บริ การท่านในการดูแลกรมธรรม์ ประสานงานในการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทน และ
บริ การอื่นๆ เกี่ ยวกับกรมธรรม์ หากท่านต้ องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่สาขาทิสโก้ หรื อ Call Center ที่หมายเลข
02-633-6060
---------------------------------------------------------------------------

Template 5: Credit Card

ผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิต (Credit Card)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์บตั รเครดิตของท่าน* มีดงั ตารางต่อไปนี ้
บัตรเครดิตสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

หมายเลขบัตรเครดิต
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

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

*ข้อมูล ณ วันที ่ 31 พฤษภาคม 2560

ธนาคารและออล-เวย์สขอแจ้ งให้ ท่านทราบว่า ธนาคารจะดาเนินการโอนธุรกิจบัตรเครดิตไปยัง ออล-เวย์ ส ณ วันโอน
กิจการ ในการนี ้ ธนาคารได้ ตกลงโอนสิทธิ ความเป็ นเจ้ าหนี ้และประโยชน์ภายใต้ สญ
ั ญาการให้ บริ การบัตรเครดิตที่ท่านทากับ
ธนาคาร ทังที
้ ่มีอยูใ่ นปั จจุบนั หรื อที่จะพึงได้ รับในอนาคตให้ แก่ออล-เวย์ส โดยให้ มีผล ณ วันโอนกิจการเป็ นต้ นไป อย่างไรก็ดี เพื่อให้
ท่านสามารถใช้ บตั รเครดิตและได้ รับบริ การที่ตอ่ เนื่อง ธนาคารจะทาหน้ าที่เป็ นผู้ให้ บริ การแก่ทา่ นในนามของออล-เวย์สต่อไปจนกว่า
จะมีการแจ้ งเปลีย่ นแปลง
เมื่อท่านทาการใช้ บตั รเครดิต บัตรเดิมดังกล่าวตังแต่
้ วนั โอนกิจการ จะถือว่าท่านตกลงยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกาหนด
และเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาการให้ บริ การบัตรเครดิตเดิมจากออล-เวย์ส และความรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตจะเป็ น
ระหว่างออล-เวย์ สและท่าน โดยธนาคารจะไม่มีหน้ าที่และความรั บผิดชอบใดๆ ต่ อ ท่าน ทัง้ นี ้ ธนาคารและออล-เวย์ สขอแจ้ ง
รายละเอียดอื่นๆ สาหรับการให้ บริ การบัตรเครดิตที่จะมีผลตังแต่
้ วนั โอนกิจการเป็ นต้ นไป ดังนี ้
 ยอดเงินคงค้ างและคะแนนสะสมในบัญชีบตั รเครดิตหมายเลขดังกล่าวข้ างต้ นของท่าน และรวมถึงบัตรเสริ มจะถูกโอนไป
ยังออล-เวย์ส โดยเงื่อนไขการใช้ บตั รเครดิตและสิทธิ ประโยชน์จะเป็ นไปตามเงื่อนไขใหม่ตามที่ออล-เวย์สกาหนด ดังที่
ปรากฎในตารางเงื่อนไขการใช้ บัตรเครดิตและสิทธิประโยชน์ ใหม่ ด้านท้ ายเอกสารนี ้
 ท่านสามารถใช้ บตั รเครดิตบัตรเดิมได้ อย่างต่อเนื่อง และท่านสามารถใช้ หมายเลขบัตรเครดิตดังกล่าวในการอ้ างอิงเพื่อทา
ธุรกรรมต่างๆ กับออล-เวย์ส หากมีการเปลีย่ นแปลงออล-เวย์สจะดาเนินการแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ า
 ท่านมีหน้ าที่ที่จะต้ องชาระเงินตามสัญญาให้ แก่ออล-เวย์ส โดยเงื่อนไขการผ่อนชาระคืนขันต
้ ่ายังคงเป็ นไปตามเงื่อนไข
สัญญาการให้ บริ การบัตรเครดิตที่ท่านมีต่อ ธนาคาร ทังนี
้ ้ ท่านสามารถชาระเงินตามใบแจ้ งยอดบัญชีผ่านช่องทางการ
ชาระเงินตามที่ระบุไว้ ในตารางช่ องทางการชาระเงินและค่ าบริการสาหรับลูกค้ าบัตรเครดิตข้ างท้ ายนี ้
 สิทธิประโยชน์ในการแลกคะแนนสะสมที่โอนไปยังออล-เวย์สจะเป็ นไปตามที่ออล-เวย์สกาหนดขึ ้นใหม่ ทังนี
้ ้ คะแนนสะสม
คงเหลือของท่านที่ได้ รับก่อนวันโอนกิจการจะหมดอายุวนั ที่ 31 ธันวาคม 2563 ขณะที่คะแนนสะสมใหม่ที่เกิดขึ ้นจากการ
ใช้ บตั รเครดิตตังแต่
้ วนั โอนกิจการจะมีอายุสงู สุด 4 ปี ปฏิทินนับจากวันที่ได้ รับคะแนนสะสมนัน้ ตัวอย่างเช่น คะแนนสะสม
ที่ได้ รับระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 จะหมดอายุในวันเดียวกันคือวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 ระยะเวลาการชาระคืนโดยปลอดดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงินหากชาระเต็มจานวน จะเป็ นไปตามประกาศที่
ออล-เวย์สกาหนด ซึง่ ณ วันโอนกิจการ ระยะเวลาชาระคืนที่ออล-เวย์สจะประกาศ คือ สูงสุด 50 วัน ซึง่ จะส่งผลให้ วนั สรุ ป
ยอดบัญชีบตั รเครดิตของท่านจะมีการเปลีย่ นแปลง โดยท่านสามารถตรวจสอบวันครบกาหนดชาระเงินได้ จากใบแจ้ ง ยอด
การใช้ จ่ายบัตรเครดิต

 สาหรับท่านผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตหรื อกรมธรรม์ประกันวินาศภัยที่ค้ มุ ครองวงเงินบัตรเครดิต ผู้รับผลประโยชน์ของ
กรมธรรม์ดงั กล่าวจะถูกเปลีย่ นจากธนาคารเป็ นออล-เวย์ส ตังแต่
้ วนั โอนกิจการ
 สาหรับผู้ถือบัตรเครดิตสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด แพลตตินมั่ สิทธิพิเศษทางด้ านบริ การด้ านการธนาคารและการเงินอันได้ แก่
การยกเว้ นค่าธรรมเนียมการออกเช็คเดินทาง ค่าธรรมเนียมการออกสมุดเช็ค ค่าธรรมเนียมการออกแคชเชียร์ เช็ค และ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินอัตโนมัติระหว่างบัญชี และส่วนลด 60% สาหรับค่าธรรมเนียมตู้นิรภัยจะถูกยกเลิก
 สิทธิประโยชน์การแลกคะแนนสะสมเป็ นไมล์ KrisFlyer โดยสิงคโปร์ แอร์ ไลน์จะถูกยกเลิก
 สาหรับท่านที่ใช้ บริ การบัญชีเงินเดือนพนักงาน สิทธิประโยชน์การยกเว้ นค่าธรรมเนียมรายปี ของทังบั
้ ตรเครดิตหลักและ
บัตรเสริ มของท่านและสิทธิประโยชน์อตั ราดอกเบี ้ยพิเศษบัตรเครดิตที่ได้ รับเนื่องจากการใช้ บริ การบัญชีเงินเดือนพนักงาน
จะถูกยกเลิก
 สาหรับท่านที่เป็ นพนักงานธนาคาร สิทธิประโยชน์การยกเว้ นค่าธรรมเนียมรายปี ของทังบั
้ ตรเครดิตหลักและบัตรเสริ มของ
ท่านที่ได้ รับเนื่องจากการเป็ นพนักงานธนาคารจะถูกยกเลิก
 สาหรับบัตรเครดิตของท่ านที่มีบัญชีเงินฝากเป็ นหลักประกันนัน้ ขอให้ ท่านติดต่ อสาขาของธนาคารตัง้ แต่ วันที่
3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการโอนหลักประกันให้ แล้ วเสร็จ มิฉะนัน้
ท่ านจะไม่ สามารถใช้ บัตรเครดิตของท่ านได้ ตงั ้ แต่ วันโอนกิจการ
ตารางเงื่อนไขการใช้ บัตรเครดิตและสิทธิประโยชน์ ใหม่ (มีผลตังแต่
้ วนั โอนกิจการเป็ นต้ นไป)
VISA Platinum
MasterCard Titanium,
สิทธิประโยชน์ บัตรเครดิต
Mortgage Link2, VISA
VISA Gold, VISA
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
VISA Platinum Elite1
Platinum LFC3, VISA
Business, VISA /
ในนามออล-เวย์ ส
Platinum Bonus Saver,
MasterCard Classic
MasterCard Platinum
ดอกเบี ้ย รวมค่าธรรมเนียมการใช้
20% ต่อปี
วงเงิน
วันหมดอายุของคะแนนสะสม
คะแนนสะสมจะมีอายุสงู สุด 4 ปี ปฏิทินนับจากวันที่ได้ รับคะแนนสะสมนัน้
ระยะเวลาการชาระคืนโดยปลอด
สูงสุด 50 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการ
ดอกเบี ้ยและค่าธรรมเนียมการใช้
วงเงินหากชาระเต็มจานวน
เงื่อนไขการรับคะแนนสะสม
ทุกการใช้ จา่ ย 25 บาท
ทุกการใช้ จา่ ย 20 บาท
ทุกการใช้ จา่ ย 25 บาท
รับคะแนนสะสม 2 คะแนน รับคะแนนสะสม 1 คะแนน รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
อัตราการแลกไมล์ Royal Orchid Plus
1.5 คะแนน /1 ไมล์
2 คะแนน /1 ไมล์
4
โดยการบินไทย
(ไม่ เปลี่ยนแปลง)

