หน้ า 1 ใน 5 หน้ า

คําขอสินเชือเพือทีอยู่อาศัย (HOUSING LOAN) / สินเชือ HOME FOR CASH
เรี ยน

ผู้จัดการ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย สาขา……………………………………………………….

ซือที!ดินเปล่าพร้ อมปลูกสร้ างที!อยูอ่ าศัย ซือที!ดินพร้ อมสิ!งปลูกสร้ าง
ปลูกสร้ างที!อยูอ่ าศัย
เปลี!ยนสถาบันการเงิน
อื!น ๆ.......................
โครงการที!ธนาคารสนับสนุน ไม่อยูใ่ นโครงการที!ธนาคารสนับสนุน ชื!อโครงการ...................................................................................................................
วงเงินที!ขอกู้.............................................................บาท
กําหนดชําระคืนในเวลา.................................................................เดือน
อัตราดอกเบียร้ อยละ................................................ต่อปี
ผ่อนชําระคืนเดือนละประมาณ.......................................................บาท

สินเชือเพือทีอยู่อาศัย (HOUSING LOAN)

สินเชือ HOME FOR CASH

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

เพื!อการอุปโภคบริ โภค

ประเภทวงเงิน
เงินกู้แบบประจํา
เงินกู้แบบหมุนเวียน
วงเงินที!ขอกู้.............................................................บาท
อัตราดอกเบียร้ อยละ................................................ต่อปี

เพื!อชําระค่าเบียประกันชีวิต

เพื!อปรับปรุง ต่อเติม หรื อซ่อมแซมที!อยูอ่ าศัย

กําหนดชําระคืนในเวลา.................................................................เดือน
ผ่อนชําระคืนเดือนละประมาณ.......................................................บาท

ข้ อมูลส่ วนบุคคล (ผู้ก้ ู)
ชื!อ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….………………………………ชื!อสกุล………………………………..……………………………………………….
NAME (MR./MRS./MISS)…………………………….…………………………..……SURNAME………………………………………………….………………………...
วัน/เดือน/ปี เกิด… ….…/ ……..…/…………. อายุ………….……..…...ปี สัญชาติ............................................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที!
บัตรประจําตัวข้ าราชการ/รัฐวิสาหกิจ เลขที…
! ………………………………………………………………………………………………...……………………………
อื!น ๆ.............................................................เลขที!.................................................................................................................................................................
ออกให้ โดย...................................................................................เมื!อวันที!………………………….……วันที!หมดอายุ……….………..….…………………………….
ระดับการศึกษา............................................................................... สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้ าย
หย่าร้ าง
จํานวนบุตรที!อยูใ่ นความดูแล……………………….….……คน จํานวนบุตรที!กําลังศึกษาอยู.่ .............................................คน บรรลุนิติภาวะ..................................คน
ทีอยู่ตามทะเบียนบ้ าน
หมูบ่ ้ าน.................................................................เลขที!……………………หมูท่ ี!…………ตรอก/ซอย…………………………...ถนน………………………..………….
ตําบล/แขวง…………………………..……..อําเภอ/เขต……………………………………จังหวัด………………………..………รหัสไปรษณีย์………..………………….
โทรศัพท์……………………………..……โทรศัพท์มือถือ
ระยะเวลาอยูอ่ าศัย…………………………….…………ปี
ทีอยู่ปัจจุบัน (ทีสามารถติดต่ อได้ )

ตามทะเบียนบ้ าน

หมูบ่ ้ าน................................................................เลขที!…………………….หมูท่ ี!…………ตรอก/ซอย…………………….……...ถนน………………………..………….
ตําบล/แขวง………….…………..…..……..อําเภอ/เขต……………………….…………จังหวัด…………….………รหัสไปรษณีย์……..……..โทรศัพท์............................
ทีอยู่ของบ้ านทีจะกู้ซือ;
หมูบ่ ้ าน................................................................เลขที!…………………….หมูท่ ี!…………ตรอก/ซอย…………………….……...ถนน………………………..………….
ตําบล/แขวง………….…………..…..……..อําเภอ/เขต……………………….…………จังหวัด…………….………รหัสไปรษณีย์……..……..โทรศัพท์............................
ผู้แนะนําหรื อบุคคลอ้ างอิงทีธนาคารสามารถติดต่ อได้
ชื!อ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………… ชื!อสกุล…………………………………………………………………………….
หมูบ่ ้ าน................................................................เลขที!…………………….หมูท่ ี!…………ตรอก/ซอย…………………….……...ถนน………………………..………….
ตําบล/แขวง …………..…………………... อําเภอ/เขต……………………………….…จังหวัด………………….…………………รหัสไปรษณีย์………..………………..
โทรศัพท์…………………….…….…….โทรศัพท์มือถือ…………..…….…………….………E-mail .....................................................................................................
อาชีพ / การงาน / รายได้
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
บริ ษัทเอกชน
ข้ าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
อื!น ๆ........................................
ประเภทธุรกิจ...................................................................................................................................................................................................................................
สถานที!ทํางานปั จจุบนั …………………………………………………………..………………..เลขที!………………………………ตําบล/แขวง……………...……………..
อําเภอ/เขต…………………………..………จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย์……………………….โทรศัพท์…………………………..……..............
ตําแหน่ง…………………………………….………………………..……….วันที!เริ! มทํางาน.................................................อายุงาน………….……ปี .....................เดือน
รายได้ ปัจจุบนั ต่อเดือน…………………………………………….……บาท รายได้ เสริ มต่อเดือน....................................................................................................บาท
เอกสารประกอบ
Bank Statement
หนังสือรับรองเงินเดือน
อื!น ๆ.............................................................
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หน้ า 2 ใน 5 หน้ า
สถานทีติดต่ อ
ที!อยูต่ ามทะเบียนบ้ าน
ที!อยูป่ ั จจุบนั
ที!ทํางาน
E-Mail ……………………………………………………………
อื!นๆ ………………………………………………………
ช่ องทางการรั บหนังสือรั บรองดอกเบีย; เงินกู้ทอยู
ี ่ อาศัย (เลือกได้ เพียง 1 ช่ องทาง)
ที!อยูต่ ามทะเบียนบ้ าน
ที!อยูป่ ั จจุบนั
ที!ทํางาน
E-Mail

ทีอยู่ทติี ดต่ อได้ / จัดส่ งเอกสาร

ชื!อคูส่ มรส………………………………………………………………………ชื!อสกุลเดิม……………………………………………………………………………………...
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที!
บัตรประจําตัวผู้เสียภาษี อากร เลขที!……………………………..
บัตรประจําตัวข้ าราชการ/รัฐวิสาหกิจ เลขที…
! ………………………………………………………………………………………………...……………………………
อื!น ๆ...................................................................................เลขที!.....................................................................................................................................……
ออกให้ โดย..................................................................................เมื!อวันที!………………………….………...…วันที!หมดอายุ……….………..….……………………...
อาชีพคูส่ มรส...............................................................................ตําแหน่ง…………………………………………………………………………………………………..
สถานที!ทํางานปั จจุบนั ……………………….………………………….……………เลขที…
! ………………………ตําบล/แขวง……………...…………............................
อําเภอ/เขต………………………………….….จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย์…………..……...โทรศัพท์………………………………………..……….
ที!อยูเ่ ดียวกันกับผู้ก้ ู
ที!อยู่อื!น ๆ โปรดระบุ เลขที…
! ……………………..……………ตําบล/แขวง……………...……....…………………………………
อําเภอ/เขต………………………………….….จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย์…………..……...โทรศัพท์………………………………………..……….
ภาระสินเชือบ้ านทีมีกับสถาบันการเงินอืน รวมถึงสหกรณ์ ออมทรั พย์ , สวัสดิการหน่ วยงาน (ผู้ก้ ู, คู่สมรส)
สถาบันการเงิน

วัน/เดือน/ปี

วงเงิน

ยอดหนี ;

อัตราดอกเบีย;

......................
......................
......................
......................

