ข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย (Sales Sheet)
คือสินเชื่อที่ธนาคารให้ ก้ ยู ืม เพื่อนาไปซื ้อ ซ่อมแซม หรื อรับโอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น เพื่อใช้ ในวัตถุประสงค์ เพื่ออยู่อาศัยโดยลูกค้ าต้ องจานองที่อยู่อาศัย
ดังกล่าวเป็ นหลักประกันการให้ สินเชื่อ อัตราดอกเบี ้ยแบบลอยตัว
● วงเงินกู้ยืม และอัตราส่ วนวงเงินกู้ยืมสูงสุด ● ระยะเวลาการกู้ยืมสูงสุด 35 ปี
● ประเภทของการผ่ อนชาระ ● อัตราดอกเบีย้ และการคานวณ
อายุผ้ กู ้ รู วมระยะเวลากู้ไม่เกิน 65 ปี

ต่อหลักประกัน ร้ อยละ 95-100 ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขธนาคาร

Mortgage

ค่ าใช้ จ่ายที่ต้องจ่ าย นอกจากค่ างวด
เริ่มสัญญา

ค่ าสารวจและประเมิน
หลักประกัน
2,675 บาท/แปลง
(ฟรี)
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ค่างวด

ครบปี ที่ 1

ค่ าเบีย้ ประกันอัคคีภยั (ฟรี)
แตกต่างกันขึ ้นกับปั จจัย เช่น
▪ ทุนประกัน
▪ มูลค่าทรัพย์สนิ
▪ ระยะเวลา
ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ
▪ ค่าจดจานอง 1% ของทุนจานอง
▪ ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของ
วงเงินกู้ (ไม่เกิน 10,000 บาท)

ค่างวด

หลักการผ่ อนชาระแบบลดต้ นลดดอก
ครบปี ที่ 2

ค่ าเบีย้ ประกัน
อัคคีภยั (ฟรี)

ค่างวด

2

(อาจมีค่างวดเพิ่มเติม) หากขอสินเชื่ออื่น
เพิ่มเติม เช่ น สินเชื่อประกันชีวิตคุ้มครอง
วงเงินสินเชื่อบ้ าน (MRTA

กู้ 2 ปี 9 เดือน (ไม่ ถงึ 3 ปี )

วัน (Re-Finance) รวมระยะเวลา
กู้ 2 ปี 9 เดือน (ไม่ ถงึ 3 ปี )

ดอกเบี ้ยคิดจากเงินต้ นคงเหลือ
ชาระค่างวดจานวนเท่าๆกัน ทุกเดือน
ค่างวดช่วงแรก เมื่อตัดดอกเบี ้ยแล้ ว จึงเหลือตัดเงินต้ นได้ น้อย

จ่ ายคืนค่ าธรรมเนียมจดจานอง = 10,000

34,000 บาท

ค่างวด
เงินต้ นคงเหลือ
ดอกเบี ้ย

สูตรการคานวณ และตัวอย่ างการคานวณอัตราดอกเบีย้
ดอกเบีย้ ปกติ คิดจากเงินต้ นคงเหลือและจานวนวันในงวดนัน้
หากผิดนัด จะถูกคิดดอกเบีย้ ผิดนัดสูงสุด 15.50% ต่ อปี ตามประกาศธนาคารโดยคิดจากเงินต้ น
คงเหลือทัง้ ก้ อนและอาจมีค่าติดตามทวงถามหนี ้
ตัวอย่ าง ลูกค้ ามีสินเชื่อเงินกู้ คงเหลือเงินต้ น 500,000 บาท สัญญาระบุต้องผ่อนชาระทุกวันที่ 2 ของเดือน อัตรา
ดอกเบี ้ย 3.5% ต่อปี ลูกค้ าชาระปกติงวด 2 มิ.ย. แต่ในงวด 1 ก.ค. ลูกค้ าไม่มาชาระในวันที่ 11 ก.ค.
2 มิ.ย.