บริ การห้ องพักรับรองพิเศษ
หลุยส์ทาเวิร์นที่สนามบินสุวรรณภูมิ5
ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง6







สิทธิประโยชน์ บัตรเครดิต
สแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด
ในนามออล-เวย์ ส

VISA Platinum Elite1

VISA Platinum
Mortgage Link2, VISA
Platinum LFC3, VISA
Platinum Bonus Saver,
MasterCard Platinum

MasterCard Titanium,
VISA Gold, VISA
Business, VISA /
MasterCard Classic

หมายเหตุ
1
สาหรับท่านผู้ถือบัตรวีซา่ แพลตตินมั่ อีลิท จะได้ รับสิทธิพิเศษการยกเว้ นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมียอดใช้ จ่ายขันต
้ ่า 240,000
บาท ต่อปี โดยจะมีผลตังแต่
้ วนั โอนกิจการเป็ นต้ นไป
2

บัตรเครดิตวีซา่ มอร์ เกจลิงก์
 สาหรับโบนัสพิเศษจากบัตรเครดิตมอร์ เกจลิงก์ ท่านยังคงได้ รับสิทธิประโยชน์เช่นเดิมจนถึงวันก่อนวันโอนกิจการเท่านัน้ โดย
คานวณจากยอดใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่มีการเรี ยกเก็บเข้ ามาแล้ วจนถึงวันก่อนวันโอนกิจการเพื่อไปลดเงินต้ น ซึ่งโบนัส
พิเศษนี ้จะแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ท่านทราบในเดือนถัดไป ทังนี
้ ้ ธนาคารขอยกเลิกโบนัสพิเศษที่ท่านจะได้ รับจากบัตรเครดิต
มอร์ เกจลิงก์ ตังแต่
้ วนั โอนกิจการเป็ นต้ นไป
 ท่านจะได้ รับคะแนนสะสม 1 คะแนนจากยอดใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิตวีซา่ มอร์ เกจลิงก์ทกุ 20 บาท (จากเดิม 25 บาท) โดยจะ
มีผลตังแต่
้ วนั โอนกิจการเป็ นต้ นไป
 ท่านจะได้ รับสิทธิ พิเศษการยกเว้ นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมียอดใช้ จ่ายขันต
้ ่า 120,000 บาท ต่อปี หากมียอดใช้ จ่ายไม่ถึง
ตามที่กาหนด จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี 3,000 บาท สาหรับบัตรหลัก และ 1,500 บาทสาหรับบัตรเสริ ม โดยจะมีผล
ตังแต่
้ วนั โอนกิจการเป็ นต้ นไป

3

บัตรเครดิตลิเวอร์ พลู
 การรับคะแนนสะสม 8 เท่า หรื อ 5 เท่า และของรางวัลพิเศษสาหรับผู้ที่มีการใช้ จ่ายผ่านบัตรสูงสุดและ/หรื อจานวนครัง้ สูงสุด
ต่อเดือน จะคานวณจากยอดการใช้ จ่ายในเดือนมิถนุ ายน 2560 เป็ นเดือนสุดท้ าย
 ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็ นต้ นไป ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการออกบัตรใหม่ของท่านเป็ นหน้ าบัตร VISA Platinum ปกติ
ทดแทนกรณีบตั รสูญหาย ชารุด หรื อหมดอายุ

4

เงื่ อนไขการแลกไมล์ Royal Orchid Plus ขันต
้ ่า 50555 ไมล์ต่อการแลกหนึ่งครัง้ ทังนี
้ ้ ออล-เวย์ สขอสงวนสิทธิ์ ในการ
เปลีย่ นแปลงอัตราการแลกไมล์ Royal Orchid Plus โดยออล-เวย์สจะดาเนินการแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 35 วัน

5

มอบอภิสทิ ธิ์ในการเข้ าใช้ บริ การห้ องพักรับรองพิเศษชันธุ
้ รกิจของหลุยส์ทาเวิร์น ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อท่านมียอดใช้
จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่มีการเรี ยกเก็บ (post) สะสมตามเงื่อนไขภายในรอบปี ปฎิทิน (ตังแต่
้ มกราคม-ธันวาคม) ครบทุก 200,000
บาทขึ ้นไป รับ 1 สิทธิ โดยกาหนดสูงสุด 2 สิทธิต่อรอบปี ปฏิทิน สาหรับยอดค่าใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่นามาคานวณจะไม่รวม
รายการเบิกเงินสดล่วงหน้ า ดอกเบี ้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท รายการโอนเงินเข้ าบัญชีอื่น ยอดซื ้อกองทุนรวม
LTF/RMF ทุกประเภท ยอดชาระเบี ้ยประกันชีวิต ยอดชาระค่าเบี ้ยประกันอื่นๆ และยอดการตัดค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ทังนี
้ ้ สิทธิ
การเข้ าใช้ สงู สุดต่อรอบปี ปฏิทินจะถูกนับรวมกับสิทธิการเข้ าใช้ บริ การห้ องพักรับรองพิเศษที่ผ้ ถู ือบัตรได้ รับไปแล้ วก่อนหน้ าวัน
โอนกิจการ หากท่านมียอดใช้ จ่ายภายในรอบปี ปฏิทินไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข หรื อมีการเข้ าใช้ บริ การเกินกว่า ที่กาหนด ท่านจะถูก

เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษี มลู ค่าเพิ่มในใบแจ้ งยอดการใช้ จ่ายบัตรเครดิตตามที่ผ้ ใู ห้ บริ การกาหนด โดยจะมีผลสาหรับการ
เข้ าใช้ บริ การห้ องพักตังแต่
้ วนั โอนกิจการเป็ นต้ นไป
6

มอบอภิสทิ ธิ์สาหรับแผนประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง เมื่อท่านใช้ บตั รเครดิตชาระค่าเดินทางทังในและต่
้
างประเทศ ไม่ว่า
จะเป็ นบัตรโดยสารเครื่ องบินพาณิชย์ที่จดทะเบียนประกอบการโดยสารไว้ อย่างถูกต้ อง บัตรโดยสารรถไฟ เรื อ หรื อรถโดยสาร
ประจาทางสาธารณะ เพียงท่านแจ้ งความประสงค์ในการรับความคุ้มครองทุกครัง้ อย่างน้ อย 2 ชัว่ โมงก่อนเดินทางผ่านแผนก
บริ การธนาคารทางโทรศัพท์ หมายเลข 1595 โดยความคุ้มครองนี ้ครอบคลุมถึงอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง เที่ยวบินล่าช้ า
กระเป๋ าเดินทางล่าช้ า และกระเป๋ าเดินทางสูญหาย
--------------------------------------------------------------------------Template 6: Mortgage

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อที่มีอสังหาริมทรั พย์ เป็ นหลักประกัน และสินเชื่อธุรกิจที่มีอสังหาริมทรั พย์
เป็ นหลักประกัน (Mortgage Loan)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อที่มีอสังหาริ มทรัพย์เป็ นหลักประกัน และสินเชื่อธุรกิจที่มีอสังหาริ มทรัพย์เป็ น
หลักประกันของท่าน* มีดงั ตารางต่อไปนี ้
ผลิตภัณฑ์
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