......................
......................
......................
......................

......................
......................
......................
......................

ทีทําสัญญา
1.
2.
3.
4.

.....................
.....................
.....................
.....................

......................
......................
......................
......................

จํานวนปี
ทีทําสัญญากู้
......................
......................
......................
......................

ชําระ/เดือน

หลักประกัน

......................
......................
......................
......................

.........................
.........................
.........................
.........................

สินทรั พย์ อืน (ผู้ก้ ู)
อสังหาริ มทรั พย์
ที!ดินเปล่า
ที!ดินพร้ อมสิ!งปลูกสร้ าง
ห้ องชุด
อื!น ๆ ...............................................................................................................
1. ………………………………………………………….….เนือที!...................................ตารางวา/ตารางเมตร มูลค่าประมาณ...............................................บาท
ไม่มีภาระการผ่อนชําระ
ผ่อนชําระ เดือนละ................................บาท ครบกําหนดผ่อนชําระ................/................../..................................
2. ………………………………………………………….….เนือที!...................................ตารางวา/ตารางเมตร มูลค่าประมาณ...............................................บาท
ไม่มีภาระการผ่อนชําระ
ผ่อนชําระ เดือนละ................................บาท ครบกําหนดผ่อนชําระ.............../................../...................................
รถยนต์ ประเภท........................................................... ยี!ห้อ.............................................มูลค่าปั จจุบนั ...........................................................................บาท
ไม่มีภาระการผ่อนชําระ
ผ่อนชําระ เดือนละ...............................บาท ครบกําหนดผ่อนชําระ.............../................../...................................
อื!น ๆ.......................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................

R202107 002

หน้ า 3 ใน 5 หน้ า
ข้ อมูลหลักประกัน
1. โฉนดที!ดิน/น.ส.3ก./น.ส.3.....................................................................................ตําบล....................................................................................................
อําเภอ..........................................................................จังหวัด...................................................เนือที!.............................................................ไร่/ตารางวา
พร้ อมสิ!งปลูกสร้ างเลขที!.................................................กรรมสิทธิUของ...............................................................................................................................
ราคาซือขายประมาณ............................................บาท ข้ อจํากัดและภาระผูกพันของหลักประกัน........................................................................................
สถานที!ใกล้ เคียงที!สงั เกตได้ งา่ ย.........................................................................................................................................................................................
2. อาคารชุดเลขที!......................................................ชื!ออาคาร.............................................................ห้ องชุดเลขที!.................................ชันที!......................
เนือที!...................................ตารางเมตร กรรมสิทธิUของ......................................................................................................................................................
บนโฉนดที!ดิน...................................................ตําบล...............................................อําเภอ.........................................จังหวัด..........................................
ราคาซือขายประมาณ............................................บาท ข้ อจํากัดและภาระผูกพันของหลักประกัน........................................................................................
สถานที!ใกล้ เคียงที!สงั เกตได้ งา่ ย.........................................................................................................................................................................................
3. ข้ าพเจ้ าตกลงทําประกันภัยหลักทรัพย์ประกันตามข้ อ 1 และ/หรื อข้ อ 2 เป็ นจํานวนเงินเอาประกันภัย..................................................บาท ระยะเวลาคุ้มครอง
........... ปี โดยให้ ธนาคารเป็ นผู้รับประโยชน์ ตามเงื!อนไขที!ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัย โดยมีรายละเอียดและเงื!อนไขเป็ นไปตามสัญญาสินเชื!อที!ข้าพเจ้ าจะได้
จัดทําตามแบบที!ธนาคารกําหนดต่อไป และข้ าพเจ้ าได้ รับแจ้ งจากธนาคารให้ ทราบถึงสิทธิ ในการเลือกทําประกันภัยกับบริ ษัทประกันภัยอื!นที!ได้ รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันภัยตามกฎหมาย และข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าบริ ษัทประกันภัยที!ธนาคารและ/หรื อข้ าพเจ้ าทําสัญญาประกันภัยหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นไปตาม
ความสมัครใจของข้ าพเจ้ า โดยมีรายละเอียดดังนี
ประเภทประกันอัคคีภยั :

อัคคีภยั (ใหม่)

อัคคีภยั (เดิม)

บริ ษัทประกัน:

บมจ. ทิพยประกันภัย
บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
บริ ษัทประกันภัยอื!น* (ระบุชื!อ)................................................

*หมายเหตุ: บริ ษัทประภัยอื!นๆ นอกเหนือจากที!ธนาคารเสนอ จะต้ องเป็ นบริ ษัทประกันภัยที!ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยตามกฎหมาย และแสดงบน www.oic.or.th เท่านัน

