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ข้ อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet) สินเชื่อส่ วนบุคคล
1. ชื่อผู้ออกผลิตภัณฑ์ :
2. ชื่อผลิตภัณฑ์ :

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) / TMB
สินเชื่อสวัสดิกำรอเนกประสงค์ ทีเอ็มบี ประเภทไม่ มีหลักประกัน (TMB BenefitPlus Loan)
- กลุ่มที่ 1 (ก่ อนเกษียณอำยุรำชกำรทหำร)
เป็ นบริการสินเชื่อในรูปของวงเงินกู้ Term Loan ให้ บริการแก่ ข้ าราชการทหาร หรือ ลูกจ้ างประจา ของ
หน่วยงานราชการทหาร เฉพาะองค์กร/หน่วยงานต้ นสังกัดของผู้ก้ ทู ี่ใช้ บริการรับเงินเดือนผ่าน TMB
(TMB Payroll) และได้ ลงนามในบันทึกข้ อตกลงในการรับบริการสินเชื่อสวัสดิการ ร่วมกับ TMB โดย
การให้ บริการจะแยกผู้ก้ /ู ลูกค้ าออกเป็ น 2 กลุม่ ย่อย ดังนี ้
 กลุ่มย่ อยที่ 1 : ข้ าราชการทหาร หรื อ ลูกจ้ างประจา หน่วยงานราชการทหาร สังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรื อ กองทัพอากาศ (สำหรับ
อำสำสมัคร ทหำรพรำน พลทหำร(ทหำรเกณฑ์) ของหน่วยงำนรำชกำรทหำร จะไม่ได้รับสิ ทธิ์ ในกำรกู้)
 กลุ่มย่ อยที่ 2 : พนักงานราชการ* ที่มีสญ
ั ญาจ้ างมากกว่า 1 ปี (ต้ องมีอายุงานคงเหลือตามสัญญาจ้ าง
ไม่ต่ากว่า 1 ปี )
หมำยเหตุ * พนักงานราชการ หมายถึง บุคคลซึง่ ได้ รับการจ้ างตามสัญญาจ้ าง โดยได้ รับค่าตอบแทนจาก
งบประมาณของส่วนราชการ เพื่อเป็ นพนักงานของรัฐในการปฏิบตั ิงานให้ กบั ส่วนราชการนัน้

3. อัตรำดอกเบีย้ :

4. อัตรำดอกเบีย้ หรื อเบีย้ ปรับ
กรณีผิดนัดชำระ :

