
 
 

 

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ ์
สินเช่ือเพือ่ทีอ่ยู่อาศัย 
(กรุณาอา่นตารางการเปิดเผยขอ้มลูผลิตภณัฑฉ์บบันี ้
และควรศกึษารายละเอียดและเง่ือนไขรายละเอียดก่อนท่ีท่านจะ
ตดัสินใจซือ้หรอืใชบ้รกิารผลิตภณัฑ)์ 

ช่ือผู้ขายผลิตภณัฑ:์  
บรษัิท ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
ช่ือผู้ออกผลิตภณัฑ:์  
บรษัิท ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
ช่ือผลิตภณัฑ:์ สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั 
วันที:่ 1 มีนาคม 2563 

1. ผลิตภัณฑนี์ค้ืออะไร 
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัเป็นเงินกูเ้พ่ือการซือ้ท่ีอยู่อาศยั รวมถึงการโอนสินเช่ือ (รไีฟแนนซ)์ ท่ีอยู่อาศยัจากธนาคารหรอืสถาบนัการเงินอื่นโดยมีการจาํนอง
ท่ีอยู่อาศยัดงักลา่วเพ่ือเป็นหลกัประกนัสินเช่ือ มีทางเลือกอตัราดอกเบีย้ทัง้แบบคงท่ีและลอยตวั โดยเป็นอตัราดอกเบีย้อิงกบัอตัราดอกเบีย้ MLR ตาม
ประกาศธนาคาร 

2. ผลิตภัณฑนี์มี้ลักษณะสาํคัญอะไรบ้าง 
• วงเงินกูยื้มทัง้หมด: 1,000,000 – 30,000,000 บาท 
• อตัราสว่นของวงเงินกูยื้มสงูสดุตอ่หลกัประกนั(LTV):90%ของราคาซือ้ขายจรงิสาํหรบับา้นใหม่ บา้นมือสอง และ 90%ของราคา

ประเมิน สาํหรบัรไีฟแนนซ ์

กรณีมลูคา่หลกัประกนัตํ่ากวา่ 10 ลา้นบาท LTV สงูสดุ 
กรณีมลูคา่หลกัประกนัตัง้แต ่ 
10 ลา้นบาทขึน้ไป 

LTV สงูสดุ 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัสญัญาท่ีหนึ่ง 90% สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัสญัญาท่ีหนึ่ง 90% 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัสญัญาท่ีสอง 
-ผ่อนชาํระสญัญาท่ีหนึ่งมาแลว้ตัง้แต ่2 ปี 
-ผ่อนชาํระสญัญาท่ีหนึ่งมาแลว้นอ้ยกวา่ 2 ปี 

 
90% 
80% 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัสญัญาท่ีสอง 80% 

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัสญัญาท่ีสามเป็นตน้ไป 70% สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัสญัญาท่ีสามเป็นตน้ไป 70%  
• ระยะเวลาการกูยื้ม: สงูสดุ 30 ปี หรอื 360 เดือน โดยอายผุูกู้ร้วมกบัระยะเวลากูจ้ะตอ้งไม่เกิน 65 ปี 
• อตัราดอกเบีย้ และอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ: อา้งอิงจากเอกสารรายละเอียดสินเช่ือเบือ้งตน้ของธนาคาร (Product Catalogue) 

หรอืตามท่ีระบใุนสญัญา ทัง้นีอ้ตัราดอกเบีย้ MLR อาจมีการเปล่ียนแปลงตามประกาศธนาคารในเว็บไซต ์
www.bankofchina.com/th/th หรอืประกาศ ณ สาขาธนาคาร 

• การคาํนวณดอกเบีย้: รายวนัจากเงินตน้คงเหลือ คาํนวณแบบลดตน้ลดดอก โดยใช ้365 วนัตอ่ปีในการคาํนวณ 
• การผ่อนชาํระคา่งวด: รายเดือน หรอืตามท่ีระบใุนสญัญา 
• หลกัประกนั: บา้นเดี่ยว บา้นแฝด คอนโดมิเนียม ทาวนเ์ฮา้ส ์ทาวนโ์ฮม ท่ีเป็นโครงสรา้งก่ออิฐถือปนู โดยอยู่ในจงัหวดัดงัตอ่ไปนี ้

คือ  กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ชลบรุี ระยอง ขอนแก่น ภเูก็ต สงขลา นครราชสีมา และเชียงใหม่   
หมายเหตุ: สาํหรบักรณีท่ีอตัราดอกเบีย้ขึน้อยู่กบัปัจจยัอา้งอิง เช่น อตัราดอกเบีย้ลกูคา้รายใหญ่ชัน้ดีประเภทเงินกูแ้บบมี
ระยะเวลา (MLR) ธนาคารจะแจง้ใหท้ราบถึงการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้โดยจะประกาศไว ้ณ สถานท่ีทาํการท่ีใหบ้รกิาร
และเว็บไซตข์องธนาคาร  www.bankofchina.com/th/th 