เลขที่บัญชีสนิ เชื่อ
XXX-X-XXXXX-X
XXX-X-XXXXX-X

XXXXXX
XXXXXX

*ข้อมูล ณ วันที ่ 31 พฤษภาคม 2560

ธนาคารและทิสโก้ ขอแจ้ งให้ ทา่ นทราบว่า สิทธิเรี ยกร้ องและผลประโยชน์ของสินเชื่อตามบัญชีสินเชื่อข้ างต้ นจะถูกโอนจาก
ธนาคารไปยังทิสโก้ ณ วันโอนกิจการ ทังนี
้ ้ ธนาคารและทิสโก้ ขอแจ้ งรายละเอียดอื่นๆ สาหรับบัญชีสินเชื่อ ที่จะมีผลตังแต่
้ วนั โอน
กิจการเป็ นต้ นไป ดังนี ้
 เลขที่บญ
ั ชีสนิ เชื่อตังแต่
้ วนั โอนกิจการยังคงเป็ นเลขที่บญ
ั ชีเดิม ซึง่ ท่านสามารถใช้ เลขที่บญ
ั ชีดงั กล่าวในการอ้ างอิงเพื่อทา
ธุรกรรมต่างๆ กับทิสโก้ ยกเว้ น สินเชื่อมอร์ เกจวัน (Mortgage One) และสินเชื่อวงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft)
ซึง่ ทิสโก้ จะแจ้ งเลขที่บญ
ั ชีใหม่ให้ ทา่ นทราบในภายหลัง
 เงื่อนไขการชาระคืนเงินกู้และอัตราดอกเบี ้ยสินเชื่อของท่านยังคงเหมือนเดิมตามที่ระบุไว้ ในสัญญาสินเชื่อ และหนังสือให้
สินเชื่อ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญาสินเชื่อ (“สัญญา”)
 หากอัตราดอกเบี ้ยสินเชื่อของท่านเป็ นอัตราดอกเบี ้ยลอยตัว ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราดอกเบี ้ยอ้ างอิง (เช่น MHR
MLR หรื อ SME MLR) อัตราดอกเบี ้ยอ้ างอิงดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ในอนาคต โดยท่านสามารถตรวจสอบประกาศ
อัต ราดอกเบี ย้ สิน เชื่ อ สาหรั บ ลูก ค้ า ที่ รั บโอนมาจากธนาคารสแตนดาร์ ด ชาร์ เ ตอร์ ด (ไทย) ได้ ที่ สาขาของทิ สโก้ แ ละ
www.tisco.co.th ตังแต่
้ วนั โอนกิจการเป็ นต้ นไป
 สาหรับท่านที่ใช้ บริ การบัญชี เงินเดือนพนักงาน เงื่ อนไขการชาระคืนเงิ นกู้และอัตราดอกเบี ้ยสินเชื่ อของท่านที่ได้ รับ
เนื่องจากการใช้ บริ การบัญชีเงินเดือนพนักงานยังคงเหมือนเดิมตังแต่
้ วนั โอนกิจการ

 ช่องทางและวิธีการชาระเงินค่าสินเชื่อ:
- สาหรั บ ท่า นที่ ใ ช้ สิน เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู่อ าศัย สิ น เชื่ อ ที่ มี อ สัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ ป็ นหลัก ประกัน และ/หรื อ สิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ ที่ มี
อสังหาริ มทรั พย์เป็ นหลักประกัน (ยกเว้ นสินเชื่ อประเภทวงเงิ นเบิกเกิ นบัญชี ) ท่านมีหน้ าที่ที่จะต้ องชาระเงินตาม
สัญญาให้ แก่ทิสโก้ โดยผ่านช่องทางการชาระเงินที่ทิสโก้ กาหนดตามที่ระบุไว้ ในตารางช่ องทางการชาระเงินและ
ค่ าบริการสาหรับลูกค้ าสินเชื่อข้ างท้ ายนี ้ ทังนี
้ ้ หากท่านไม่ได้ ชาระเงินผ่านช่องทางที่ทิสโก้ กาหนด อาจส่งผลให้ ทิส
โก้ ไม่ได้ รับเงินดังกล่าวเพื่อชาระหนี ้ตามสัญญา โดยทิสโก้ จะดาเนินการจัดส่งแบบฟอร์ มการชาระค่างวดให้ อย่างน้ อย
30 วันก่อนวันโอนกิ จการเพื่อใช้ ชาระค่างวดสินเชื่ อตังแต่
้ วนั โอนกิ จการ ทัง้ นี ้ แบบฟอร์ มการชาระค่างวดเดิมของ
ธนาคารจะไม่สามารถใช้ ชาระค่างวดได้ ตงแต่
ั ้ วนั โอนกิจการ
- สาหรับท่านที่ใช้ สินเชื่อประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี แบบมีอสังหาริ มทรัพย์เป็ นหลักประกัน และ/หรื อวงเงินเบิกเกิน
บัญชีสาหรับธุรกิจ แบบมีอสังหาริ มทรัพย์เป็ นหลักประกัน ท่านมีหน้ าที่ต้องชาระเงินตามสัญญาให้ แก่ทิสโก้ โดยผ่าน
สาขาของทิสโก้ หรื อช่องทางอื่นๆ ในการโอนเงิ นเข้ าบัญชี สินเชื่ อเบิกเกิ นบัญชีดังกล่าว ทังนี
้ ้ เลขที่บญ
ั ชี เดิมของ
ธนาคารจะไม่สามารถใช้ ได้ ตงแต่
ั ้ วนั โอนกิจการ
 สาหรับท่านผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ค้ มุ ครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) หรื อกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั ที่ค้ มุ ครองหลักประกัน
ผู้รับผลประโยชน์ของกรมธรรม์ดงั กล่าวจะถูกเปลีย่ นจากธนาคารเป็ นทิสโก้ ตังแต่
้ วนั โอนกิจการ
 หากสินเชื่อของท่านได้ รับการค ้าประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) หนังสือค ้าประกันที่ออก
โดย บสย. ดังกล่าวยังคงมีผลต่อไป ทังนี
้ ้ ตามระยะเวลาและเงื่อนไขของหนังสือค ้าประกัน รวมทังข้
้ อกาหนดและเงื่อนไข
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องของ บสย.
 สาหรั บสินเชื่อของท่ านที่มีบัญชีเงินฝากเป็ นหลักประกันนั น้ ขอให้ ท่านติดต่ อสาขาของธนาคารตัง้ แต่ วันที่
3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการโอนหลักประกันให้ แล้ วเสร็ จเพื่อ
ไม่ ให้ มีผลกระทบต่ อบัญชีสินเชื่อของท่ าน
กรณีท่านใช้ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อมอร์ เกจลิงก์ (Mortgage Link)
ธนาคารและทิสโก้ ขอแจ้ งเงื่อนไขสาคัญ เพิ่มเติมสาหรับบัญชีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อมอร์ เกจลิงก์ ที่จะมีผลตังแต่
้
วันโอนกิจการเป็ นต้ นไป ดังนี ้
 ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อเดิม สินเชื่อมอร์ เกจลิงก์ (Mortgage Link)
ชื่อใหม่ สินเชื่อที่อยู่อาศัย (Housing Loan)
 ท่านยังคงได้ รับโบนัสพิเศษจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็ นส่วนลดดอกเบี ้ยสินเชื่อจนถึงวันก่อนวันโอนกิจการ หลังจาก
วันดังกล่าว ธนาคารขอยกเลิกการให้ โบนัสพิเศษนี ้ ยกเว้ น บัญชีสินเชื่อที่มีระยะเวลาไม่ ถึง 3 ปี นับตัง้ แต่ วันที่ทา
สัญญา และมีบัญชีเงินฝากที่ได้ เข้ าร่ วมโปรแกรมมอร์ เกจลิงก์ อยู่แล้ ว ณ วันก่ อนวันโอนกิจการ ท่านยังคงได้ รับ
โบนัสพิเศษจากทิสโก้ โดยจะได้ รับในอัตรา 0.50% ต่อปี ของยอดเงิ นฝากเฉลี่ยต่อบัญชีในแต่ละเดือน (สูงสุดไม่เกิ น
5 บัญชี บัญชีละไม่เกินหนึง่ ล้ านบาท) ตังแต่
้ วนั โอนกิจการจนถึงวันครบระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ทาสัญญากับธนาคาร
 สาหรับโบนัสพิเศษจากบัตรเครดิตมอร์ เกจลิงก์ ท่านยังคงได้ รับสิทธิประโยชน์เช่นเดิมจนถึงวัน ก่อนวันโอนกิจการเท่านัน้
โดยคานวณจากยอดใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่มีการเรี ยกเก็บเข้ ามาแล้ วจนถึงวันก่อนวันโอนกิจการเพื่อไปลดเงินต้ น
ซึ่งโบนัสพิเศษนี ้จะแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ท่านทราบในเดือนถัดไป ทังนี
้ ้ ธนาคารขอยกเลิกโบนัสพิเศษที่ท่านจะได้ รับจาก

