่ านแลกเงิน (Cash Your Home )
สินเชือบ้
คือ สินเชื่อที่ธนาคารให้กยู้ ืม เพื่อนาไปใช้ในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล โดยมีหลักทรัพย์คือที่อยู่อาศัยจานองเป็ นหลักประกันการให้สินเชื่อ ใช้อตั ราดอกเบีย้ แบบลอยตัว
● วงเงินกู้ยมื และอัตราส่วนวงเงินกู้ยมื สูงสุด
วงเงินสินเชื่อขัน้ ต่า 500,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท

● ระยะเวลาการกู้ยมื สูงสุด 15 ปี

● ประเภทของการผ่อนชาระ ● อัตราดอกเบีย้ และการคานวณ

อายุผกู้ รู้ วมระยะเวลากูต้ อ้ งไม่เกิน 65 ปี

ตามประกาศธนาคาร คานวณแบบรายวันเป็ นแบบ
ลดต้นลดดอก ตามยอดภาระหนีค้ งเหลือของลูกค้า

ผ่อนชาระทุกเดือน

ค่าใช้จ่ายทีต่ ้องจ่าย นอกจากค่างวด
เริ่มสัญญา

ค่างวด

ค่าสารวจและประเมิน
หลักประกัน
2,675 บาท/แปลง (ฟรี)
ค่าเบีย้ ประกันอัคคีภยั (ฟรี)
แตกต่างกันขึน้ กับปั จจัย เช่น
▪ ทุนประกัน
▪ มูลค่าทรัพย์สนิ
▪ ระยะเวลา

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
▪ ค่าจดจานอง 1% ของทุนจานอง
▪ ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของ
วงเงินกู้ (ไม่เกิน 10,000 บาท)

ครบปี ที่ 1

ค่างวด

ค่าเบีย้ ประกัน
อัคคีภยั (ฟรี)

ครบปี ที่ 2

ค่างวด

ค่าเบีย้ ประกัน
อัคคีภยั (ฟรี)

•
•
•

ดอกเบีย้ คิดจากเงินต้นคงเหลือ
ชาระค่างวดจานวนเท่าๆ กันทุกเดือน
ค่างวดช่วงแรก เมื่อตัดดอกเบีย้ แล้ว จึงเหลือตัดเงินต้นได้นอ้ ย

ค่างวด
เงินต้นคงเหลือ
ดอกเบีย้

สูตรการคานวณ และตัวอย่างการคานวณอัตราดอกเบีย้
ดอกเบีย้ ปกติ คิดจากเงินต้นคงเหลือและจานวนวันในงวดนั้น

(อาจมีค่างวดเพิ่มเติม)
หากขอสินเชื่ออื่นเพิ่มเติม เช่น สินเชื่อประกันชีวิต
คุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้าน (MRTA)

ตัวอย่าง ลูกค้ามีสินเชื่อเงินกู้ เงินต้นคงเหลือ 500,000 บาท ณ วันที่ 2 มิ.ย. 2563 สัญญาระบุตอ้ งผ่อนชาระทุกวันที่ 2
ของเดือน อัตราดอกเบีย้ 3.50% ต่อปี
2 มิ.ย.

2 ก.ค.

ชาระปกติ

ลูกค้ามาชาระ

2 ส.ค.

การคานวณดอกเบีย้ = เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบีย้ x จานวนวัน (2 มิ.ย.-1ก.ค.) / 365 วัน = 1,438.36 บาท