3. ผลิตภัณฑนี์มี้ค่าบริการอะไรบ้าง 
1. คา่ใชจ่้ายท่ีจ่ายใหแ้ก่หน่วยงานราชการ  
• คา่ธรรมเนียมการจดจาํนอง 1% ของวงเงินท่ีอนมุตัิ แต่ทัง้นีส้งูสดุไม่เกิน 200,000 บาท (ยกเวน้หอ้งชดุคาํนวณจากราคา

ทรพัยสิ์น) 
• คา่อากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินท่ีอนมุตัิ แตท่ัง้นีส้งูสดุไม่เกิน 10,000 บาท และคา่ธรรมเนียม 5 บาทสาํหรบัคู่ฉบบั 
• คา่ใชจ่้ายอื่นๆ เช่น คา่คาํขอ คา่มอบอาํนาจ คา่พยาน ฯลฯ ตามอตัราท่ีกาํหนดโดยกรมท่ีดิน 

2. คา่ใชจ่้ายท่ีจ่ายใหแ้ก่บคุคลอื่นหรอืหน่วยงานภายนอก 
• คา่สาํรวจและประเมินหลกัประกนั เริม่ตน้ 3,210 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมแลว้) ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราคา่บรกิารของบรษัิท

ประเมิน 
• คา่เบีย้ประกนัวินาศภยัตามอตัราท่ีกาํหนดโดยบรษัิทประกนั และตกลงโดยผูกู้ ้
• คา่ใชจ่้ายในการชาํระเงินตามจรงิท่ีเรยีกเก็บ 

3. คา่ใชจ่้ายท่ีจ่ายอื่นๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการดาํเนินการกูต้ามจรงิ (ถา้มี) 

4. ผลิตภัณฑนี์มี้ข้อกาํหนดและอาจทาํให้ทา่นมีภาระหน้าทีอ่ะไรบ้าง 
• คา่งวดผ่อนชาํระ: จะเป็นไปตามขอ้ตกลงในสญัญาเงินกู ้โดยตอ้งชาํระภายในวนัท่ีกาํหนดตามสญัญาของทกุงวด หากชาํระ

หลงัจากวนัท่ีครบกาํหนดชาํระ ท่านจะมีภาระคา่ใชจ่้ายเพิ่มขึน้ ตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 5 
• จาํนวนเงินทัง้หมดท่ีตอ้งชาํระคืนตลอดอายสุญัญาของลกูคา้ อาจมีความแตกต่างกนัตามเง่ือนไขการกูยื้มของลกูคา้แตล่ะราย 

 



 
 

 

คาํเตอืน:  
• ทีอ่ยู่อาศัยซึ่งทา่นใช้เป็นหลักประกันอาจถูกยดึได้ หากท่านค้างชาํระค่างวดหรือไม่สามารถชาํระหนีไ้ด้เสร็จสิน้ตาม

สัญญา 
• ธนาคารอาจทาํการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม เบีย้ปรับ ค่าบริการต่างๆ หรือเงือ่นไขต่างๆ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบโดย

ปิดประกาศไว้ ณ สาขาของธนาคาร และบนเว็บไซต ์www.bankofchina.com/th/th ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ทัง้นี้
ข้อมูลในเอกสารฉบับนีใ้หมี้ผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการออกฉบับใหม่ 
• ในกรณีทีมี่การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ MLR ธนาคารอาจทาํการปรับอัตราผ่อนชาํระค่างวด เพื่อใหก้าร

ชาํระหนีเ้ป็นไปตามระยะเวลาทีก่าํหนดไว้ในสัญญา ซึ่งจะทาํการแจ้งผู้กู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทาง
ไปรษณีย ์อีเมลล ์SMS หรือวิธีการใด ๆ ทีผู้่กู้ได้ระบุไว้กับธนาคาร 

4. ผลิตภัณฑนี์มี้ข้อกาํหนดและอาจทาํให้ทา่นมีภาระหน้าทีอ่ะไรบ้าง(ต่อ) 

• ในการผ่อนชาํระคา่งวด ลกูคา้จะตอ้งตรวจสอบวนัครบกาํหนดชาํระแตล่ะเดือนในสญัญา และไม่ชาํระเกินวนัท่ีครบกาํหนด 
เน่ืองจากการชาํระลา่ชา้จะเกิดคา่ปรบัและอาจมีผลกระทบตอ่ขอ้มลูเครดิตของท่าน 