- กรณีขอรั บสินเชื่อเพิ่ม (Renew)
เป็ นบริการสินเชื่อเพิ่มเติมสาหรับลูกค้ าสินเชื่อสวัสดิการฯ รายเดิมที่ยงั มีภาระหนี ้สินเชื่อสวัสดิการฯ
เดิมอยู่กบั TMB และได้ มีการชาระยอดคืนบางส่วนแล้ ว โดยเมื่อลูกค้ าได้ รับอนุมตั ิสินเชื่อเพิ่ม ธนาคาร
จะดาเนินการหักชาระหนี ้สินเชื่อสวัสดิการฯ เดิมที่ลกู ค้ ายังมีภาระหนี ้อยู่กบั ธนาคารให้ เสร็จสิ ้นทัง้
จานวนก่อน หลังจากนันจึ
้ งค่อยโอนเงินกู้สว่ นต่างที่เหลือทังหมดให้
้
กบั ลูกค้ าต่อไป (ผูก้ ู้จะได้รับเงิ น
สินเชื ่อทีข่ อเพิ่ม (Renew) ในส่วนทีค่ งเหลือหลังจำกหักชำระภำระหนีเ้ ดิมแล้ว) สาหรับการชาระเงินคืน
TMB เป็ นไปตามวิธีการชาระเงินสินเชื่อสวัสดิการฯ เดิม ทังนี
้ ้ คุณสมบัติของผู้ก้ แู ละการพิจารณาสินเชื่อ
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด เช่น
 ผู้ก้ จู ะต้ องมีประวัติการผ่อนชาระดี
 เป็ นลูกค้ าจัดชันหนี
้ ้ปกติ
 วงเงินสินเชื่อเดิมมีระยะเวลาผ่อนชาระมาแล้ ว ไม่น้อยกว่า 9 เดือน โดยวงเงินที่ได้ รับการอนุมตั ิ
สินเชื่อเพิ่ม ต้ องไม่น้อยกว่า 30,000 บาท
 อัตรำดอกเบีย้ ปกติ : ปี ที่ 1-12 = MRR - 0.325% ต่ อปี
หมำยเหตุ : - อัตราดอกเบี ้ย MRR (Minimum Retail Rate) เป็ นอัตราดอกเบี ้ยลอยตัว และอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศธนาคาร ซึง่ จะติดประกาศให้ ทราบที่สาขา TMB และ
ที่ www.tmbbank.com ทังนี
้ ้ อัตราดอกเบี ้ย MRR ล่าสุด ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน
2562 = 7.15% ต่อปี
- อัตราดอกเบี ้ยที่ลกู ค้ าได้ รับจะเป็ นไปตามหนังสือแจ้ งผลการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อ
ที่ธนาคารจะจัดส่งให้ ตามที่อยู่ที่ลกู ค้ าแจ้ ง
- ธนาคารคานวณดอกเบี ้ยตามประเภทกลุม่ ลูกค้ าเป็ นรายเดือนตามอัตราข้ างต้ น ซึง่
ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ ในใบเสร็จรับเงินที่ธนาคารจัดส่งให้ ทางไปรษณีย์
 อัตรำดอกเบีย้ กรณีผดิ นัดชำระหนี ้ = 15.50% ต่อปี
 อัตรำดอกเบีย้ กรณีผ้ กู ้ ลู ำออก / เกษียณอำยุก่อนกำหนด / พ้ นสภำพกำรเป็ นข้ ำรำชกำรฯลฯ
= MRR+2% ต่อปี
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5.1 ค่าอากรแสตมป์ฯ :
ธนำคำรเป็ นผู้รับชำระค่ ำอำกรแสตมป์แทนลูกค้ ำ
[อัตรำปกติ 0.05% ของวงเงิ นสินเชื ่อ (สูงสุดไม่เกิ น 10,000 บำท)]
5.2 ค่าธรรมเนียมดาเนินการสินเชื่อ :
ไม่ คดิ ค่ ำบริกำร
5.3 ค่าใช้ จ่ายในการตรวจสอบข้ อมูลเครดิต :
ไม่ คดิ ค่ ำบริกำร
5.4 ค่าใช้ จ่ายในการติดตามทวงถามหนี ้ :
ไม่ คดิ ค่ ำบริกำร
5.5 ค่าธรรมเนียมการชาระเงินด้ วยการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB : ไม่ คดิ ค่ ำบริกำร
ข้ อควรระวังในเรื่ องสำคัญ : กรณีท่ำนไม่ สำมำรถปฏิบตั ติ ำมข้ อกำหนดและภำระหน้ ำที่ได้
 ธนาคารจะดาเนินการปรับอัตราดอกเบี ้ยเป็ นอัตราสูงสุดกรณีผิดนัดชาระหนี ้ ของยอดหนี ้คงค้ าง
ทังหมด
้
 ในการติดตามทวงถามหนี ้ : ธนาคารอาจมอบหมายให้ บคุ คลอื่น เรียกเก็บหนี ้แทนธนาคาร โดยจะ
ประกาศชื่อผู้ดาเนินการแทนธนาคาร ไว้ ที่สานักงานใหญ่หรือสาขา TMB
