
ตารางการเป�ดเผยข�อมูลผลิตภัณฑ�
สินเชื่อส�วนบุคคลภายใต�การกำกับที่มิใช�สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป�นประกัน

(กรุณาอ�านตารางการเป�ดเผยข�อมูลผลิตภัณฑ�ฉบับน้ี และควรศึกษารายละเอียดและเง�อ่นไขโดยละเอียดก�อนตัดสินใจซ้ือหร�อใช�บร�การผลิตภัณฑ�)

AIRA & AIFUL

บร�ษัท ไอร�า แอนด� ไอฟ�ล จำกัด (มหาชน)

ผู�ขายผลิตภัณฑ�                     บมจ.ไอร�า แอนด� ไอฟ�ล                   ผู�ออกผลิตภัณฑ�                    บมจ.ไอร�า แอนด� ไอฟ�ล

  ช่ือผลิตภัณฑ�                       บัตรกดเง�นสด A money                         วัน เดือน ป�                             25 มีนาคม 2563

1. ผลิตภัณฑ�นี้คืออะไร

 2. ผลิตภัณฑ�นี้มีลักษณะสำคัญอะไรบ�าง 

บัตรกดเง�นสดเอมันน่ี (A money) เป�นบัตรกดเง�นสดประเภทสินเช่ือหมุนเว�ยนส�วนบุคคล (Revolving Loan) ท่ีไม�ต�องมีหลักทรัพย� 
หร�อผู�ค้ำหลักประกัน  คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต�นลดดอก เพ�่อเป�นวงเง�นสำรองให�ท�านมีความคล�องตัวในการใช�จ�ายใน
ชีว�ตประจำวัน ผลิตภัณฑ�น้ีมีวัตถุประสงค�เพ�อ่ใช�เพ�อ่การเบิกถอนเง�นสดเท�าน้ันไม�สามารถใช�ชำระค�าสินค�าและ/หร�อค�าบร�การได�

• อัตราดอกเบี้ย ค�าปรับ ค�าบร�การ ค�าธรรมเนียมใดๆ 17% ถึง 28% ต�อป�* (ดอกเบี้ยสูงสุดไม�เกิน 15% ต�อป� ค�าปรับ ค�าบร�การ
  หร�อค�าธรรมเนียมใด ๆ สูงสุดไม�เกิน 13% ต�อป�)
• วงเง�นอนุมัติสูงสุดไม�เกิน 5 เท�า ของรายได� สำหรับลูกค�าที่มีรายได�เฉลี่ยตั้งแต� 30,000 บาทข�้นไป และวงเง�นอนุมัติสูงสุดไม�เกิน 
   1.5 เท�าของรายได� เฉพาะลูกค�าท่ีมีรายได�เฉล่ียน�อยกว�า 30,000 บาท
• ผู�สมัครจะได�รับ บัตรกดเง�นสดเอมันน่ี (A money) ทันทีต้ังแต�วันท่ีสมัคร เพ�ยงมีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครเป�นไปตาม
  หลักเกณฑ�ท่ีบร�ษัทฯ กำหนด
• รอรับผลการพ�จารณาสินเช่ือทาง SMS โดยสามารถเป�ดใช�บร�การบัตรกดเง�นสดได�ทันที เม่ือได�รับการอนุมัติ
• เบิกถอนเง�นสดผ�านเคร�อ่ง ATM ของ A money ไม�มีค�าธรรมเนียม หร�อผ�านเคร�อ่ง ATM ของธนาคารพันธมิตร ค�าธรรมเนียม
  ข�้นอยู�กับเง�่อนไขของแต�ละธนาคารที่ท�านใช�บร�การและไม�จำกัดจำนวนครั้งของการถอนเง�นสดในแต�ละวัน ทั้งนี้  ข�้นอยู�กับวงเง�น
  ท่ีได�รับการอนุมัติหร�อตามวงเง�นคงเหลือในบัญชี 
• ชำระข้ันต่ำ 3% ของยอดคงค�างตามใบแจ�งยอดการใช�จ�ายสินเช่ือ/ใบเสร็จรับเง�น หร�อไม�น�อยกว�า 100 บาท ข�น้อยู�กับจำนวนใด
  สูงกว�า (กำหนดให�เลือกชำระจำนวนท่ีสูงกว�า)
• เลือกชำระคืนแต�ละเดือนในรูปแบบที่ต�องการ เลือกชำระเต็มจำนวน หร�อชำระขั้นต่ำ 3% แต�ต�องไม�ต่ำกว�า 100 บาท หร�อ
  ชำระคืนมากกว�าขั้นต่ำ