ลูกค้ าที่ธนาคารตกลงเป็ นผู้ชาระค่าธรรมเนียมจดจานองแทนผู้ก้ หู ากผู้ก้ ปู ิ ดก่อน 5 ปี แรกผู้ก้ ตู ้ องชาระคืนค่าธรรมเนียมให้ แก่ธนาคารทังจ
้ านวน
ตัวอย่าง วงเงินสินเชื่อ 1,000,000 บาท ยอดสินเชื่อคงเหลือ 800,000 บาท ธนาคารเป็ นผู้ชาระค่าธรรมเนียมจดจานอง จานวน 10,000 บาท
1 มี.ค. 60
1 ธ.ค. 62
จ่ ายเบีย้ ปรับ 800,000 x 3% = 24,000
รวมเป็ น
วันเริ่มต้ นสัญญา

•
•
•

ค่ าเบีย้ ประกัน
อัคคีภยั (ฟรี)

ปิ ดบัญชีเพื่อ Re-Finance มีเบีย้ ปรับ 3% ของยอดคงเหลือ
เบีย้ ปรับ = ยอดสินเชื่อคงเหลือ ณ วันปิ ดบัญชี x อัตราปรับ
้ กค้ าที่ใช้ ดอกเบี ้ยลอยตัวหรือคงที่
1 ปิ ดก่อน 3 ปี แรกทังลู
ตัวอย่าง วงเงินสินเชื่อ 1,000,000 บาท ยอดสินเชื่อคงเหลือ 800,000 บาท
1 ธ.ค. 62
1 มี.ค. 60
จ่ ายเบีย้ ปรับ 800,000 x 3% = 24,000
วัน (Re-Finance) รวมระยะเวลา
วันเริ่มต้ นสัญญา

ตามประกาศธนาคาร คานวณแบบรายวันเป็ นแบบลด
ต้ นลดดอก ตามยอดภาระหนี ้คงเหลือของลูกค้ า

ผ่อนชาระทุกเดือน

ชาระปกติ

A

2 ก.ค.
ไม่ ชาระ

B

11 ก.ค.

มาชาระ

A

ดอกเบี ้ยปกติ = เงินต้ นคงเหลือ x อัตราดอกเบี ้ย x จานวนวัน (2 มิ.ย.-1ก.ค.) / 365 วัน = 1,438.36 บาท
(500,000 X 3.50% X 30) / 365

B

ดอกเบี ้ยผิดนัด = เงินต้ นคงเหลือ x อัตราดอกเบี ้ยผิดนัด x จานวนวัน (2 ก.ค. – 10ก.ค.) / 365 วัน = 1,910.96 บาท
(500,000 X 15.50% X 9 ) / 365

รวมดอกเบีย้ ที่ต้องชาระ = ดอกเบีย้ ปกติ (A) + ดอกเบีย้ ผิดนัด (B) = 3,349.32 บาท
เพื่อประโยชน์สงู สุดกรุ ณาผ่อนชาระรายงวดให้ ตรงวันที่กาหนด หากชาระก่อนกาหนด อาจทาให้ เกิดดอกเบี ้ยจากวันที่
ชาระก่อนกาหนด จนถึงวันที่ครบกาหนดชาระได้ ทังนี
้ ้ การผ่อนชาระจริ ง ธนาคารจะแจ้ งให้ ทราบในวันที่อนุมตั สิ ินเชื่อ

ข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย (Sales Sheet)
ประกันที่ต้องทาเพื่อขอสินเชื่อ
ประกันอัคคีภัย
ประกันอัคคีภยั คุ้มครองสิ่งปลูกสร้ างที่เป็ นหลักประกัน
เพื่อบรรเทาความเสียหายจากอัคคีภัย หรื อภัยธรรมชาติ ที่จะเกิดขึ ้น
Q: ประโยชน์ ของการทาประกันอัคคีภยั
A: ให้ ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ที่เกิดขึ ้น อันเนื่องมาจากไฟไหม้ และภัยอื่นๆระบุไว้ ในกรมธรรม์
โดยเงินค่าสินไหมทดแทนที่ได้ รับจากการประกันภัย ธนาคารจะให้ นามาซ่อมแซมทรัพย์สนิ ที่ได้ เอาประกันภัย
ไว้ หรื อ จะนามาหักชาระหนี ้ที่ค้างชาระของผู้ก้ ู ซึง่ หากมีเงินเหลือหลังจากหักชาระหนี ้แล้ ว ธนาคารจะคืนเงินที่
เหลือให้ แก่ผ้ กู ้ ู

