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ใบสมัครบริการสินเชือ1 บ้าน และ/หรือบัตรเครดิต
เจาหนาที่การตลาด Sales code (รหัสประจำตัว)..............................................................................
MS
DS
วันที่รับเรื่อง................../....................................../......................
ชื่อตัวบรรจง........................................................................................................................................................................................สาขา..............................................................................................................................

รายละเอียดการขอสินเชื่อ
ผูกูหลัก
ผูกูรวม คนที่1
ผูค้ำประกัน (ถามี)
อื่นๆ.................................

นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................................................
นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................................... ความสัมพันธกับผูกู......................................................................................................
นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................................... ความสัมพันธกับผูกู......................................................................................................
นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................................... ความสัมพันธกับผูกู......................................................................................................

ผลิตภัณฑ์สนิ เชือ1

1) สินเช�อเพ�อที่อยูอาศัย (UOB Home Loan)
เพ�อซื้อที่อยูอาศัย วัตถุประสงคการกู
ซื้อที่อยูอาศัยใหม
บานมือสอง
ไถถอนจำนอง
อัตราดอกเบี้ย...........................................................................................................................................................................................
วงเงินที่ขอกู.................................................บาท ระยะเวลากู...............ป ตองการผอนชำระ......................................บาท/เดือน
เพ�อปลูกสรางบาน
เพ�อซื้อที่ดินเปลาและสรางบาน
ประเภทการผอนชำระ แบบผอนชำระเงินตนและดอกเบี้ย (CTN) แบบผอนชำระเฉพาะดอกเบี้ยระหวางกอสราง (CTG)
อัตราดอกเบี้ย..................................................................................................................วงเงินที่ขอกู...........................................บาท
รวมระยะเวลากอสราง................เดือน ระยะเวลากู.................ป ตองการผอนชำระ.............................................บาท/เดือน

2) สินเช�ออเนกประสงค (UOB Cash to Home)
ลูกคาใหม / กู ใหม
ไถถอนจำนอง
ลูกคาสินเช�อเพ�อที่อยูอาศัยปจจุบันขอกูเพิ่ม
ลูกคาสินเช�ออเนกประสงคปจจุบันขอกูเพิ่ม
วัตถุประสงคการกู :
เพ�อซอมแซมและตอเติมที่อยูอาศัย
เพ�อการอุปโภคบริโภคอ�นๆ
เพ�อประกอบธุรกิจ
วงเงินที่ตองการ :
แบบเงินกูมีกำหนดระยะเวลา : วงเงินที่ขอกู..............................................................บาท
ระยะเวลากู..........................ป
ตองการผอนชำระ.......................................................บาท/เดือน อัตราดอกเบี้ย...................................................................................
แบบโอ/ดี : วงเงินที่ขอกู.....................................................บาท อัตราดอกเบี้ย...................................................................................

กรณีไถถอนจำนองสินเช�อจากธนาคารอ�น
(โปรดระบุรายละเอียดเพิ่มเติม)
ปจจุบนั จำนองอยูกับ..........................................................................
ปพ.ศ. ทีจ่ ำนอง..................................................................................
วงเงินทีจ่ ำนอง............................................................................บาท
ภาระคงเหลือ..............................................................................บาท
ผอนชำระ..........................................................................บาท/เดือน

กรณีไถถอนจำนองสินเช�อจากธนาคารอ�น
(โปรดระบุรายละเอียดเพิ่มเติม)
ปจจุบนั จำนองอยูกับ..........................................................................
ปพ.ศ. ทีจ่ ำนอง..................................................................................
วงเงินทีจ่ ำนอง............................................................................บาท
ภาระคงเหลือ..............................................................................บาท
ผอนชำระ..........................................................................บาท/เดือน

3) ยูโอบี โฮมโลน แพลทินัมแคร (UOB Home Loan Platinum Care)
การชำระเงิน
เงินสด
เงินกู

ประเภทความคุมครอง
คุมครองวงเงินกู
PRU MRTA Double Care
PRU MRTA Double Care Plus
PRU SPLT Personal
อ�นๆ..........................................

ทุนประกัน..................................................................................................บาท
เบี้ยประกัน.................................................................................................บาท
ระยะเวลาทำประกัน
10 ป
15 ป
20 ป
ตลอดอายุสัญญา

อ�นๆ................ป

คุมครองการชดเชยรายได
ทุนประกัน..................................................................บาท เบี้ยประกัน..................................................................บาท
ระยะเวลาทำประกัน
5 ป (13.5 บาท ตอ 1,000)
10 ป (25 บาท ตอ 1,000)
15 ป (35 บาท ตอ 1,000)
ประกันอัคคีภัย (รวมภัยน้ำทวม ยกเวนสำหรับอาคารชุดจะไมรวมภัยน้ำทวม)
ระยะเวลาทำประกันอัคคีภัย
10 ป
15 ป
20 ป
30 ป
อ�นๆ.......................ป
ในกรณีทผ่ี กูู แสดงความจำนงขอเอาประกันอัคคีภยั กับบริษทั ประกันภัยทีธ่ นาคารเสนอ ผูกูตกลงยินยอมใหธนาคารเปดเผยขอมูลของผูกู เชน ช�อ หมายเลขโทรศัพท
และที่อยูติดตอของผูกู ใหแกบริษัทประกันภัยเพ�อดำเนินการจัดทำ และ/หรือ ตออายุประกันอัคคีภัย ตามประเภท ระยะเวลาและวงเงินประกันภัยที่กำหนด
ประกันภัยทรัพยสินภายในสิ่งปลูกสราง (ระยะเวลาคุมครอง 3 ป)
ทุนประกันภัย
500,000 บาท ตอปกรมธรรม (เบี้ยประกันภัย 4,998 บาท)
1,000,000 บาท ตอปกรมธรรม (เบี้ยประกันภัย 6,998 บาท)

750,000 บาท ตอปกรมธรรม (เบี้ยประกันภัย 5,998 บาท)

รายละเอียดผูกู และ / หรือผูสมัครบัตรเครดิต
นาย
นาง
นางสาว
อ�นๆ...........................................................ช�อ - นามสกุล (ภาษาไทย)........................................................................................................................
Mr.
Mrs.
Ms.
Other.........................................................ช�อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................
วัน/เดือน/ปเกิด................../...................................../.............................. อายุ..........................................ป บัตรประชาชนเลขที่
วันหมดอายุ................../................../..................สัญชาติ (Nationality)................................................................................................Country.............................................................................................................
Passport Information (in case of foreigner) No. ..................................................................................ประเทศทีอ่ ยูอาศัย (Country of Residence).................................................................................
สถานภาพ
โสด
สมรสจดทะเบียน
สมรสไมจดทะเบียน
หยา
หมาย
อ�นๆ (ระบุ)....................................................................
ช�อ - นามสกุลคูสมรส (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................จำนวนบุตร................คน สถานทีท่ ำงานคูสมรส..............................................................................
ตำแหน�ง..........................................................................โทรศัพท.........................................................................................................โทรศัพทเคล�อนที.่ ...............................................................................................
ทีอ่ ยูตามทะเบียนบานของผูกู เลขที.่ .......................... หมูที.่ ..................หมูบาน/อาคาร..................................................ชัน้ .........หอง................ตรอก/ซอย......................................ถนน...................................
แขวง/ตำบล...................................................................เขต/อำเภอ/กิง่ อำเภอ.................................................................จังหวัด......................................................................รหัสไปรษณีย......................................
ทีอ่ ยูปจจุบนั ของผูกู (ทีต่ ดิ ตอได)
ตามทะเบียนบาน
อ�นๆ.....................................เลขที.่ ..............หมูที.่ ............หมูบาน/อาคาร...................................................................ชัน้ .................
หอง.............ตรอก/ซอย.............................ถนน......................................................................แขวง/ตำบล...............................................................เขต/อำเภอ/กิง่ อำเภอ.................................................................
จังหวัด...............................................................................รหัสไปรษณีย..................................................โทรศัพท.............................................................................โทรสาร.................................................................
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โทรศัพทเคล�อนที่

-

-

E-mail Address (กรอกตัวพิมพใหญ)

(กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพทเคล�อนที่และที่อยูอีเมลของทาน เพ�อรับขาวสารและขอมูลเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตางๆ จากธนาคาร)

บานพักอาศัยเปน
ของตนเอง/คูสมรส (ปลอดภาระ)
ของบิดา/มารดา
ผอนชำระเดือนละ..........................................................บาท
อาศัยอยูกับบุคคลอ�นระบุ.............................................................
ประเภทของบานพักอาศัย
บานเดี่ยว
บานแฝด
ทาวนเฮาส
คอนโดมิเนียม
อาคารพาณิชย
อาศัยอยูเปนเวลา..........................ป.................เดือน
สถานที่สงเอกสาร
ที่อยูตามทะเบียนบาน
ที่อยูปจจุบัน
ที่ทำงาน
ที่อยูตามหลักประกัน
ระดับการศึกษาสูงสุด
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญา
ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

บานเชา เชาอยูเดือนละ.............................บาท
อ�นๆ.................................................................
อ�นๆ.................................................................

ปริญญาเอก

อ�นๆ............................................

อาชีพ / รายไดของผูกู และ / หรือผูสมัครบัตรเครดิต
พนักงานบริษัท
ขาราชการ
สาขาอาชีพ

วิชาชีพอิสระ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เจาของกิจการ
แมบาน
ผูมีรายไดหลักจากคาคอมมิชชั่น
ทหาร/ตำรวจ
ไมไดทำงาน
อ�นๆ.........................................................................
ครู/อาจารย
ตำรวจ/ทหาร
สถาปนิก
วิศวกร
ทนายความ
ผูพิพากษา/ อัยการ
แพทย
พยาบาล
เภสัชกร
พนักงานขาย
อ�นๆ.........................................................................
ลักษณะธุรกิจ
รานคาปลีก
รานคาสง
ผูผลิต
บริการ
ประเภทธุรกิจ
ขนสง
เฟอรนิเจอร/โรงเล�อย
เวชภัณฑ/โรงพยาบาล/คลีนิก
เกษตรกรรม
เกษตรแปรรูป
อาหาร/เคร�องด�ม
ยานพาหนะ/อะไหล
ปโตรเคมีและผลิตภัณฑ
รานสะดวกซื้อ
การส�อสาร/เคร�องมือส�อสาร
เคมีภัณฑ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส/เคร�องใชไฟฟา
สาธารณูปโภค/ไฟฟา
พลาสติก
อัญมณี/เคร�องประดับ
โรงแรม/รานอาหาร
บันเทิง/บริการ/การศึกษา
กระดาษ/สิ่งพิมพ
เคร�องจักร/ผลิตภัณฑโลหะ
ธุรกิจการเงิน/โรงรับจำนำ
สิ่งทอ
อสังหาริมทรัพย/พัฒนาที่ดิน
รับเหมากอสราง
วัสดุกอสราง (เหล็ก/แกว/กระเบื้อง/กระจก)
อ�นๆ (เหมืองแร/ผลิตภัณฑหนัง/รองเทา/ของเลนเด็ก) หรือ โปรดระบุ..........................................................................................................................
สถานที่ทำงาน ช�อสถานที่ทำงาน..........................................................................................................อาคาร......................................................ชั้น..............แผนก/ฝาย................................................................
เลขที่........................หมูที่....................ตรอก/ซอย..........................................................ถนน.................................................................................แขวง/ตำบล.....................................................................................
เขต/อำเภอ/กิ่งอำเภอ.........................................................จังหวัด................................................................รหัสไปรษณีย...................................................โทรศัพท..........................................................................
โทรศัพทเคล�อนที่..........................................................................โทรสาร..........................................................................ประเภทธุรกิจ........................................................................................................................
ตำแหน�ง......................................................................อายุงาน..............ป
ระดับตำแหน�งงาน :
ผูบริหารระดับสูง
ผูบริหารระดับกลาง
พนักงาน/ลูกจาง
หากอายุงานไมถึง 2 ป โปรดระบุ ช�อที่ทำงานกอนหนานี้.................................................................................................................................ประเภทธุรกิจ..................................................................................
ตำแหน�ง.....................................................อายุงาน..............ป โทรศัพท................................... ระดับตำแหน�งงาน
ผูบริหารระดับสูง
ผูบริหารระดับกลาง
พนักงาน/ลูกจาง
กรณีลูกคามิไดประกอบอาชีพ หรือประกอบอาชีพอิสระ และไมไดระบุสถานที่ทำงานไว ธนาคารจะถือวาสถานที่ทำงานของลูกคาคือที่อยูที่ติดตอไดในปจจุบันของลูกคา ทั้งนี้ เวนแตลูกคาจะได
แจงเปนอยางอ�นใหธนาคารทราบเปนลายลักษณอักษร
ขาพเจาตกลงและรับทราบวาขอมูลที่เกี่ยวกับช�อและที่อยูสถานที่ทำงาน ที่ขาพเจาไดแจงไวกับธนาคารในครั้งลาสุดนั้น เปนขอมูลที่ถูกตองและเปนปจจุบัน และธนาคารมีสิทธิปรับปรุงขอมูล
ที่ขาพเจาไดใหไวในคราวกอนหนานั้น ใหเปนปจจุบันตามขอมูลที่ไดรับครั้งลาสุดดังกลาว ทั้งนี้ เวนแตขาพเจาจะไดแจงเปนอยางอ�นใหธนาคารทราบเปนลายลักษณอักษร
รายไดหลักของผูกู

กรณีผูมีเงินเดือนประจำ : รายไดประจำ..........................................................บาท/เดือน
กรณีผูประกอบอาชีพอิสระ : รายได..................................................บาท/เดือน
กรณีผประกอบการธุ
ู
รกิจสวนตัว : ยอดขายจากธุรกิจ..........................................บาท/เดือน
กำไรสุทธิ................................................................................................บาท/เดือน
รายไดอ�นของผูกู (พรอมเอกสารประกอบ เชน ภงด. 50 ทวิ เปนตน)
เงินโบนัส ตอเดือน.....................................................................................................บาท
คาคอมมิชชั่น ตอเดือน......................................................................................................บาท
รายไดอ�นๆ (โปรดระบุ)
1. ......................................................................................จำนวน...........................................บาท/เดือน
แหลงที่มา (ระบุ)............................................................................................................................
2. ......................................................................................จำนวน...........................................บาท/เดือน
แหลงที่มา (ระบุ)............................................................................................................................
วิธีรับเงินเดือน
เงินสด
เช็ค
บัญชีเงินเดือนธนาคารยูโอบี
บัญชีเงินเดือนธนาคาร....................................................เลขที่บัญชี..................................................................
รายการทรัพยสิน ปจจุบัน เปนลูกคาธนาคารยูโอบีหรือไม
ยังไมไดเปน
เปน ใชบริการมานาน..................ป PVB AUM
3-10 ลานบาท
>10 ลานบาท
บัญชีเงินฝาก (โปรดระบุสถาบันการเงิน) / กองทุนที่ใชอยู / ทรัพยสินอ�นๆ
ประเภท (บัญชีเงินฝาก / ที่ดิน / บาน / รถยนต / พันธบัตร / กองทุนรวม / อ�นๆ)

จำนวน

มูลคา

ปลอดภาระ (X)

ติดภาระ (X)

การดำรงตำแหน�งระดับสูงทางราชการ / การเมือง
ทานมีความเกี่ยวของกับผูดำรงตำแหน�งหัวหนาสวนราชการ ผูบัญชาการเหลาทัพ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ
ขาราชการการเมืองใชหรือไม (โปรดเลือก)
( ) ใช
( ) ไมใช ถาใชโปรดระบุขอมูลเพิ่มเติมดังตอไปนี้
ช�อ...........................................................................................ตำแหน�ง.....................................................ความสัมพันธกับทาน..........................ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน�ง ตั้งแต......................ถึง......................