หมายเหตุ: *อัตราดอกเบ้ียพ�เศษสำหรับลูกค�าท่ีมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ�และเง�อ่นไขท่ีบร�ษัทฯ กำหนด



ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริง และพอสมควรแก่เหตุ

 2    ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ  
      2.1 ค่าอากรแสตมป์                                      1 บาท ทุกๆ เงินกู้ 2,000 บาท 
                                                                                                             หรือเศษของเงินกู้ 2,000 บาท

 3    ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก  
      3.1 ค่าใช้จ่ายในการถอนเงินจากตู้ ATM ธนาคารธนชาต/
            ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารกรุงเทพ/ธนาคารกสิกรไทย                13 บาท/คร้ัง
      3.2 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน 
            •ชำระท่ีจุดบริการรับชำระ (ข้ึนอยู่กับจุดรับชำระเงินแต่ละแห่งกำหนด)        10 - 20 บาท/คร้ัง 
            •ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ข้ึนอยู่กับเขตสำนักหักบัญชี)         5 - 30 บาท/คร้ัง 
            •ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย
                  - ช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร                                                   15 บาท/รายการ (จำกัดวงเงิน
                                     50,000 บาท ส่วนเกินคิด 0.1%
                                      ไม่เกิน 1,000 บาท)
                  - ช่องทาง ATM                                   ในเขต 10 บาท/รายการ, นอกเขต
                                     20 บาท/รายการ (จำกัดวงเงิน
                                     50,000 บาท ส่วนเกินคิด 0.1%
                                      ไม่เกิน 1,000 บาท)
                  - ช่องทางอินเตอร์เน็ต                                               5 บาท/รายการ
            •ชำระผ่านบริการชำระบิลข้ามธนาคาร2

                  - ช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร                                   สูงสุดไม่เกิน 20 บาท/รายการ
                  - ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์                                    สูงสุดไม่เกิน 5 บาท/รายการ 
      3.3 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต                                         
            •ผลการตรวจสอบ พบข้อมูลเครดิต                                                                   12 บาท/คร้ัง
            •ผลการตรวจสอบ ไม่พบข้อมูลเครดิต                                                                  5 บาท/คร้ัง
      3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้3                                                  100 บาท/งวด

4    ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท  
      4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้3               100 บาท/งวด
      4.2 ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง)             200 บาท/คร้ัง
      4.3 ค่าออกบัตรใหม่กรณีบัตรหาย/ชำรุด (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน)                100 บาท/คร้ัง
      4.4 ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป)              100 บาท/คร้ัง
      4.5 ค่าขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน)                              ไม่มี
      4.6 ค่าขอตรวจสอบรายการ                                                  100 บาท/คร้ัง

1     ดอกเบี้ย  ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ                                            17%-28% ต่อปี1

      (ดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี)

หมายเหตุ:  1 อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
                   2 ธนาคารที่ให้บริการรับชำระเงินเป็นผู้กำหนดค่าบริการ
                3 ค่าใช้จ่ายประเภทเดียวกันตามข้อ 3.4 และ 4.1 จะเรียกเก็บลูกค้าซ้ำซ้อนกันไม่ได้ และจะเก็บได้ตามจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปจริง
                  และพอสมควรแก่กรณี