4. เงินฝาก........................................................................เลขที!บญ
ั ชี...........................................................จํานวนเงิน...................................................บาท
U
กรรมสิทธิของ...................................................................................................................................................................................................................
5. บุคคลคําประกัน ชื!อผู้คําประกัน (นาย / นาง / นางสาว).......................................................................................................................................................
6. อื!น ๆ................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
ราคาซือขายประมาณ............................................บาท ข้ อจํากัดและภาระผูกพันของหลักประกัน........................................................................................
สถานที!ใกล้ เคียงที!สงั เกตได้ งา่ ย.........................................................................................................................................................................................
ในการกู้ครังนีข้ าพเจ้ ากู้ร่วมกับ....................................................................ซึ!งมีความสัมพันธ์ กับข้ าพเจ้ าเป็ น................................. และข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า
ข้ อความที!กล่าวข้ างต้ นเป็ นข้ อมูลปั จจุบนั และเป็ นความจริ งทุกประการ และหากมีการแก้ ไขเปลี!ยนแปลงข้ อมูลใดที!ได้ ให้ ไว้ กับธนาคาร ข้ าพเจ้ าจะแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันที
หากธนาคารอนุมตั ิสินเชื!อให้ แก่ข้าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ายินยอมที!จะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามระเบียบและความประสงค์ของธนาคารทุกประการ และให้ ถือว่าคําขอสินเชื!อนีเป็ นส่วนหนึ!ง
ของสัญญาที!ข้าพเจ้ าได้ รับสินเชื!อจากธนาคาร และข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ธนาคารติดต่อสอบถาม สืบค้ น ตรวจสอบสถานภาพ ข้ อมูลรายละเอียดบางประการหรื อทังหมดของ
ข้ าพเจ้ าจากหน่วยราชการ เช่น กรมสรรพากร กรมทะเบียนการค้ า หรื อสํานักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง เป็ นต้ น สถาบันการเงิน บุคคลหรื อนิติบุคคลใดก็ได้ ในกรณีที!
จําเป็ นหรื อในกรณีที!ธนาคารเห็นสมควร และ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลรายละเอียดบางประการหรื อทังหมดของข้ าพเจ้ าให้ แก่หน่วยงานราชการที!มีอํานาจตามกฎหมาย หรื อเป็ นการ
ดําเนินการตามที!กฎหมายกําหนดตังแต่วนั ทําคําขอฉบับนีเป็ นต้ นไป รวมถึงข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมให้ ธนาคารส่งและ/หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล ข้ อมูลทางการเงิน และ/หรื อ
ข้ อมูลใดๆ ของข้ าพเจ้ าที!ได้ ให้ ไว้ หรื อมีอยู่กับธนาคารหรื อที!ธนาคารได้ รับหรื อเข้ าถึงได้ จากแหล่งอื!น หรื อข้ อมูลอื!นใดตามที!หน่วยงานหรื อคณะกรรมการที!มีอํานาจตาม
กฎหมายประกาศกําหนด ให้ แก่หน่วยงาน/องค์กร/หน่วยงานราชการ และ/หรื อนิติบคุ คลใดๆ ที!ธนาคารเป็ นคูส่ ญ
ั ญาหรื อมีความสัมพันธ์ ด้วย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื!อสนับสนุน
การให้ บริ การของธนาคาร รวมทังการที!ธนาคารจ้ างหรื อมอบหมายให้ บคุ คลอื!นดําเนินการแทน (เช่น งานเกี!ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อสื!อสาร งานติดตามทวงถาม
เป็ นต้ น) ไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่วน โดยข้ าพเจ้ ารับทราบว่า ข้ าพเจ้ าสามารถติดต่อธนาคารผ่านช่องทาง Call Center โทร 02-111-1111 หรื อสาขาของธนาคาร ทังนี ช่องทาง
ติดต่อธนาคารอาจมีการเปลี!ยนแปลง เพิ!มขึนหรื อลดลงได้ ในอนาคต โดยธนาคารจะได้ แจ้ งให้ ทราบทาง website ของธนาคาร
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หน้ า 4 ใน 5 หน้ า
เมื!อข้ าพเจ้ าให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื!นใดนอกจากของข้ าพเจ้ าเองแก่ธนาคาร
(ก) ข้ าพเจ้ ารับรองและรับประกันว่าได้ ตรวจสอบความถูกต้ องและความสมบูรณ์ ของข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื!นที!ข้าพเจ้ าให้ แก่ธนาคาร และจะแจ้ งธนาคารหากมีการ
เปลี!ยนแปลงใดๆ ในข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื!นที!ได้ ให้ ไว้ (หากมี)
(ข) ข้ าพเจ้ ารับรองและรับประกันว่า ข้ าพเจ้ าได้ รับความยินยอมหรื อสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื!นสําหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคล
ของบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายที!ใช้ บงั คับ
(ค) ข้ าพเจ้ ารับรองและรับประกันว่า ข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งนโยบายความเป็ นส่วนตัวของธนาคารที!เกี!ยวข้ องแก่บคุ คลอื!นดังกล่าวแล้ ว และ
(ง) ข้ าพเจ้ ารับรองและรับประกันว่า ธนาคารสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย และ/หรื อโอนข้ อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที!กําหนดไว้ ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวของ
ธนาคารที!เกี!ยวข้ อง ซึง! อาจมีการแก้ ไขเป็ นครังคราว ซึง! รวมถึงวัตถุประสงค์ทงหมดที
ั
!กําหนดไว้ ในเอกสารฉบับนี
ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื!อ
ข้ าพเจ้ าและผู้ก้ รู ่วม (ถ้ ามี) ประสงค์ทําประกันชีวิตไว้ กบั บริษัท…………………………………………………………………………………………………………….
โดยให้ ธนาคารเป็ นผู้รับประโยชน์ตามเงื!อนไขที!ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัย ซึง! มีรายละเอียดและเงื!อนไขเป็ นไปตามสัญญาสินเชื!อที!ข้าพเจ้ าจะได้ จดั ทําตามแบบทีธ! นาคารกําหนดต่อไป
ซึง! การทําประกันชีวิตดังกล่าวเป็ นไปตามความสมัครใจของข้ าพเจ้ าและผู้ก้ รู ่วม (ถ้ ามี)
ข้ าพเจ้ าและผู้ก้ รู ่วม (ถ้ ามี) ไม่ประสงค์ทําประกันชีวิต
ข้ อควรระวัง!! - การทําประกันเพื!อคุ้มครองวงเงินสินเชื!อไม่มีผลต่อการอนุมตั สิ นิ เชื!อ
- ดอกเบียเงินกู้จะคํานวณตังแต่วนั ที!ได้ รับเงินกู้
- หากผิดนัดชําระหนี ธนาคารจะคิดดอกเบียในอัตราดอกเบียปกติสงู สุดที!เรี ยกเก็บจริ งตามที!ระบุในสัญญาบวกร้ อยละสามต่อปี โดยรวมกันแล้ วไม่เกินกว่า
อัตราสูงสุดกรณีผิดนัดชําระหนีตามประกาศของธนาคาร และอาจมีคา่ ติดตามทวงถามให้ ชําระหนี
- ลูกค้ าควรทําความเข้ าใจผลิตภัณฑ์และเงื!อนไขก่อนตัดสินใจลงลายมือชื!อ
- หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้ าหน้ าที! หรื อ CALL CENTER 02 111 1111
ทังนี การพิจารณาสินเชื!อให้ อยู่ภายใต้ ดลุ ยพินิจของธนาคาร

ลงชื!อ……………..…………………………..ผู้ขอสินเชื!อ
(….……..……………………………….)
วันที!…………./……………./..…………
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หน้ า 5 ใน 5 หน้ า
เฉพาะเจ้ าหน้ าทีธนาคาร (ข้ อมูลจากเอกสารหลักฐานและสอบถามจากผู้ก้ ู)
ข้ อมูลด้ านการเงิน
ผลรวมด้ านเครดิต (Cr.) จาก Bank Statement เดือนที!

1...........................
5...........................
9...........................

2............................
6............................
10...........................

3. ............................
7. ............................
11. ...........................

4............................
8............................
12..........................