 สิทธิ์ในการหักกลบลบหนี ้ : ธนาคารมีสิทธิ์ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านเพื่อชาระหนี ้คงค้ าง
ที่ท่านมีอยูก่ บั ธนาคาร
 ธนาคารอาจใช้ สิทธิ์ระงับ/ยกเลิกการใช้ วงเงิน หากท่านไม่ชาระยอดหนี ้คงค้ างเมื่อถึงกาหนดชาระ
และอาจดาเนินการทางกฎหมายต่อไป
ท่านจะได้ รับแจ้ งยอดผ่อนชาระต่อเดือน ตามหนังสือแจ้ งผลการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อ ที่ธนาคารจะ
กำรแจ้ งให้ ชำระหนีห้ รื อ
จัดส่งให้ ท่านตามที่อยู่ที่ได้ แจ้ งไว้ กบั ธนาคาร
ค่ ำธรรมเนียมต่ ำง ๆ :
กำรแจ้ งได้ รับชำระเงินจำก
ท่านจะได้ รับใบเสร็จรับเงิน ที่ธนาคารได้ สง่ ให้ ท่านทางไปรษณีย์ ตามที่ท่านได้ แจ้ งไว้ กบั ธนาคาร ซึง่ จะ
ลูกค้ ำ :
มีรายละเอียดต่างๆ เช่น จานวนเงินรับชาระ, เงินต้ น, ดอกเบี ้ย, ค่าติดตามทวงถามหนี ้/ค่าธรรมเนียม
อื่นๆ และ เงินต้ นคงเหลือ เป็ นต้ น เมือ่ ท่านได้ ชาระค่างวดสินเชื่อให้ แก่ธนาคารแล้ ว
กำรแจ้ งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 9.1 ธนาคารแจ้ งข้ อมูลฯ ให้ ลกู ค้ าทราบ
กำรให้ บริกำร หรื อกำรแจ้ ง
 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้ บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้ บริการของ
เตือนที่สำคัญต่ ำง ๆ :
ลูกค้ า ธนาคารจะมีการสื่อสารหรือแจ้ งข้ อมูลอันเป็ นสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลง ให้ ลกู ค้ า
ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางช่องทางต่างๆ ของธนาคาร
9.2 ลูกค้ าแจ้ งข้ อมูลฯ ให้ ธนาคารทราบ
 ท่านจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อนามสกุล อาชีพ สถานที่ทางาน สถานที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ การ
สื่อสารข้ อมูลกับท่านเป็ นไปอย่างรวดเร็ว โดยการแจ้ งผ่านสาขา TMB รวมทังช่
้ องทางอืน่ ๆ ของ
ธนาคารที่อาจเพิ่มขึ ้นในอนาคต
 กรณีที่ท่านโอนย้ ายไปหน่วยงานอืน่ ท่านต้ องแจ้ งให้ หน่วยงานต้ นสังกัดเดิม เพื่อแจ้ งให้
ธนาคารทราบทันทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ว่าท่านได้ โอนย้ ายไปอยู่หน่วยงานต้ นสังกัดใหม่ที่ใด
 กรณีที่ท่านจะเกษียณอายุ หน่วยงานต้ นสังกัดของท่าน จะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ า
ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเกษียณ
 เมื่อหน่วยงานต้ นสังกัดของท่านมีการเปลี่ยนแปลงเช่น เปลี่ยนแปลง ชื่อหน่วยงาน,
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีอานาจลงนาม เป็ นต้ น หน่วยงานต้ นสังกัดจะต้ องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์
อักษรให้ ธนาคารทราบ พร้ อมทังจั
้ ดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี) ให้ แก่ธนาคารภายใน
30 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
 กรณีที่ท่านลาออก หรือ เกษียณอายุก่อนกาหนด หรือ พ้ นสภาพการเป็ นข้ าราชการทหาร,
พนักงานราชการ, ลูกจ้ างประจา ฯลฯ ของหน่วยงาน หน่วยงานต้ นสังกัดของท่านจะต้ องแจ้ ง
ให้ ธนาคารทราบล่วงหน้ า 1 เดือน