3. ผลิตภัณฑ�นี้มีค�าธรรมเนียม/บร�การอะไรบ�าง

4.  การคำนวณดอกเบี้ยและค�าธรรมเนียมการใช�วงเง�น

หมายเหตุ: โดยยอดเง�นท่ีชำระเข�ามาในแต�ละรอบบัญชี บร�ษัทฯ จะนำไปตัดค�าใช�จ�าย ค�าธรรมเนียมอ่ืน ๆ (ถ�ามี) ค�าธรรมเนียมการใช�วงเง�น 
                  ดอกเบ้ีย และเง�นต�น ตามลำดับ

เง�นต�นคงค�างในแต�ละงวด

อัตราดอกเบ้ียและค�าธรรมเนียมการใช�วงเง�นต�อป� จำนวนวันในแต�ละรอบบัญชีxx

ชำระคืนเง�นต�นในแต�ละงวด จำนวนเง�นท่ีชำระต�อเดือน ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ- -

-เง�นต�นคงค�างในงวดท่ีแล�ว

=

=

=

เง�นต�นคงค�างสิ�นงวดท่ีแล�วดอกเบ้ียและค�าธรรมเนียม
การใช�วงเง�นในแต�ละงวด

ดอกเบ้ีย และค�าธรรมเนียมการใช�วงเง�นในแต�ละงวด

เง�นต�นท่ีชำระในงวดน้ี

365 วัน



5. การเบิกถอนเง�น

6. การชำระเง�น

1. ถอนเง�นสดผ�านเคร�อ่ง ATM ของ A money 
       •  ไม�มีค�าธรรมเนียมการถอนเง�นท่ีเคร�อ่ง ATM ของ A money 
       •  ไม�จำกัดจำนวนคร้ังของการถอนเง�นสดในแต�ละวัน ท้ังน้ี ข�น้อยู�กับวงเง�นท่ีได�รับการอนุมัติ 
       •  ถอนเง�นสดข้ันต่ำได�ต้ังแต� 100 บาทข�น้ไป สูงสุดไม�เกิน 25,000 บาท (ต�อคร้ัง) หร�อธนบัตร ไม�เกิน 25 ใบ 
           หร�อตามวงเง�นคงเหลือในบัญชี 
2. ถอนเง�นสดผ�านเคร�อ่ง ATM ของธนาคารพันธมิตร (ธ.ธนชาต, ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงเทพ และธ.กสิกรไทย) 
       •  ค�าธรรมเนียมในการกดเง�นสด 13 บาท/คร้ัง ซ่ึงค�าธรรมเนียมการถอนเง�นจะหักจากวงเง�นในบัตรของลูกค�า 
           ณ ตอนท่ีทำรายการกดเง�น และจะแจ�งรายละเอียดในใบแจ�งการชำระเง�นรอบถัดไป
       •  ถอนเง�นสดข้ันต่ำ 100 บาทข�น้ไป สูงสุดไม�เกิน 25,000 บาท (ต�อคร้ัง) วงเง�นสูงสุดในการเบิกถอนเง�นสดต�อคร้ัง 
           ข�น้อยู�กับเง�อ่นไขของ ATM แต�ละธนาคารฯ ท่ีท�านใช�บร�การ หร�อตามวงเง�นคงเหลือในบัญชี 

วันสรุปยอดบัญชี:   ทุกวันท่ี 17 ของเดือน *
วันครบกำหนดชำระเง�น:   ทุกวันท่ี 2 ของเดือน
เลือกชำระคืนในรูปแบบท่ีต�องการ ได�ดังน้ี:
       •  ชำระคืนข้ันต่ำ 3% ของยอดคงค�างตามใบแจ�งยอดการใช�จ�ายสินเช่ือ/ใบเสร็จรับเง�น หร�อไม�น�อยกว�า 100 บาท ข�น้อยู�กับ
           จำนวนใดจะสูงกว�า (กำหนดให�เลือกชำระจำนวนท่ีสูงกว�า) 
       •  ชำระคืนมากกว�าข้ันต่ำท่ีกำหนด
       •  ชำระคืนแบบเต็มจำนวน ทั้งนี้กรณีที่ท�านต�องการชำระคืนแบบเต็มจำนวน กรุณาติดต�อสอบถามยอดหนี้คงเหลือ
           เต็มจำนวนท่ีศูนย�บร�การลูกค�าสัมพันธ� หมายเลข 0-2004-5000 เวลา 9.00 – 18.00 น.
ชำระเง�นด�วยเง�นสด ผ�านช�องทาง ดังน้ี