รายได้ เสริ มรวม.................................บาทต่ อเดือน เอกสารประกอบ...............................................................................รายละเอียดดังนี ;
เงินเดือน :-……………………...รายได้ จากค่าเช่า
:-………………………..รายได้ จากเงินปั นผล
:-………………….โบนัส :-……………….
รายได้ จากดอกเบีย :-…………..ค่านายหน้ า
:-…………………..……ค่าล่วงเวลา
:-……………….....อื!น ๆ :-…………….....
ค่ าใช้ จ่าย (ต่ อเดือน)
ค่าเช่าบ้ าน :-……………………อาหาร
:-………………………..การศึกษา
ส่วนตัว :-……………………….พาหนะ :-…………………..……ภาษี เงินได้

:-………………….สาธารณูปโภค :-……………….
:-……………….....ค่าใช้ จา่ ยอื!นๆ :-…………….....

เฉพาะเจ้ าหน้ าทีธนาคาร (ข้ อมูลจากเอกสารหลักฐานและสอบถามจากผู้ก้ ู)
กรณีผ้ ูมีรายได้ ไม่ ประจํา
ต้ นทุนขาย..............................................%
ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินการ (ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหาร) รวม.........................................บาท (รายละเอียดดังนี)
เงินเดือน และค่าแรง..................................บาท
ค่านํา ค่าไฟ................................บาท
ค่าใช้ จา่ ยเบ็ดเตล็ด....................................บาท
ค่าโฆษณา..................................บาท
ค่าใช้ จา่ ยอื!น ๆ..........................................บาท

ค่าโทรศัพท์..................................บาท
ค่าเสื!อมราคา...............................บาท

สําเนาเอกสารประกอบการขอสินเชือ
ผู้ก้ ู
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

ผู้ก้ ูร่วม
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

บัตรประจําตัวประชาชน / ข้ าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
ทะเบียนบ้ าน
ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบมรณะบัตรของคูส่ มรส
หนังสือเปลี!ยนชื!อตัว และ / หรื อเปลี!ยนชื!อสกุล (ถ้ ามี)
หนังสือรับรองรายได้ จากนายจ้ าง / สลิปเงินเดือน เดือนสุดท้ าย
BANK STATEMENT จากปั จจุบนั ย้ อนหลังอย่างตํ!า 3 เดือน (ทุกประเภทบัญชีที!มี)
เอกสารแสดงกรรมสิทธิUหลักทรัพย์ประกัน (โฉนด / น.ส.3ก. / ห้ องชุด / สัญญาการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ฯลฯ)
สัญญาจะซือจะขาย, สัญญาว่าจ้ าง, แบบแปลนการก่อสร้ าง, ใบอนุญาตก่อสร้ าง (กรณีปลูกสร้ าง)
ใบเสร็ จชําระเงินการผ่อนชําระ 3 เดือนสุดท้ ายของสถาบันการเงินเดิม, สัญญากู้, สัญญาจํานองหลักทรัพย์ กรณีไถ่ถอนฯ
ใบเสร็ จรับเงินการผ่อนชําระเงินดาวน์
อื!น ๆ………………………………………………………………………………………………………………………………….

วันที!นดั ตรวจสอบสภาพและประเมินราคาหลักทรัพย์…………………………….วันที!นดั จํานอง............................................
เจ้ าหน้ าทีผู้รับคําขอสินเชือ……………….……………………………………วันทีรั บคําขอสินเชือ..................................
(………………….……………………………..)
ตําแหน่ ง……………………………………….
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หนังสือให้ ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
กรณีบุคคลธรรมดา
การให้ ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
เพื่อวัตถุประสงค์ ในข้ อ 1 และข้ อ 2 เป็ นสิทธิของเจ้ าของข้ อมูล
ซึ่งไม่ มีผลต่ อการพิจารณาการใช้ ผลิตภัณฑ์ และบริการ

CIF No.: ……………………
Print Date: ………………………….

ทำที่ บมจ .ธนำคำรกรุ งไทย สำขำ ...........................................................
วันที่ .................. เดือน .................................... พ.ศ. ….………….………

ข้ ำพเจ้ ำ นำย / นำง / นำงสำว ................................................... นำมสกุล ............................................................ วัน/เดือน/ปี เกิด …..................………..………..
หนังสือสำคัญประจำตัว/บัตรประชำชน/ หนังสือเดินทำง เลขที่ ........................................................................ วันหมดอำยุ .......................................................................
แสดงเจตนำให้ ธนำคำรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน) (“ธนำคำร”) ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี ้
1.

เพื่อแจ้ งข้ อมูลที่เป็ นสิทธิพิเศษสำหรับท่ำน : ให้ ท่ำนได้ รับประโยชน์จำก ข่ำวสำรสำคัญ โปรโมชัน่ ประชำสัมพันธ์ ข้ อมูลผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำรที่เติมเต็ม
ควำมต้ องกำรของท่ำน จำกกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงินและบริ ษัทในเครื อของธนำคำร รวมถึงพันธมิตรทำงธุรกิจและนิตบิ คุ คลอื่น *
 ยินยอม
 ไม่ยินยอม

2.

เพื่ อใช้ สำหรั บธุ รกิ จวิเครำะห์ข้อมูลส่วนบุคคล (Data analytics business) ของธนำคำร กลุ่มธุรกิ จทำงกำรเงิ นและบริ ษั ทในเครื อของธนำคำร รวมถึง
พันธมิตรทำงธุรกิจและนิตบิ คุ คลอื่น *
 ยินยอม
 ไม่ยินยอม

3.

เพื่ อใช้ สำหรั บกำรยื นยันตัวตนของท่ำน : กรณี ที่เอกสำรระบุตวั ตน (เช่น บัตรประชำชน หนังสือเดินทำง หรื อเอกสำรอื่ นใดที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร)
ของท่ำน มีข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive data) เช่น เชื ้อชำติ ศำสนำ โดยธนำคำรจะไม่นำข้ อมูลดังกล่ำวไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และคำนึงถึงควำม
ปลอดภัยของข้ อมูลท่ำนเป็ นสำคัญ
 ยินยอม
 ไม่ยินยอม (ธนาคารอาจจะไม่สามารถให้บริ การผลิ ตภัณฑ์ทีต่ อ้ งใช้สาเนาเอกสารดังกล่าวเพื ่อยื นยันตัวตน)

ข้ ำพเจ้ ำได้ อ่ ำ นและเข้ ำใจรำยละเอี ย ดกำรขอควำมยิ น ยอมข้ ำงต้ นตำมที่ ร ะบุ ใ นนโยบำยควำมเป็ นส่ ว นตั ว ของธนำคำร รำยละเอี ย ดโปรดดู
https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรื อเอกสำรนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวที่ธนำคำรแจ้ ง ณ วันที่ทำ่ นทำธุรกรรมกับธนำคำร
ข้ ำพเจ้ ำจึงได้ ลงลำยมือชื่อไว้ เป็ นสำคัญ

* หมำยเหตุ : บริษัทที่ธนำคำรเปิ ดเผยข้ อมูล ได้ แก่

(

ผู้ให้ ควำมยินยอม
)