รายละเอียดหลักประกัน
ประเภทสิ่งปลูกสราง
บานเดี่ยว.................ชั้น
บานแฝด.................ชั้น
ทาวนเฮาส.................ชั้น
คอนโดมิเนียม/หองชุด
อ�นๆ.................................................
รายละเอียดหลักประกัน ช�อโครงการหมูบาน/คอนโดมิเนียม...............................................ช�อบริษทั (เจาของโครงการ)............................................เนือ้ ที.่ .................ต.ร.ว./ต.ร.ม. โฉนด/น ส 3 ก เลขที.่ ...................................
หองชุดเลขที.่ ..................................เลขที่ดิน.....................ที่อยูหลักประกัน เลขที่...................หมูที่...............หมูบาน/อาคาร..........................................................หอง................ตรอก/ซอย........................................
ถนน..........................................แขวง/ตำบล.................................................เขต/อำเภอ/กิ่งอำเภอ....................................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย.............................
ราคาซื้อขาย...................................บาท ชำระมัดจำ/เงินดาวนแลว...................................บาท ผูถือ/จะถือกรรมสิทธิ์
ผูกูหลัก
ผูกูรวม
อ�นๆ ระบุช�อ.............................................................
อายุสิ่งปลูกสราง................ป ช�อโบรคเกอร (กรณีบานมือสอง)........................................................................ ช�อผูรับเหมา (กรณีกอสรางบาน)..................................................................................................
PFS_401TH_20191206-V1.3
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รายละเอียดผูกูรวม / ผูค้ำประกัน / ผูสมัครบัตรเครดิต

นาย
นาง
นางสาว
อ�นๆ...........................................................ช�อ - นามสกุล (ภาษาไทย)........................................................................................................................
Mr.
Mrs.
Ms.
Other.........................................................ช�อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................
ความสัมพันธผูกู....................................วัน/เดือน/ปเกิด............./......................../................... อายุ.................ป บัตรประชาชนเลขที่
วันหมดอายุ................../................../..................สัญชาติ (Nationality)...........................................................................................Country.................................................................................................................
Passport Information (in case of foreigner) No. ..................................................................................ประเทศที่อยูอาศัย (Country of Residence).................................................................................
สถานภาพ
โสด
สมรสจดทะเบียน
สมรสไมจดทะเบียน
หยา
หมาย
อ�นๆ (ระบุ).................................................................
ช�อ - นามสกุลคูสมรส (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................จำนวนบุตร................คน สถานที่ทำงานคูสมรส............................................................................
ตำแหน�ง....................................................................................โทรศัพท.........................................................................................................โทรศัพทเคล�อนที่......................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่............................. หมูที่.............หมูบาน/อาคาร..................................................ชั้น.........หอง................ตรอก/ซอย......................................ถนน....................................................
แขวง/ตำบล...............................................................................เขต/อำเภอ/กิ่งอำเภอ............................................................จังหวัด......................................................................รหัสไปรษณีย................................
ที่อยูปจจุบันของผูกู (ที่ติดตอได)
ตามทะเบียนบาน
อ�นๆ.....................................เลขที่...............หมูที่.............หมูบาน/อาคาร...................................................................ชั้น..................
หอง.............ตรอก/ซอย.............................ถนน......................................................................แขวง/ตำบล...............................................................เขต/อำเภอ/กิง่ อำเภอ...................................................................
จังหวัด...............................................................................รหัสไปรษณีย..................................................โทรศัพท.............................................................................โทรสาร...................................................................
E-mail Address (กรอกตัวพิมพใหญ)
โทรศัพทเคล�อนที่
(กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพทเคล�อนที่และที่อยูอีเมลของทาน เพ�อรับขาวสารและขอมูลเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตางๆ จากธนาคาร)

บานพักอาศัยเปน
ของตนเอง/คูสมรส (ปลอดภาระ)
ของบิดา/มารดา
ผอนชำระเดือนละ..........................................................บาท
อาศัยอยูกับบุคคลอ�นระบุ.............................................................
ประเภทของบานพักอาศัย
บานเดี่ยว
บานแฝด
ทาวนเฮาส
คอนโดมิเนียม
อาคารพาณิชย
อาศัยอยูเปนเวลา..........................ป.................เดือน
ระดับการศึกษาสูงสุด
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญา
ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

บานเชา เชาอยูเดือนละ...............................บาท
อ�นๆ.................................................................
อ�นๆ.................................................................
ปริญญาเอก

อ�นๆ............................................

อาชีพ / รายไดของผูกูรวม / ผูค้ำประกัน / ผูสมัครบัตรเครดิต
พนักงานบริษัท
ขาราชการ
สาขาอาชีพ

วิชาชีพอิสระ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เจาของกิจการ
แมบาน
ผูมีรายไดหลักจากคาคอมมิชชั่น
ทหาร/ตำรวจ
ไมไดทำงาน
อ�นๆ.........................................................................
ครู/อาจารย
ตำรวจ/ทหาร
สถาปนิก
วิศวกร
ทนายความ
ผูพิพากษา/ อัยการ
แพทย
พยาบาล
เภสัชกร
พนักงานขาย
อ�นๆ.........................................................................
ลักษณะธุรกิจ
รานคาปลีก
รานคาสง
ผูผลิต
บริการ
ประเภทธุรกิจ
ขนสง
เฟอรนิเจอร/โรงเล�อย
เวชภัณฑ/โรงพยาบาล/คลีนิก
เกษตรกรรม
เกษตรแปรรูป
อาหาร/เคร�องด�ม
ยานพาหนะ/อะไหล
ปโตรเคมีและผลิตภัณฑ
รานสะดวกซื้อ
การส�อสาร/เคร�องมือส�อสาร
เคมีภัณฑ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส/เคร�องใชไฟฟา
สาธารณูปโภค/ไฟฟา
พลาสติก
อัญมณี/เคร�องประดับ
โรงแรม/รานอาหาร
บันเทิง/บริการ/การศึกษา
กระดาษ/สิ่งพิมพ
เคร�องจักร/ผลิตภัณฑโลหะ
ธุรกิจการเงิน/โรงรับจำนำ
สิ่งทอ
อสังหาริมทรัพย/พัฒนาที่ดิน
รับเหมากอสราง
วัสดุกอสราง (เหล็ก/แกว/กระเบื้อง/กระจก)
อ�นๆ (เหมืองแร/ผลิตภัณฑหนัง/รองเทา/ของเลนเด็ก) หรือ โปรดระบุ..........................................................................................................................
สถานที่ทำงาน ช�อสถานที่ทำงาน..........................................................................................................อาคาร......................................................ชั้น..............แผนก/ฝาย................................................................
เลขที่........................หมูที่....................ตรอก/ซอย..........................................................ถนน.................................................................................แขวง/ตำบล.....................................................................................
เขต/อำเภอ/กิ่งอำเภอ.........................................................จังหวัด................................................................รหัสไปรษณีย...................................................โทรศัพท..........................................................................
โทรศัพทเคล�อนที่..........................................................................โทรสาร..........................................................................ประเภทธุรกิจ........................................................................................................................
ตำแหน�ง......................................................................อายุงาน..............ป
ระดับตำแหน�งงาน :
ผูบริหารระดับสูง
ผูบริหารระดับกลาง
พนักงาน/ลูกจาง
หากอายุงานไมถึง 2 ป โปรดระบุ ช�อที่ทำงานกอนหนานี้.................................................................................................................................ประเภทธุรกิจ..................................................................................
ตำแหน�ง.....................................................อายุงาน..............ป โทรศัพท................................... ระดับตำแหน�งงาน
ผูบริหารระดับสูง
ผูบริหารระดับกลาง
พนักงาน/ลูกจาง
กรณีผูกูรวม/ผูค้ำประกันมิไดประกอบอาชีพหรือประกอบอาชีพอิสระ และไมไดระบุสถานที่ทำงานไว ธนาคารจะถือวาสถานที่ทำงานของผูกูรวม/ผูค้ำประกัน คือที่อยูที่ติดตอไดในปจจุบันของผูกูรวม/
ผูค้ำประกัน ทั้งนี้ เวนแตผูกูรวม/ผูค้ำประกันจะไดแจงเปนอยางอ�นใหธนาคารทราบเปนลายลักษณอักษร
ขาพเจาตกลงและรับทราบวาขอมูลทีเ่ กีย่ วกับช�อและทีอ่ ยูสถานทีท่ ำงานผูกูรวม/ผูค้ำประกันทีผ่ กูู รวม/ผูค้ำประกันไดแจงไวกับธนาคารในครัง้ ลาสุดนัน้ เปนขอมูลทีถ่ กู ตองและเปนปจจุบนั และธนาคารมีสทิ ธิ
ปรับปรุงขอมูลทีผ่ กูู รวม/ผูค้ำประกันไดใหไวในคราวกอนหนานัน้ ใหเปนปจจุบนั ตามขอมูลที่ไดรับครัง้ ลาสุดดังกลาว ทัง้ นี้ เวนแตผูกูรวม/ผูค้ำประกันจะไดแจงเปนอยางอ�นใหธนาคารทราบเปนลายลักษณอักษร
รายไดหลักของผูกู
กรณีผูมีเงินเดือนประจำ : รายไดประจำ..........................................................บาท/เดือน
กรณีผูประกอบอาชีพอิสระ : รายได..................................................บาท/เดือน
กรณีผประกอบการธุ
ู
รกิจสวนตัว : ยอดขายจากธุรกิจ..........................................บาท/เดือน
กำไรสุทธิ................................................................................................บาท/เดือน
รายไดอ�นของผูกู (พรอมเอกสารประกอบ เชน ภงด. 50 ทวิ เปนตน)
เงินโบนัส ตอเดือน.....................................................................................................บาท
คาคอมมิชชั่น ตอเดือน......................................................................................................บาท
รายไดอ�นๆ (โปรดระบุ)
1. ......................................................................................จำนวน...........................................บาท/เดือน
แหลงที่มา (ระบุ)............................................................................................................................
2. ......................................................................................จำนวน...........................................บาท/เดือน
แหลงที่มา (ระบุ)............................................................................................................................
วิธีรับเงินเดือน
เงินสด
เช็ค
บัญชีเงินเดือนธนาคารยูโอบี
บัญชีเงินเดือนธนาคาร....................................................เลขที่บัญชี..................................................................
รายการทรัพยสิน ปจจุบัน เปนลูกคาธนาคารยูโอบีหรือไม
ยังไมไดเปน
เปน ใชบริการมานาน..................ป PVB AUM
3-10 ลานบาท
>10 ลานบาท
บัญชีเงินฝาก (โปรดระบุสถาบันการเงิน) / กองทุนที่ใชอยู / ทรัพยสินอ�นๆ
ประเภท (บัญชีเงินฝาก / ที่ดิน / บาน / รถยนต / พันธบัตร / กองทุนรวม / อ�นๆ)
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การดำรงตำแหน�งระดับสูงทางราชการ / การเมือง
ทานมีความเกี่ยวของกับผูดำรงตำแหน�งหัวหนาสวนราชการ ผูบัญชาการเหลาทัพ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ
ขาราชการการเมืองใชหรือไม (โปรดเลือก)
( ) ใช
( ) ไมใช ถาใชโปรดระบุขอมูลเพิ่มเติมดังตอไปนี้
ช�อ...........................................................................................ตำแหน�ง................................................................ความสัมพันธกับทาน..........................ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน�ง ตั้งแต......................ถึง.................

บุคคลที่ลูกคาอนุญาตใหธนาคารติดตอในกรณีที่ ไมสามารถติดตอกับลูกคาได เพ�อติดตามเกี่ยวกับการชำระหนี้ของลูกคา
ช�อ – นามสกุล......................................................................................................................................................ความสัมพันธ....................................................ที่อยูเลขที่..............................หมูที่.............................
ตรอก/ซอย.....................................................................ถนน......................................................................แขวง/ตำบล...........................................................เขต/อำเภอ/กิ่งอำเภอ....................................................
จังหวัด..................................................................................รหัสไปรษณีย.......................................โทรศัพท............................................................................โทรสาร............................................................................
โทรศัพทเคล�อนที่

-

-

E-mail Address (กรอกตัวพิมพใหญ)

(กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพทเคล�อนที่และที่อยูอีเมลของทาน เพ�อรับขาวสารและขอมูลเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตางๆ จากธนาคาร)

ขอควรระวัง!! • การทำประกันไมมีผลตอการอนุมตั สิ นิ เช�อ (ยกเวนประกันอัคคีภยั )
• ลูกคามีสทิ ธิเลือกทำประกันอัคคีภยั กับบริษทั ประกันภัยทีธ่ นาคารเสนอหรือบริษทั ประกันอ�นใดก็ได ตามความสมัครใจของลูกคา
• หากผิดนัดชำระ จะถูกคิดดอกเบี้ยสูงสุด และอาจมีคาทวงหนี้
• ลูกคาควรเขาใจผลิตภัณฑและเง�อนไขกอนตัดสินใจลงช�อ หากสงสัยสามารถติดตอเจาหนาที่ หรือ Call Center
• ลูกคาตองขีดครอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง พรอมกับเขียนขอความกำกับวา “ใชทำธุรกรรมกับธนาคารยูโอบีเทานั้น”
กอนลงลายมือช�อรับรองสำเนา
ในชวงระยะเวลา 2 เดือนกอนหนาจนถึงวันทีย่ น� ขอสินเช�อกับธนาคารครัง้ นี้ ขาพเจามีสิ นิ เช�อเพ�อทีอ่ ยูอาศัยหลังใหม และ/หรือทีอ่ ยูระหวางย�นคำขอสินเช�อเพ�อทีอ่ ยูอาศัยกับสถาบันการเงินอ�น
หรือหน�วยงานอ�นใดที่มิใชสถาบันการเงินหรือไม
ผูกูหลัก
ไมมี
มี จำนวน ................ หลัง กับสถาบันการเงินใดบาง (โปรดระบุ) 1..…………….………..………..…........... 2..…………….………..………..…........... 3..…………….………..………..…...........
ผูกูรวม
ไมมี
มี จำนวน ................ หลัง กับสถาบันการเงินใดบาง (โปรดระบุ) 1..…………….………..………..…........... 2..…………….………..………..…........... 3..…………….………..………..…...........
หากภายหลังปรากฏวาขอมูลที่ขาพเจาใหไวไมครบถวนหรือไมถูกตอง ธนาคารอาจปรับลดวงเงินหรือปฏิเสธการใหวงเงินสินเช�อนี้ ได

ลงช�อ........................................................................

