
ใหม!่ บริการโอนยอดหน้ี
มา ทีทีบ ีแฟลช

โปรโมชันพิเศษส่งท้ายปี

ขนาด
20”

โอนยอดหน้ี มาบัตรกดเงนิสด ทีทีบ ีแฟลช
รบัเพ่ิม !
กระเป๋าเดนิทางลอ้ลาก BSC Luxury Blue
มูลคา่ 3,990 บาท จํานวน 1 ใบ
สมัคร 1 ธ.ค. 65 -31 ธ.ค. 65 และ อนุมัติภายใน 31 ม.ค. 66

รายได้ตอ่เดอืน (บาท) อตัราดอกเบ้ียพิเศษ/ปี
โอนยอดหน้ีมา ทีทีบี

อตัราดอกเบ้ีย/ปี
สินเช่ือบุคคลท่ัวไป

15,000 - 29,999 20%

30,000 – 99,999 16% 23% - 25%

100,000 ขึ้นไป 13%

รบั
ดอกเบีย้
พิเศษเริม่

ต่อปี

เรทเดียว
คงท่ี

ช่วยลดดอกเบี้ยสินเช่ือ และปิดหนี้ได้เร็วขึ้น
รวบสินเช่ือทั้งหมดมาผ่อนต่อที่ ทีทีบี คุ้มกว่า
หากคุณกําลังมีภาระหนักกับสินเช่ือบัตรกดเงนิสด สินเช่ือบุคคล และ
บตัรเครดติท่ีมีอยูก่บัสถาบนัการเงนิอืน่ โอนยอดหน้ีมาผ่อนต่อท่ี ทีทีบี
ไดด้อกเบ้ียถกูลง และลดภาระการผ่อนชําระตอ่เดอืนทันที อตัราดอกเบ้ีย
ถูกเริ่มเพียง 13% ต่อปี คงท่ีตลอดจนคุณจ่ายหมด* ให้คุณใช้ชีวิต
ทุกเดอืนไดส้บายใจมากยิง่ขึ้น

โอนหน้ีปุ๊บ ดอกเบี้ยลดทันที
ภาระการผ่อนชําระต่อเดือนก็จะลดลงด้วยอัตราดอกเบ้ียพิเศษ
สําหรับลูกค้าท่ีสมัครบัตรกดเงินสด ttb flash พร้อมสมัครบริการ
โอนยอดหน้ี

ดอกเบีย้ท่ีลดลงช่วยคณุประหยัดคา่ดอกเบีย้ท่ีตอ้งจ่ายไปไดเ้ปน็หม่ืน

สรุปข้อดีของการโอนหน้ีมา ทีทีบี
 ประหยัดค่าดอกเบ้ีย เริ่มเพียง 13% ต่อปี ดอกเบี้ยคงท่ีตลอดจน
  คณุจ่ายครบ (สูงสุดไม่เกนิ 99 เดอืน)
 ลดภาระหน้ีท่ีตอ้งจ่ายต่อเดอืน
 ปดิหน้ีได้เรว็ขึ้น
 ไม่ต้องมีผูค้�าประกนั
 รวมยอดหน้ีไวท่ี้เดยีว ไม่ตอ้งเสียเวลาชําระหลายท่ี
 อนุมัติไว
 สมัครงา่ยท่ี ทีทีบ ีทุกสาขา หรอื ผ่านเวบ็ไซต ์ทีทีบี