บัตรเครดิตมอร์ เกจลิงก์ ตังแต่
้ วนั โอนกิจการ และเพื่อเป็ นการให้ สทิ ธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่ทา่ น ท่านจะได้ รับคะแนนสะสม
1 คะแนน จากการใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิตทุกๆ 20 บาท (เดิม 25 บาท = 1 คะแนน) โดยมีผลตังแต่
้ วนั โอนกิจการเป็ นต้ นไป
 ภายหลัง วัน โอนกิ จการ ท่านสามารถขอเปลี่ยนประเภทสินเชื่ อจากมอร์ เ กจลิง ก์ เป็ นมอร์ เ กจวัน (ชื่ อใหม่ มอร์ เ กจ
เซฟเวอร์ ) ได้ โดยให้ ทา่ นแจ้ งความประสงค์ที่สาขาของธนาคารตังแต่
้ วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560
ทังนี
้ ้ สินเชื่อมอร์ เกจวัน เป็ นสินเชื่อบ้ านที่ทา่ นสามารถชาระเงินได้ เกินค่างวดที่กาหนด (Prepayment) สูงสุดถึง 50% ของ
เงินต้ นคงเหลือ ซึ่งเงินที่ชาระเกินกว่าค่างวดนันจะถู
้
กนาไปลดเงินต้ นสินเชื่อบ้ านทาให้ ดอกเบี ้ยที่จ่ายจริ งน้ อยลง และท่าน
สามารถเบิกถอนเงินส่วนที่ชาระเกินดังกล่าวผ่านบัตร ATM หรื อโดยการสัง่ จ่ายเช็ค
กรณีท่านใช้ สินเชื่อมอร์ เกจวัน (Mortgage One)
ธนาคารและทิสโก้ ขอแจ้ งเงื่อนไขสาคัญเพิ่มเติมสาหรับบัญชีสนิ เชื่อมอร์ เกจวันที่จะมีผลตังแต่
้ วนั โอนกิจการเป็ นต้ นไป ดังนี ้
 ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อเดิม สินเชื่อมอร์ เกจวัน (Mortgage One)
ชื่อใหม่ สินเชื่อมอร์ เกจ เซฟเวอร์ (Mortgage Saver)
 เลขที่บญ
ั ชีสนิ เชื่อมอร์ เกจวันของท่านจะเปลีย่ นแปลง ซึง่ ทิสโก้ จะแจ้ งเลขที่บญ
ั ชีใหม่ อย่างน้ อย 30 วันก่อนวันโอนกิจการ
เพื่อใช้ อ้างอิงทาธุรกรรมต่างๆ กับทิสโก้ นับตังแต่
้ วนั โอนกิจการ
 ธนาคารจะทาการยกเลิกบริ การบัตร ATM และสมุดเช็คของธนาคาร โดยท่านจะได้ รับบัตร ATM และสมุดเช็คจากทิสโก้
เป็ นการทดแทนเพื่อให้ ท่านสามารถเบิกใช้ วงเงินจากสินเชื่อมอร์ เกจวันได้ อย่างต่อเนื่องตังแต่
้ วนั โอนกิจการ ทังนี
้ ้ ขอให้
ท่ านติดต่ อสาขาของธนาคาร ตัง้ แต่ วันที่ 3 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 พร้ อมบัตรประชาชน
เพื่อขอออกบัตร ATM และสมุดเช็คของทิสโก้ มิฉะนัน้ ท่ านจะไม่ สามารถเบิกถอนสินเชื่อเพิ่มเติมจากวงเงิน
ดังกล่ าวได้ ตงั ้ แต่ วันโอนกิจการ โดยบัตร ATM และสมุดเช็คจะสามารถใช้ ได้ ตัง้ แต่ วันโอนกิจการ ซึ่งจะเป็ นไป
ตามเงื่อนไขของทิสโก้
 ในกรณีท่ ีบัญชีมอร์ เกจวันของท่ านมีผ้ ูก้ ูหลัก ผู้ก้ ูร่วม ผู้จานอง ผู้คา้ ประกัน ขอให้ ผ้ ูท่ ีเกี่ยวข้ องดังกล่ าวติดต่ อ
ธนาคารตัง้ แต่ วันที่ 3 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 พร้ อมบัตรประชาชนเพื่อดาเนินการด้ าน
เอกสารเกี่ยวกับการเบิกถอนเงินส่ วนที่ชาระเกิน (Prepayment) มิฉะนัน้ ท่ านจะไม่ สามารถเบิกถอนเงินได้ ตงั ้ แต่
วันโอนกิจการ
กรณีท่านใช้ วงเงินเบิกเกินบัญชี แบบมีอสังหาริมทรัพย์ เป็ นหลักประกัน
ธนาคารและทิสโก้ ขอแจ้ งเงื่อนไขสาคัญเพิ่มเติมสาหรับวงเงินเบิกเกินบัญชี แบบมีอสังหาริ มทรัพย์เป็ นหลักประกัน ที่จะมี
ผลตังแต่
้ วนั โอนกิจการเป็ นต้ นไป ดังนี ้
 เลขที่บญ
ั ชีสนิ เชื่อมันนี่มอร์ เกจ โอดีของท่านจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งทิสโก้ จะแจ้ งเลขที่บญ
ั ชีใหม่ อย่างน้ อย 30 วันก่อนวันโอน
กิจการ เพื่อใช้ อ้างอิงทาธุรกรรมต่างๆ กับทิสโก้ นับตังแต่
้ วนั โอนกิจการ
 ธนาคารจะท าการยกเลิ ก บริ ก ารสมุด เช็ ค ของธนาคาร ทัง้ นี ้ ขอให้ ท่ า นติ ด ต่ อ สาขาของธนาคาร ตั ง้ แต่ วั น ที่
3 กรกฎาคม 2560 ถึงวั น ที่ 29 กั นยายน 2560 พร้ อมบั ตรประชาชน เพื่อ ขอออกสมุ ด เช็ค ของทิ ส โก้ และ
ดาเนิ นการเกี่ยวกับ การโอนย้ ายสินเชื่อเบิกเกินบัญชี ของท่ าน มิฉะนั น้ ท่ านจะไม่ สามารถเบิกถอนสินเชื่อ
เพิ่มเติมจากวงเงินดังกล่ าวได้ ตัง้ แต่ วันโอนกิจการ โดยสมุดเช็คจะสามารถใช้ ได้ ตัง้ แต่ วันโอนกิจการ ซึ่งจะ
เป็ นไปตามเงื่อนไขของทิสโก้

 ในกรณีท่ ีสินเชื่อเบิกเกินบัญชีของท่ านมีผ้ ูก้ ูหลัก ผู้ก้ ูร่วม ผู้จานอง ผู้คา้ ประกัน ขอให้ ผ้ ูท่ ีเกี่ยวข้ องดังกล่ าว
ติดต่ อธนาคารตัง้ แต่ วันที่ 3 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 พร้ อมบัตรประชาชนเพื่อดาเนินการ
ด้ านเอกสารเกี่ยวกับการโอนย้ ายสินเชื่อเบิกเกินบัญชี มิฉะนัน้ ท่ านจะไม่ สามารถเบิกถอนสินเชื่อเพิ่มเติมจาก
วงเงินดังกล่ าวได้ ตงั ้ แต่ วันโอนกิจการ
กรณีท่านใช้ วงเงินเบิกเกินบัญชีสาหรับธุรกิจ แบบมีอสังหาริมทรัพย์ เป็ นหลักประกัน
ธนาคารและทิสโก้ ขอแจ้ งเงื่ อนไขสาคัญ เพิ่มเติมสาหรั บวงเงิ นเบิกเกิ นบัญชี สาหรั บธุรกิ จ แบบมีอสังหาริ มทรั พย์ เป็ น
หลักประกัน ที่จะมีผลตังแต่
้ วนั โอนกิจการเป็ นต้ นไป ดังนี ้
 เลขที่บญ
ั ชีสินเชื่อเอสเอ็มอี พร๊ อพเพอร์ ตี ้ พาวเวอร์ โอดี (SME Property Power OD) ของท่านจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งทิสโก้
จะแจ้ งเลขที่บญ
ั ชีใหม่อย่างน้ อย 30 วันก่อนวันโอนกิจการ เพื่อใช้ อ้างอิงทาธุรกรรมต่างๆ กับทิสโก้ นับตังแต่
้ วนั โอนกิจการ
 ธนาคารจะท าการยกเลิ ก บริ ก ารสมุด เช็ ค ของธนาคาร ทัง้ นี ้ ขอให้ ท่ า นติ ด ต่ อ สาขาของธนาคาร ตั ง้ แต่ วั น ที่
3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 พร้ อมเอกสารต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อขอออกสมุดเช็คของทิสโก้
และดาเนินการเกี่ยวกับการโอนย้ ายสินเชื่อเบิกเกินบัญชี ของท่ าน มิฉะนัน้ ท่ านจะไม่ สามารถเบิกถอนสินเชื่อ
เพิ่มเติมจากวงเงินดังกล่ าวได้ ตัง้ แต่ วันโอนกิจการ โดยสมุดเช็คจะสามารถใช้ ได้ ตัง้ แต่ วันโอนกิจการ ซึ่งจะ
เป็ นไปตามเงื่อนไขของทิสโก้
 ในกรณีท่ ีสินเชื่อเบิกเกินบัญชีของท่ านมีผ้ ูก้ ูหลัก ผู้ก้ ูร่วม ผู้จานอง ผู้คา้ ประกัน ขอให้ ผ้ ูท่ ีเกี่ยวข้ องดังกล่ าว
ติดต่ อธนาคารตัง้ แต่ วันที่ 3 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 พร้ อมบัตรประชาชนเพื่อดาเนินการ
ด้ านเอกสารเกี่ยวกับการโอนย้ ายสินเชื่อเบิกเกินบัญชี มิฉะนัน้ ท่ านจะไม่ สามารถเบิกถอนสินเชื่อเพิ่มเติมจาก
วงเงินดังกล่ าวได้ ตงั ้ แต่ วันโอนกิจการ
 สาหรับการโอนย้ ายวงเงินเบิกเกินบัญชีสาหรับธุรกิจ ธนาคารขอความร่วมมือจากท่านให้ เตรี ยมเอกสารดังต่อไปนี ้
1. บัตรประชาชนผู้มีอานาจลงนามกระทาการแทนนิติบคุ คล
2. สาเนาบัตรประชาชนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (สัดส่วนการถือหุ้นตังแต่
้ 25% ขึ ้นไป)
3. สาเนาหนังสือรับรองและวัตถุประสงค์
4. สาเนาจดทะเบียนตราประทับ บอจ. 3 (กรณีบริ ษัท) หรื อ ทส.2 (กรณีห้างหุ้นส่วน)
5. ตราประทับบริ ษัท
6. สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
7. รายงานการประชุมให้ เปิ ดบัญชีเงินฝากกับทิสโก้ และทานิติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการโอนกิจการ
--------------------------------------------------------------------------Template 7: Personal Loan