5. ค่ ำบริกำรต่ ำง ๆ :

6.

7.
8.

9.
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 กรณีที่ท่านยังชาระหนี ้คืนธนาคารไม่เสร็จสิ ้น หากหน่วยงานต้ นสังกัดของท่านมีความประสงค์
จะยกเลิกการจ่ายเงินเดือนให้ แก่ท่าน ผ่านธนาคาร หรือ ยกเลิกการหักเงินเดือนของท่านเพื่อ
ชาระหนี ้ให้ แก่ธนาคาร ตามบันทึกข้ อตกลงฯ หน่วยงานต้ นสังกัดจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าอย่างน้ อย 60 วัน และธนาคารจะทาการปรับอัตราดอกเบี ้ยเป็ น
อัตราดอกเบี ้ยกรณีผ้ กู ้ พู ้ นสภาพฯ
 กรณีชาระด้ วยการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB ผู้ก้ ยู ินยอมให้ ธนาคารหักเงินฝากเพื่อรับ
เงินเดือน (Payroll) จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่ผ้ กู ้ รู ะบุบนใบสมัคร ณ วันที่สมัครขอสินเชื่อ
หรือ บัญชีออมทรัพย์อื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงการรับเงินเดือนภายหลัง เพื่อชาระหนี ้หรือ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกิดจากการใช้ บริการสินเชื่อได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอม
จากผู้ก้ แู ละธนาคารไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งการหักบัญชีแก่ผ้ กู ้ แู ต่อย่างใด
 สาหรับค่างวดผ่อนชาระรายเดือน และจานวนเงินทังหมดที
้
่ต้องชาระคืนตลอดอายุสญ
ั ญา
ขึ ้นอยู่กบั ข้ อมูลการขอสินเชื่อของท่าน โดยในที่นี ้จะแสดงตัวอย่ ำงประมำณกำร ซึง่ คานวณ
จากจานวนเงินต้ น 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี ้ย และระยะเวลาผ่อนชาระของลูกค้ า ดังนี ้
จำนวนเงินทัง้ หมด
ระยะ
อัตรำดอกเบีย้
ยอดผ่ อนชำระ
ที่ต้องชำระคืน
เวลำกำร
(ต่ อปี )
ต่ อเดือน
ตลอดอำยุ
สัญญำ
ผ่ อนชำระ
(ประมำณกำร)
10,900 บำท
1,443,500 บำท
ปี ที่ 1-12 = MRR-0.325% ต่ อปี 144 งวด
หมำยเหตุ - ท่านสามารถขอให้ สาขาพิมพ์ตารางคานวณประมาณการผ่อนชาระในแต่ละงวดฯ ซึง่
จะแสดงประมาณการรายละเอียดต่างๆ ตามข้ อมูลการขอสินเชื่อที่ได้ รับจากท่าน หรือ
ท่านสามารถคานวณประมาณการด้ วยตนเองที่ www.tmbbank.com
 กรณีที่ท่านขอกู้และได้ รับอนุมตั ิสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ทีเอ็มบี ประเภทไม่มีหลักประกัน
(TMB BenefitPlus Loan) ในขณะที่ยงั มีภาระหนี ้ สินเชื่อสวัสดิการฯ เดิมอยู่ ธนาคารจะ
ดาเนินการหักชาระหนี ้สินเชื่อสวัสดิการฯ เดิม ที่ท่านยังมีภาระหนี ้อยูก่ บั ธนาคารให้ เสร็จสิ ้นทัง้
จานวนก่อน หลังจากนันจึ
้ งค่อยโอนเงินกู้สว่ นต่างที่เหลือทังหมดให้
้
กบั ท่านต่อไป ทังนี
้ ้
คุณสมบัติของผู้ก้ แู ละการพิจารณาสินเชื่อ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
 ผู้บงั คับบัญชาและหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่การเงินต้ นสังกัด หรือผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากหัวหน้ า
เจ้ าหน้ าที่การเงินต้ นสังกัด จะต้ องให้ ความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในการพิจารณา
คัดเลือกและรับรองว่าท่านเป็ นข้ าราชการ, พนักงาน, เจ้ าหน้ าที่ หรือลูกจ้ างประจา ฯลฯ ของ
แต่ละหน่วยงาน ที่มีรายได้ เพียงพอสาหรับผ่อนชาระหนี ้ได้ ตามเกณฑ์ของธนาคาร มาแสดง
ประกอบการ ยื่นเรื่องขอกู้
 กรณีธนาคารมีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ยให้ สงู ขึ ้นหรือลดลง ท่านยังคงต้ องผ่อนชาระหนี ้ให้
เสร็จสิ ้นภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ เดิม
 ท่านสามารถชาระหนี ้คืนธนาคารหมดก่อนครบกาหนดสัญญา โดยไม่ได้ รับผลกระทบใดๆ
เนื่องจากธนาคารไม่คิดค่าปรับการชาระเงินก่อนครบกาหนด
10. ลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์ 10.1 คุณสมบัติผ้ กู ้ ู
 เป็ นข้ าราชการทหาร หรือ ลูกจ้ างประจา ของหน่วยงานราชการทหาร เฉพาะองค์กร/หน่วยงาน
ต้ นสังกัดของผู้ก้ ู ที่ได้ ลงนามในบันทึกข้ อตกลงในการรับบริการสินเชื่อสวัสดิการ ร่วมกับ TMB
 อายุ 20 – 60 ปี
 ไม่กาหนดรายได้ ขนต
ั ้ ่าต่อเดือน
 อายุงาน เมื่อได้ รับการบรรจุ
3/5