ค�าธรรมเนียมการชำระเง�นช�องทางการชำระเง�น ว�ธีการชำระเง�น

หมายเลขบัตรเอมันน่ี 16 หลัก

บาร�โค�ดบนใบแจ�งยอดฯ

หมายเลขบัตรเอมันน่ี 16 หลัก

บาร�โค�ดบนใบแจ�งยอดฯ
20 บาท / คร้ัง

10 บาท / คร้ัง

10 บาท / คร้ัง

จ�ดบร�การเคาน�เตอร�เซอร�ว�ส

จ�ดบร�การแคชเชียร� บิ�กซี

จ�ดบร�การเทสโก� โลตัส

B a r  C o d e

6058  5099  9999  9999

B a r  C o d e

6058  5099  9999  9999

หมายเลขบัตรเอมันน่ี 16 หลัก6058  5099  9999  9999

2. ตัวแทนรับชำระ

(แจ�งรหัสบร�ษัทฯ 99)

(แจ�งรหัสบร�ษัทฯ 501)
หมายเลขบัตรเอมันน่ี 16 หลัก

บาร�โค�ดบนใบแจ�งยอดฯ

บาร�โค�ดบนใบแจ�งยอดฯ

B a r  C o d e

B a r  C o d e

6058  5099  9999  9999

1. เคร�อ่ง ATM ของ A money

ไม�มีี

หมายเหตุ:   *• กรณีเดือนน้ันๆ มีจำนวนวันน�อยกว�า 31 วัน อาจทำให�วันสรุปยอดบัญชีเป�นวันท่ี 14, 15 หร�อ 16
                     • กรณีลูกค�าได�รับการอนุมัติบัตรเร�ยบร�อยแล�ว สามารถย่ืนคำร�องขอเปล่ียนแปลงวันชำระเง�นได�ท่ีสำนักงานสาขา/บูธ ของ A money
                       ด�วยตนเอง หร�อสแกนส�งเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ระบุความจำนงขอเปล่ียนแปลงวันชำระเง�นและส�งเอกสารได�ทาง
                       โทรสาร (Fax): หมายเลข 0-2117-5009, ไปรษณีย� (Post office): ศูนย�บร�การลูกค�าสัมพันธ� บมจ. ไอร�า แอนด� ไอฟ�ล ตู� ปณ. 103 
                        ศฝ. หัวลำโพง กรุงเทพมหานคร 10331  หร�อ Email: cs@aira-aiful.co.th นำส�งในรูปแบบไฟล� PDF เท�าน้ัน ไม�รวมไฟล�ภาพทุกชนิด



7. อะไรจะเกิดข�้นหากท�านชำระเง�นกู�ยืมก�อนครบกำหนด

8. ท�านจะต�องมีผู�ค้ำประกันหร�อหลักประกันหร�อไม�

บัตรกดเง�นสด A money เป�นบัตรกดเง�นสดประเภทสินเช่ือหมุนเว�ยนส�วนบุคคล (Revolving Loan) วงเง�นสินเช่ือเป�นวงเง�นหมุนเว�ยน 
ท�านสามารถชำระคืนก�อนครบกำหนดเมื่อใดก็ได�ตามที่ท�านต�องการ โดยเมื่อมีการชำระเง�นคืน จำนวนเง�นดังกล�าวที่มีการหัก
ค�าธรรมเนียมต�าง ๆ ของบร�ษัทฯ จะหมุนเว�ยนกลับมาเป�นวงเง�นในบัตรที่สามารถเบิกถอนได�อีก เพ�่อเป�นวงเง�นสำรองให�ท�าน
มีความคล�องตัวในการใช�จ�ายในชีว�ตประจำวัน