( 500,000 x 3.50% x 30 ) / 365
รวมดอกเบีย้ ที่ต้องชาระ = 1,438.36 บาท

หมายเหตุ :
• เพื่อประโยชน์สงู สุดกรุ ณาผ่อนชาระรายงวดให้ตรงวันที่กาหนด หากชาระก่อนกาหนด อาจทาให้เกิดดอกเบีย้ จาก
วันที่ชาระก่อนกาหนด จนถึงวันที่ครบกาหนดชาระได้ ทัง้ นี ้ กาหนดวันผ่อนชาระค่างวดจะระบุไว้ในสัญญากูเ้ งิน
• อัตราดอกเบีย้ สูงสุดกรณีผิดนัดชาระหนี ้ ไม่เกิน 15.5 % ต่อปี บนยอดหนีค้ งค้าง โดยเริ่มคิดนับแต่วนั ที่ธนาคาร
ยื่นฟ้อง
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่
่ อยู
่ ่อาศ ัย
สินเชือเพื
อที
ประกันทีต่ ้องทาเพือ่ ขอสินเชือ่
ประกันอัคคีภัย
ประกันอัคคีภยั คุม้ ครองสิ่งปลูกสร้างที่เป็ นหลักประกัน
เพื่อบรรเทาความเสียหายจากอัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติ ที่จะเกิดขึน้
Q: ประโยชน์ของการทาประกันอัคคีภยั
A: ให้ความคุม้ ครองความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ที่เกิดขึน้ อันเนื่องมาจากไฟไหม้และภัยอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ โดยเงินค่าสินไหมทดแทนที่ได้รบั จากการประกันภัย ธนาคารจะให้นามาจ่ายค่าซ่อมแซมทรัพย์สนิ ที่
ได้เอาประกันภัยไว้ ให้นามาหักชาระหนีท้ ี่คา้ งชาระของผูก้ ู้ ธนาคารจะคืนเงินที่เหลือให้แก่ผกู้ ู้ (ถ้ามี)
Q: ลูกค้าได้รับความคุ้มครองประกันอัคคีภยั ด้วยทุนประกันและระยะเวลาคุ้มครองเท่าไหร่
A: ทุนประกันภัยเท่ากับราคาประเมินสิง่ ปลูกสร้าง (ไม่รวมที่ดินและฐานราก) และระยะเวลาคุม้ ครองเท่ากับ
ระยะเวลาเงินกู้
Q: ข้อดีของการทาประกันอัคคีภยั กับบริษัทประกันภัยที่ธนาคารกาหนด
A: • ช่วยลดภาระกับลูกค้าสาหรับค่าเบีย้ ประกันภัยปี ตอ่ อายุ
• ทางธนาคารจะช่วยเป็ นผูป้ ระสานงานการเรียกค่าสินไหมทดแทนที่ไม่เป็ นธรรมให้กบั ลูกค้า
• ธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือพิเศษ กรณีลกู ค้าประสบภัยพิบตั ิ

ประกันทีไ่ ม่จาเป็ นต้องทา
เพือ่ ขอสินเชือ่ แต่อาจมีประโยชน์กับท่าน
ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้าน (MRTA)
ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้าน หากผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง
บริษัทประกันจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบชาระหนีแ้ ทนผูก้ ตู้ ามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
Q: ประโยชน์ของการทาประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้าน
A: กรณีผขู้ อสินเชื่อเสียชีวิตภาระหนีจ้ ะไม่ตกไปที่ทายาทผูเ้ สียชีวิต บริษัทประกันเป็ นผูช้ าระหนีแ้ ทนตามทุน
ประกันและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์และหากมีทนุ ประกันส่วนที่เหลือจากภาระหนีจ้ ะมอบให้ทายาท
(เบีย้ ประกันนีส้ ามารถใช้หกั ลดหย่อนภาษีได้ หากกรมธรรม์มีระยะเวลาตัง้ แต่ 10 ปี ขนึ ้ ไป)
Q: ลูกค้าควรทาประกัน ด้วยทุนประกันภัยและระยะเวลาคุ้มครองเท่าไหร่
A: ทุนประกันภัยไม่เกินวงเงินสินเชื่อและระยะเวลาคุม้ ครองไม่เกินระยะเวลากู้ แต่ทงั้ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั ลูกค้าสามารถ
เลือกทุนประกันและระยะเวลาคุม้ ครองได้เอง ดังนี ้
ทุนประกันภัย : แบบที่ 1 ทุนประกันภัยเท่ากับ 80% ของวงเงินสินเชื่อที่ขออนุมตั ิ
แบบที่ 2 ทุนประกันภัยเท่ากับ 90% ของวงเงินสินเชื่อที่ขออนุมตั ิ
ระยะเวลาคุม้ ครอง : แบบที่ 1: ระยะเวลาคุม้ ครอง 10 ปี (ระยะเวลากู้ ≥ 10 ปี )
แบบที่ 2: ระยะเวลาคุม้ ครอง 15 ปี (ระยะเวลากู้ ≥ 15 ปี )
Q: ธนาคารบังคับให้ลูกค้าทาประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อหรือไม่
A: ไม่บงั คับ เป็ นทางเลือกของลูกค้า ลูกค้ามีสทิ ธิเลือกที่จะเลือกทาประกันชีวิตคุม้ ครองวงเงินสินเชื่อหรือไม่ก็ได้
ซึง่ ไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมตั ิสนิ เชื่อ
Q: ใครควรทาประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
A: ลูกหนีผ้ ทู้ ี่มีรายได้หลักของครอบครัว ทัง้ นีห้ ากมีการกูร้ ว่ ม 2 คน ควรทาประกันทัง้ 2 คน เพื่อเป็ นการลด
ความเสีย่ ง ไม่ตอ้ งทิง้ ภาระหนีใ้ ห้กบั อีกคน
Q: ทาไมทาประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อแล้วถึงได้ส่วนลดอัตราดอกเบีย้
A: เนื่องจากธนาคารเห็นความสาคัญของการทาประกัน กรณีลกู ค้าซือ้ ประกันชีวิตคุม้ ครองวงเงินสินเชื่อบ้าน
จะช่วยทาให้ความเสีย่ งของธนาคารลดลง ในขณะที่ยงั ชาระหนีไ้ ม่ครบถ้วนหรือลดลง ธนาคารเห็นความเสีย่ ง
ลดลงจึงตอบแทนด้วยการลดอัตราดอกเบีย้ ให้กบั ลูกค้า
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