ลงช�อ........................................................................

(....................................................................................................)

(....................................................................................................)

(ผูกู และ /หรือผูสมัครบัตรเครดิต)

(ผูกูรวม / ผูค้ำประกัน / ผูสมัครบัตรเครดิต)

4) บัตรเครดิต (การสมัครบัตรเครดิตไมไดมีผลตอการอนุมัติสินเช�อบาน)
ผูสมัครบริการสินเช�อบาน (ทั้งผูกูและผูกูรวม) ที่มีความประสงคในการสมัครบัตรเครดิตยูโอบี กรุณาเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่ตองการสมัครดังตอไปนี้
สำหรับผูกู
ขาพเจามีความประสงคในการสมัครบัตรเครดิตยูโอบี คือ
ยูโอบี พรีวไิ มลส ในกรณีทข่ี าพเจาไมผานเกณฑการอนุมตั บิ ตั รเครดิตยูโอบี พริวไิ มลส ขาพเจายินดีรบั บัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร แพลทินมั
(รายไดขัน้ ต่ำ 70,000 บาท/เดือน)
ยูโอบี เลดี้ โซลิแทร ในกรณีทข่ี าพเจาไมผานเกณฑการอนุมตั บิ ตั รเครดิตยูโอบี เลดี้ โซลิแทร ขาพเจายินดีรบั บัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ แพลทินมั
(รายไดขัน้ ต่ำ 30,000 บาท/เดือน)
สำหรับผูกูรวม

ขาพเจามีความประสงคในการสมัครบัตรเครดิตยูโอบี คือ

ยูโอบี พรีวไิ มลส ในกรณีทข่ี าพเจาไมผานเกณฑการอนุมตั บิ ตั รเครดิตยูโอบี พริวไิ มลส ขาพเจายินดีรบั บัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร แพลทินมั
(รายไดขัน้ ต่ำ 70,000 บาท/เดือน)
ยูโอบี เลดี้ โซลิแทร ในกรณีทข่ี าพเจาไมผานเกณฑการอนุมตั บิ ตั รเครดิตยูโอบี เลดี้ โซลิแทร ขาพเจายินดีรบั บัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ แพลทินมั
(รายไดขัน้ ต่ำ 30,000 บาท/เดือน)
หมายเหตุ : ธนาคารจะทำการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตตามใบสมัครนี้ ตอเม�อบริการสินเช�อบานของทานไดรับการอนุมัติแลวเทานั้น

ยูโอบี พรีเฟอร แพลทินมั
(รายไดขัน้ ต่ำ 15,000 บาท/เดือน)
ยูโอบี เลดี้ แพลทินมั
(รายไดขัน้ ต่ำ 15,000 บาท/เดือน)
ยูโอบี โยโล แพลทินมั
(รายไดขัน้ ต่ำ 15,000 บาท/เดือน)
ยูโอบี พรีเฟอร แพลทินมั
(รายไดขัน้ ต่ำ 15,000 บาท/เดือน)
ยูโอบี เลดี้ แพลทินมั
(รายไดขัน้ ต่ำ 15,000 บาท/เดือน)
ยูโอบี โยโล แพลทินมั
(รายไดขัน้ ต่ำ 15,000 บาท/เดือน)

ขอควรระวัง!! • บัตรเครดิตมีดอกเบีย้ หากจายไมครบหรือจายชา จะถูกเรียกเก็บดอกเบีย้ และคาธรรมเนียม ลูกคาตองเขาใจผลิตภัณฑและเง�อนไขกอนลงนาม
• ลูกคาตองขีดครอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง พรอมกับเขียนขอความกำกับวา “ใชทำธุรกรรมกับธนาคารยูโอบีเทานั้น”
กอนลงลายมือช�อรับรองสำเนา

ลงช�อ........................................................................

ลงช�อ........................................................................

(....................................................................................................)

(....................................................................................................)

(ผูกู และ ผูสมัครบัตรเครดิต)

(ผูกูรวม / ผูค้ำประกัน / ผูสมัครบัตรเครดิต)

ขอมูลทางกฎหมายสำหรับผูสมัครสินเช�อบาน และ / หรือบัตรเครดิต
1) ขาพเจา (หมายรวมถึงผูกู/ผูกูรวม/ผูค้ำประกัน/ผูสมัครบัตรเครดิต เวนแตกำหนดเปนอยางอืน่ โดยเฉพาะ) รับรองวาขอมูลทีใ่ หไวทัง้ หมดเปนความจริงและ
ทราบวาธนาคารอาจปฏิเสธ/ระงับการพิจารณาใบสมัครนี้ ในกรณีทข่ี อมูลทีไ่ ดใหไวกับธนาคารขางตนใดๆ มีการเปลีย่ นแปลงแกไข ขาพเจาตกลงทีจ่ ะแจง
ใหธนาคารทราบโดยไมชักชา
2) ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ขาพเจาตกลงและยินยอมใหธนาคาร พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคาร มีสิทธิที่จะเก็บรวบรวม ใช ให รับสง
เปดเผย และเขาถึงขอมูลสวนบุคคล ขอมูลสินเชื่อ/บริการ ประวัติ สถานะขอมูลอิเล็กทรอนิกสอื่นรวมทั้งขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับขาพเจาตามที่
ธนาคารเห็นสมควรใหแกบริษทั แม บริษทั รวม บริษทั ยอย บริษทั ในกลุม บริษทั ในเครือของธนาคาร สำนักงานสาขาของบริษทั ดังกลาวทัง้ หมด ทัง้ ทีต่ ง้ั
อยูในประเทศและ/หรือตางประเทศ รวมถึงกรรมการ ลูกจาง ผูรับจาง ผูแทน ตัวแทน ผูตรวจสอบบัญชี ผูประเมิน และผูประกอบวิชาชีพในการใหคำ
ปรึกษาดานตางๆ ของบริษัทดังกลาว [ผูค้ำประกัน ผูจำนอง ผูจำนำ ผูใหหลักประกัน(ในกรณีที่ไมใชบุคคลเดียวกันกับผูกู)] ผูรับโอนสิทธิหนวยงาน
ของรัฐและหนวยงานกำกับดูแลซึ่งมีขอบเขตอำนาจเหนือธนาคารหรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีนิติสัมพันธกับธนาคารหรือขาพเจา เพื่อวัตถุประสงคในการ
วิเคราะหพิจารณาใหสินเชือ่ ปรับปรุงโครงสรางหนี้ ตออายุ ทบทวนวงเงินสินเชือ่ ประมวลผลขอมูลสินเชือ่ ในทุกคราว หรือเพือ่ วัตถุประสงคอืน่ ตามที่
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ขอมูลทางกฎหมายสำหรับผูสมัครสินเช�อบาน และ / หรือบัตรเครดิต (ตอ)
กฎหมายกำหนด รวมถึงเพือ่ การดำเนินธุรกิจ บริหารจัดการธุรกิจทุกประเภทของธนาคาร การแจง/เรียกเก็บหนี้ ทวงถาม การทำสถิติ วางแผนการตลาด
การโอนสิทธิหนาที่ รวมทั้งการใหบริการใดๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหธนาคารสามารถใหบริการแกขาพเจาไดอยางเปนธรรมและตอเนื่อง
ขาพเจาตกลงใหธนาคาร พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารเก็บรวบรวม ใช ให รับสง เปดเผย และเขาถึงขอมูลสินเชือ่ /บริการ ประวัติ สถานะขอมูล
อิเล็กทรอนิกสอืน่ รวมทัง้ ขอมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับขาพเจา เพือ่ การเสนอสินคาและบริการของธนาคาร
ขาพเจาใหความยินยอมนีไ้ วเพือ่ ใหการดำเนินการขางตนทุกคราวชอบดวยกฎหมาย
3) ภายในขอบเขตทีก่ ฎหมายกำหนด ขาพเจาตกลงใหธนาคาร หรือบุคคลอืน่ ซึง่ ธนาคารมอบหมาย หรือบุคคลทีธ่ นาคารมอบหมายไดจัดหาเพิม่ เติมเปนผูติดตอ
สงหนังสือ คำบอกกลาว ใบแจงหนี้ ติดตาม ทวงถาม สงใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารอืน่ ๆใหขาพเจา หรือบุคคลซึง่ ขาพเจาไดระบุไวในใบสมัครเพือ่ การดังกลาว
ตามที่ขาพเจาอนุญาตไวใบสมัครไปยังที่อยูที่บาน ที่ทำงาน E-mail Address หรือในขอมูลใดๆที่ใหไวกับธนาคาร เพื่อใหติดตอผานทางจดหมาย
โทรศัพทมือถือ E-mail อินเตอรเน็ต หรือใชระบบขอมูลอิเล็กทรอนิกสอืน่ ๆ หรือวิธอี น่ื ใด ในเวลาและความถีท่ เ่ี หมาะสมหรือตามขอมูลหรือสถานทีซ่ ง่ึ
ขาพเจาแจงเปลีย่ นแปลงผานบริการธนาคารทางโทรศัพทหรือชองทางอืน่ ทีธ่ นาคารเปดใหบริการเปนตน หากขาพเจาทำรายการใดผานชองทางดังกลาว
ขาพเจาตกลงผูกพันตามเงือ่ นไขการใชบริการดังกลาวทุกประการ โดยใหธนาคารจัดเก็บ เปลีย่ น เพิม่ ทีอ่ ยู ทีท่ ำงาน ทีต่ ดิ ตอ หรือขอมูลอืน่ ๆ ไดทันทีโดย
ไมตองทำหลักฐานยืนยันอีกเวนแตธนาคารจะรองขอ
4) ขาพเจายินดี และมีความประสงคขอรับขอมูลขาวสารบริการประเภทตางๆ ของธนาคารผานชองทางการสือ่ สารทุกชนิด ทุกประเภท หรือติดตอทาง
โทรศัพทตามหมายเลขโทรศัพทที่ขาพเจาไดใหไวกับทางธนาคาร และยินดีใหพนักงานธนาคารระดับผูจัดการแผนกหรือเทียบเทามีหนาที่ดูแลและ
ใหบริการลูกคารับฟงการสนทนาดังกลาวได ทั้งนี้ เพื่อนำขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของธนาคารที่มีใหลูกคาดีขนึ้
5) หากขาพเจาไดรับบัตร/ตออายุ/ยกระดับ/ลดระดับ/เปลีย่ นบัตรเครดิตเมือ่ ใดก็ตาม ขาพเจาตกลงผูกพันปฏิบตั ติ ามขอกำหนดและเงือ่ นไข การใชบัตรเครดิต
ทัง้ ทีม่ อี ยูแลวในปจจุบนั และทีจ่ ะแกไขเปลีย่ นแปลงไปในอนาคต ทัง้ นีก้ ารแกไขเปลีย่ นแปลงดังกลาวจะตองเปนไปตามขอกำหนดและเงือ่ นไขการใช
บัตรเครดิต ขาพเจาตกลงรับผิดชอบชำระหนีท้ ง้ั หมดอันเนือ่ งมาจากการมีและ/หรือใชบัตรเครดิต
หากขาพเจาไดรับอนุมตั สิ นิ เชือ่ /บัตร/ตออายุ/ ตามเงือ่ นไขการใชสินเชือ่ บานและ/หรือบัตรเครดิต เมือ่ ใดก็ตาม ขาพเจาตกลงผูกพันปฏิบตั ติ ามขอกำหนด
และเงือ่ นไขการใชสินเชือ่ ดังกลาวทัง้ ทีม่ อี ยูแลวในปจจุบนั และทีจ่ ะแกไขเปลีย่ นแปลงไปในอนาคต ทัง้ นีก้ ารแกไขเปลีย่ นแปลงดังกลาวจะตองเปนไป
ตามขอกำหนดและเงื่อนไขการใชสินเชื่อบานและ/หรือบัตรเครดิต ขาพเจา (ในฐานะผูกู) ตกลงรับผิดชอบชำระหนี้ทั้งหมดอันเนื่องมาจากการใช
สินเชือ่ บานและ/หรือบัตรเครดิต
6) ขาพเจาตกลงปฏิบตั แิ ละชำระหนีใ้ หเปนไปตามขอกำหนด และเงือ่ นไขของการใชสินเชือ่ บานและ/หรือบัตรเครดิต ทัง้ ทีม่ อี ยูแลวในปจจุบนั และทีจ่ ะแกไข
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ทั้งนี้การแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะตองเปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไขการใชสินเชื่อบานและ/หรือบัตรเครดิต
7) ขาพเจาตกลงใหความยินยอมนีไ้ วเพือ่ ใหการกระทำดังกลาวขางตน ทัง้ ทีไ่ ดกระทำไปกอนแลว หรือในขณะนี้ หรือทีจ่ ะไดกระทำใหอนาคตทุกคราวเปน
การกระทำโดยชอบดวยกฎหมาย
8) ขาพเจายินยอมใหธนาคารทำการยกเลิกวงเงินสินเชือ่ และ/หรือบัตร หากขาพเจาไมเปดใชวงเงินสินเชือ่ /เปดใชบัตรภายใน 12 เดือนนับจากทีว่ นั ทีไ่ ดรับอนุมตั ิ
9) ขาพเจาไดรับตารางเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑของสินเชือ่ บานและ/หรือบัตรเครดิต เรียบรอยแลว และทัง้ นีข้ าพเจาไดอานขอกำหนดและเงือ่ นไขการใช
บริการสินเชื่อบานและ/หรือบัตรเครดิต ที่แนบมานี้โดยครบถวนทุกประการ และตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตนตามขอกำหนดและเงื่อนไขการ
ใชสินเชื่อบานและ/หรือบัตรเครดิต ดังกลาว ตลอดจนขอกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารจะแกไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ภายหนาทุกประการทั้งนี้การ
แกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะตองเปนไปตามขอกำหนดและเงื่อนไขการใชสินเชื่อบานและ/หรือบัตรเครดิต
10) ขาพเจาตกลงวาธนาคารมีสทิ ธิทจ่ี ะระงับ เปลีย่ นแปลงคุณสมบัติ และเอกสารการสมัครขางตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา และการอนุมตั ขิ น้ึ อยู
กับดุลพินจิ ของธนาคาร ผูสมัครสามารถขอคืนเอกสารประกอบการยืน่ ขอใชสินเชือ่ บานและ/หรือบัตรเครดิตภายใน 1 เดือน หลังจากทีธ่ นาคารออกผล
การพิจารณาใบสมัครแลว อยางไรก็ตามธนาคารมีสิทธิถายสำเนาเอกสารเก็บไวเพื่อการปฏิบัติตามหนาที่ของธนาคารตามกฎหมายตางๆ
11) เพื่อประโยชนในการควบคุมและประมวลผลขอมูลของบริษัทขอมูลเครดิตซึ่งธนาคารเปนสมาชิก หลังจากที่ขาพเจาไดรับอนุมัติสินเชื่อ/บัตรเครดิต
จากธนาคารแลว ธนาคารจะนำสงขอมูลการใชสินเชือ่ /บัตรเครดิต ของขาพเจาทีม่ อี ยูกับธนาคารใหแกบริษทั ขอมูลเครดิตซึง่ ธนาคารเปนสมาชิกทราบ
12) สิทธิประโยชนตางๆสำหรับลูกคา ทีร่ ะบุไวในคูมือสิทธิประโยชน ซึง่ สิทธิประโยชนดังกลาวทีท่ างธนาคารไดตกลงทำสัญญากับคูคานัน้ มีระยะเวลากำหนด
และอาจมีการเปลีย่ นแปลงได ดวยเหตุน้ี สิทธิประโยชนทีห่ มดอายุแลว ทานอาจจะไดหรือไมไดรับการทดแทนโดยสิทธิประโยชนทีเ่ ทาเดิมหรือเทียบเทา
13) ทัง้ นี้ โดยทีม่ ติ องคำนึงถึงขอตกลงและเงือ่ นไขใดๆ ภายใตหนังสือฉบับนี้ ธนาคารมีสทิ ธิทจ่ี ะดำเนินการใดๆ ตามทีเ่ ห็นสมควรเพือ่ ใหธนาคารสามารถปฏิบตั ิ
ตามขอผูกพัน หรือขอกำหนดใดๆ ไมวาทีใ่ ชบังคับในประเทศไทย หรือประเทศอืน่ ใด ทีเ่ กีย่ วกับการสืบหา การสืบสวน และการปองกันอาชญากรรม
ทางการเงิน ซึง่ รวมถึงการฉอโกง การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย การใหสินบน การทุจริต หรือการหนีภาษีอากร หรือการ
บังคับใชมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจหรือการคาใดๆ (“อาชญากรรมทางการเงิน”)
ขาพเจาเขาใจและเห็นดวยวา หากมีกจิ กรรม การกระทำ หรือสถานการณใดๆ ทีข่ าพเจาไดเขาไปมีสวนเกีย่ วของ (ไมวาทางตรงหรือทางออม) ซึง่ อาจจะ
ทำใหธนาคารมีความเสีย่ งทางดานกฎหมาย หรือดานชือ่ เสียง หรือตกอยูใตสภาพบังคับทางกฎระเบียบ หรือการบังคับใชกฎหมาย ไมวาทีเ่ กิดขึน้ จริง
หรือทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ทัง้ นี้ ใหเปนไปตามดุลยพินจิ ของธนาคารแตเพียงผูเดียวและถือเปนทีส่ ดุ โดยธนาคารมีสทิ ธิทจ่ี ะดำเนินการดังตอไปนีใ้ นเวลาใดๆทันที
โดยไมจำตองแจงเหตุผล หรือบอกกลาวใหขาพเจาทราบ
(ก) ปดบัญชีทุกบัญชี และยกเลิกบริการทั้งหมดที่ขาพเจามีอยูกับธนาคาร
(ข) เลื่อน ยับยั้ง หรือปฏิเสธ การดำเนินการ หรือการหักบัญชีสำหรับการชำระเงินใดๆ การดำเนินการสำหรับคำสั่ง หรือการสมัครใชบริการ
หรือการใหบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
(ค) ยกเลิก และ/หรือ เรียกคืนเงินทดรองจาย หรือเงินกู เครดิต หรือสินเชือ่ ทางการเงินหรือการธนาคารอืน่ ใด ไมวาทัง้ หมดหรือบางสวน (ไมวาจะเปน
วงเงินที่สามารถยกเลิกไดหรือไมสามารถยกเลิกไดก็ตาม) การอำนวยความสะดวก การใหความชวยเหลือหรือบริการทางการเงิน และมีสิทธิ
เรียกใหขาพเจาชำระเงินที่คางชำระทั้งหมดคืน หรือ
(ง) รายงานและดำเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร
ขาพเจาตกลงและรับรองวาขาพเจาจะไมริเริ่ม มีสวนรวม หรือทำธุรกรรม (ไมวาทางตรงหรือทางออม) ที่อาจเกี่ยวของกับอาชญากรรมทางการเงิน
และตกลงทีจ่ ะปกปองมิใหธนาคารไดรับความเสียหาย รับผิดรับใช และดำเนินการใดๆ เพือ่ ใหธนาคารไดรับการชดเชย จากความรับผิด ขอเรียกรอง
ขอผูกพัน ความเสียหาย คาเสียหาย คาปรับ การดำเนินการ คำพิพากษา คดีความ ตนทุน (ซึง่ รวมถึงแตไมจำกัดเพียง ตนทุนทางดานกฎหมายอยาง
เต็มจำนวน) คาใชจาย และการเบิกจายใดๆ และทัง้ หมด ซึง่ ธนาคารอาจเสียหาย หรือไดรับ ทีเ่ กีย่ วของกับ หรือทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั ผิ ดิ ขอตกลง
และคำรับรองของขาพเจาในขอนี้
PFS_401TH_20191206-V1.3
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ขอมูลทางกฎหมายสำหรับผูสมัครสินเช�อบาน และ / หรือบัตรเครดิต (ตอ)
14) ธนาคารจะสือ่ สารหรือแจงขอมูลอันเปนสำระสำคัญของการเปลีย่ นแปลงขอกำหนด หรือ เงือ่ นไขใดๆของการใชสินเชือ่ บานและ/หรือบัตรเครดิต ทีช่ ดั เจน
ใหลูกคาทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนการเปลีย่ นแปลงดังกลาวจะมีผลบังคับใช และในกรณีทก่ี ารเปลีย่ นแปลงนัน้ มีผลกระทบตอการใชบริการ
ของลูกคา โดยทำใหลูกคาเสียประโยชนอยางมีนัยสำคัญหรือมีอุปสรรคเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ ลูกคามีสิทธิที่จะปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
กอนครบกำหนด 30 วันดังกลาวขางตน ทัง้ นี้ ในกรณีทล่ี กู คาไมไดปฏิเสธการเปลีย่ นแปลงภายในระยะเวลา 30 วันดังกลาว ใหถือวาลูกคายอมรับ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวตามที่ธนาคารไดแจงไปแลวนั้น ยกเวนกรณีที่อาจจะเกิดความเสียหายอยางมีนัยสำคัญแกธนาคาร หรือกรณีที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยจะไดกำหนดตอไป ธนาคารเพียงแตแจงการเปลีย่ นแปลงดังกลาวใหลูกคาทราบภายหลังไดในระยะเวลาที่เหมาะสม
15) ขาพเจาไดอานและเขาใจขอกำหนดเงือ่ นไขตางๆ และขอมูลทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับสินเชือ่ บาน และ/หรือบัตรเครดิตตามคำขอฉบับนีร้ วมทัง้ เอกสารอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวของแลวเห็นวาถูกตองตามเจตนาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อใหไวกับธนาคารเพื่อเปนหลักฐาน
ลงช�อ...................................................................................................
(....................................................................................................)