ไม�ต�องมีหลักทรัพย� หร�อ ผู�ค้ำหลักประกัน

9. ผลิตภัณฑ�นี้มีข�อกำหนดและอาจทำให�ท�านมีภาระหน�าที่อะไรบ�าง

• ผู�ขอสินเช่ือต�องให�ข�อมูลด�วยตนเองอย�างครบถ�วนและถูกต�องเก่ียวกับวงเง�นสินเช่ือส�วนบุคคลภายใต�การกำกับฯ ท่ีได�รับและท่ีอยู�
  ระหว�างการย่ืนขอกับสถาบันการเง�นอ่ืนหร�อผู�ประกอบธุรกิจรายอ่ืนในช�วงระยะเวลา 2 เดือนก�อนหน�าวันจนถึงท่ีย่ืนขอสินเช่ือหร�อ
  ขอเพ��มวงเง�นกับบร�ษัทฯ
• ผู�ขอสินเช่ือมีหน�าท่ีชำระเง�นคืนครบตามจำนวนท่ีระบุในใบแจ�งยอดการใช�จ�ายสินเช่ือ/ใบเสร็จรับเง�น ให�ทันตามกำหนดเวลา
• กรณีการชำระเง�นคืนไม�เป�นไปตามเง�อ่นไขหร�อค�างชำระ ท�านจะมีภาระค�าติดตามทวงถามหน้ี 100 บาท/งวด หร�อตามท่ีถูกเร�ยกเก็บ
  จากหน�วยงานภายนอก เป�นต�น

10. อะไรจะเกิดข�้นหากท�านไม�สามารถปฎิบัติตามข�อกำหนดและภาระหน�าที่ได�

• ในกรณีผู�ขอสินเชื่อให�ข�อมูลด�วยตนเองไม�ถูกต�องและไม�ครบถ�วน บร�ษัทฯ จะมีกระบวนการติดตามและสอบทานการให�สินเชื่อ
  ดังกล�าวภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ได�รับอนุมัติวงเง�น ซึ่งส�งผลให�บร�ษัทฯ อาจพ�จารณาลดวงเง�นหร�อยกเลิกวงเง�นสินเชื่อ
  ส�วนบุคคลภายใต�การกำกับฯ
• กรณีการชำระเง�นคืนไม�เป�นไปตามเง�่อนไขหร�อค�างชำระ ท�านจะมีภาระค�าติดตามทวงถามหนี้ 100 บาท/งวด หร�อตามที่ถูก
  เร�ยกเก็บจากหน�วยงานภายนอก
• บร�ษัทฯ อาจจำเป�นต�องบอกเลิกสัญญาและดำเนินการทางกฎหมายต�อไป หากท�านผิดนัด/ผิดสัญญาและบร�ษัทฯ มีสิทธิระงับ
  การใช�วงเง�นสินเช่ือ และ/หร�อบอกเลิกสัญญาได�ทันที 