Q: ลูกค้ าได้ รับความคุ้มครองประกันอัคคีภยั ด้ วยทุนประกันและระยะเวลาคุ้มครองเท่ าไหร่
A: ทุนประกันภัยเท่ากับราคาประเมินสิง่ ปลูกสร้ าง (ไม่รวมที่ดินและฐานราก) และระยะเวลาคุ้มครองเท่ากับ
ระยะเวลาเงินกู้
Q: ข้ อดีของการทาประกันอัคคีภยั กับบริษัทประกันภัยที่ธนาคารกาหนด
A: • ช่วยลดภาระกับลูกค้ าในการนาส่งกรมธรรม์ปีต่ออายุ
• ทางธนาคารจะช่วยเป็ นผู้ประสานงานการเรี ยกค่าสินไหมทดแทนที่ไม่เป็ นธรรมให้ กบั ลูกค้ า
• ธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือพิเศษ กรณีลกู ค้ าประสบภัยพิบตั ิ

ประกันที่ไม่ จาเป็ นต้ องทา
เพื่อขอสินเชื่อแต่ อาจมีประโยชน์ กับท่ าน
ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้ าน (MRTA)
ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้ าน หากผู้ก้ เู สียชีวิตหรื อทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง
บริษัทประกันจะเป็ นผู้รับผิดชอบชาระหนี ้แทนผู้ก้ ตู ามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์
Q: ประโยชน์ ของการทาประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้ าน
A: กรณีผ้ ขู อสินเชื่อเสียชีวิตภาระหนี ้จะไม่ตกไปที่ทายาทผู้เสียชีวิต บริ ษัทประกันเป็ นผู้ชาระหนี ้แทนตามทุน
ประกันที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์และหากมีทนุ ประกันส่วนที่เหลือจากภาระหนี ้จะมอบให้ ทายาท
(เบี ้ยประกันนี ้สามารถใช้ หกั ลดหย่อนภาษีได้ หากกรมธรรม์มีระยะเวลาตังแต่
้ 10 ปี ขึ ้นไป)
Q: ลูกค้ าควรทาประกัน ด้ วยทุนประกันภัยและระยะเวลาคุ้มครองเท่ าไหร่
A: ทุนประกันภัยไม่เกินวงเงินสินเชื่อและระยะเวลาคุ้มครองไม่เกินระยะเวลากู้ แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ลูกค้ าสามารถ
เลือกทุนประกันและระยะเวลาคุ้มครองได้ เอง ดังนี ้
ทุนประกันภัย : แบบที่ 1 ทุนประกันภัยเท่ากับ 80% ของวงเงินสินเชื่อที่ขออนุมตั ิ
แบบที่ 2 ทุนประกันภัยเท่ากับ 90% ของวงเงินสินเชื่อที่ขออนุมตั ิ
ระยะเวลาคุ้มครอง : แบบที่ 1: ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี (ระยะเวลากู้ ≥ 10 ปี )
แบบที่ 2: ระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี (ระยะเวลากู้ ≥ 15 ปี )
Q: ธนาคารบังคับให้ ลูกค้ าทาประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อหรือไม่
A: ไม่บงั คับ เป็ นทางเลือกของลูกค้ า ลูกค้ ามีสทิ ธิเลือกที่จะเลือกทาประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อหรื อไม่ก็ได้
ซึง่ ไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมตั ิสนิ เชื่อ
Q: ใครควรทาประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
A: ลูกหนี ้ผู้ที่มีรายได้ หลักของครอบครัว ทังนี
้ ้หากมีการกู้ร่วม 2 คน ควรทาประกันทัง้ 2 คน เพื่อเป็ นการลด
ความเสีย่ ง ไม่ต้องทิ ้งภาระหนี ้ให้ กบั อีกคน
Q: ทาไมทาประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อแล้ วถึงได้ ส่วนลดอัตราดอกเบีย้
A: เนื่องจากธนาคารเห็นความสาคัญของการทาประกัน กรณีลกู ค้ าซื ้อประกันชีวิต จะช่วยทาให้ ความเสีย่ งของ
ธนาคารลดลง ในขณะที่ยงั ชาระหนี ้ไม่ครบถ้ วนหรื อลดลง ธนาคารเห็นความเสีย่ งลดลงจึงตอบแทนด้ วยการลด
อัตราดอกเบี ้ยให้ กบั ลูกค้ า