(

พยำน (เจ้ ำหน้ ำที่ธนำคำร)
)

1. กลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงินและบริ ษัทในเครื อของธนำคำร กรุงไทย จำกัด (มหำชน) สำมำรถอ้ ำงอิงรำยชื่อบริ ษัทดังกล่ำวได้ ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy
2. พันธมิตรทำงธุรกิจ และนิติบคุ คลอื่นนอกกลุม่ ธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร ประกอบด้ วย บริ ษัท อิปซอสส์ จำกัด, บริ ษัท นีลเส็น ประเทศไทย จำกัด, บริ ษัท แกลลัพ ประเทศไทย จำกัด
, ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย, บริ ษัท แอกซ่ำประกันภัย จำกัด (มหำชน) และ บริ ษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหำชน)
ทัง้ นี ้ รำยชื่อดังกล่ำวอำจมีกำรเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงได้ ในอนำคต โดยในกรณีเพิ่มขึ ้น ธนำคำรจะแจ้ งรำยชื่อที่เพิ่มขึ ้นให้ ท่ำนทรำบเป็ นหนังสือหรื อทำงไปรษณีย์ทำงอิเล็กทรอนิกส์
(email) หรื อข้ อควำมทำงโทรศัพท์ (SMS) หรื อช่องทำงอื่นตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร พร้ อมทัง้ แจ้ งสิทธิ และช่องทำงในกำรปฏิเสธกำรส่งข้ อมูลส่วนบุคคลให้ แก่ผ้ รู ับข้ อมูลตำมรำยชื่อที่
เพิ่มขึ ้นดังกล่ำว และหำกไม่ได้ รับกำรปฏิเสธจำกท่ำนภำยใน 30 (สำมสิบ) วันนับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับแจ้ งจำกธนำคำร ให้ ถือว่ำท่ำนตกลงให้ เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ แก่ผ้ รู ับ ข้ อมูล
ตำมรำยชื่อที่เพิ่มเติมดังกล่ำวได้

รหัสหน่วยงำน __ __ __ __ __ __ ชื่อหน่วยงำน/สำขำ ........................................................................................
ได้ บนั ทึกข้ อมูลในระบบแล้ ว เมื่อวันที่ .......................  ลูกค้ ำใหม่  แก้ ไขข้ อมูล
หมายเหตุ - กรณีเปลี่ยนชื่อ และ/หรื อ ชื่อสกุล ให้ วงเล็บ ชื่อ และ/หรื อชื่อสกุลเดิมด้ วย
- กรณีมี กำรแก้ ไข ขูด ลบ ขีดฆ่ำ ต้ องให้ ผ้ ใู ห้ ควำมยินยอมเป็ นผู้ลงลำยมือชื่อกำกับเท่ำนัน้
- ห้ ำมใช้ น ้ำยำลบคำผิดกับเอกสำรต้ นฉบับหนังสือฉบับนี ้

สาหรับเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร
ลงชื่อ ...........................................................................
(
)
ตำแหน่ง
หัวหน้ ำหน่วยงำน / ผู้จดั กำรสำขำ
ผู้มีอำนำจกระทำกำรแทน

Version 22/05/2020

หนังสือให้ ความยินยอมในการนาข้ อมูลมาใช้ จัดทาแบบจาลองด้ านเครดิต
ทำที่ บมจ .ธนำคำรกรุ งไทย สำขำ
วันที่
เดือน



พ.ศ.

กรณีบุคคลธรรมดา
ข้ าพเจ้ า นาย / นาง / นางสาว
นามสกุล
วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เกิด .......................................................... หมายเลขโทรศัพท์.....................................................................
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่
กรณีบุคคลต่ างด้ าว
หนังสือเดินทาง เลขที่ ..................................................................
อื่นๆ โปรดระบุ ............................................................. เลขที่ ..................................................................



กรณีนิติบุคคล
ข้ าพเจ้ า นิตบิ คุ คลชื่อ
ประเภททะเบียนนิตบิ คุ คล
ทะเบียนนิตบิ คุ คลเลขที่
วันที่จดทะเบียน
หมายเลขโทรศัพท์.................................................. โดยมี .................................................................................................................
เป็ นผู้มีอานาจกระทาการแทน ตามหนังสือรับรอง/ใบสาคัญการจดทะเบียน ซึง่ ออกโดย

ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ซึง่ เป็ นสมาชิกของ บริ ษัท ข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด (“บริ ษัท”) นาข้ อมูลของข้ าพเจ้ าที่ได้ รับจาก
บริ ษัทเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถระบุตวั ตน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน รวมถึงข้ อมูลอื่นใดที่สามารถระบุว่าเป็ นข้ าพเจ้ าได้ ไ ปใช้ เป็ น
ปั จจัยหนึ่งในการจัดทาแบบจาลองด้ านเครดิตตามกฎหมายว่าด้ ว ยการประกอบธุรกิจข้ อมูลเครดิตกาหนดเท่านัน้ และให้ ค่ฉู บับและบรรดาสาเนา
ภาพถ่าย ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรื อโทรสาร ที่ได้ ทาซ ้าขึน้ จากหนังสือ ให้ ความยินยอมฉบับนี ้ โดยการถ่ายสาเนา ถ่ายภาพ หรื อบันทึกไว้ ไม่ ว่าใน
รู ปแบบใดๆ ให้ ถือเป็ นหลักฐานในการให้ ความยินยอมของข้ าพเจ้ าเช่นเดียวกัน ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าทราบว่าเจ้ าของข้ อมูลมีสิทธิที่จะให้ ความยินยอมหรื อไม่
ก็ได้ และเมื่อให้ ความยินยอมแล้ ว เจ้ าของข้ อมูลจะแจ้ งความประสงค์ไม่ให้ ความยินยอมอีกต่อไปก็ได้ ทังนี
้ ้ หากข้ าพเจ้ าประสงค์จะไม่ให้ ความ
ยินยอมดังกล่าวข้ าพเจ้ าจะแจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ข้ ำพเจ้ ำจึงได้ ลงลำยมือชื่อไว้ เป็ นสำคัญ

(
)
ผู้ให้ ควำมยินยอม/ผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิตบิ คุ คลผู้ให้ ควำมยินยอมพร้ อมประทับตรำสำคัญ (ถ้ ำมี)
พยำน (เจ้ ำหน้ ำที่ธนำคำร)

(

)

หมายเหตุ : - การยินยอมหรื อไม่ ยินยอมให้ เปิ ดเผยข้ อมูลไม่ มีผลต่ อการพิจารณาให้ บริ การผลิตภัณฑ์ หรื อให้ สินเชื่อแก่ ลูกค้ า
การให้ ความยินยอมเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นสิทธิของเจ้ าของข้ อมูลที่จะให้ ความยินยอมหรื อไม่ ก็ได้
การไม่ ให้ ความยินยอมมีผลเฉพาะข้ อมูลที่นาไปใช้ หลังจากธนาคารได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษรจากเจ้ าของข้ อมูล