สินเชื่อส่ วนบุคคลแบบผ่ อนชาระ (Personal Instalment Loan)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อส่วนบุคคลแบบผ่อนชาระของท่าน* มีดงั ตารางต่อไปนี ้
ผลิตภัณฑ์

เลขที่บัญชีสนิ เชื่อ

สินเชื่อส่วนบุคคลแบบผ่อนชาระ ประเภทไม่มีหลักประกัน XXXXXX

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

(Instalment Loan)
สินเชื่อส่วนบุคคลแบบผ่อนชาระ ประเภทมีหลักทรัพย์
ค ้าประกันบางส่วน (Instalment Loan Select)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

*ข้อมูล ณ วันที ่ 31 พฤษภาคม 2560

ธนาคารและทิสโก้ ขอแจ้ งให้ ทา่ นทราบว่า สิทธิเรี ยกร้ องและผลประโยชน์ของสินเชื่อตามบัญชีสินเชื่อข้ างต้ นจะถูกโอนจาก
ธนาคารไปยังทิสโก้ ณ วันโอนกิจการ ทังนี
้ ้ ธนาคารและทิสโก้ ขอแจ้ งรายละเอียดอื่นๆ สาหรับบัญชีสินเชื่อ ที่จะมีผลตังแต่
้ วนั โอน
กิจการเป็ นต้ นไป ดังนี ้
 เลขที่บญ
ั ชีสนิ เชื่อตังแต่
้ วนั โอนกิจการยังคงเป็ นเลขที่บญ
ั ชีเดิม ซึ่งท่านสามารถใช้ เลขที่บญ
ั ชีดงั กล่าวในการอ้ างอิงเพื่อทา
ธุรกรรมต่างๆ กับทิสโก้
 เงื่อนไขการชาระคืนเงินกู้และอัตราดอกเบี ้ยสินเชื่อของท่านยังคงเหมือนเดิมตามที่ระบุไว้ ในสัญญาสินเชื่อ และ หนังสือ
ยืนยันการอนุมตั ิสนิ เชื่อ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญาสินเชื่อ (“สัญญา”)
 หากอัตราดอกเบี ้ยสินเชื่อของท่านเป็ นอัตราดอกเบี ้ยลอยตัว ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราดอกเบี ้ยอ้ างอิง (เช่น MRR
หรื อ MCR) อัตราดอกเบี ้ยอ้ างอิงดังกล่าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ ในอนาคต โดยท่านสามารถตรวจสอบประกาศอัตราดอกเบี ้ย
สินเชื่อสาหรับลูกค้ าที่รับโอนมาจากธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ได้ ที่สาขาของทิสโก้ และ www.tisco.co.th
ตังแต่
้ วนั โอนกิจการเป็ นต้ นไป
 สาหรับท่านที่ใช้ บริ การบัญชี เงินเดือนพนักงาน เงื่ อนไขการชาระคืนเงิ นกู้และอัตราดอกเบี ้ยสินเชื่ อของท่านที่ได้ รับ
เนื่องจากการใช้ บริ การบัญชีเงินเดือนพนักงานยังคงเหมือนเดิมตังแต่
้ วนั โอนกิจการ
 ท่านมีหน้ าที่ที่จะต้ องชาระเงินตามสัญญาให้ แก่ทิสโก้ โดยผ่านช่องทางการชาระเงินที่ทิสโก้ กาหนดตามที่ระบุไว้ ในตาราง
ช่ องทางการชาระเงินและค่ าบริ การสาหรั บลูกค้ าสินเชื่อข้ างท้ ายนี ้ ทังนี
้ ้ หากท่านไม่ได้ ชาระเงินผ่านช่องทางที่ทิสโก้
กาหนด อาจส่งผลให้ ทิสโก้ ไม่ได้ รับเงินดังกล่าวเพื่อชาระหนี ้ตามสัญญา
 ทิสโก้ จะดาเนินการจัดส่ง แบบฟอร์ มการชาระค่างวดให้ อย่างน้ อย 30 วันก่อนวันโอนกิจการ เพื่อใช้ ชาระค่างวดสินเชื่อ
ตังแต่
้ วนั โอนกิจการ ทังนี
้ ้ แบบฟอร์ มการชาระค่างวดเดิมของธนาคารจะไม่สามารถใช้ ชาระค่างวดได้ ตงแต่
ั ้ วนั โอนกิจการ
 สาหรั บท่านผู้ถือ กรมธรรม์ ประกันชี วิตหรื อกรมธรรม์ ป ระกันวิน าศภัยที่ ค้ ุมครองวงเงิ นสินเชื่ อ ผู้รับผลประโยชน์ ของ
กรมธรรม์ดงั กล่าว จะถูกเปลีย่ นจากธนาคารเป็ นทิสโก้ ตังแต่
้ วนั โอนกิจการ
 หากสินเชื่อของท่านได้ รับการค ้าประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) หนังสือค ้าประกันที่ออก
โดย บสย. ดังกล่าวยังคงมีผลต่อไป ทังนี
้ ้ ตามระยะเวลาและเงื่อนไขของหนังสือค ้าประกัน รวมทัง้ ข้ อกาหนดและเงื่อนไข
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องของ บสย.
 สาหรั บสินเชื่อของท่ านที่มีบัญชีเงินฝากเป็ นหลักประกันนั น้ ขอให้ ท่านติดต่ อสาขาของธนาคารตัง้ แต่ วันที่
3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการโอนหลักประกันให้ แล้ วเสร็ จเพื่อ
ไม่ ให้ มีผลกระทบต่ อบัญชีสินเชื่อของท่ าน
--------------------------------------------------------------------------Template 8: Personal Line of Credit

สินเชื่อส่ วนบุคคลแบบวงเงินหมุนเวียน (Personal Line of Credit)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อส่วนบุคคลแบบวงเงินหมุนเวียนของท่าน* มีดงั ตารางต่อไปนี ้
ผลิตภัณฑ์
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

เลขที่บัญชีสนิ เชื่อ
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

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

*ข้อมูล ณ วันที ่ 31 พฤษภาคม 2560

ธนาคารและทิสโก้ ขอแจ้ งให้ ทา่ นทราบว่า สิทธิเรี ยกร้ องและผลประโยชน์ของสินเชื่อตามบัญชีสินเชื่อข้ างต้ นจะถูกโอนจาก
ธนาคารไปยังทิสโก้ ณ วันโอนกิจการ ทังนี
้ ้ ธนาคารและทิสโก้ ขอแจ้ งรายละเอียดอื่นๆ สาหรับบัญชีสินเชื่อ ที่จะมีผลตังแต่
้ วนั โอน
กิจการเป็ นต้ นไป ดังนี ้
 เลขที่บญ
ั ชีสนิ เชื่อตังแต่
้ วนั โอนกิจการยังคงเป็ นเลขที่บญ
ั ชีเดิม ซึ่งท่านสามารถใช้ เลขที่บญ
ั ชีดงั กล่าวในการอ้ างอิงเพื่อทา
ธุรกรรมต่างๆ กับทิสโก้
 ท่านสามารถใช้ บตั ร ATM และ/หรื อบัตรถอนเงิน และ/หรื อเช็ค รวมถึงช่องทางการเบิกถอนเงินต่างๆ เพื่อเบิกถอนเงินกู้ได้
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เว้ นแต่ธนาคารได้ แจ้ งวันที่มีผลให้ ทราบเป็ นอย่างอื่นแล้ ว
 ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยายน 2560 หากปรากฏว่าบัญชีสนิ เชื่อของท่านไม่มียอดคงค้ างอยูก่ บั ธนาคารแล้ ว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์
ในการปิ ดบัญชีสนิ เชื่อดังกล่าว เว้ นแต่ธนาคารได้ แจ้ งวันที่มีผลให้ ทราบเป็ นอย่างอื่นแล้ ว
 หากบัญชีสนิ เชื่อของท่านมีเงินส่วนที่ชาระเกิน ท่ านต้ องติดต่ อธนาคารเพื่อขอรับเงินส่ วนที่ชาระเกินคืนให้ แล้ วเสร็ จ
ก่ อนวันโอนกิจการ
 เงื่อนไขอัตราดอกเบี ้ยสินเชื่อของท่านยังคงเหมือนเดิมตังแต่
้ วนั โอนกิจการตามที่ระบุไว้ ในสัญญาสินเชื่อ และหนังสือยืนยัน
การอนุมตั ิสนิ เชื่อ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญาสินเชื่อ (“สัญญา”)
 หากอัตราดอกเบี ้ยสินเชื่อของท่านเป็ นอัตราดอกเบี ้ยลอยตัวซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราดอกเบี ้ยอ้ างอิง (เช่น MRR)
อัตราดอกเบี ้ยอ้ างอิงดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ในอนาคต โดยท่านสามารถตรวจสอบประกาศอัตราดอกเบี ้ยสินเชื่อ
สาหรับลูกค้ าที่รับโอนมาจากธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ได้ ที่สาขาของทิสโก้ และ www.tisco.co.th ตังแต่
้
วันโอนกิจการเป็ นต้ นไป
 สาหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีอตั ราดอกเบี ้ยแบบขันบั
้ นไดนัน้ อัตราดอกเบี ้ยใหม่ตงแต่
ั ้ วนั โอนกิจการจะเปลี่ยนเป็ นอัตรา
เดียวซึ่งเป็ นอัตราที่เทียบเท่าหรื อต่ากว่าอัตราดอกเบี ้ยเฉลี่ยของสัญญาในปั จจุบนั ซึ่งทางทิสโก้ จะดาเนินการแจ้ งอัตรา
ดอกเบี ้ยใหม่ให้ ทา่ นทราบอีกครัง้ หลังวันโอนกิจการ
 สาหรับท่านที่ใช้ บริ การบัญชี เงินเดือนพนักงาน เงื่ อนไขการชาระคืนเงิ นกู้และอัตราดอกเบี ้ยสินเชื่ อของท่านที่ได้ รับ
เนื่องจากการใช้ บริ การบัญชีเงินเดือนพนักงานยังคงเหมือนเดิมตังแต่
้ วนั โอนกิจการ
 เงื่อนไขอัตราการผ่อนชาระคืนขันต
้ ่าตังแต่
้ วนั โอนกิจการจะเท่ากับ 4% ของจานวนต้ นเงินกู้ทงหมดที
ั้
่ยงั มิได้ ชาระคืนพร้ อม
ทังดอกเบี
้
้ยที่เกิดขึ ้นของยอดเงินดังกล่าวหรื อขันต
้ ่า 400 บาท หรื อตามที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งหนี ้ แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า