(ผูกู และ/หรือผูสมัครบัตรเครดิต)

ลงช�อ.............................................................................................................
(............................................................................................................)

(ผูกูรวม / ผูค้ำประกัน / ผูสมัครบัตรเครดิต)

หนังสือขออนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ความยินยอมนี้ ไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื1อ
ขาพเจายินดีใหธนาคารเปดเผยขอมูลของขาพเจาใหแก บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด/บริษัท หลักทรัพยจัดการ
กองทุนกรุงศรี จำกัด/บริษทั หลักทรัพย จัดการกองทุนอเบอรดีน จำกัด/บริษทั พรูเด็นเชียล ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)/บริษทั เอ็ม เอส ไอ จี
ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)/บริษัทแอกซาประกันภัย จำกัด (มหาชน)/บริษัทประกันภัย ไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน)/บริษัท เอ็ทนา
ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)/กลุมบริษทั ในเครือเอไอจี/บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จำกัด/บริษทั อาคเนยประกันภัย จำกัด/บริษทั ชับบสามัคคี
ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพือ่ วัตถุประสงคในการนำเสนอ และ ขายผลิตภัณฑกองทุนรวมและประกันภัย ประกันชีวติ ประเภทตางๆ ใหแก ขาพเจาได
ขาพเจารับทราบวา ขาพเจามีสทิ ธิทจ่ี ะแจงทางธนาคารผานศูนยบริการลูกคาธนาคารยูโอบีโทร. 0 2285 1555 เพือ่ ยกเลิกการใหความยินยอมนีไ้ ดในอนาคต
ขาพเจาไมยินดีใหเปดเผยขอมูลสวนตัวเพือ่ วัตถุประสงคดังกลาวขางตน
ลงช�อ..............................................................................วันที่....../......./.......
(....................................................................................................) ตัวบรรจง

(ผูกู และ/หรือผูสมัครบัตรเครดิต)

ลงช�อ..............................................................................วันที่....../......./.......
(....................................................................................................) ตัวบรรจง

(ผูกูรวม / ผูค้ำประกัน / ผูสมัครบัตรเครดิต)

Internal Use Only
Bank Branch (ระบุ code และช�อสาขา):_________________________________________________ Sale Employee ID: MS ______________ DS_______________
Sale Employee Bank Branch (ระบุ code และช�อสาขา โดยตองมีคาตรงกับ Bank Branch) :______________________ Referrer Employee ID (รหัสบุคคลอางอิง):________________
Work Place: (กรุณา tick เคร�องหมาย " / " หากเปน Top 3,000 กรุณาระบุ Code)
Top 3,000
ขาราชการ
รัฐวิสาหกิจ
อ�นๆ
ผูกู
Code
ผูกูหลัก
Code
ผูกูรวม 1
Code
ผูกูรวม 2

UOB Relationship ความสัมพันธลูกคากับธนาคาร: (กรุณา tick เคร�องหมาย " / ")
PV
CC
CM/CN
CB

CB = Corporate Banking, PV = Privilege Banking,
CC = Commercial Banking, CM/CN = Business Banking
Total Adjusted obligation (Loan) (โปรดระบุรายการทีข่ อ Adjust (Loan) เชน ปดหนี้ จำนวน 5,000 ใหระบุ " -5,000 " มีหนีเ้ งินกู ใน Pay slip 3,000 บาท ใหระบุ " +3,000 "
ผูกูหลัก
ผูกูรวม 1
ผูกูรวม 2
รายการ
ปดหนี้
หนี้ใน Payslip
ปดหนี้
หนี้ใน Payslip
ปดหนี้
หนี้ใน Payslip
+
+
+
1)
+
+
+
2)
+
+
+
3)
Total
Adjusted obligation (Card)
ผูกูหลัก
ผูกูรวม 1
ผูกูรวม 2
รายการ
1)
2)
3)
Total
Developer Dummy:
Tracking:
Scored Project:
Big-size developer
S000001: Balance Transfer Program
Non-Preferred (< 74, No Score)
Medium-size developer
S000002: International Home Loan
Preferred (Score ≥ 74 )
Other / Small-size developer
S000003: SE No Business Registration
Country of location (Property Location):
Property Category:
S000004: Police-Military Doctor/Nurse/Instructor
BKK & Vicinity
Normal
S000006: Housekeeper
Catchment Area
Resort Property
S000008: SE of Beauty/Hair Salon
Major Area
Pre-financed Project
Source code : ________________________
Other Province
Line Name ระบุเฉพาะกรณีพิเศษ เชน HL (ปตท.), HL (Chevron) เปนตน :_____________________________________________________________________________________
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หนังสือใหความยินยอมนำขอมูลที่ ไดรับจากบริษัทขอมูลเครดิต
มาใชจัดทำแบบจำลองดานเครดิต

ผูกู และ/หรือผูสมัครบัตรเครดิต
ทำที่.....................................................................................

สินเช�อบาน

สินเช�อบาน และบัตรเครดิต

วันที่.............เดือน...................................พ.ศ. 2 5

บุคคลธรรมดา
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ช�อ-นามสกุล..................................................................................................................................................
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่
สำหรับบุคคลตางดาว
หนังสือเดินทาง
อ�นๆ โปรดระบุ...............................................................................................

เลขที่ .........................................................................................................
เลขที่ .........................................................................................................

ขาพเจารับทราบและยินยอมใหธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ซึง่ เปนสมาชิกของบริษทั ขอมูลเครดิต นำขอมูลของขาพเจาที่ไดรับจากบริษทั
ขอมูลเครดิตเฉพาะสวนที่ไมสามารถระบุตัวตน เชน ช�อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน รวมถึงขอมูลอ�นใดที่สามารถระบุวาเปนขาพเจาได
ไปใชเปนปจจัยหนึ่งในการจัดทำแบบจำลองดานเครดิตตามที่กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตตามมาตรา 20/1*กำหนดเทานั้น
และใหคูฉบับ และบรรดาสำเนา ภาพถาย ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสารที่ไดทำซ้ำขึ้นจากหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ โดยการถายสำเนา
ถายภาพ หรือบันทึกไวไมวาในรูปแบบใดๆ ใหถือเปนหลักฐานในการใหความยินยอมของขาพเจาเชนเดียวกัน ทัง้ นี้ ขาพเจาในฐานะเจาของขอมูล
ทราบวาขาพเจามีสิทธิที่จะใหความยินยอมหรือไมก็ ได และเม�อใหความยินยอมแลว ขาพเจาจะแจงความประสงคไมใหความยินยอมอีกตอไปก็ ได
*มาตรา 20/1 สมาชิกอาจนำขอมูลของลูกคาของตนที่ไดรับจากบริษัทขอมูลเครดิตตามมาตรา 20 เฉพาะในสวนที่ไมมีขอมูลที่สามารถ
ระบุตวั ของเจาของขอมูลมาใชเปนปจจัยหนึง่ ในการจัดทำแบบจำลองดานเครดิตได โดยตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล
ใหสมาชิกใชแบบจำลองดานเครดิตที่ไดจัดทำตามวรรคหนึง่ เฉพาะเพ�อประโยชนในการวิเคราะหสินเช�อ การออกบัตรเครดิต และการบริหาร
ความเสีย่ งในกิจการของสมาชิกเทานัน้
ลงช�อ............................................................................................ ผู ใหความยินยอม
หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
ทำที่.................................................................................... วันที่................เดือน.................................พ.ศ. 25

บุคคลธรรมดา ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ช�อ-นามสกุล..................................................................................................................................................

วัน/เดือน/ปเกิด (พ.ศ.)

หมายเลขโทรศัพท.......................................................................

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่
สำหรับบุคคล
ตางดาว

หนังสือเดินทาง

เลขที่......................................................................................

อ�นๆ โปรดระบุ.......................................................... เลขที่......................................................................................

ขาพเจาตกลงยินยอมใหบริษทั ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด (บริษทั ) เปดเผยหรือใหขอมูลของขาพเจาแก ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ซึง่ เปน
สมาชิกหรือผู ใชบริการของบริษทั เพ�อประโยชนในการวิเคราะหสินเช�อ การออกบัตรเครดิต ตามคำขอสินเช�อ/ขอออกบัตรเครดิตของขาพเจาที่ใหไว
กับธนาคารดังกลาวขางตน รวมทั้งเพ�อประโยชนในการทบทวนสินเช�อ ตออายุสัญญาสินเช�อ/บัตรเครดิต การบริหารและปองกันความเสี่ยงตาม
ขอกำหนดของธนาคารแหงประเทศไทย และใหถือวาคูฉบับและบรรดา สำเนา ภาพถาย ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสารทีท่ ำสำเนาขึน้ จากหนังสือ
ใหความยินยอมฉบับนีโ้ ดยการถายสำเนา ถายภาพ หรือบันทึกไวไมวาในรูปแบบใดๆ เปนหลักฐานในการใหความยินยอมของขาพเจาเชนเดียวกัน

B11/2019

ลงช�อ……..........………………................................ผู ใหความยินยอม

ลงช�อ……..........……………….................................................. พยาน
(……..........……………….................................................)
โปรดเขียนช�อ-นามสกุลตัวบรรจง

หมายเหตุ : ขอมูลที่บริษัทเปดเผยใหแกสมาชิก หรือผูใชบริการเปนองคประกอบหนึ่งในการพิจารณาสินเช�อของสถาบันการเงิน แตการเปดเผยขอมูลดังกลาวเปนสิทธิ
ของเจาของขอมูลที่จะใหความยินยอมหรือไมก็ได

หนังสือใหความยินยอมนำขอมูลที่ ไดรับจากบริษัทขอมูลเครดิต
มาใชจัดทำแบบจำลองดานเครดิต

ผูกู และ/หรือผูสมัครบัตรเครดิต
ทำที่.....................................................................................

สินเช�อบาน

สินเช�อบาน และบัตรเครดิต

วันที่.............เดือน...................................พ.ศ. 2 5

บุคคลธรรมดา
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ช�อ-นามสกุล..................................................................................................................................................
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่
สำหรับบุคคลตางดาว
หนังสือเดินทาง
อ�นๆ โปรดระบุ...............................................................................................

เลขที่ .........................................................................................................
เลขที่ .........................................................................................................

ขาพเจารับทราบและยินยอมใหธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ซึง่ เปนสมาชิกของบริษทั ขอมูลเครดิต นำขอมูลของขาพเจาที่ไดรับจากบริษทั
ขอมูลเครดิตเฉพาะสวนที่ไมสามารถระบุตัวตน เชน ช�อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน รวมถึงขอมูลอ�นใดที่สามารถระบุวาเปนขาพเจาได
ไปใชเปนปจจัยหนึ่งในการจัดทำแบบจำลองดานเครดิตตามที่กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตตามมาตรา 20/1*กำหนดเทานั้น
และใหคูฉบับ และบรรดาสำเนา ภาพถาย ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสารที่ไดทำซ้ำขึ้นจากหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ โดยการถายสำเนา
ถายภาพ หรือบันทึกไวไมวาในรูปแบบใดๆ ใหถือเปนหลักฐานในการใหความยินยอมของขาพเจาเชนเดียวกัน ทัง้ นี้ ขาพเจาในฐานะเจาของขอมูล
ทราบวาขาพเจามีสิทธิที่จะใหความยินยอมหรือไมก็ ได และเม�อใหความยินยอมแลว ขาพเจาจะแจงความประสงคไมใหความยินยอมอีกตอไปก็ ได
*มาตรา 20/1 สมาชิกอาจนำขอมูลของลูกคาของตนที่ไดรับจากบริษัทขอมูลเครดิตตามมาตรา 20 เฉพาะในสวนที่ไมมีขอมูลที่สามารถ
ระบุตวั ของเจาของขอมูลมาใชเปนปจจัยหนึง่ ในการจัดทำแบบจำลองดานเครดิตได โดยตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล
ใหสมาชิกใชแบบจำลองดานเครดิตที่ไดจัดทำตามวรรคหนึง่ เฉพาะเพ�อประโยชนในการวิเคราะหสินเช�อ การออกบัตรเครดิต และการบริหาร
ความเสีย่ งในกิจการของสมาชิกเทานัน้
ลงช�อ............................................................................................ ผู ใหความยินยอม
หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
ทำที่.................................................................................... วันที่................เดือน.................................พ.ศ. 25

บุคคลธรรมดา ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ช�อ-นามสกุล..................................................................................................................................................

วัน/เดือน/ปเกิด (พ.ศ.)

หมายเลขโทรศัพท.......................................................................

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่
สำหรับบุคคล
ตางดาว

หนังสือเดินทาง

เลขที่......................................................................................

อ�นๆ โปรดระบุ.......................................................... เลขที่......................................................................................

ขาพเจาตกลงยินยอมใหบริษทั ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด (บริษทั ) เปดเผยหรือใหขอมูลของขาพเจาแก ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ซึง่ เปน
สมาชิกหรือผู ใชบริการของบริษทั เพ�อประโยชนในการวิเคราะหสินเช�อ การออกบัตรเครดิต ตามคำขอสินเช�อ/ขอออกบัตรเครดิตของขาพเจาที่ใหไว
กับธนาคารดังกลาวขางตน รวมทั้งเพ�อประโยชนในการทบทวนสินเช�อ ตออายุสัญญาสินเช�อ/บัตรเครดิต การบริหารและปองกันความเสี่ยงตาม
ขอกำหนดของธนาคารแหงประเทศไทย และใหถือวาคูฉบับและบรรดา สำเนา ภาพถาย ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสารทีท่ ำสำเนาขึน้ จากหนังสือ
ใหความยินยอมฉบับนีโ้ ดยการถายสำเนา ถายภาพ หรือบันทึกไวไมวาในรูปแบบใดๆ เปนหลักฐานในการใหความยินยอมของขาพเจาเชนเดียวกัน

B11/2019

ลงช�อ……..........………………................................ผู ใหความยินยอม

ลงช�อ……..........……………….................................................. พยาน
(……..........……………….................................................)
โปรดเขียนช�อ-นามสกุลตัวบรรจง

หมายเหตุ : ขอมูลที่บริษัทเปดเผยใหแกสมาชิก หรือผูใชบริการเปนองคประกอบหนึ่งในการพิจารณาสินเช�อของสถาบันการเงิน แตการเปดเผยขอมูลดังกลาวเปนสิทธิ
ของเจาของขอมูลที่จะใหความยินยอมหรือไมก็ได

สินเชื1อเพื1อที่อยู่อาศัย (UOB Home Loan)

Sales Sheet

สินเชื1อที่ธนาคารให้กู้ยืม เพื1อนำไปซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง หรือปลูกสร้างบ้าน หรือรับโอนสินเชื1อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื1น
(รีไฟแนนซ์) เพื1อใช้ในวัตถุประสงค์เพื1ออยู่อาศัยโดยลูกค้าต้องจำนองที่อยู่อาศัยดังกล่าวเป็นหลักประกันการให้สินเชื1อ อัตราดอกเบี้ย
มีทั้งแบบคงที่ และลอยตัว (ธนาคารฯ สามารถปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวได้ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดอนุญาตไว้)

ระยะเวลาการกู้ยืม
สูงสุด 30 ปี

วงเงินกู้ยืมและอัตราส่วนวงเงินกู้ยืม
สูงสุด ต่อหลักประกันร้อยละ 75 - 100 วงเงินกูย้ มื
ขั้นต่ำ 5 แสนบาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท
ตามหลักเกณฑ์ และเงื1อนไขธนาคาร

ประเภทของการ
ผ่อนชำระ

ผ่อนชำระทุกเดือน

(อายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี
สำหรับผู้มีรายได้ประจำ และ 75 ปี
สำหรับเจ้าของกิจการ)

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย นอกจากค่างวด
เริ่มสัญญา

ค่างวด

ค่าสำรวจ
และประเมิน
หลักประกัน

ครบปีที่ 3

ค่างวด

ค่าสำรวจ และประเมิน
หลักประกัน 3,210 บาท/แปลง

(ต่ออายุทุก 3 ปี)

ค่าตรวจงวดงาน
(กรณีกู้สร้างบ้าน)

535 บาท ต่องวด

(อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ ประเภทพื้นที่
และที่ตั้งหลักประกัน)

ค่าเบี้ย
ประกันภัย

ค่าใช้จ่ายอื1น

แตกต่างกัน ขึ้นกับปัจจัย เช่น
• ทุนประกัน
• มูลค่าทรัพย์สิน
• ระยะเวลา

(อาจมีค่างวดเพิ่มเติม)
หากขอสินเชือ
1 อืน
1 เพิม
่ เติม เช่น
สินเชื1อที่กู้เพิ่มเติมพร้อมกับ
ยอดที่รี ไฟแนนซ์มา/สินเชื1อ
เพื1อทำประกัน MRTA

(ไม่เกิน 10,000 บาท)

• กรณี ปิดก่อน 3 ปีแรกทั้งลูกค้าที่ ใช้ดอกเบี้ยลอยตัว หรือคงที่
• กรณี ลูกค้าที่ ใช้ดอกเบี้ยคงที่ 5 ปี และปิดก่อน 5 ปี
เบี้ยปรับ = ยอดสินเชื1อคงเหลือ ณ วันปิดบัญชี x อัตราปรับ
ตัวอย่าง วงเงินสินเชื1อ 1,000,000 บาท
ยอดสินเชื1อคงเหลือ 800,000 บาท
1 มี.ค. 60
วันเริ่มสัญญา

ค่าจดจำนอง
1% ของทุนจำนอง
ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
0.05%
ค่างวด ผ่านตัวแทน
ของวงเงินกู้
การรับชำระ

ตามประกาศธนาคาร คำนวณแบบ
รายวัน เป็นแบบลดต้นลดดอก
ตามยอดภาระหนี้คงเหลือของลูกค้า

ปิดบัญชีเพื1อ Re-Finance
มีเบี้ยปรับ 3% ของยอดคงเหลือ

ค่างวด
ค่าเบี้ยประกันภัย

(อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประเภท
พื้นที่ และที่ตั้งหลักประกัน)

อัตราดอกเบี้ย
และการคำนวณ

1 ธ.ค. 62
จ่ายเบี้ยปรับ
= 800,000 x 3%
วัน Re-finance
รวมระยะเวลากู้ 2 ปี 9 เดือน = 24,000 บาท
(ไม่ถึง 3 ปี)

- ค่าบริการขึน
้ อยูก
่ บ
ั ตัวแทนทีร
่ บ
ั ชำระ

หลักการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก

• ดอกเบี้ยคิดจากเงินต้นคงเหลือ
• ทำให้งวดแรกๆ มีดอกเบี้ยเยอะ
• ค่างวดช่วงแรก เมื1อตัดดอกเบี้ยแล้ว
จึงเหลือตัดเงินต้นได้น้อย

ค่างวด
เงินต้น
คงเหลือ
ดอกเบี้ย

สูตรการคำนวณ และตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยปกติ
คิดจากเงินต้นคงเหลือ และจำนวนวันในงวดนั้น

หากผิดนัด !!
ธนาคารสามารถเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 18% ได้ตั้งแต่ท่านเริ่มผิดนัด
โดยคิดจากยอดคงเหลือทั้งก้อน และท่านต้องชำระค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี)

ตัวอย่าง ลูกค้ามีสินเชื1อเงินกู้ คงเหลือเงินต้น 500,000 บาท สัญญาระบุต้องผ่อนชำระทุกวันที่ 1 ของเดือน อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยผิดนัด 18% ต่อปี
ลูกค้าชำระปกติงวด 1 มิ.ย. แต่ ในงวด 1 ก.ค. ลูกค้าไม่มาชำระ โดยมาชำระในวันที่ 10 ก.ค.