รหัสหน่วยงำน __ __ __ __ __ __ ชื่อหน่วยงำน/สำขำ

สำหรับธนำคำร

ได้ ดำเนินกำรระบุข้อมูลกำรให้ /ไม่ให้ /ยกเลิกควำมยินยอมของลูกค้ ำตำมหนังสือฉบับนี ้ในระบบ........................... เมื่อวันที่ ....................... แล้ ว
หมายเหตุ -กรณีบคุ คลธรรมดำ และนิติบคุ คลให้ จดั ทำหนังสือให้ ควำมยินยอมฯ แยกกันคนละฉบับ
ลงชื่อ
- กรณีเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล ให้ วงเล็บ ชื่อ และ/หรือชื่อสกุลเดิมด้ วย
- กรณีมีกำรแก้ ไข ขูด ลบ ขีดฆ่ำ ต้ องให้ ผ้ ใู ห้ ควำมยินยอมเป็ นผู้ลงลำยมือชื่อกำกับเท่ำนัน้
- ห้ ามใช้ น ้ายาลบคาผิดกับเอกสารต้ นฉบับหนังสือฉบับนี ้

(
)
ตำแหน่ง หัวหน้ ำหน่วยงำน/ผู้จดั กำรสำขำ

วงเงินกู้ยืม และอัตราส่วนวงเงินกู้ยืม

สินเชื่อที่ธนาคารให้ก้ย
ู ืม เพื่ อนําไปซื้อ หรือปลูกสร้างบ้าน หรือรับโอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบัน
การเงินอื่น ใช้ในวัตถุประสงค์เพื่ ออยู่อาศัย โดยลูกค้าต้องจํานองที่อยู่อาศัยดังกล่าวเป็นหลักประกัน
การให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยมีทั้งแบบคงที่ และลอยตัว

ผ่อนชําระทุกเดือน

สูงสุดไม่เกิน 40 ปี (อายุผก
ู้ รู้ วมระยะเวลากูไ้ ม่เกิน 70 ปี)

ดอกเบีย
้ คิดจากเงินต้นคงค้าง
ทําให้งวดแรกๆ มีดอกเบีย
้ จํานวนมาก
ค่างวดช่วงแรก เมื่อหักชําระดอกเบีย
้
แล้วจึงเหลือตัดต้นเงินได้นอ
้ ย

ต่อปี แต่หากอัตราดอกเบีย
้ ดังกล่าวเกินกว่าอัตราสูงสุดกรณีผด
ิ นัดชําระหนีต
้ ามประกาศธนาคาร ให้คาํ นวณด้วย
อัตราดอกเบีย
้ สูงสุดกรณีผด
ิ นัดชําระหนีแ
้ ทน นับแต่วน
ั ผิดนัดชําระหนีเ้ ป็นต้นไป โดยคํานวณบนฐานเงินต้นของ
ค่างวดทีค
่ า้ งชําระในแต่ละงวดไปจนถึงวันทีศ
่ าลรับฟ้อง หลังจากนัน
่ า้ งชําระทัง
้ ให้คาํ นวณบนฐานเงินต้นทีค
้ จํานวน
จนกว่าจะชําระหนีเ้ สร็จสิน
้ และอาจมีคา่ ติดตามทวงถามหนี้

อัตราดอกเบีย
้ ตามสัญญา
MRR – 2.22%

1 ก.ค.
ไม่มาชําระ

งวดที่ 25

คิดจาก อัตราดอกเบีย
้ ปกติสง
ู สุดทีเ่ รียกเก็บจริงตาม
สัญญา +3% ต่อปี ลบ อัตราดอกเบีย
้ ตามสัญญา
= ((MRR – 0.22%) + 3%) - MRR – 2.22%
= (6% + 3%) – 4%
= 9% - 4%
= 5%

5%

10 ก.ค.
มาชําระ

เพื่ อประโยชน์สูงสุดกรุณาผ่อนชําระรายงวดให้ตรงวันที่กําหนด
หากชําระก่อนกําหนด อาจทําให้เกิดดอกเบี้ยจากวันที่ชําระก่อนกําหนด จนถึงวันที่ครบกําหนดชําระได้

รวมดอกเบีย
้ ทีต
่ อ
้ งชําระหากผิดนัด = ดอกเบีย
้ ปกติ (16,438.36) + ดอกเบีย
้ ผิดนัด (24.12) = 16,462.48 บาท

ดอกเบีย
้ ผิดนัด = (เงินต้นของค่างวดทีผ
่ ด
ิ นัดชําระ x อัตราดอกเบีย
้ ผิดนัด x จํานวนวันทีผ
่ ด
ิ นัด) / 365
(1-10 ก.ค.) = (19,561.64 x 5% x 9) / 365 = 24.12 บาท

ดอกเบีย
้ ปกติ = (เงินต้นคงค้าง x อัตราดอกเบีย
้ x จํานวนวัน) / 365
(1-30 มิ.ย.) = (5,000,000 x 4% x 30) / 365 = 16,438.36 บาท

1 มิ.ย.
ชําระปกติ

4%

ตัวอย่าง ลูกค้ามีสนิ เชื่อบ้าน เงินต้นคงค้าง 5,000,000 บาท ผ่อนชําระ 20 ปี โดยจ่ายค่างวด งวดละ 36,000 บาท/เดือน สัญญาระบุตอ้ งผ่อนชําระทุก
วันที่ 1 ของเดือน โดยมีเงื่อนไขดอกเบีย
้ ปกติตามสัญญาในแต่ละปี ดังนี้
ปีที่ 1
ดอกเบีย
้ = 3% ต่อปี
ปีที่ 2-3 ดอกเบีย
้ = MRR – 2.22% ต่อปี = 4% ต่อปี
หลังจากนัน
้ = MRR – 0.22% ต่อปี = 6% ต่อปี
้ ดอกเบีย
ตัวอย่าง MRR ทีใ่ ช้คาํ นวณ ณ ปัจจุบน
ั = 6.22%
เมื่อลูกค้าชําระค่างวดไปแล้ว 24 งวด ลูกค้าได้ผด
ิ นัดชําระงวดที่ 25 ซึง
่ ค่างวดงวดที่ 25 เป็นเงินต้น 19,561.64 บาท และดอกเบีย
้ ปกติตามสัญญา 16,438.36 บาท

ดอกเบีย
้ ปกติ
คิดจากเงินต้นคงค้าง
และจํานวนวันในงวดนัน
้

หากผิดนัดชําระ !! ธนาคารจะคิดดอกเบีย
้ ในอัตราดอกเบีย
้ ปกติสง
ู สุดทีเ่ รียกเก็บจริงตามทีร่ ะบุในสัญญา +3%