 สาหรับโปรแกรมเบาใจ ซึง่ เปลีย่ นวงเงินที่มีเป็ นเงินก้ อนเข้ าบัญชีเงินฝากและผ่อนเป็ นงวด งวดละเท่า ๆ กันนัน้ เงื่อนไขการ
ผ่อนชาระคืนเงินกู้ตงแต่
ั ้ วนั โอนกิจการจะยังคงเหมือนเดิม
 ท่านมีหน้ าที่ที่จะต้ องชาระเงินตามสัญญาให้ แก่ทิสโก้ โดยผ่านช่องทางการชาระเงินที่ทิสโก้ กาหนดตามที่ระบุไว้ ในตาราง
ช่ องทางการชาระเงินและค่ าบริ การสาหรั บลูกค้ าสินเชื่อข้ างท้ ายนี ้ ทังนี
้ ้ หากท่านไม่ได้ ชาระเงินผ่านช่องทางที่ทิสโก้
กาหนด อาจส่งผลให้ ทิสโก้ ไม่ได้ รับเงินดังกล่าวเพื่อชาระหนี ้ตามสัญญา
 ทิสโก้ จะดาเนินการจัดส่ง แบบฟอร์ มการชาระค่างวดให้ อย่างน้ อย 30 วันก่อนวันโอนกิจการ เพื่อใช้ ชาระค่างวดสินเชื่อ
ตังแต่
้ วนั โอนกิจการ ทังนี
้ ้ แบบฟอร์ มการชาระค่างวดเดิมของธนาคารจะไม่สามารถใช้ ชาระค่างวดได้ ตงแต่
ั ้ วนั โอนกิจการ
 สาหรั บท่านผู้ถือ กรมธรรม์ ประกันชี วิตหรื อกรมธรรม์ ป ระกันวิน าศภัยที่ ค้ ุมครองวงเงิ นสินเชื่ อ ผู้รับผลประโยชน์ ของ
กรมธรรม์ดงั กล่าว จะถูกเปลีย่ นจากธนาคารเป็ นทิสโก้ ตังแต่
้ วนั โอนกิจการ
--------------------------------------------------------------------------Template 9: Business Loan

สินเชื่อธุรกิจรายย่ อยแบบผ่ อนชาระ (Business Instalment Loan)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อธุรกิจรายย่อยแบบผ่อนชาระของท่าน* มีดงั ตารางต่อไปนี ้
ผลิตภัณฑ์

เลขที่บัญชีสนิ เชื่อ

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX

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

*ข้อมูล ณ วันที ่ 31 พฤษภาคม 2560

ธนาคารและทิสโก้ ขอแจ้ งให้ ทา่ นทราบว่า สิทธิเรี ยกร้ องและผลประโยชน์ของสินเชื่อตามบัญชีสินเชื่อข้ างต้ นจะถูกโอนจาก
ธนาคารไปยังทิสโก้ ณ วันโอนกิจการ ทังนี
้ ้ ธนาคารและทิสโก้ ขอแจ้ งรายละเอียดอื่นๆ สาหรับบัญชีสินเชื่อ ที่จะมีผลตังแต่
้ วนั โอน
กิจการเป็ นต้ นไป ดังนี ้
 เลขที่บญ
ั ชีสนิ เชื่อตังแต่
้ วนั โอนกิจการยังคงเป็ นเลขที่บญ
ั ชีเดิม ซึ่งท่านสามารถใช้ เลขที่บญ
ั ชีดงั กล่าวในการอ้ างอิงเพื่อทา
ธุรกรรมต่างๆ กับทิสโก้
 เงื่อนไขการชาระคืนเงินกู้และอัตราดอกเบี ้ยสินเชื่อของท่านยังคงเหมือนเดิมตามที่ระบุไว้ ในสัญญาสินเชื่อ และ หนังสือ
ยืนยันการอนุมตั ิสนิ เชื่อ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญาสินเชื่อ (“สัญญา”)
 หากอัตราดอกเบี ้ยสินเชื่อของท่านเป็ นอัตราดอกเบี ้ยลอยตัว ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราดอกเบี ้ยอ้ างอิง (เช่น SME
MLR) อัตราดอกเบี ้ยอ้ างอิงดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ในอนาคต โดยท่านสามารถตรวจสอบประกาศอัตราดอกเบี ้ย
สินเชื่อ สาหรับลูกค้ าที่รับโอนมาจากธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ได้ ที่สาขาของทิสโก้ และ www.tisco.co.th
ตังแต่
้ วนั โอนกิจการเป็ นต้ นไป

 ท่านมีหน้ าที่ที่จะต้ องชาระเงินตามสัญญาให้ แก่ทิสโก้ โดยผ่านช่องทางการชาระเงินที่ทิสโก้ กาหนดตามที่ระบุไว้ ในตาราง
ช่ องทางการชาระเงินและค่ าบริ การสาหรั บลูกค้ าสินเชื่อข้ างท้ ายนี ้ ทังนี
้ ้ หากท่านไม่ได้ ชาระเงินผ่านช่องทางที่ทิสโก้
กาหนด อาจส่งผลให้ ทิสโก้ ไม่ได้ รับเงินดังกล่าวเพื่อชาระหนี ้ตามสัญญา
 ทิสโก้ จะดาเนินการจัดส่ง แบบฟอร์ มการชาระค่างวดให้ อย่างน้ อย 30 วันก่อนวันโอนกิจการ เพื่อใช้ ชาระค่างวดสินเชื่อ
ตังแต่
้ วนั โอนกิจการ ทังนี
้ ้ แบบฟอร์ มการชาระค่างวดเดิมของธนาคารจะไม่สามารถใช้ ชาระค่างวดได้ ตงแต่
ั ้ วนั โอนกิจการ
 สาหรั บท่านผู้ถือ กรมธรรม์ ประกันชี วิตหรื อกรมธรรม์ ป ระกันวิน าศภัยที่ ค้ ุมครองวงเงิ นสินเชื่ อ ผู้รับผลประโยชน์ ของ
กรมธรรม์ดงั กล่าว จะถูกเปลีย่ นจากธนาคารเป็ นทิสโก้ ตังแต่
้ วนั โอนกิจการ
 หากสินเชื่อของท่านได้ รับการค ้าประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) หนังสือค ้าประกันที่ออก
โดย บสย. ดังกล่าวยังคงมีผลต่อไป ทังนี
้ ้ ตามระยะเวลาและเงื่อนไขของหนังสือค ้าประกัน รวมทัง้ ข้ อกาหนดและเงื่อนไข
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องของ บสย.
 สาหรั บสินเชื่อของท่ านที่มีบัญชีเงินฝากเป็ นหลักประกันนั น้ ขอให้ ท่านติดต่ อสาขาของธนาคารตัง้ แต่ วันที่
3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการโอนหลักประกันให้ แล้ วเสร็ จเพื่อ
ไม่ ให้ มีผลกระทบต่ อบัญชีสินเชื่อของท่ าน
--------------------------------------------------------------------------Template 10: Cash Backed OD