6%

ดอกเบี้ยปกติ = เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวัน
365
(1 -30 มิ.ย.) = (500,000 x 6% X 30) / 365 = 2,465.75 บาท
เพื1อประโยชน์สูงสุดกรุณาผ่อนชำระรายงวดให้ตรงวันที่กำหนด
หากชำระก่อนกำหนด อาจทำให้เกิดดอกเบี้ยจากวันที่ชำระก่อนกำหนด
จนถึงวันที่ครบกำหนดชำระได้

1 ก.ค.
ไม่มาชำระ

ผิดนัดชำระ
18%

10 ก.ค.
มาชำระ

ดอกเบี้ยผิดนัด = เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ยผิดนัด x จำนวนวันที่ผิดนัด
365
(1-9 ก.ค.) = (500,000 x 18% X 9 ) / 365 วัน = 2,219.18 บาท
รวมดอกเบี้ยที่
ดอกเบี้ยปกติ
ต้องชำระหากผิดนัด = 2,465.75 บาท

้ยผิดนัด
+ =ดอกเบี
2,219.18 บาท

= 4,684.93 บาท
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1 มิ.ย.
ชำระปกติ

1

สินเชื1อเพื1ออเนกประสงค์ (UOB Cash to Home)

แบบวงเงินกูม้ กี ำหนดระยะเวลา : สินเชือ1 ทีธ่ นาคารให้กยู้ มื โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์การกู้ โดยลูกค้าต้องจำนองทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็นหลักประกันการให้สนิ เชือ1 อัตราดอกเบีย้
มีทั้งแบบคงที่ และลอยตัว (ธนาคารฯ สามารถปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวได้ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดอนุญาตไว้)

ระยะเวลาการกู้ยืม
สูงสุด 30 ปี

วงเงินกู้ยืมและอัตราส่วนวงเงินกู้ยืม
สูงสุด ต่อหลักประกันร้อยละ 70 - 80 วงเงินกูย้ มื
ขั้นต่ำ 5 แสนบาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท
ตามหลักเกณฑ์ และเงื1อนไขธนาคาร

ประเภทของการ
ผ่อนชำระ

ผ่อนชำระทุกเดือน

(อายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี
สำหรับผู้มีรายได้ประจำ และ 75 ปี
สำหรับเจ้าของกิจการ)

อัตราดอกเบี้ย
และการคำนวณ

ตามประกาศธนาคาร คำนวณแบบ
รายวัน เป็นแบบลดต้นลดดอก
ตามยอดภาระหนี้คงเหลือของลูกค้า

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย นอกจากค่างวด
เริ่มสัญญา

ค่างวด

ครบปีที่ 3

ค่างวด

ค่าสำรวจ
และประเมิน
หลักประกัน

ค่าสำรวจ และประเมิน
หลักประกัน 3,210 บาท/แปลง

ค่าเบี้ย
ประกันภัย

แตกต่างกัน ขึ้นกับปัจจัย เช่น
• ทุนประกัน
• มูลค่าทรัพย์สิน
• ระยะเวลา

ค่างวด
ค่า(ต่เบีอ้ยอายุประกั
นภัย
ทุก 3 ปี)

(อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประเภท
พื้นที่ และที่ตั้งหลักประกัน)

(อาจมีค่างวดเพิ่มเติม)
หากขอสินเชื1ออื1นเพิ่มเติม
เช่น สินเชื1อเพื1อ
ทำประกัน MRTA

ลูกค้าปิดบัญชีเพื1อ Re-Finance
ในช่วง 3 ปีแรก ไม่มีเบี้ยปรับ

ค่าจดจำนอง
1% ของทุนจำนอง
ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
0.05%
ค่างวด ผ่านตัวแทน
ของวงเงินกู้
การรับชำระ

ค่าใช้จ่ายอื1น

(ไม่เกิน 10,000 บาท)

- ค่าบริการขึน
้ อยูก
่ บ
ั ตัวแทนทีร
่ บ
ั ชำระ

หลักการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก

• ดอกเบี้ยคิดจากเงินต้นคงเหลือ
• ทำให้งวดแรกๆ มีดอกเบี้ยเยอะ
• ค่างวดช่วงแรก เมื1อตัดดอกเบี้ยแล้ว
จึงเหลือตัดเงินต้นได้น้อย

ค่างวด
เงินต้น
คงเหลือ
ดอกเบี้ย

สูตรการคำนวณ และตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยปกติ

คิดจากเงินต้นคงเหลือ และจำนวนวันในงวดนั้น

หากผิดนัด !!

ธนาคารสามารถเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 18% ได้ตั้งแต่ท่านเริ่มผิดนัด
โดยคิดจากยอดคงเหลือทั้งก้อน และท่านต้องชำระค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี)

ตัวอย่าง ลูกค้ามีสินเชื1อเงินกู้ คงเหลือเงินต้น 500,000 บาท สัญญาระบุต้องผ่อนชำระทุกวันที่ 1 ของเดือน อัตราดอกเบี้ย 6.5% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยผิดนัด 18% ต่อปี
ลูกค้าชำระปกติงวด 1 มิ.ย. แต่ ในงวด 1 ก.ค. ลูกค้าไม่มาชำระ โดยมาชำระในวันที่ 10 ก.ค.
ผิดนัดชำระ

6.5%

ดอกเบี้ยปกติ = เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวัน
365
(1 -30 มิ.ย.) = (500,000 x 6.5% X 30) / 365 = 2,671.23 บาท
เพื1อประโยชน์สูงสุดกรุณาผ่อนชำระรายงวดให้ตรงวันที่กำหนด
หากชำระก่อนกำหนด อาจทำให้เกิดดอกเบี้ยจากวันที่ชำระก่อนกำหนด
จนถึงวันที่ครบกำหนดชำระได้

1 ก.ค.
ไม่มาชำระ

18%

10 ก.ค.
มาชำระ

ดอกเบี้ยผิดนัด = เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ยผิดนัด x จำนวนวันที่ผิดนัด
365
(1-9 ก.ค.) = (500,000 x 18% X 9 ) / 365 วัน = 2,219.18 บาท
รวมดอกเบี้ยที่ ดอกเบี้ยปกติ
ต้องชำระหากผิดนัด = 2,671.23 บาท

้ยผิดนัด
+ =ดอกเบี
2,219.18 บาท = 4,890.41 บาท
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1 มิ.ย.
ชำระปกติ

2

สินเชื1อเพื1ออเนกประสงค์ (UOB Cash to Home)

แบบวงเงินเบิกเงินเกินบัญชี (โอดี หรือ Overdraft) : สินเชื1อที่ธนาคารให้กู้ยืม โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์การกู้ เพื1อใช้หมุนเวียนหรือเสริมสภาพคล่อง
โดยลูกค้าต้องจำนองที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันการให้สินเชื1อ อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตัว
(อิงกับอัตราดอกเบี้ย MOR ซึ่งธนาคารฯ สามารถปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวได้ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดอนุญาตไว้)

ระยะเวลาการกู้ยืม

วงเงินกู้ยืมและอัตราส่วนวงเงินกู้ยืม
สูงสุด ต่อหลักประกันร้อยละ 50 - 60 วงเงินกูย้ มื
ขั้นต่ำ 5 แสนบาท สูงสุดไม่เกิน 7 ล้านบาท
ตามหลักเกณฑ์ และเงื1อนไขธนาคาร

เป็นสินเชื1อใช้หมุนเวียน*

ประเภทของการ
ผ่อนชำระ

อัตราดอกเบี้ย
และการคำนวณ

เป็นสินเชื1อหมุนเวียน ใช้ภาระ
ภายในวงเงินที่ทำสัญญา

ตามประกาศธนาคาร คำนวณแบบรายวัน
ตามยอดหนีค้ งเหลือ ณ สิน้ วันของลูกค้า
จนถึงวันสิ้นเดือน และดอกเบี้ยจะทบเป็น
เงินต้น ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย นอกจากค่างวด
เริ่มสัญญา

เงินหมุนเวียน (ถอนออก / เงินชำระเข้า)

ทบทวน
วงเงินทุกปี

ค่าสำรวจ
และประเมิน
หลักประกัน

ค่าสำรวจ และประเมิน
หลักประกัน 3,210 บาท/แปลง

ค่าเบี้ย
ประกันภัย

แตกต่างกัน ขึ้นกับปัจจัย เช่น
• ทุนประกัน
• มูลค่าทรัพย์สิน
• ระยะเวลา

ครบปีที่ 3
ค่าเบี้ยประกันภัย

(อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประเภท
พื้นที่ และที่ตั้งหลักประกัน)

ค่าใช้จ่ายอื1น

ค่าจดจำนอง
1% ของทุนจำนอง
ค่าอากรแสตมป์ 0.05%
ของวงเงินกู้
(ไม่เกิน 10,000 บาท)

ค่าธรรมเนียมรายปีวงเงินโอดี
อัตรา
วงเงิน
ค่าธรรมเนียม
น้อยกว่าหรือ
1,500 บาท
เท่ากับ 2 ล้านบาท
มากกว่า 2 ล้านบาท
ถึง 5 ล้านบาท

2,000 บาท

มากกว่า 5 ล้านบาท

2,500 บาท

ลูกค้าปิดบัญชีเพื1อ Re-Finance
ในช่วง 3 ปีแรก ไม่มีเบี้ยปรับ
*ธนาคารจะมีการทบทวนวงเงินโอดีทุกปี
ดังนั้นหากลูกค้ามีการใช้เกินวงเงินอยู่เป็นประจำ
หรือหยุดเคลื1อนไหวเป็นระยะเวลานานๆ
หรือมีเช็คคืนบ่อยครั้ง อาจมีผลต่อการพิจารณา
ต่ออายุหรือระงับการใช้วงเงิน

• ดอกเบี้ยคิดจากยอดหนี้คงเหลือ ณ สิ้นวัน
• ดอกเบี้ยจะรวมทบเป็นยอดหนี้ ณ วันทำการ
สุดท้ายของเดือน

ดอกเบี้ยที่คำนวณได้ ณ สิ้นว้นตั้งแต่
ว้นที่ 1-วันสิ้นเดือน จะรวบทบเป็น
ยอดหนี้ ในว้นทำการสุดท้ายของเดือน

วันที่

หลักการคิดดอกเบี้ยแบบวงเงินโอดี

ยอดหนี้
คงเหลือ ณ สิ้นวัน 1

2

3

4

วันสิ้นเดือน

ดอกเบี้ย

สูตรการคำนวณ และตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ย
ตัวอย่าง ลูกค้ามีสินเชื1อวงเงินโอดีจำนวน 500,000 บาท มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มิ.ย. 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 7.70% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดสัญญา
เนื1องจากใช้เกินวงเงินเท่ากับ 18% ต่อปี ในวันที่ 2 มิ.ย. ลูกค้าใช้ภาระเกินวงเงินอยู่ที่ 501,000 บาท และลดภาระได้ในวันที่ 4 มิ.ย.

1 มิ.ย.
200,000 บาท

2 มิ.ย.
501,000 บาท

4 มิ.ย.
400,000 บาท

ดอกเบี้ยกรณี ใช้เกินวงเงิน ธนาคารสามารถเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 18% ได้ตั้งแต่ท่านเริ่มใช้เกินวงเงิน และท่านต้องชำระค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี)
ดอกเบี้ยเกินวงเงิน (บาท) = ภาระหนี้คงเหลือ x อัตราดอกเบี้ยเกินวงเงิน x จำนวนวัน
365
ดอกเบี้ยเกินวงเงิน (2 - 4 มิ.ย.) = (501,000 x 18%)/365 วัน) X 2 วัน = 494.13 บาท
รวมดอกเบี้ยที่ลูกค้าต้องชำระหากใช้เกินวงเงิน
ดอกเบี้ยปกติ (1 - 2 มิ.ย.) = (200,000 x 7.70%)/ 365 วัน) X 1 วัน
ดอกเบี้ยเกินวงเงิน (2 - 4 มิ.ย.) = (501,000 x 18%)/ 365 วัน) = 536.33 บาท
= 42.19 บาท
X 2 วัน = 494.13 บาท

+

เพือ1 ประโยชน์สงู สุดกับท่าน กรุณาใช้ภาระให้อยูภ่ ายในวงเงินตามสัญญา เพือ1 ทีจ่ ะไม่ตอ้ งเสียดอกเบีย้
กรณีผดิ สัญญาเนือ1 งจากใช้เกินวงเงินซึง่ เท่ากับ 18% ซึง่ อาจมีผลต่อการทบทวนวการใช้วงเงินในปีถดั ไป
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ดอกเบี้ยปกติ (บาท) = ภาระหนี้คงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวัน
365
ดอกเบี้ยปกติ (1 - 2 มิ.ย.) = (200,000 x 7.70%) / 365 วัน) X 1 วัน = 42.19 บาท
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ประกันภัยที่ต้องทำเพื1อขอสินเชื1อ

ประกันภัยที่ ไม่จำเป็นต้องทำเพื1อขอสินเชื1อ
แต่อาจมีประโยชน์กับท่าน

ประกันอัคคีภัย

ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื1อ (MRTA)

ประกันอัคคีภัยคุม้ ครองสิ่งปลูกสร้างที่เป็นหลักประกัน
เพื1อบรรเทาความเสียหายจากอัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติ ที่จะเกิดขึ้น

ประกันชีวิตเพื1อคุม้ ครองวงเงินสินเชื1อบ้าน หากผู้กเู้ สียชีวิต
บริษทั ประกันจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบชำระหนีแ้ ทนผูก้ ตู้ ามเงือ1 นไขทีร่ ะบุไว้ ในกรมธรรม์

A: ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้น อันเนื1องจาก
ไฟไหม้และภัยอื1นๆที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยเงินค่าสินไหมทดแทนที่ ได้รับจาก
การประกันภัยจะนำมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่ ได้เอาประกันภัยไว้ หรือนำมาหัก
ชำระหนีท้ ค่ี า้ งชำระของผูก้ ู้ ซึง่ หากมีเงินเหลือหลังจากหักชำระหนีแ้ ล้ว ผูใ้ ห้กู้
จะคืนเงินที่เหลือให้แก่ผู้กู้

Q: ลูกค้าต้องทำประกันอัคคีภัยด้วยทุนประกัน
และระยะเวลา คุ้มครองเท่าไหร่
A: ทุนประกันภัยไม่นอ้ ยกว่าราคาประเมินสิง่ ปลูกสร้าง หรือตามทีธ่ นาคาร
กำหนด* และทำประกันภัยคุ้มครองตลอดระยะเวลาเงินกู้
*ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) กำหนด

Q: ธนาคารบังคับลูกค้าให้ทำประกันอัคคีภัยกับบริษัท
ประกันภัยที่ธนาคารกำหนดหรือไม่
A: ลูกค้ามีสิทธิเลือกที่จะทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่น่าเชื1อถือ
รายอืน1 ๆได้ โดยระบุรายละเอียดในกรมธรรม์ให้ธนาคารเป็นผูร้ บั ผลประโยชน์
และต้องนำส่งกรมธรรม์ก่อนวันเบิกรับเงินกู้ และส่งกรมธรรม์ปีต่ออายุ
ให้กับธนาคารจนกว่าจะมีการไถ่ถอนหลักประกัน

Q: ทำทุนประกันอัคคีภยั ต่ำกว่าราคาประเมินจะเกิดอะไรขึน้
A: กรณีทำทุนประกันภัยต่ำกว่าราคาประเมิน จะได้รบั ค่าสินไหมตามสัดส่วน
ความเสียหายจริง เทียบกับทุนประกันภัย เช่น ราคาประเมิน 5 ล้านบาท
ทำทุนประกัน 2.5 ล้านบาท แล้วไฟไหม้มีมูลค่าเสียหาย 5 แสนบาท ประกัน
จะจ่ายค่าสินไหม 2.5 แสนบาท