สูตรการคํานวณ และ ตัวอย่างการคํานวณอัตราดอกเบี้ย

ดอกเบีย
้

ค่างวด
เงินต้น

หลักการผ่อนชําระ แบบลดต้นลดดอก

หมายเหตุ : ตามกลุม
่ อาชีพทีธ
่ นาคารกําหนด

ประเภทของการผ่อนชําระ

ระยะเวลาการกู้ยืม

ค่างวด

* อาจมีคา่ งวดเพิ่ มเติม *
หากขอสินเชื่ออื่นเพิ่ มเติม
เช่น สินเชื่อเพื่ อซื้อเฟอร์นเิ จอร์/
สินเชื่อเพื่ อทําประกัน MRTA / GLT SP

1 ธ.ค.62
ณ วันที่ Reﬁnance
รวมระยะเวลากู้ 2 ปี 9 เดือน
(ไม่ถง
ึ 3 ปี)

1 มี.ค.60
วันเริม
่ สัญญา

ตัวอย่าง วงเงินสินเชื่อ 1,000,000 บาท ยอดหนีค
้ งค้าง 800,000 บาท
ลูกค้าจ่ายเบีย
้ ปรับ
= 800,000 x 3% = 24,000 บาท

เบีย
้ ปรับ = ยอดหนีค
้ งค้าง x อัตราค่าธรรมเนียม

กรณี Refinance ไปสถาบันการเงินอื่น ในช่วง 3 ปีแรก นับจากวันทําสัญญากู้

คิดค่าธรรมเนียม 3% ของยอดหนี้คงค้าง

ค่างวด
ค่าเบีย
้ ประกันอัคคีภย
ั

ครบปีที่ 2

ค่าเบีย
้ ประกันอัคคีภย
ั

ครบปีที่ 1

400 บ./ครัง้ (กรณีปลูกสร้างบ้าน)

ค่าตรวจผลงานการก่อสร้าง

ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของ
วงเงินกู้ (ไม่เกิน 10,000 บาท)

ค่าจดจํานอง1% ของวงเงินกู้

ค่าใช้จา่ ยอื่น

ขึน
้ กับปัจจัย เช่น ทุนประกัน,
มูลค่าทรัพย์สน
ิ , ระยะเวลา

ค่าเบีย
้ ประกันอัคคีภย
ั

ค่างวด

ปิดบัญชีเพื่ อ Refinance ไปสถาบันการเงินอื่น

2,500 บ./แปลง

ค่าสํารวจ และประเมิน
หลักประกัน

เริม
่ ทําสัญญา

ค่าใช้จา่ ยที่ต้องจ่าย นอกจากค่างวด

ตามประกาศธนาคาร คํานวณแบบรายวัน ลดต้นลดดอก
ตามยอดภาระหนีค
้ งเหลือของลูกค้า

อัตราดอกเบี้ย และการคํานวณ

*สําหรับการซื้อทีอ
่ ยูอ
่ าศัยสัญญาที่ 1 กรณีบา้ นมือ 1 หรือ บ้านมือ 2 (ยกเว้นกรณีปลูกสร้างบ้านบนทีด
่ น
ิ ของตนเอง ซื้อทีด
่ น
ิ พร้อมปลูกสร้างบ้าน และ Reﬁnance จากสถาบันการเงินอื่น) ทีม
่ ม
ี ล
ู ค่าหลักประกัน < 10 ล้านบาท
สามารถขอสินเชื่อเพื่ อที่อยูอ
่ าศัยได้สูงสุดไม่เกิน 100% และสามารถขอสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่ อที่อยูอ
่ าศัยเพิ่ มได้อก
ี 10% เพื่ อเป็นค่าใช้จา่ ยที่จาํ เป็นในการเข้าอยูอ
่ าศัยจริง เช่น ซื้อเฟอร์นเิ จอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
ซ่อมแซมหรือต่อเติมที่อยูอ
่ าศัย เป็นต้น เมื่อรวมกับสินเชื่อเพื่ อทีอ
่ ยูอ
่ าศัยสูงสุดไม่เกิน 110%
เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ทัง
้ ประกันชีวต
ิ ให้กไู้ ด้ไม่เกินจํานวนเบีย
้ ประกันชีวต
ิ ทีจ
่ า่ ยจริง
้ นี้ กรณีกเู้ พื่ อชําระค่าเบีย

สูงสุดไม่เกินร้อยละ 110* ต่อหลักประกัน (ขึน
้ อยูก
่ บ
ั จํานวนของสัญญากูท
้ อ
ี่ ยูอ
่ าศัย)
ทีอ
่ ยูอ
่ าศัยทีม
่ ม
ี ล
ู ค่า < 10 ล้านบาท = 70% - 110*%
ทีอ
่ ยูอ
่ าศัยทีม
่ ม
ี ล
ู ค่า ≥ 10 ล้านบาท = 70% - 90%
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เอกสารข้อมูลสําคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)

สินเชื่อเพื่ อที่อยู่อาศัย

ประกันอื่นๆ เช่น ประกันทรัพย์สินภายในบ้าน เป็นต้น

หมายเหตุ : กรณีลก
ู ค้าประสงค์ทําประกันชีวต
ิ คุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ต่อมาภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการทําประกันฯ
โดยกรณีขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวต
ิ (Free Look Period) หรือ กรณีบริษัทประกันปฏิเสธการรับทําประกัน ธนาคารจะ
ปรับอัตราดอกเบีย
้ เป็นอัตราปกติแบบไม่ทําประกันฯ ย้อนกลับไปตั้งแต่วน
ั แรกของการทําสัญญาสินเชื่อ หรือ กรณีขอเวนคืน
กรมธรรม์ประกันชีวต
ิ ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบีย
้ เป็นอัตราปกติแบบไม่ทําประกันฯ นับตั้งแต่วน
ั ที่มผ
ี ลเวนคืนกรมธรรม์

ที่จะเกิดหนี้สูญของธนาคาร ช่วยให้หนี้สูญลดลง ในขณะที่ลก
ู ค้ายังชําระหนี้ไม่ครบถ้วน ธนาคาร
เห็นความเสี่ยงที่ลดลงจึงตอบแทนด้วยการลดอัตราดอกเบีย
้ ให้กับลูกค้า โดยจะได้ลดอัตราดอกเบีย
้
ลงอีกในปีที่ 1 หรือ ปีที่ 2

Q : ทําไมทําประกันชีวต
ิ คุ้มครองวงเงินสินเชื่อ แล้วถึงได้ส่วนลดอัตราดอกเบีย
้
A : เนื่องจากธนาคารเห็นความสําคัญของการทําประกัน กรณีลก
ู ค้าซื้อประกันชีวต
ิ จะช่วยลดความเสี่ยง

ไม่มผ
ี ลต่อการพิ จารณาอนุมต
ั ิสินเชื่อของธนาคารแต่อย่างใด

Q : ธนาคารบังคับให้ลูกค้าทําประกันชีวต
ิ คุ้มครองวงเงินสินเชื่อหรือไม่
A : ธนาคารไม่ได้บงั คับ โดยลูกค้ามีสิทธิเลือกที่จะทําประกันชีวติ เพื่ อคุ้มครองสินเชื่อหรือไม่ก็ได้ซ่งึ จะ

