ข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเปลี่ยนวงเงินบัตรเครดิตเป็ นเงินสด (KBank Smart Cash)
1. บริการเปลี่ยนวงเงินบัตรเครดิตเป็ นเงินสด (KBank Smart Cash) เป็ นรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจาก
วงเงินบัตรเครดิตและสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทย/KBank-Visa/KBank-MasterCard/วีซ่า/
มาสเตอร์การ์ด/บัตรเครดิตร่วม-กสิกรไทย/บัตรเครดิตร่วม-วีซ่า-มาสเตอร์การ์ด และบัตรเครดิตอื่นที่ออก
โดยธนาคาร (“บัตรเครดิต”) โดยผูท้ ารายการจะต้องเป็ นผูถ้ ือบัตรหลักเท่านั้น (“ผูถ้ ือบัตร”)
2. ผูถ้ ือบัตรสามารถขอใช้บริการ KBank Smart Cash ได้โดยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโปรแกรมผ่านทาง KContact Center 028888888 และ/หรือ โดยวิธีการอื่นใดอันแสดงให้ปรากฏถึงการมีคาสัง่ ให้ดาเนิ นการ
ของผูถ้ ือบัตร ซึ่งธนาคารกาหนดขึ้ นไม่ว่าที่มีอยู่ในปั จจุบนั และ/หรือจะมีต่อไปในอนาคต ซึ่ง ผูถ้ ือบัตรจะต้อง
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ขา้ งล่างนี้ รวมถึงข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้บตั รโดยให้ถือ ว่า
การทารายการ KBank Smart Cash นี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของวงเงินบัตรเครดิต
3. ผูถ้ ือบัตรรับทราบและตกลงว่าการพิจารณาและการอนุ มตั ิรายการ KBank Smart Cash นั้น เป็ นดุลยพินิจโดย
เด็ ดขาดของธนาคาร โดยจะพิจารณาจากวงเงินเบิ กถอนเงินสดบนบัตรเครดิ ตของท่ านที่ ได้รับอนุ มัติใ น
ขณะนั้น ขัน้ ตา่ 5,000 บาท และสูงสุดไม่เกินวงเงินถาวรคงเหลือของบัตร (เป็ นหลักพัน ) แต่ท้งั นี้ ต้องไม่เกิน
200,000 บาท ทั้งนี้ ผูถ้ ือบัตรจะต้องชาระค่าธรรมเนี ยมในการเบิกถอนเงิน สด (3% ของยอดการเบิกถอน
และภาษี มูลค่าเพิ่ม ) โดยคานวณจากจานวนเงินที่ ได้รับอนุ มัติในแต่ ละครั้งตามอัตราที่ ธนาคารประกาศ
กาหนด (ถ้ามี)
4. ผูถ้ ือบัตรรับทราบและตกลงว่าเมื่อรายการ KBank Smart Cash ได้รบั อนุ มตั ิแล้ว ธนาคารจะหักจานวนเงินที่
ได้รบั การอนุ มตั ิดงั กล่าวออกจากวงเงินคงเหลือของบัตรเครดิตของผูถ้ ือบัตร และทาการโอนเงินดังกล่าวเข้า
บัญชีธนาคารกสิกรไทยที่ผูถ้ ือบัตรได้แจ้งไว้ต่อธนาคาร ทั้งนี้ ให้ถือว่าผูถ้ ือบัตรได้รับเงินในวันที่ธนาคารได้
โอนเงิ นเข้า บัญ ชี ดังกล่ าว และผูถ้ ื อ บัต รตกลงจะช าระคืน เงิ น กูท้ ี่ เบิ ก ถอนดังกล่ าว (รวมถึ งดอกเบี้ ยและ
ค่าธรรมเนี ยมต่ างๆ ที่เกิดขึ้ น) ให้แก่ธนาคารตามกาหนดเวลาชาระเงินที่ ระบุ ไว้ในใบแจ้งยอดบัญชี บัตร
เครดิตของผูถ้ ือบัตรทุกประการ
5. ผูถ้ ือบัตรสามารถเข้าร่วมรายการได้มากกว่า 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาโครงการ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุ มตั ิวงเงิน
เป็ นไปตามยอดวงเงินคงเหลือในบัตรเครดิตของผูถ้ ือบัตร
6. ผูถ้ ื อ บัต รรับทราบและตกลงว่ า หากผูถ้ ื อบัตรประสงค์จ ะช าระหนี้ ก่อ นครบกาหนดเวลาชาระเงิ น (Early
Settlement) ผูถ้ ือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้า โดยผูถ้ ือบัตรต้องชาระยอดเงินที่คงค้างทั้ง หมด