Q: ข้อดีของการทำประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัย
ที่ธนาคารกำหนด

Q: ประโยชน์ของการทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงิน
สินเชื1อบ้าน

A: กรณีผู้ขอสินเชื1อเสียชีวิตภาระหนี้จะไม่ตกไปที่ทายาทผู้เสียชีวิต บริษัท
ประกันเป็นผู้ชำระหนี้แทนตามทุนประกันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และหากมีทุน
ประกันส่วนที่เหลือจากภาระหนี้จะมอบให้ทายาท เบี้ยประกันนี้สามารถใช้
หักลดหย่อนภาษีได้ หากกรมธรรม์มีระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

Q: ลูกค้าควรทำประกัน ด้วยทุนประกันและระยะเวลา
คุ้มครองเท่าไหร่
A: ทำตลอดระยะเวลาเท่ากับวงเงินสินเชื1อ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้า สามารถ
เลือกทุนประกันและระยะเวลาคุ้มครองได้เอง ทั้งนี้หากทำไม่เต็มวงเงิน หรือ
ไม่ครบระยะเวลาเงินกู้ จะมีความเสี่ยงของสินไหมที่ ไม่ครอบคลุมภาระหนี้
ภาระหนี้จะตกไปที่ทายาทผู้เสียชีวิต หากเสียชีวิต เช่น ผ่อนบ้าน 20 ปี
ทำประกัน 10 ปี แต่ ในปีที่ 11 ผู้กู้เสียชีวิต จะไม่มีความคุ้มครองเลย
กลายเป็นภาระหนี้ของทายาท

Q: ธนาคารบังคับให้ลูกค้าทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงิน
สินเชื1อหรือไม่
A: ไม่บงั คับ เป็นทางเลือกทีล่ กู ค้าจะทำ ลูกค้ามีสทิ ธิเลือกทีจ่ ะเลือกทำประกัน
ชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื1อหรือไม่ก็ ได้ ซึ่งไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติ
สินเชื1อ

Q: ใครควรทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื1อ
A: ลูกหนี้ผู้ที่มีรายได้หลักของครอบครัว ทั้งนี้หากมีการกู้ร่วม 2 คน
ควรทำประกันทั้ง 2 คน เพื1อเป็นการลดความเสี่ยง ไม่ต้องทิ้งภาระหนี้
ให้กับอีกคน

Q: ทำไมทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื1อแล้ว
ถึงได้ส่วนลดอัตราดอกเบี้ย

A: เนื1องจากธนาคารเห็นความสำคัญของการทำประกัน กรณีลูกค้าซื้อ
ประกันชีวิต จะช่วยทำให้ความเสี่ยงของธนาคารลดลง ในขณะที่ยังชำระหนี้
ไม่ครบถ้วนหรือลดลง ธนาคารเห็นความเสี่ยงลดลงจึงตอบแทนด้วยการ
A: - ช่วยลดภาระกับลูกค้าในการนำส่งกรมธรรม์ปีต่ออายุ
ลดอัตราดอกเบี้ยให้กับลูกค้า โดยขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยของ
- ทางธนาคารจะช่วยเป็นผู้ประสานงานการเรียกค่าสินไหมทดแทนที่
ธนาคาร ณ ขณะนั้นๆ โดยลูกค้าสามารถกู้เงินเพื1อชำระค่าเบี้ยประกัน
ไม่เป็นธรรมให้กับลูกค้า
พร้อมไปกับการกู้สินเชื1อบ้าน และจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเดียวกับสินเชื1อบ้าน
- ธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือพิเศษ กรณีลูกค้าประสบเกิดภัยพิบัติ
• ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันภัยเป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิตและนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันเท่านั้นรับประกันชีวิตโดย
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), รับประกันวินาศภัยโดย บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน), บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี
ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกัน และจะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื1อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื1อนไข ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื1อนไข
ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง (ใบอนุญาตประกันชีวิตเลขที่ ช.00026/2545 และใบอนุญาตประกันวินาศภัยเลขที่ ว.00020/2546)
• บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 20-27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0 2352 8000
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อตกลงและเงื1อนไขในสัญญา
• ดอกเบี้ยผิดนัดชำระ (ข้อ 2.5, 2.6, 2.8 และ 9.1 (ข))
• การปิดบัญชีเพื1อ Refinance (ข้อ 5.1)
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Q: ประโยชน์ของการทำประกันอัคคีภัย
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สิทธิของลูกค้าสินเชื1อบ้าน

1. ลูกค้าต้องทำประกันอัคคีภยั คุม้ ครองสิง่ ปลูกสร้างทีเ่ ป็นหลักประกันตลอดอายุสญ
ั ญาสินเชือ
1 จนกว่าจะมี
การไถ่ถอนหลักประกัน ทั้งนี้เพื1อบรรเทาความเสียหายจากอัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติ ที่อาจเกิดขึ้น
2. มีจำนวนทุนประกันภัยไม่นอ
้ ยกว่าราคาประเมินสิง่ ปลูกสร้าง (Replacement Cost) อ้างอิงจากรายงาน
ประเมินของธนาคาร (ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทส่ี ำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนด) และทำประกันภัยคุม้ ครองตลอดระยะเวลาเงินกู้ ในกรณีทว่ี งเงินกูน้ อ้ ยกว่า
ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ลูกค้าสามารถเลือกทำประกันเท่าวงเงินกู้ หรือราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างก็ ได้
แต่ลูกค้าจะได้รับค่าสินไหมตามสัดส่วนความเสียหายจริง
3. ธนาคารมีบริษทั ประกันภัยทีเ่ ป็นพันธมิตรของธนาคาร ซึง่ ได้แก่ บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จำกัด (มหาชน)
บริษทั แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษทั เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ซึ่งธนาคารได้คัดสรรพิจารณาจากความมั่นคง และการบริการก่อนและหลังการขาย รวมถึงอัตราค่าเบี้ย
ประกันและความคุ้มครองที่ ได้รับก็จะเหมือนกันโดยพื้นฐานไม่ว่าลูกค้าจะเลือกทำกับบริษัทใด ตลอดจนช่วย
ลดภาระให้แก่ลูกค้าในการนำส่งกรมธรรม์ปีต่ออายุ และธนาคารสามารถช่วยเป็นผู้ประสานงานการเรียก
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ลกู ค้าได้ อย่างไรก็ดี ลูกค้ามีสทิ ธิเลือกทำประกันภัยกับบริษทั ประกันภัยที่ไม่ใช่พนั ธมิตร
ของธนาคารได้
4. กรณีลกู ค้าเลือกทีจ่ ะทำประกันภัยกับบริษทั ประกันภัยที่ไม่ใช่พนั ธมิตรของธนาคาร ลูกค้ามีหน้าทีต่ อ้ ง
ดำเนินการให้ครบถ้วน ดังนี้
• ให้กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ ณ วันจดจำนองหลักประกัน
• จะต้องมีทุนประกันเท่ากับราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง (Replacement Cost) หรือเท่ากับวงเงินกู้
ตามเงื1อนไขในข้อ 2 และ
• ผู้รับประโยชน์จะต้องเป็น “ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)” และ
• ให้นำต้นฉบับกรมธรรม์ดังกล่าวส่งมอบให้แก่ธนาคารก่อน หรือ ณ วันจดจำนองหลักประกัน
• ลูกค้ามีหน้าที่ ในการส่งกรมธรรม์ปีต่ออายุให้กับธนาคารจนกว่าจะมีการไถ่ถอน
5. ช่องทางการติดต่อหรือช่องทางการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ สำหรับบริษทั ประกันภัยทีเ่ ป็น
พันธมิตรของธนาคาร
• บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 โทร 1231
• บริษทั แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1168/67 อาคารลุมพินที าวเวอร์ ชัน้ 23 ถ.พระราม 4
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0 2118 8111
• บริษทั เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1908 อาคารเอ็ม เอส ไอ จี
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0 2007 9000
• ธนาคารยูโอบี จำกัด (ทุกสาขา) หรือศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0 2285 1555 หรือ
www.uob.co.th
สำหรับลูกค้าที่เลือกทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่ ไม่ ใช่พันธมิตรของธนาคาร ลูกค้าต้องดำเนินการติดต่อกับบริษัท
ประกันภัยนั้นๆเองโดยตรง ในการสอบถามหรือเรียกร้องผลประโยชน์ต่างๆ ตามกรมธรรม์
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เรื1อง การทำประกันอัคคีภัยเพื1อคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างที่เป็นหลักประกัน

5

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
บัตรเครดิต
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้
และควรศึกษารายละเอียดและเงื1อนไขโดยละเอียด
ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)

ชื1อผู้ขายผลิตภัณฑ์
ชื1อผู้ออกผลิตภัณฑ์
ชื1อผลิตภัณฑ์
วันที่แก้ ไขล่าสุด

: ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
: ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
: บัตรเครดิต
: 28/10/2562

1. ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร
บัตรเครดิตนี้ ใช้เพื1อชำระค่าสินค้าและบริการแทนการใช้เงินสด และท่านจะต้องชำระเงินใน
ภายหลัง โดยมีระยะเวลาการชำระคืนโดยปลอดดอกเบีย
้ หากชำระเต็มจำนวนตามวันครบกำหนด
โดยมีระยะเวลาสูงสุด 55 วัน นับจากวันทีบ
่ น
ั ทึกรายการใช้บต
ั รเครดิตชำระราคาสินค้า/บริการ
(Post Date) และสามารถใช้เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าได้ โดยต้องจ่ายดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เบิก
เงินสดล่วงหน้าตามอัตราสูงสุดทีธ่ นาคารประกาศ

2. ผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะสำคัญอะไรบ้าง

•
•
•
•

รายได้

วงเงินอนุมัติ

น้อยกว่า 30,000 บาท
น้อยกว่า 50,000 บาท
มากกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 เท่าของรายได้
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เท่าของรายได้
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 เท่าของรายได้

ทั้งนี้เป็นไปตามเงื1อนไขการพิจารณาบัตรเครดิตของธนาคาร
อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ 10% จากยอดเงินตามใบแจ้งรายการในแต่ละเดือน หรือ
ขั้นต่ำ 1,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า
จำนวนเงินสดล่วงหน้าที่สามารถเบิกถอนได้ในแต่ละครั้ง : 20,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
เครื1อง ATM ของผู้ให้บริการแต่ละธนาคาร
ดอกเบีย
้ : 18% ต่อปี (Effective Rate) สำหรับกรณีการชำระคืนขัน
้ ต่ำ (ชำระคืนบางส่วน)
หรือมิได้ชำระตามวันกำหนดชำระ ธนาคารฯจะคิดดอกเบีย้ ใน ยอดหนีค้ งค้าง นับจากวันทีจ่ า่ ยเงิน
ให้รา้ นค้า
ดอกเบีย
้ กรณีเบิกถอนเงินสด : ไม่เกิน 18% ต่อปี โดยนับจากวันทีเ่ บิกถอนเงิน

3. ผลิตภัณฑ์นี้มีค่าบริการอะไรบ้าง
(ประกาศค่าธรรมเนียมฉบับที่ 016/2562 ลว. 16 สิงหาคม 2562 มีผลบังคับใช้วนั ที่ 17 สิงหาคม 2562)(1)
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• วงเงินบัตรเครดิตจะขึ้นอยู่กับเอกสารแสดงรายได้ของผู้สมัครบัตรเครดิต ดังนี้
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"รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ
และค่าบริการอื1นที่ธนาคาร อาจเรียกเก็บได้ ในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต"
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- บัตรหลัก/บัตรเสริม
ค่าธรรมเนียมรายปี(2)
- บัตรหลัก
- บัตรเสริม
อัตราดอกเบี้ยสำหรับชำระคืน
ขั้นต่ำหรือมิได้ชำระเลย
อัตราการผ่อนชำระคืนขัน
้ ต่ำ
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด
ระยะเวลาชำระคืนโดยปลอด
ดอกเบี้ย หากชำระตามกำหนด
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่
กรณีหาย/ชำรุด
ค่าธรรมเนียมในการขอ
ใบแจ้งยอดบัญชี
ค่าธรรมเนียมในการขอสำเนา
ใบบันทึกการขาย
ค่าธรรมเนียมในการขอรหัส
ประจำตัวบัตรเครดิตใหม่
ทดแทนรหัสเดิม
ค่าธรรมเนียมในการขอ
ตรวจสอบรายการ
ค่าติดตามทวงถามหนี(4)
้
ค่าความเสี่ยงจากการแปลง
สกุลเงิน(5)

วีซา่ อินฟินท
ิ

พรีวิไมลส์ พริวเิ ลจแบงก์กง้ิ / พรีเฟอร์/เลดี้
พรีวิไมลส์ เวลท์แบงก์กง้ิ /
แพลทินม
ั
พรีวิไมลส์/เลดี้ โซลิแทร์

โยโล่ แพลทินม
ั

-

-

-

-

36,500 บาท

4,000 บาท

3,000 บาท

2,000 บาท

-

-

-

-

18% ต่อปี(3)
10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชี ในแต่ละเดือนหรือขั้นต่ำ 1,000 บาท
3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้ง
สูงสุด 55 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการครั้งก่อน
• 5,900 บาทต่อครัง้ สำหรับบัตรหลักยูโอบี วีซา่ อินฟินท
ิ (บัตรเหล็ก)
• 200 บาทต่อครั้ง สำหรับบัตรเสริมยูโอบี วีซ่า อินฟินิท และ
บัตรเครดิตยูโอบีประเภทอื1นๆ
100 บาท ต่อครั้ง
200 บาท ต่อครั้ง
100 บาท ต่อครั้ง
200 บาท ต่อครั้ง
100 บาทต่อรอบบัญชี สำหรับการค้างชำระทุกงวด
ไม่เกิน 2.5% ของการใช้จ่ายหรือเบิกถอนเงิน
ในต่างประเทศต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสด
ตามอัตราที่เจ้าของเครื1อง ATM นั้นๆจะกำหนด
ทีเ่ ครือ
1 ง ATM ในต่างประเทศ(5)
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล(6)
อัตราค่าธรรมเนียมการชำระเงินต่อรายการ
ต่างจังหวัด

ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารยูโอบี/
เครื1องเอทีเอ็ม/ หักบัญชีผ่านธนาคารยูโอบี/
ชำระด้วยเช็คทางไปรษณีย/์ ยูโอบีไซเบอร์แบงก์กง้ิ