SD-549-V.5-TH

11. สิทธิพเิ ศษ !! สำหรั บผู้ก้ ู
สินเชื่อสวัสดิกำร
อเนกประสงค์ ทีเอ็มบี
ประเภทไม่ หลักประกัน
(TMB BenefitPlus Loan Normal)

10.2 วงเงินสินเชื่อ
 30,000 – 1,500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25 เท่าของรายได้ รวมต่อเดือน
10.3 วิธีการรับเงินสินเชื่อ (Disbursement)
 ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่ได้ รับอนุมตั ิเข้ ำบัญชีออมทรั พย์ TMB ของท่ ำน ตำมที่ระบุไว้
ในใบสมัครเท่ ำนัน้ (รับเงินสินเชี่อภายในวันทาการเดียวกันกับวันที่เปิ ดบัญชีสินเชื่อ)
10.4 วิธีการชาระสินเชื่อ / วันครบกาหนดชาระ (Payment Due Date)
 ผู้ก้ ยู ินยอมให้ หกั เงินในบัญชีเงินเดือนที่รับผ่าน TMB (TMB Direct Debit) เป็ นไปตามเงื่อนไข
ของแต่ละหน่วยงานต้ นสังกัด
11.1 กลุ่มที่ 1 (ก่ อนเกษียณอำยุรำชกำร)
 เฉพาะกลุม่ ข้ าราชการทหาร หรือ ลูกจ้ างประจา หรือ พนักงานราชการ ของหน่วยงาน
ราชการทหาร (TMB BenefitPlus Loan- Normal (รายใหม่) เท่านัน้
 รั บฟรี ! ความคุ้มครองจากประกันอุบตั ิเหตุกลุม่ จานวนเงินเอาประกันภัย 1 ล้ านบาท
 ไม่ต้องจ่ายค่าเบี ้ยประกัน ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่ม
 คุ้มครองทันทีที่สินเชื่อได้ รับการอนุมตั ิ และธนาคารโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ก้ ู
ยกเว้ น : ผู้กู้สินเชื ่อสวัสดิ กำรอเนกประสงค์ ที เอ็มบี ประเภทไม่มีหลักประกัน รำยเดิ ม ที ่ขอ
วงเงิ นสินเชื ่อเพิ่ม (Renew) และ ผูก้ ู้สินเชื ่อสวัสดิกำรบำเหน็จตกทอดฯ)
11.2 ประเภทกรมธรรม์
 กรมธรรม์ค้ มุ ครองอุบตั ิเหตุแบบกลุม่ ที่ให้ ความคุ้มครองภาระสินเชื่อสวัสดิการให้ แก่ผ้ กู ้ ู กรณี
เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจากอุบตั ิเหตุ โดยช่วยปลดภาระหนี ้สินให้ ครอบครัวผู้ก้ เู มื่อผู้ก้ ู
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟั งเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร ด้ วย
อุบตั ิเหตุ
11.3 ระยะเวลำเอำประกันภัย : 1 ปี แรกของระยะเวลำผ่ อนชำระเงินกู้
 วันเริ่มความคุ้มครอง : ได้ รับความคุ้มครองทันทีที่ธนาคารโอนเงินสินเชื่อที่ได้ รับการอนุมตั ิ
เข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ก้ ู
 วันสิ ้นสุดความคุ้มครอง : เมื่อครบ 1 ปี แรกของระยะเวลาผ่อนชาระเงินกู้ หรือ วันที่หลังจาก
ผู้ก้ ไู ด้ มีการชาระภาระหนี ้เงินกู้สินเชื่อสวัสดิการฯ ที่มีอยู่กบั ธนาคารเสร็จสิ ้นทังจ
้ านวนและปิ ด
บัญชีเงินกู้ ภายใน 1 ปี แรกของระยะเวลาผ่อนชาระเงินกู้
11.4 ควำมคุ้มครอง และจำนวนเงินเอำประกันภัย
ข้ อตกลงคุ้มครอง