ควรทําประกันทั้ง 2 คน เพื่ อเป็นการลดความเสี่ยง ไม่ต้องทิ้งภาระหนี้ให้กับอีกคน

Q : ใครควรทําประกันชีวต
ิ คุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
A : ผู้ที่มาขอวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร และเป็นเสาหลักของครอบครัว ทั้งนี้หากมีการกู้รว่ ม 2 คน

แต่ในปีที่ 11 ผู้ก้เู สียชีวต
ิ ซึ่งประกันหมดความคุ้มครองไปแล้วนั้น ทายาทจะต้องเป็นผู้รบ
ั ภาระหนี้สินต่อไป

ระยะเวลากู้ แต่ท้ังนี้ข้น
ึ อยู่กับลูกค้า ซึ่งสามารถเลือกทําทุนประกันและระยะเวลาคุ้มครองได้เอง ทั้งนี้
หากทําประกันไม่เต็มวงเงินหรือสัน
่ งของสินไหมทีไ่ ม่ครอบคลุมภาระหนี้
้ กว่าระยะเวลาเงินกู้ จะมีความเสีย
หากลูกค้าเสียชีวต
ิ หรือทุพพลภาพ ภาระหนีจ
้ ะตกไปทีท
่ ายาทผูเ้ สียชีวต
ิ เช่น ผ่อนบ้าน 20 ปี ทําประกัน 10 ปี

Q : ลูกค้าควรทําประกันด้วยทุนประกันและระยะเวลาคุ้มครองเท่าไหร่
A : ทุนประกันควรทําเต็มทุนเพื่ อคุ้มครองเต็มวงเงินสินเชื่อ และระยะเวลาความคุ้มครองที่ทําควรเท่ากับ

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่ มเติมในข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญา เช่น
ดอกเบีย
้ ผิดนัดชําระ (ข้อ 3.2, 3.4, 7 และ 8)
การปิดบัญชีเพื่ อ Reﬁnance (ข้อ 5.1)

Krungthai.com

- ทางธนาคารจะช่วยเป็นผู้ประสานงานการเรียกค่าสินไหมทดแทนที่ไม่เป็นธรรมให้กับลูกค้า
- ธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือพิ เศษ กรณีลก
ู ค้าประสพภัยพิ บต
ั ิ

Q : ข้อดีของการทําประกันอัคคีภย
ั กับบริษัทประกันภัยทีธ
่ นาคารกําหนด
A : - ช่วยลดภาระกับลูกค้าในการนําส่งกรมธรรม์ปตี ่ออายุ

ทุนประกันภัย เช่น ราคาประเมิน 5 ล้านบาท ทําทุนประกัน 2.5 ล้านบาท แล้วไฟไหม้มม
ี ูลค่าเสียหาย
5 แสนบาท ประกันจะจ่ายค่าสินไหม 2.5 แสนบาท

Q : ทําทุนประกันอัคคีภย
ั ต�ากว่าราคาประเมินจะเกิดอะไรขึน
้
A : กรณีทําทุนประกันภัยต�ากว่าราคาประเมิน จะได้รบั ค่าสินไหมตามสัดส่วนความเสียหายจริง เทียบกับ

ตามกฎหมาย โดยระบุรายละเอียดในกรมธรรม์ให้ธนาคารเป็นผู้รบ
ั ผลประโยชน์ และ ต้องนําส่งกรมธรรม์ก่อนวันเบิกรับเงินกู้ และส่งกรมธรรม์ปต
ี ่ออายุให้กับธนาคารจนกว่าจะมีการไถ่ถอนหลักประกัน

Q : ธนาคารบังคับลูกค้าให้ทาํ ประกันอัคคีภย
ั กับบริษัทประกันภัยทีธ
่ นาคารกําหนดหรือไม่
A : ลูกค้ามีสิทธิเลือกที่จะทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยอื่นที่ได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย

*ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) กําหนด

คุ้มครองตลอดระยะเวลาเงินกู้

Q : ลูกค้าต้องทําประกันอัคคีภัยด้วยทุนประกัน และ ระยะเวลาคุ้มครองเท่าไหร่
A : ทุนประกันไม่เกินราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง หรือตามที่ธนาคารกําหนด* และทําประกันภัย

ต่อไปได้ บริษัทประกันจะเป็นผู้จา่ ยผลประโยชน์จากกรมธรรม์ เพื่ อชําระหนี้ที่คงค้างอยู่กับธนาคาร
แทนครอบครัวของลูกค้า หากมีส่วนที่เหลือหลังจากชําระหนี้ บริษัทประกันจะจ่ายคืนให้แก่ทายาท
- ถ้าลูกค้ามีการปิดวงเงินสินเชื่อก่อนกําหนด สามารถใช้สิทธิข
์ อเวนคืนกรมธรรม์ได้
- หากไม่ใช้สิทธิเ์ วนคืนกรมธรรม์ ลูกค้าสามารถถือกรมธรรม์ต่อไปซึ่งจะได้รบ
ั ความคุ้มครองจนครบ
กําหนดสัญญา
- เบีย
้ ประกันชีวต
ิ สามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีตามที่จา่ ยจริงได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทโดย
แบบประกันชีวต
ิ ต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีข้น
ึ ไป

Q : ประโยชน์ของการทําประกันชีวต
ิ คุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้าน
A : - แม้วา่ จะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เสียชีวติ หรือทุพพลภาพ ซึ่งทําให้ลก
ู ค้าไม่สามารถชําระหนี้ที่คงค้าง

Q : ประโยชน์ของการทําประกันอัคคีภัย
A : ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้น อันเนื่องจากไฟไหม้และภัยอื่นๆที่ระบุไว้ใน

กรมธรรม์ โดยเงินค่าสินไหมทดแทนที่ได้รบ
ั จากการประกันภัย ธนาคารจะให้นําเงินมาซ่อมแซม
ทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้ หรือจะนําเงินมาหักชําระหนี้ที่ค้างชําระของผู้กู้ ซึ่งหากมีเงินเหลือ
หลังจากหักชําระหนี้แล้ว ผู้ให้ก้จ
ู ะคืนเงินที่เหลือให้แก่ผู้กู้

ประกันชีวต
ิ เพื่ อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้าน หากเกิดกรณีไม่คาดฝัน
สร้างความอุน
่ ใจให้กับตนเองและครอบครัว บริษัทประกันจะเป็นผู้รบ
ั
ผิดชอบชําระหนี้แทนผู้ก้ต
ู ามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ประกันชีวต
ิ คุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

เพื่ อขอสินเชื่อแต่อาจมีประโยชน์กับท่าน

ประกันภัยที่เป็นทางเลือก

ประกันอัคคีภัยคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างที่เป็นหลักประกัน
เพื่ อบรรเทาความเสียหายจากอัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น

ประกันอัคคีภัย

ประกันภัยที่ต้องทําเพื่ อขอสิ นเชื่อ