11. ผลิตภัณฑ�นี้มีความเสี่ยงที่สำคัญอะไรบ�าง

• กรุณาตรวจสอบความถูกต�องของบัตรพร�อมลงลายมือช่ือในช�องลายเซ็นด�านหลังบัตรทันทีด�วยปากกาลูกล่ืน
• หลังจากได�รับการอนุมัติ กรุณาติดต�อศูนย�บร�การลูกค�าสัมพันธ�เพ�่อยืนยันการได�รับบัตรและเป�ดใช�บัตรทันที
• เพ�่อความปลอดภัย ไม�ควรเก็บบัตรและรหัสส�วนตัว (PIN) 4 หลักไว�ในที่เดียวกัน รหัสกดเง�นเป�นรหัสลับส�วนบุคคล ไม�ควร
   เป�ดเผยให�บุคคลอ่ืนทราบ รวมถึงไม�มอบหร�อโอนบัตรกดเง�นสด หร�อเลขรหัสประจำบัตรให�บุคคลอ่ืนใช�แทน 
• หากบัตรกดเง�นสดสูญหายหร�อถูกขโมย ท�านควรแจ�งอายัดบัตรที่ศูนย�บร�การลูกค�าสัมพันธ� หมายเลข 0-2004-5000 
  ระหว�างเวลา 9.00-18.00 น. ทุกวัน หร�อผ�านระบบโทรศัพท�ตอบรับอัตโนมัติ หมายเลข 0-2004-5000 กด 4 ตลอด 24 ช่ัวโมง



12. ท�านควรทำอย�างไร หากรายละเอียดในการติดต�อของท�านเปลี่ยนแปลง

ท�านควรแจ�งบร�ษัทฯ ทันที เพ�่อให�การสื่อสารข�อมูลกับท�านเป�นไปอย�างถูกต�องและรวดเร็ว โดยท�านสามารถดำเนินการ
เปล่ียนแปลงข�อมูลการติดต�อได� ดังน้ี

 1. ติดต�อด�วยตนเองท่ีสำนักงานสาขา/บูธ A money ท่ัวประเทศ โดยกรอกแบบฟอร�มเปล่ียนแปลงข�อมูล พร�อมแสดง
                    บัตรประจำตัวประชาชนตัวจร�งแก�เจ�าหน�าท่ี
 2. ติดต�อศูนย�บร�การลูกค�าสัมพันธ� หมายเลข 0-2004-5000 กด 5 ระหว�างเวลา 9.00-18.00 น. ทุกวัน 
 3. กรอกข�อมูลลงในขอเปล่ียนแปลงข�อมูลด�านหลังใบแจ�งยอดการใช�สินเช่ือ/ใบเสร็จรับเง�น พร�อมแนบสำเนา
                    บัตรประจำตัวประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต�อง) ส�งเอกสารได� 3 ช�องทาง ดังน้ี
      3.1)   โทรสาร (Fax): หมายเลข 0-2117-5009
                    3.2)   ไปรษณีย� (Post office): ศูนย�บร�การลูกค�าสัมพันธ� บร�ษัท ไอร�า แอนด� ไอฟ�ล จำกัด (มหาชน) 
                           ตู� ปณ. 103 ศฝ. หัวลำโพง กรุงเทพมหานคร 10331 
                    3.3)   อีเมล (Email): cs@aira-aiful.co.th นำส�งเอกสารในรูปแบบไฟล� PDF เท�าน้ัน ไม�รวมไฟล�ภาพทุกชนิด

ข�อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลบังคับใช�ได�ตั้งแต�วันนี้เป�นต�นไป จนกว�าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ข�อมูลเพ��มเติม: รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค�าปรับ ค�าบร�การ ค�าธรรมเนียมใด ๆ และค�าใช�จ�ายตามที่ได�จ�ายจร�ง
                          และพอสมควรแก�เหตุเก่ียวกับสินเช่ือส�วนบุคคลภายใต�การกำกับท่ีมิใช�สินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป�นประกัน
                           เร��มใช�ต้ังแต�วันท่ี 25 มีนาคม  พ.ศ. 2563 ตามเอกสารแนบ 1

13. รายละเอียดเพ��มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ�และช�องทางการติดต�อ 

• สอบถามได�ที่สำนักงานสาขา/บูธ A money ทุกสาขาทั่วประเทศ ค�นหาสาขาได�ที่ http://www.amoney.in.th/branch/
• Website: www.amoney.in.th
• ศูนย�บร�การลูกค�าสัมพันธ� หมายเลข 0-2004-5000 ระหว�างเวลา 9.00-18.00 น. ทุกวัน