จำนวนเงินเอำประกันภัย
/ ต่ อคน
1,000,000

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟั ง การพูดออกเสียง
หรื อ การทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง (อบ.2)
การขับขี่ หรื อ โดยสารรถจักรยานยนต์
1,000,000
ถูกฆาตกรรม หรื อ ถูกทาร้ ายร่ างกายโดยเจตนา
1,000,000
โดยสารยานพาหนะสาธารณะ หรื อ ขณะอยู่ในอาคารสาธารณะ
2,000,000
หมำยเหตุ : รายละเอียดความคุ้มครอง และข้ อยกเว้ นต่างๆ โปรดศึกษาในเอกสารสรุป
สาระสาคัญกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุกลุม่ (อบ.2) ที่บริษัท ไทยประกันภัย
จากัด (มหาชน) ออกให้ ตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

11.5 ผู้รับประโยชน์
 ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
บริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) จะจ่ายจานวนเงินผลประโยชน์เท่ากับจานวนเงินเอา
ประกันภัย ให้ แก่ผ้ รู ับประโยชน์หลัก(ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)) ซึง่ ไม่เกินจานวน
หนี ้สินที่ค้างชาระอยู่กบั ผู้รับประโยชน์หลัก ถ้ ามีเงินเหลือ จะจ่ายส่วนที่เหลือให้ กบั ทายาท
ตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย
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12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :

 ความคุ้มครองกรณีทพุ พลภาพถาวรสิ ้นเชิง
บริษัทฯ จะจ่ายจานวนเงินผลประโยชน์เท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยให้ แก่ผ้ รู ับประโยชน์
หลัก (ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)) ซึง่ ไม่เกินจานวนหนี ้สินที่ค้างชาระอยู่กบั ผู้รับ
ประโยชน์หลัก ถ้ ามีเงินเหลือ จะจ่ายส่วนที่เหลือให้ กบั ผู้เอาประกันภัย
 ความคุ้มครองกรณีสญ
ู เสียอวัยวะ สายตา
บริษัทฯ จะจ่ายจานวนเงินผลประโยชน์เท่ากับจานวนเงินเอาประกันภัยให้ แก่ผ้ เู อาประกันภัย
หมำยเหตุ :
1) ผู้ก้ ไู ม่ต้องกรอกใบคาขอเอาประกันภัย หรือส่งมอบเอกสารใดๆ ให้ แก่บริษัทประกัน เพื่อขอรับสิทธิ
ความคุ้มครองประกันอุบตั ิเหตุกลุม่ ณ วันสมัคร
2) บริษัทไทยประกันภัย จะออกหนังสือรับรองความคุ้มครองให้ แก่ผ้ กู ้ ทู กุ ราย โดยจัดส่งทางไปรษณีย์
พร้ อมกระเป๋ าผ้ าอเนกประสงค์ ให้ ตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารที่ผ้ กู ้ แู จ้ งไว้ กบั ธนาคาร ภายใน 7 วัน
นับจากวันที่ธนาคารโอนเงินเข้ าบัญชีออมทรัพย์ของผู้ก้ ู กรณีที่ผ้ กู ้ ไู ม่ได้ รับเอกสาร ติดต่อสอบถาม
ข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่บริษัทไทยประกันภัย ศูนย์บริการลูกค้ า TIC ตลอด 24 ชัว่ โมง โทร.02-613-0123
หรือ ติดต่อสาขาของบริษัทได้ ทกุ แห่ง หรือติดต่อเจ้ าหน้ าที่บริษัทที่ดแู ลแต่ละพื ้นที่สาขาของธนาคาร
หรือ E-mail : PaBPlus@thaiins.com
3) รับประกันภัยโดย บริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
4) เอกสารนี ้จัดทาขึ ้นเพื่อเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นของแบบประกันภัย ผู้เอาประกันภัย โปรดศึกษา
รายละเอียดทังหมดของเงื
้
่อนไขความคุ้มครองและข้ อยกเว้ นต่างๆ ได้ จากเอกสารสรุปสาระสาคัญ
กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั ิเหตุกลุม่ (อบ.2) ที่บริษัทออกให้ ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท หรือสอบถาม
ข้ อมูลที่ บริษัทไทยประกันภัย ศูนย์บริการลูกค้ า TIC ตลอด 24 ชัว่ โมง โทร.02-613-0123 หรือ
ติดต่อสาขาของบริษัทได้ ทกุ แห่ง หรือติดต่อเจ้ าหน้ าที่บริษัทที่ดแู ลแต่ละพื ้นที่สาขาของธนาคาร
หรือ E-mail : PaBPlus@thaiins.com
5) เบิกเคลมได้ ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ภายใต้ เงื่อนไขกรมธรรม์โดยผู้เอาประกันภัย (ผู้ก้ )ู /
ทายาท สามารถติดต่อเรียกร้ องสินไหมทดแทน หรือติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ โดยตรงที่
บริษัทไทยประกันภัย ศูนย์บริการลูกค้ า TIC ตลอด 24 ชัว่ โมง โทร.02-613-0123 หรือ ติดต่อสาขา
ของบริษัทได้ ทกุ แห่ง หรือติดต่อเจ้ าหน้ าที่บริษัทที่ดแู ลแต่ละพื ้นที่สาขาของธนาคาร หรือ E-mail :
PaBPlus@thaiins.com
12.1 หากมีข้อสงสัยหรือต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้ าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
www.tmbbank.com หรือติดต่อสอบถามได้ ที่ TMB Contact Center โทร.1558 หรือที่สาขา TMB
12.2 กรณีมีข้อร้ องเรียนใดๆ สามารถแจ้ งข้ อร้ องเรียนได้ ที่ TMB Contact Center โทร.1558 หรือ ที่
สาขา TMB

ข้ อควรระวัง !
 สินเชื่อสวัสดิการฯ ดอกเบี ้ยคิดตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับเงินกู้ โดยหากท่านผิดนัดชาระ อาจมีดอกเบี ้ยและค่าใช้ จ่ายในการติดตามทวงถามหนี ้เพิ่ม
 ท่านควรเข้ าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนาม หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร หรือ TMB Contact Center
โทร.1558 หรือ ศึกษาเพิ่มเติมที่ www.tmbbank.com
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