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

PFS_407ATH-20191030-v.1.4

อัตราดอกเบีย
้ และ
ค่าธรรมเนียม
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ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- ชำระผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 15 บาท ไม่จำกัดยอดชำระ
15 บาท(7)
- ชำระผ่านช่องทาง Electronics
10 บาท
10 บาท(7)
ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
15 บาท
20 บาท
(เฉพาะเงินสดไม่เกินครั้งละ 30,000 บาท)
ที่ทำการไปรษณีย์ (Pay at Post)
10 บาทต่อยอดชำระทุกๆ 50,000 บาท
เทสโก้ โลตัส
10 บาท
เอ็มเปย์ สเตชั่น (mPay STATION)
15 บาท
บิ๊กซี
10 บาทต่อยอดชำระทุกๆ 49,000 บาท
เซ็นเพย์ (CenPay)
5 บาท
ธนาคารอื1นๆที่ ให้บริการรับชำระบิลข้ามธนาคาร(8)
5 บาท
ทรู มันนี่
สูงสุดไม่เกิน 20 บาท
(1)
หมายเหตุ : ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยจะแจ้งให้
ผูถ้ อ
ื บัตรทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 30 วัน (ค่าธรรมเนียมยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ) • ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน
ผ่านช่องทางอื1นๆของธนาคารฯเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตราจริงที่ผู้ให้บริการแต่ละรายกำหนด และเรียกเก็บจาก
ผูถ้ อ
ื บัตรของธนาคารฯ และอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ในอนาคต • ธนาคารสงวนสิทธิ์ ในการปรับ เปลีย่ น หรือเสนอ
สิทธิประโยชน์อื1นใดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์/บริการของธนาคารให้กับผู้ถือบัตรได้ (2)ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี
ปีแรก และยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีถด
ั ไป เมือ
1 มียอดใช้จา่ ยผ่านบัตรเครดิตต่อปี 300,000 บาทขึน้ ไป สำหรับ
บัตรเครดิตยูโอบี พรีวไิ มลส์ ทุกประเภท 200,000 บาทขึน้ ไป สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ โซลิแทร์ 150,000 บาท
ขึน้ ไป สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ แพลทินมั 100,000 บาทขึน้ ไป สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ แพลทินมั /
โยโล่ แพลทินัม (3)สำหรับรายการเบิกถอนเงินสด ธนาคารฯเริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เบิกถอนเงินสด และสำหรับ
กรณีชำระเงินไม่เต็มจำนวนตามยอดเรียกเก็บ ธนาคารฯเริม่ คิดดอกเบีย้ ตัง้ แต่วนั ทีจ่ า่ ยเงินร้านค้า (4)ค่าติดตามทวง
ถามหนี้ มีผลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2557 (5)ในกรณีทม่ี กี ารใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้าบริการและ/หรือ
เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกเรียก
เก็บเป็นเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิต
แต่ละรายที่ธนาคารฯเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับธนาคารฯ ซึ่งอาจเปลี่ยน
แปลงตามวันและเวลาที่ธนาคารฯถูกเรียกเก็บจริง ทั้งนี้ ในกรณีที่ยอดใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวไม่ ใช่
เป็นสกุลดอลล่าร์สหรัฐ บริษทั บัตรเครดิตทีธ่ นาคารฯ เป็นสมาชิกอยู่อาจจะทำการแปลงค่าเงิน ดังกล่าวเป็น
สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐก่อนที่จะทำการแปลงยอดเงินดังกล่าวเป็นสกุ ล เงิ น บาทเพื 1 อ เรี ย กเก็ บ กั บ ธนาคารฯ
ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื1อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก
• กรณีบต
ั ร VISA:http://coporate.visa.com/pd/consumer_services/consumer_ex_rates.jsp
• กรณีบต
ั ร MasterCard: http://www.mastercard.com/us/personal/en/cardholderservices/
currencyconversion/index.html
นอกจากนี้ ธนาคารฯจะคิดค่าความเสีย่ งจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จา่ ย
ที่เกิดขึ้นเพื1อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวข้างต้น (6)ปริมณฑล ได้แก่ สมุทรปราการ
นนทบุรี และปทุมธานี (7)กรณีชำระเงินทีส่ าขาต่างจังหวัดของธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำหรับยอดชำระส่วนทีเ่ กินกว่า
50,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม อัตราร้อยละ 0.10 ของจำนวนเงินที่ชำระ แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อรายการ
(8)ธนาคารที่ ให้บริการรับชำระบิลข้ามธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ,
ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารเกียรตินาคิน, ธนาคารธนชาติ และ ธนาคาร ออมสิน (ข้อมูล
ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2561) ทั้งนี้ช่องทางการรับชำระบิล ขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ให้บริการแต่ละแห่งกำหนด
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4. ผลิตภัณฑ์นี้มีค่าบริการการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศอะไรบ้าง
ค่ า ความเสี ่ ย งจากการแปลงสกุ ล เงิ น : ไม่ เ กิ น 2.5% ของรายการใช้ จ ่ า ย หรื อ การเบิ ก
ถอนเงินสดที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงจาก
กรณีบต
ั ร Visa : http://corporate.visa.com/pd/consumer_services/consumer_ex_rates.jsp
กรณีบต
ั ร Master Card : http://www.mastercard.com/us/personal/en/cardholderservices/
currencyconversion/index.html

5. ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อกำหนดและอาจทำให้ท่านมีภาระหน้าที่อะไรบ้าง
• ท่านจะต้องชำระหนี้ตามยอดในใบแจ้งหนี้ ไม่เกินกว่าวันที่ครบกำหนดชำระตามใบแจ้งหนี้
หากชำระหลังจากวันที่ครบกำหนดชำระ ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
• หากท่านเป็นผู้ถือบัตรหลัก ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากบัตรเสริมทุกใบ
• ท่านจะต้องดูแลรักษาบัตรเครดิตและรหัสผ่านบัตรเครดิตเป็นอย่างดี และไม่เปิดเผยรหัส
ผ่านบัตรเครดิตหรือข้อมูลบัตรเครดิตไปยังบุคคลอื1น
• ในกรณีที่บัตรสูญหาย ถูกขโมย หรือเหตุอื1นใดก็ตาม และผู้ถือบัตรประสงค์จะขอระงับการ
ใช้บต
ั รชัว่ คราว หรือยกเลิกการใช้บต
ั ร ผูถ
้ อ
ื บัตรจะต้องแจ้งให้ศน
ู ย์บริการลูกค้าบัตรเครดิต
ในประเทศไทยของธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาโดยทันที ผ่านโทรศัพท์
หรือโดยเครื1องมือสื1อสารอย่างอื1นซึ่งสามารถโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารได้ และ
ธนาคารสามารถยืนยันตรวจสอบตัวตนผู้ออกคำสั่งระงับ หรือยกเลิกดังกล่าวได้ถูกต้อง
ธนาคารจะระงับหรือยกเลิกการใช้บต
ั รเมือ
1 ครบกำหนด 5 นาที นับแต่เวลาทีศ
่ น
ู ย์บริการลูกค้า
บัตรเครดิตในประเทศไทยของธนาคารได้รับแจ้งดังกล่าว หากศูนย์บริการลูกค้าบัตรเครดิต
ในประเทศไทยของธนาคาร ยังมิได้รบ
ั แจ้งดังกล่าวและมีผน
ู้ ำบัตร หรือบัตรประกอบรหัสของ
ผูถ
้ อ
ื บัตรไปใช้ ผูถ
้ อ
ื บัตรต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ย หรือการเบิกเงินสดทีเ่ กิดขึน
้ ทัง้ หมด รวมถึง
ดอกเบีย
้ และค่าธรรมเนียมทีธ่ นาคารเรียกเก็บได้ตามทีก
่ ฎหมายให้อำนาจไว้จนกระทัง่ ศูนย์บริการ
ลูกค้าบัตรเครดิตในประเทศไทยของธนาคารได้รบ
ั แจ้งแล้วว่าผูถ
้ อ
ื บัตรประสงค์ระงับหรือยกเลิก
การใช้บต
ั รชัว่ คราวและธนาคารได้ระงับหรือยกเลิกการใช้บต
ั รแล้ว ในกรณีทแ่ี จ้งเหตุดง
ั กล่าว
กับตัวแทนของธนาคาร ณ ที่อื1นใดนอกจากศูนย์บริการลูกค้าบัตรเครดิตในประเทศของ
ธนาคาร ธนาคารจะถือว่าได้รับแจ้งเหตุดังกล่าวต่อเมื1อตัวแทนนั้นแจ้งต่อมายังศูนย์บริการ
ลูกค้าบัตรเครดิตในประเทศไทยของธนาคารแล้ว และเมือ
1 ธนาคารระงับการให้บริการบัตรแล้ว
ผู้ถือบัตรไม่ต้องรับผิดชอบในภาระหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังเว้นแต่ผถ
ู้ อ
ื บัตรเป็นผูใ้ ช้บต
ั รนัน
่ เอง
หรือรู้เห็นในการใช้บัตร หรือเหตุอื1นใดที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการใช้บัตรโดยผู้ถือบัตร
• การชำระเงินคงค้างก่อนครบกำหนดภายใต้บริการผ่อนชำระรายเดือน UOB I-Plan และ/
หรือ IPP Conversion Program ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่าน
ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 0 2285 1555 โดยการชำระเงินคงค้างดังกล่าวต้องเป็นการชำระ
ทั้งจำนวนในคราวเดียวเท่านั้น
•
•
•

มีค่าติดตาม ทวงถามยอดค้างชำระบัตรเครดิต : 100 บาท ต่อรอบบัญชี
ดอกเบี้ย : 18% ต่อปี สำหรับกรณีการชำระคืนขั้นต่ำ (ชำระคืนบางส่วน) หรือมิได้ชำระ
ตามวันกำหนดชำระ ธนาคารฯจะคิดดอกเบี้ยในยอดหนี้คงค้าง นับจากวันทีจ
่ า่ ยเงินให้รา้ นค้า
สิทธิในการหักกลบลบหนี้ : ธนาคารฯ มีสิทธิในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านเพื1อ
ชำระหนี้คงค้างที่ท่านมีอยู่กับธนาคาร
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6. อะไรจะเกิดขึ้นหากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและภาระหน้าที่ ได้
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7. ผลิตภัณฑ์นี้มีความเสี่ยงที่สำคัญอะไรบ้าง

• หากท่านทำบัตรเครดิตหาย ท่านจะต้องรับผิดชอบชำระรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อน
ธนาคารระงับการใช้บัตรเครดิต (ภายใน 5 นาทีนับจากได้รับแจ้งจากท่าน)
• หากท่านมีปญ
ั หาในการชำระคืนหนีค
้ งค้างตามเวลาทีก
่ ำหนด กรุณาแจ้งให้ธนาคารทราบทันที

8. ท่านควรทำอย่างไร หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปลี่ยนแปลง

ท่านควรแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบทันทีผ่านทางศูนย์บริการลูกค้า
ธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือศูนย์บริการลูกค้ายูโอบี พรีวไิ มลส์ โทร. 0 2285 1550
เพือ
1 ให้การสือ
1 สารข้อมูลกับท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว

9. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
หรือติดต่อกับธนาคาร หรือบริษัทได้อย่างไร
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.uob.co.th
หรือศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555

10. ทางเลือกในกลุ่มผลิตภัณฑ์บัตรเครติด

• บัตรเครดิตยูโอบี วีซา่ อินฟินทิ
• บัตรเครดิตยูโอบี พรีวไิ มลส์ พริวเิ ลจแบงก์กง้ิ
• บัตรเครดิตยูโอบี พรีวไิ มลส์ เวลท์แบงก์กง้ิ
• บัตรเครดิตยูโอบี พรีวไิ มลส์

• บัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ โซลิแทร์
• บัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ แพลทินมั
• บัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์
• บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินมั

ข้อมูลเพิม
่ เติม : ข้อสัญญา ข้อกำหนดเงือ
1 นไขต่างๆ อัตราดอกเบีย
้ ค่าธรรมเนียม เบีย
้ ปรับ ค่าใช้จา่ ย
หรือค่าบริการต่างๆ ตามที่ธนาคารกำหนด เป็นไปตามประกาศที่ธนาคารปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการ
และบนเว็บไซต์ของธนาคาร (www.uob.co.th) ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ธนาคารอาจทำการ
เปลี่ยนแปลงได้โดยธนาคารจะสื1อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
ให้ลก
ู ค้าทราบล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 30 วัน ก่อนทีก
่ ารเปลีย
่ นแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ และในกรณี
ทีก
่ ารเปลีย
่ นแปลงนัน
้ มีผลกระทบต่อการใช้บริการของผูถ
้ อ
ื บัตรโดยทำให้ผถ
ู้ อ
ื บัตรเสียประโยชน์อย่าง
มีนัยสำคัญ หรือ มีอุปสรรคเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ถือบัตรมีสิทธิที่จะปฎิเสธการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ได้กอ
่ นครบกำหนด 30 วันดังกล่าวข้างต้น ทัง้ นี้ ในกรณีทผ
่ี ถู้ อ
ื บัตรไม่ได้ปฎิเสธการเปลีย่ นแปลง
ภายในระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือบัตรยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามที่ธนาคาร
ได้แจ้งไปแล้วนัน
้ ยกเว้นกรณีทอ
่ี าจจะเกิดความเสียหายอย่างมีนย
ั สำคัญแก่ธนาคาร หรือกรณีทธ่ี นาคาร
แห่งประเทศไทยจะได้กำหนดต่อไป ธนาคารเพียงแต่แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือบัตรทราบ
ภายหลังได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
เอกสารฉบับนี้มีผลบังคับใช้จนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นฉบับใหม่
ตารางผลิตภัณฑ์นเ้ี ป็นเพียงข้อมูลเบือ
้ งต้นเพือ
1 ประกอบการตัดสินใจในการใช้บริการหรือซือ
้ ผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน ในกรณีทล
่ี ก
ู ค้าตกลงใช้บริการหรือซือ
้ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าวแล้ว ลูกค้าจะต้อง
ผูกพันตามสัญญา/ข้อตกลง การใช้บริการ หรือซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารฯ
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คำเตือน : บัตรเครดิตเปรียบเสมือนการกู้ยืมเงินจากธนาคาร ท่านต้องชำระเต็ม
จำนวน มิฉะนั้นท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดหนี้คงค้างตามใบแจ้งหนี้
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