ธนาคารแห�งประเทศไทย ได�จัดต้ังศูนย�คุ�มครองผู�ใช�บร�การทางการเง�น ( ศคง.) เพ�อ่คุ�มครองสิทธิและให�ความรู�ทางการเง�น
แก�ผู�ใช�บร�การทางการเง�น เพ�อ่ให�ผู�ใช�บร�การทางการเง�น หากต�องการติดต�อศูนย�คุ�มครองผู�ใช�บร�การทางการเง�น (ศคง.) 
เพ�่อขอคำปร�กษา หร�อแจ�งเร�่องร�องเร�ยนที่ยังไม�ได�รับการแก�ไข สามารถดำเนินการได�ตามช�องทางรับเร�่องร�องเร�ยน 
https://www.1213.or.th 

14. ทางเลือกอื่นในกลุ�มผลิตภัณฑ�สินเชื่อส�วนบุคคล

•  บัตรกดเง�นสด Benefit Plus

คำเตือน:  บร�ษัทฯ จำเป�นต�องดำเนินการทางกฏหมาย หากท�านไม�ชำระค�างวดอย�างสม่ำเสมอ



AIRA & AIFUL

ค่าใช้จ่ายตามทีได้จ่ายจริง และพอสมควรแก่เหตุ่

2   ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ  
     2.1 ค่าอากรแสตมป์                                1 บาท ทุกๆ เงินกู้ 2,000 บาท 
                                                                                                   หรือเศษของเงินกู้ 2,000 บาท

3   ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานภายนอก  
     3.1 ค่าใช้จ่ายในการถอนเงินจากตู้ ATM ธนาคารธนชาต/
           ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารกรุงเทพ/ธนาคารกสิกรไทย          13 บาท/คร้ัง
    3.2  ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน 
           •ชำระท่ีจุดบริการรับชำระ (ข้ึนอยู่กับจุดรับชำระเงินแต่ละแห่งกำหนด)   10 - 20 บาท/คร้ัง 
           •ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ข้ึนอยู่กับเขตสำนักหักบัญชี)     5 - 30 บาท/คร้ัง 
    3.3  ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต                                         
           •ผลการตรวจสอบ พบข้อมูลเครดิต                                                          12 บาท/คร้ัง
           •ผลการตรวจสอบ ไม่พบข้อมูลเครดิต                                                         5 บาท/คร้ัง
    3.4  ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหน้ี2                                           100 บาท/งวด

4   ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท  
     4.1  ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหน้ี2          100 บาท/งวด
     4.2  ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200 บาทต่อคร้ัง)        200 บาท/คร้ัง
     4.3  ค่าออกบัตรใหม่กรณีบัตรหาย/ชำรุด (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน)         100 บาท/คร้ัง
     4.4  ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดท่ี 2 เป็นต้นไป)        100 บาท/คร้ัง
     4.5  ค่าขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน)                           ไม่มี
     4.6  ค่าขอตรวจสอบรายการ                                           100 บาท/คร้ัง

1    ดอกเบ้ีย  ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ                                         17%-28% ต่อปี1

     (ดอกเบ้ียสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี)

หมายเหตุ:  1อัตราดอกเบ้ียพิเศษสำหรับลูกค้าท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ กำหนด
                   2ค่าใช้จ่ายประเภทเดียวกันตามข้อ 3.4 และ 4.1 จะเรียกเก็บลูกค้าซ้ำซ้อนกันไม่ได้ และจะเก็บได้ตามจำนวนเงินท่ีได้จ่ายไปจริง
                 และพอสมควรแก่กรณี

รายละเอียดเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ีย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามท่ีได้จ่ายจริง
และพอสมควรแก่เหตุเก่ียวกับสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การกำกับท่ีมิใช่สินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกัน

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)

RL-MK039-1903-01

เร่ิมใช้ต้ังแต่วันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ 1