สินเชื่อเบิกเกินบัญชี โดยมีเงินฝากเป็ นหลักประกัน (Cash Backed Overdraft)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อเบิกเกินบัญชี โดยมีเงินฝากเป็ นหลักประกันของท่าน* มีดงั ตารางต่อไปนี ้
ผลิตภัณฑ์

เลขที่บัญชีสนิ เชื่อ

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX

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

*ข้อมูล ณ วันที ่ 31 พฤษภาคม 2560

ธนาคารและทิสโก้ ขอแจ้ งให้ ทา่ นทราบว่า สิทธิเรี ยกร้ องและผลประโยชน์ของสินเชื่อตามบัญชีสินเชื่อข้ างต้ นจะถูกโอนจาก
ธนาคารไปยังทิสโก้ ณ วันโอนกิจการ ทังนี
้ ้ ธนาคารและทิสโก้ ขอแจ้ งรายละเอียดอื่นๆ สาหรับบัญชีสินเชื่อ ที่จะมีผลตังแต่
้ วนั โอน
กิจการเป็ นต้ นไป ดังนี ้
 เลขทีบ่ ญ
ั ชีสนิ เชื่อเบิกเกินบัญชี โดยมีบญ
ั ชีเงินฝากเป็ นหลักประกัน (Cash Backed Overdraft) ของท่านจะเปลี่ยนแปลง
ซึ่งทิสโก้ จะแจ้ งเลขที่บญ
ั ชีใหม่อย่างน้ อย 30 วันก่อนวันโอนกิจการ เพื่อใช้ อ้างอิงทาธุรกรรมต่างๆ กับทิสโก้ นับตังแต่
้ วนั
โอนกิจการ
 เงื่อนไขการชาระคืนเงินกู้และอัตราดอกเบี ้ยสินเชื่อของท่านยังคงเหมือนเดิมตามที่ระบุไว้ ในสัญญาสินเชื่อ และหนังสือให้
สินเชื่อ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญาสินเชื่อ (“สัญญา”)
 อัตราดอกเบี ้ยสินเชื่อที่ใช้ อ้างอิงจะเป็ นดอกเบี ้ยเงินฝากออมทรัพย์ Fixed Savings ทังนี
้ ้ อัตราดอกเบี ้ยดังกล่าวอาจ
เปลีย่ นแปลงได้ ในอนาคต โดยท่านสามารถตรวจสอบประกาศอัตราดอกเบี ้ยสินเชื่อสาหรับลูกค้ าที่รับโอนมาจากธนาคาร
สแตนดาร์ 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
 ธนาคารจะยกเลิกบริ การสมุด เช็คของธนาคาร ทัง้ นี ้ ขอให้ ท่านติดต่ อสาขาของธนาคารตัง้ แต่ วันที่ 3 กรกฎาคม
2560 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 พร้ อมบัตรประชาชน เพื่อขอออกสมุดเช็ค ของทิสโก้ และดาเนินการโอนย้ าย
สินเชื่อเบิกเกินบัญชีของท่ าน มิฉะนัน้ ท่ านจะไม่ สามารถเบิกถอนเงินเบิกเกินบัญชี ดังกล่ าวได้ ตัง้ แต่ วันโอน
กิจการ โดยสมุดเช็คจะสามารถใช้ ได้ ตงั ้ แต่ วันโอนกิจการ ซึ่งจะเป็ นไปตามเงื่อนไขของทิสโก้
 สาหรั บสินเชื่อของท่ านที่มีบัญชีเงินฝากเป็ นหลักประกันนั น้ ขอให้ ท่านติดต่ อสาขาของธนาคารตัง้ แต่ วันที่
3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการโอนหลักประกันให้ แล้ วเสร็จ มิฉะนัน้
ท่ านจะไม่ สามารถเบิกถอนสินเชื่อดังกล่ าวได้ ตงั ้ แต่ วันโอนกิจการ
-------------------------------------------------------------------------การให้ บริการ ณ สาขาของธนาคาร
ธนาคารขอแจ้ งระงับการให้ บริ การ ณ สาขาของธนาคาร หลังเวลาปิ ดทาการในวันทาการสุดท้ ายก่อนวันโอนกิจการ หาก
ท่านประสงค์จะติดต่อสาขาของธนาคาร โปรดดาเนินการก่อนวันดังกล่าว
ศูนย์ บริการลูกค้ าทางโทรศัพท์
ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ศูนย์บริ การลูกค้ าทางโทรศัพท์ของธนาคารที่ หมายเลข 1595 หรื อของทิสโก้ ที่
หมายเลข 02-633-6000 กด *7 หรื อที่ ContactCenter@tisco.co.th
บริการธนาคารออนไลน์ (Online Banking) และ SMS Banking
ธนาคารขอแจ้ งยกเลิกการให้ บริ การธนาคารออนไลน์ (Online Banking) รวมถึงการทาธุรกรรมทาง SMS Banking แต่จะ
ยังคงไว้ สาหรับบริ การแจ้ งเตือน หรื อ SMS Alert สาหรับการทาธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตเท่านัน้ ซึ่งจะมีผล 3 วันก่อนวันโอนกิจการ
ดังนัน้ หากท่านประสงค์จะชาระค่างวดสินเชื่อผ่านบริ การธนาคารออนไลน์ โปรดดาเนินการก่อนระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
ท่านสามารถเลือกชาระค่างวดสินเชื่อตังแต่
้ วนั โอนกิจการผ่านช่องทางการชาระเงินต่างๆ ตามที่ทิสโก้ หรื อออล-เวย์สกาหนด
บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ของธนาคาร เช่น บริ การธนาคารทางโทรศัพท์ (Automatic Voice Response) จะ
ถูกระงับการให้ บริ การ
ช่ องทางการชาระเงินสาหรับลูกค้ าสินเชื่อ (ไม่ รวมลูกค้ าบัตรเครดิต)
ตังแต่
้ วนั โอนกิจการเป็ นต้ นไป ท่านสามารถเลือกวิธีการชาระเงินได้ ดังนี ้
1. ชาระด้ วยเงินสดผ่านช่องทางการรับชาระเงินตามที่ระบุในตารางช่องทางการชาระเงินและค่าบริ การสาหรับลูกค้ าสินเชื่อ
ด้ านล่าง โดยทิสโก้ จะดาเนินการจัดส่ง แบบฟอร์ มการชาระเงิ น ให้ ภายหลัง ทัง้ นี ้ แบบฟอร์ มการชาระเงินเดิมของธนาคารจะไม่
สามารถใช้ ชาระเงินได้ ตงแต่
ั ้ วนั โอนกิจการ
2. ชาระโดยหักจากบัญชีเงินฝาก (Direct Debit) ธนาคารทิสโก้ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา ทังนี
้ ้ อัตรา
ค่าบริ การเป็ นไปตามตารางช่ องทางการชาระเงินและค่ าบริการสาหรับลูกค้ าสินเชื่อด้ านล่ าง

ทังนี
้ ้ ช่องทางการรับชาระค่าสินเชื่อโดยการหักบัญชีเงินฝากผ่านธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) ธนาคารไทย
พาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารยูโอบี จะถูกยกเลิกตังแต่
้ วนั โอนกิจการ
กรณีที่ทา่ นใช้ บริ การหักบัญชีเงินฝากผ่านธนาคารกสิกรไทยหรื อธนาคารกรุ งศรี อยุธยา เพื่อชาระหนี ้และ/หรื อภาระผูกพัน
ใดๆ ให้ แก่ธนาคารอยู่ก่อนวันโอนกิจการนัน้ ท่านยังคงสามารถใช้ บ ริ การหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้อง
ลงนามในหนังสือยินยอมเพื่อสมัครใช้ บริ การฉบับใหม่กบั ธนาคารกสิกรไทยหรื อธนาคารกรุงศรี อยุธยาอีกแต่อย่างใด โดยธนาคารจะ
เป็ นผู้ดาเนินการแจ้ งเปลีย่ นการหักบัญชีเงินฝากของท่านเพื่อชาระหนี ้และ/หรื อภาระผูกพันดังกล่าวให้ แก่ธนาคาร เป็ นการชาระหนี ้/
ภาระผูกพันดังกล่าวให้ แก่ทิสโก้ และ/หรื อออล-เวย์สในฐานะผู้รับโอนกิจการ (แล้ วแต่กรณี) ต่อธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุ งศรี
อยุธยาต่อไป
ตารางช่ องทางการชาระเงินและค่ าบริการสาหรับลูกค้ าสินเชื่อ
ตัวแทนรับชาระเงิน

รายละเอียด

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)
ทัว่ ประเทศ
ธนาคารทิสโก้
ทัว่ ประเทศ
ธนาคารกรุงเทพ
กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด
ธนาคารกรุงไทย
กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา
กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด
ธนาคารกสิกรไทย
กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ทัว่ ประเทศ
เทสโก้ โลตัส
ทัว่ ประเทศ
เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส
ทัว่ ประเทศ
ที่ทาการไปรษณีย์
ทัว่ ประเทศ
ทรูมนั นี่
ทัว่ ประเทศ
เอไอเอส-เทเลวิซ
ทัว่ ประเทศ
หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จดุ ชาระเงิน