ดรูายละเอยีดเพ่ิมเติมด้านหลงั



ใหม!่ บริการโอนยอดหน้ี
มา ทีทีบ ีแฟลช

เงือ่นไข บรกิารโอนยอดหน้ี เม่ือสมัคร 11 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65�และไดร้บัอนุมัตภิายใน 31 ม.ค. 66
• ลูกค้าจะต้องแนบสําเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิต, สินเช่ือส่วนบุคคล หรือบัตรกดเงนิสด รอบบิลล่าสุด
 ของสถาบนัการเงนิอืน่ (ยอ้นหลังไม่เกนิ 1 เดอืน)
• ข้อเสนอพิเศษเฉพาะลูกค้าใหม่ ท่ีไม่เคยมีบัตรกดเงินสด ทีทีบี แฟลช หรือเคยมี แต่ยกเลิกไปแล้ว
 ไม่น้อยกวา่ 180 วนั พรอ้มสมัครบรกิารโอนยอดหน้ี
• *อตัราดอกเบีย้พิเศษคงท่ี จนคุณจ่ายหมดนานสูงสุด 99 เดอืน หลงัจากน้ันอตัราดอกเบ้ีย 25% ตอ่ปี
• สิทธิพิเศษน้ี โดยอัตราดอกเบ้ียพิเศษท่ีลูกค้าได้รับเป็นอันส้ินสุด หากลูกค้าผิดนัดชําระหน้ี หรือชําระ
 น้อยกว่าข้ันต�าท่ีระบุในใบแจ้งหน้ี โดยธนาคารจะคํานวณอัตราดอกเบี้ย ตามอัตราดอกเบ้ียปกติตาม
 ประกาศธนาคารณ ขณะน้ัน ในรอบบัญชีถัดไป โดยลกูค้าสามารถตรวจสอบไดจ้ากใบแจ้งยอดบญัชี 
• เงือ่นไขการพิจารณาอนุมัติ และอตัราดอกเบีย้ เป็นไปตามการพิจารณาของธนาคารและเงือ่นไขอืน่ ๆ
 ของผลติภัณฑ์น้ี เปน็ไปตามท่ีธนาคารกําหนด
• สนใจสมัครบรกิารโอนยอดหน้ีกบั บัตรกดเงนิสด ทีทีบ ีแฟลช ได้ท่ีทีทีบทุีกสาขา

เงือ่นไขรบักระเปา๋เดนิทางลอ้ลาก BSC Luxury Blue มูลคา่ 3,990 บาท จํานวน 1 ใบ 
• เฉพาะผู้เปิดใช้งานบัตรกดเงินสด ทีทีบี แฟลช และแอป ทีทีบี ทัช พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดใช้จ่าย
 รูปแบบ eStatement ภายใน 3 เดือนนับจากวันอนุมัติวงเงินและมีการผ่อนชําระต้ังแต่ 3 เดือนข้ึนไป
 โดยมียอดหน้ีคงคา้งไม่น้อยกวา่ 50% ของวงเงนิท่ีทํารายการโอนยอดหน้ี 
• จํากดัสิทธิ1์ ใบตอ่ 1 ท่าน รวมจํานวน 100 ใบตลอดระยะเวลาส่งเสรมิการขายน้ี
• ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าเดินทางไปยังท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสารของผู้ถือบัตรท่ีได้ให้ไว้กับธนาคาร
 ภายใน 90 วนั นับจากวนัท่ีผูไ้ด้รบัสิทธิป์ฏบัิตติามเงือ่นไขครบถว้น
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ข้อกําหนด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยจะ
 แจ้งให้ทราบลว่งหน้า ผา่นช่องทางของธนาคาร เช่น เวบ็ไซตข์องธนาคาร
• สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิได้ท่ี ttb contact center โทร. 1428

ตัวอย่าง 
หากคณุโอนยอดหน้ีมา ทีทีบ ี100,000 บาท รบัอตัราดอกเบีย้ 13% ต่อป ี
ชําระหน้ีข้ันต�าตอ่เดือน 3% ของยอดหน้ี ในระยะเวลา 3 ป ีจะลดค่าดอกเบ้ีย
ท่ีจ่ายไปได้ถงึ 35,250 บาท

เป็นเพียงการคาํนวณดอกเบ้ียเบือ้งตน้เท่าน้ัน

รวบและโอนหนีม้าททีบี ีปดิหนีท้ัง้หมด เรว็ขึ้น

28,217 บาท28,217 บาท

63,466 บาท63,466 บาท

35,250 บาท

ประหยดั
ค่าดอกเบีย้

35,250 บาท
ทาํ

โอนยอดหนี้

ไมทํ่า
โอนยอดหนี้

ดอกเบีย้ดอกเบีย้

ดอกเบีย้ดอกเบีย้

ปทีี ่1 ปทีี ่2 ปทีี ่3

ภาระหนี้

ระยะเวลา
โอนยอดหนี้

ไมโ่อนยอดหนี้

ปดิหน้ีเรว็
ดอกเบีย้นอ้ย

สแกนดูโปรโมชัน
สมัครบตัรฯ