• คา่เบีย้ประกนัภยั: เม่ือการประกนัวินาศภยัครัง้แรกครบกาํหนด ท่านจะตอ้งชาํระคา่เบีย้ประกนัภยัตามหนงัสือท่ีธนาคารแจง้ให้
ท่านทราบ 

• หากท่านมีปัญหาในการชาํระคืนเงินกูยื้มตามเวลาท่ีกาํหนด กรุณาแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัที เพ่ือรว่มกนัพิจารณาเง่ือนไขการ
ชาํระคืนในรูปแบบอื่น 

• กรณีผูกู้เ้สียชีวิต ทายาทของผูกู้ห้รอืผูกู้ร้ว่มท่ีเสียชีวิตจะตอ้งรบีทาํการแจง้ใหธ้นาคารทราบ พรอ้มทัง้สง่สาํเนาใบมรณบตัรใหแ้ก่
ธนาคาร  

• หากท่านมีขอ้สงสยัในการชาํระคืนเงินกูต้ามเวลาท่ีกาํหนด กรุณาติดตอ่แบงคอ์อฟไชนา่ โทร. 02-286-1010 ต่อ 2523-2525  ใน
วนัและเวลาทาํการ 8.30-17.30 น. 
5. อะไรจะเกิดขึน้หากท่านไม่สามารถปฏิบัตติามข้อกาํหนดและภาระหน้าทีไ่ด ้

• อตัราดอกเบีย้กรณี ผิดนดัชาํระหนี:้ : สงูสดุ 15% บนคา่งวดท่ีผิดนดัชาํระเฉพาะสว่นท่ีเป็นเงินตน้ของคา่งวดนัน้ 
• คา่ติดตามทวงถามหนี:้ ไม่มี 
• สิทธิในการหกักลบลบหนี:้ ธนาคารมีสิทธิ ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของท่าน เพ่ือชาํระหนีค้งคา้งท่ีท่านมีอยู่กบัธนาคาร 
• ธนาคารอาจจาํเป็นตอ้งบอกเลิกสญัญาและดาํเนินการทางกฎหมายต่อไป โดยมีรายละเอียดตามสญัญาเงินกู ้

6. อะไรจะเกิดขึน้หากท่านชาํระเงนิกู้ยมืก่อนครบกาํหนด 
หากท่านชาํระเงินกูยื้มทัง้จาํนวนภายใน 3 ปี  หรอื 36 เดือนแรกสาํหรบัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัอตัราดอกเบีย้คงท่ีไม่เกิน 3 
ปี และภายใน 5 ปีหรอื 60 เดือนแรกสาํหรบัผลิตภณัฑสิ์นเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัอตัราดอกเบีย้คงท่ี 5 ปี โดยการรไีฟแนนซไ์ปสถาบนั
การเงินอื่น ท่านตอ้งจ่ายเบีย้ปรบัการชาํระเงินกูยื้มก่อนครบกาํหนด  3% ของยอดหนีค้งคา้ง 

7. ทา่นจะต้องทาํประกันวินาศภยัอะไรบ้าง 
ประกนัวินาศภยัตลอดอายกุารกูโ้ดยเริม่ทาํครัง้แรกอย่างนอ้ย 1-3 ปี และตอ้งตอ่อายจุนกระทั่งผ่อนชาํระเงินกูก้บัธนาคารจนครบ
ตามสญัญา โดยรายละเอียดของการทาํประกนัภยั ใหย้ดึตามหลกัเกณฑม์าตรฐานของทางคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
หมายเหตุ: ท่านมีสิทธิเลือกท่ีจะทาํประกนักบับรษัิทประกนัรายใดก็ได ้และผ่านนายหนา้ประกนัหรอืตวัแทนรายใดก็ได ้ตามความ
ตอ้งการของท่าน โดยระบรุายละเอียดในกรมธรรมใ์หธ้นาคารเป็นผูร้บัผลประโยชน ์

8. ผลิตภัณฑนี์มี้ความเสี่ยงทีส่าํคัญอะไรบ้าง 
 อตัราดอกเบีย้ของเงินกูยื้มนี ้อาจเปล่ียนแปลงไดห้าก  MLR เปล่ียนแปลงไป และอตัราดอกเบีย้ท่ีเพิ่มสงูขึน้อาจทาํใหจ้าํนวนเงิน

คา่งวดหรอืจาํนวนงวดในการชาํระคืนเพิ่มมากขึน้ได ้
9. ทา่นควรทาํอย่างไร หากรายละเอียดในการตดิต่อของทา่นเปลี่ยนแปลง 