ค่ าธรรมเนียม
ชาระผ่ านจุดบริการ
(บาท/รายการ)
ยกเลิกบริ การ
ฟรี
20 / 35
15 / 30
15 / 15
15 / 30
10
10
15
15
10
15

ค่ าธรรมเนียม
หักบัญชีอตั โนมัติ
(บาท/รายการ)
ยกเลิกบริ การ
ฟรี
ไม่มีบริ การ
ไม่มีบริ การ
15 / 30
10 / 20
ไม่มีบริ การ
ไม่มีบริ การ
ไม่มีบริ การ
ไม่มีบริ การ
ไม่มีบริ การ
ไม่มีบริ การ

ช่ องทางการชาระเงินสาหรับลูกค้ าบัตรเครดิต
เนื่องจากธนาคารจะยังคงเป็ นผู้ให้ บริ การบัตรเครดิตแก่ท่านในนามของออล-เวย์สต่อไปจนกว่าจะมีการแจ้ งเปลี่ยนแปลง
ดังนัน้ ท่านยังคงสามารถชาระเงินค่าบัตรเครดิตผ่านช่องทางเดิม ทังนี
้ ้จะมีการเปลีย่ นแปลงในรายละเอียดบางประการโดยสามารถ
สรุปได้ ในตารางช่องทางการชาระเงินและค่าบริ การสาหรับลูกค้ าบัตรเครดิตด้ านล่าง
ตารางช่ องทางการชาระเงินและค่ าบริการสาหรับลูกค้ าบัตรเครดิต
ตัวแทนรับชาระเงิน

รายละเอียด

ค่ าธรรมเนียม
ชาระผ่ านจุดบริการ
(บาท/รายการ)

ค่ าธรรมเนียม
หักบัญชีอตั โนมัติ
(บาท/รายการ)

ตัวแทนรับชาระเงิน

รายละเอียด

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย)
ทัว่ ประเทศ
ธนาคารทิสโก้
ทัว่ ประเทศ
ธนาคารไทยพาณิชย์
กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด
ธนาคารธนชาต
ทัว่ ประเทศ
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา
กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด
ธนาคารกสิกรไทย
กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด
ธนาคารทหารไทย
ทัว่ ประเทศ
ธนาคารยูโอบี
กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด
ธนาคารกรุงเทพ
กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด
เทสโก้ โลตัส
ทัว่ ประเทศ
เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส
กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด
ที่ทาการไปรษณีย์
กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด
จัสท์เพย์ (TOT)
ทัว่ ประเทศ
เอไอเอส-เทเลวิซ
ทัว่ ประเทศ
หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จดุ ชาระเงิน
รายชื่อสาขาของธนาคาร
สาขาของธนาคารที่จะยุติการให้ บริการ
ตัง้ แต่ วันทาการสุดท้ ายก่ อนวันโอนกิจการเป็ นต้ นไป
1. สาขาเซ็นทรัล แจ้ งวัฒนะ
ชัน้ 4 ห้ อง 419
99 หมูท่ ี่ 2 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 02-835-3978 โทรสาร 02-724-3258
2. สาขาฟิ วเจอร์ ปาร์ ค รังสิต
ชัน้ 2 เลขที่ห้อง PLZ.2.SHP034B
เลขที่ 94 ถนนพหลโยธิน ตาบลประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ 02-958-0415 โทรสาร 02-724-3266

ค่ าธรรมเนียม
ชาระผ่ านจุดบริการ
(บาท/รายการ)
ยกเลิกบริ การ
ฟรี
25 / 40
10
20 / 35
25 / 40
15 / 20
20
25 / 30
10 / 15
ไม่มีบริ การ
10
15 / 20
10 / 15
15
15

ค่ าธรรมเนียม
หักบัญชีอตั โนมัติ
(บาท/รายการ)
ยกเลิกบริ การ
ฟรี
20 / 35
ไม่มีบริ การ
10 / 30
ไม่มีบริ การ
ไม่มีบริ การ
ไม่มีบริ การ
10 / 20
ไม่มีบริ การ
20 / 30
ไม่มีบริ การ
ไม่มีบริ การ
ไม่มีบริ การ
ไม่มีบริ การ
ไม่มีบริ การ

สาขาของทิสโก้ ท่ รี ับโอนบัญชีเงินฝากของลูกค้ า
ที่สามารถใช้ บริการได้ ตงั ้ แต่ วนั โอนกิจการ
สาขาเซ็นทรัล แจ้ งวัฒนะ
ชัน้ 4 ห้ อง 403
99 หมูท่ ี่ 2 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 02-193-8080
สาขาฟิ วเจอร์ ปาร์ ค รังสิต
ชัน้ 2 เลขที่ห้อง PLZ.2.SHP034B
เลขที่ 94 ถนนพหลโยธิน ตาบลประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ 02-958-0820

สาขาของธนาคารที่จะยุติการให้ บริการ
ตัง้ แต่ วันทาการสุดท้ ายก่ อนวันโอนกิจการเป็ นต้ นไป
3. สานักสาทร
90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-724-6327-37 โทรสาร 02-724-3288
4. สาขาสีลม
ห้ อง 5 ชัน้ 1 อาคารซิลลิค เฮ้ าส์
1-7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-636-0377 โทรสาร 02-724-3276
5. สาขาบางแค
750 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้ า เขตภาษีเจริ ญ
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-805-0280 โทรสาร 02-724-3252
6. สาขามหานาค
2-4 ถนนอนันตนาค แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-621-8263 โทรสาร 02-724-3250
7. สาขาประตูน ้า
120/29-30 ถนน ราชประสงค์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-255-5774 โทรสาร 02-724-3256
8. สาขาระยอง
127/20 ถนน สุขมุ วิท ตาบลท่าประดู่ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 038-616-077 โทรสาร 02-724-3262
9. สาขาเจริ ญกรุง
อาคารเมืองไทย ชัน้ 1 เลขที่ 335 ถนนเจริ ญกรุง
แขวงป้อมปราบศัตรูพา่ ย เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-622-8630 โทรสาร 02-724-3254
10. สาขาโลตัส พระราม 3
172 ถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-681-1412 โทรสาร 02-327-2724

สาขาของทิสโก้ ท่ รี ับโอนบัญชีเงินฝากของลูกค้ า
ที่สามารถใช้ บริการได้ ตงั ้ แต่ วนั โอนกิจการ
สาขาสาทร
อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ 48/2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-633-7094

สาขาซีคอน บางแค
เลขที่ห้อง 330A ชัน้ 3 เลขที่ 607 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้ า
เขตภาษี เจริ ญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ 02-458-2636
สาขาราชวงศ์
เลขที่ 211 - 213 ชัน้ 1 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 02-622-8220
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ห้อง A409 ชัน้ 4 เลขที่ 4, 4/1, 4/2, 4/4
ถนนราชดาริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-646-1571
สาขาระยอง
550/8-9 ถนนสุขมุ วิท ตาบลเนินพระ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 033-065-000
สาขาดิ โอลด์ สยาม
121-121/1, 123-123/1 ชัน้ 1 และ 2 แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-222-6355
สาขาโลตัส พระราม 3
172 ถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-681-1412

สาขาของธนาคารที่จะยุติการให้ บริการ
สาขาของทิสโก้ ท่ รี ับโอนบัญชีเงินฝากของลูกค้ า
ตัง้ แต่ วันทาการสุดท้ ายก่ อนวันโอนกิจการเป็ นต้ นไป
ที่สามารถใช้ บริการได้ ตงั ้ แต่ วนั โอนกิจการ
11. สาขาโลตัส รัตนาธิเบศร์
สาขาโลตัส รัตนาธิเบศร์
37/112 หมู่ 8 ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองนนทบุรี
37/112 หมู่ 8 ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 02-950-8855 โทรสาร 02-724-3270
โทรศัพท์ 02-950-8855
12. สาขารัชโยธิน
สาขารัชโยธิน
ห้ อง B102A เลขที่ 234/2 ถนนรัชดาภิเษก
ห้ อง B102A เลขที่ 234/2 ถนนรัชดาภิเษก
ชัน้ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
ชัน้ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-930-2311 โทรสาร 02-724-3280
โทรศัพท์ 02-930-2311
13. สาขาทองหล่อ
สาขาทองหล่อ
เลขที่ 55/1 ซอยสุขมุ วิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
เลขที่ 55/1 ซอยสุขมุ วิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-673-7300 โทรสาร 02-724-3278
โทรศัพท์ 02-673-7300
14. สาขาพาหุรัด
สาขา ดิ โอลด์ สยาม
121-121/1, 123-123/1 ชัน้ 1 และ 2 แขวงวังบูรพาภิรมย์
121-121/1, 123-123/1 ชัน้ 1 และ 2 แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-222-6355 โทรสาร 02-724-3264
โทรศัพท์ 02-222-6355
หมายเหตุ: สาหรับลูกค้ าเงินฝาก ท่านสามารถทาธุรกรรมกับทิสโก้ ได้ ทกุ สาขาทัว่ ประเทศภายหลังวันโอนกิจการ โดยท่านสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อสาขาอื่นๆ ของทิสโก้ ได้ ที่ www.tisco.co.th
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