พร้อมค่าธรรมเนี ยมเบิกถอนเงินสดในอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บจากลู กค้าบัตรเครดิตของธนาคาร (3% ของ
ยอดการเบิกถอนและภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
7. ผูถ้ ือบัตรรับทราบและตกลงว่า ในกรณี ที่ผูถ้ ือบัตรเลือกวิธีชาระหนี้ แบบผ่อนชาระเป็ นงวดๆ (Installment)
จานวนเงินที่ผถู้ ือบัตรจะต้องผ่อนชาระในแต่ละเดือนคานวณจาก (ยอดเงินตามรายการ KBank Smart Cash)
+ (ดอกเบี้ ยที่ตอ้ งชาระทั้งหมดตลอดระยะเวลาของรายการ) หารด้วย (จานวนเดือนของระยะเวลาการชาระ
เงินคืน) ซึ่งยอดทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บผ่านบัญชีบตั รเครดิตของผูถ้ ือบัตรเป็ นประจาทุกๆ เดือน

8. ผูถ้ ือบัตรรับทราบและตกลงว่า ยอดเงินต้นค้างชาระทั้งหมด รวมถึงดอกเบี้ ยที่ถึงกาหนดชาระ จะถูกเรียกเก็บ
ทันทีที่มีการยกเลิกบัญชีบตั รเครดิต ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม
9. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ได้ตามความเหมาะสม
รวมถึงสงานสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการให้บริการใดๆ ตามสัญญานี้ หรือเพิกถอนสิทธิประโยชน์
ของบัตร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบ โดยปิ ดประกาศที่สานักงาน หรือสาขาของ
ธนาคาร หรือทาง www.kasikornbank.com ล่วงหน้าก่อนจะถือปฏิบตั ิไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่ในกรณี
เร่งด่วน ธนาคารจะแจ้งให้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางไปรษณี ย์ หรือประกาศทางหนั งสือพิมพ์รายวัน
ภาษาไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยในกรณีประกาศหนังสือพิมพ์ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษรทางไปรษณี ยอ์ ีก ครั้งหนึ่ ง ทั้งนี้ ให้ถื อว่าการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อกาหนดและ
เงื่อนไขฉบับนี้ และผูถ้ ื อบัตรตกลงผูกพันตามข้อกาหนดและเงื่อนไขใหม่ที่แจ้งให้ทราบแล้ว โดยไม่ตอ้ งทา
เอกสารหลักฐานใดๆ ให้แก่ธนาคารอีกทั้งสิ้ น
10. ผูถ้ ือบัตรรับทราบและตกลงว่ารายการ KBank Smart Cash นี้ เป็ นสิทธิพิเศษสาหรับสมาชิกบัตรเครดิตที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกาหนดเท่านั้น ข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่กระทบต่อข้อกาหนดและเงื่อนไข
ของการใช้บตั รเครดิตและถ้อยคาใดๆ ที่ใช้ในข้อกาหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หากมิได้กล่าวไว้เป็ นประการอื่น
เป็ นการเฉพาะเจาะจง ให้มีความหมายเหมือนในข้อกาหนดและเงื่อนไขของการใช้บตั รเครดิตทุกประการ
11. ผูถ้ ือบัตรรับทราบและตกลงว่าวันครบกาหนดชาระหนี้ ในแต่ละงวดผ่อนชาระของรายการ KBank Smart Cash
นี้ จะเป็ นวันเดียวกับวันครบกาหนดชาระหนี้ ตามปกติของบัตรเครดิต โดยผูถ้ ือบัตรจะต้องชาระเงินงวดแรกใน
วันครบกาหนดชาระตามปกติของบัตรเครดิต ทั้งนี้ วันถึงกาหนดชาระงวดแรกอาจมีระยะเวลามากกว่า หรือ
น้อยกว่า 30 วัน นับจากวันที่ผถู้ ือบัตรได้รบั เงิน
12. ผูถ้ ือบัตรรับทราบและตกลงว่ายอดการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากรายการ KBank Smart Cash จะไม่ถูก
นามาคานวณเพื่อรับคะแนนสะสม KBank Reward Point