ท่านควรแจง้ใหธ้นาคารทราบทนัทีผ่านทกุสาขาของธนาคาร หรอืติดตอ่สาํนกังานใหญ่ เบอร ์02-286-1010 ตอ่ 2523-2525 ในวนั
และเวลาทาํการ 8.30-17.30 หรอือีเมลมาท่ี personalloan.th@mail.notes.bank-of-china.com เพ่ือดาํเนินการเรื่องการเขียนคาํ
รอ้งเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ตอ่ไป  

10. ทา่นสามารถหารายละเอียดเพิม่เตมิเกี่ยวกับผลิตภัณฑนี์ ้หรือตดิต่อกับสถาบันการเงนิได้อย่างไร 
หากท่านมีขอ้สงสยัเพิ่มเติม ท่านสามารถเขา้ไปด ูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้  www.bankofchina.com/th/th หรอืท่ี  
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 179/4 อาคารบางกอกซิตี ้ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 

11. ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑส์ินเช่ือเพือ่ทีอ่ยู่อาศัย 
ไม่มี 

ข้อมูลเพิม่เติม: ตารางเปิดเผยผลิตภณัฑนี์เ้ป็นเพียงขอ้มลูเบือ้งตน้เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการใชบ้รกิารผลิตภณัฑท์างการเงิน ใน
กรณีท่ีลกูคา้ตกลงใชบ้รกิาร ลกูคา้ตอ้งผกูพนัตามสญัญา/ ขอ้ตกลงการใชบ้รกิารของธนาคาร และท่านจะไดร้บัตารางเปิดเผยผลิตภณัฑ์
นีอ้ีกครัง้ท่ีระบอุตัราดอกเบีย้ ระยะเวลากูยื้ม การผ่อนชาํระ และกาํหนดชาํระ ตามสญัญาเงินกูข้องท่านในวนัทาํสญัญา 



 
 

 

สินเช่ือเพือ่ทีอ่ยู่อาศัย สินเช่ือท่ีธนาคารใหกู้ยื้ม เพ่ือนาํไปซือ้ หรอืรบัโอนสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัจากสถาบนัการเงินอื่น เพ่ือใชใ้น
วตัถปุระสงคเ์พ่ืออยู่อาศยัโดยลกูคา้ตอ้งจาํนอง หรอืสิทธิการเช่าท่ีอยู่อาศยัดงักลา่วเป็นหลกัประกนัการใหสิ้นเช่ือ อตัรา
ดอกเบีย้ มีทัง้แบบคงท่ี และลอยตวั 

         
 

         
 

         
 

  

  

เร่ิมสัญญา        คา่งวด   ครบปีที ่1    ครบปีที ่2     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ค่าใช้จ่ายทีต้่องจ่าย นอกจากค่างวด หลักการผ่อนชาํระแบบลดต้นลดดอก 
• ดอกเบีย้คิดจากเงิน
ตน้คงเหลือ 
• ทาํใหง้วดแรกๆ มี
ดอกเบีย้เยอะ 
• คา่งวดช่วงแรก เม่ือ
ตดัดอกเบีย้แลว้ จงึ
เหลือตดัเงินตน้ได้
นอ้ย 

                                       
                          

เงินตน้ 
คงเหลือ 

ดอกเบีย้ 

คา่งวด  

   เพือ่ประโยชนสู์งสุดกรุณาผ่อนชาํระรายงวดให้ตรงวันทีก่าํหนด  
หากชาํระก่อนกาํหนด อาจทาํให้เกิดดอกเบีย้จากวันทีช่าํระก่อนกาํหนด จนถงึวันทีค่รบกาํหนดชาํระได้ 

คา่เบีย้
ประกนั

ภยั 
คา่สาํรวจ 

และประเมิน
หลกัประกนั 

คา่เบีย้ 
ประกนัภยั 

คา่ใชจ้่าย
อ่ืนๆ 

เริ่มตน้ 
3,210 

บาท/แปลง 
แตกต่างกนั
ขึน้กบัปัจจยั 

เช่น 
• ทนุประกนั 
• มูลค่า
ทรพัยส์นิ 

• ระยะเวลา 
ค่าจดจาํนอง 1% 
ของวงเงนิอนมุตัิ 

(ไม่เกิน 200,000 บาท) 

ค่าอากรแสตมป์ 0.05% 
ของวงเงนิกู ้

(ไม่เกิน 10,000 บาท) 

คา่เบีย้
ประกนั

ภยั 
(อาจมีค่างวด

เพ่ิมเติม) 
หากขอสินเช่ืออ่ืน

เพ่ิมเติม เช่น สินเช่ือ
เพ่ือซือ้เฟอรนิ์เจอร/์ 

สินเช่ือเพ่ือทาํประกนั 
MRTA 

คา่งวด คา่งวด 

• กรณี ปิดก่อน 3 ปีแรกทัง้ลกูคา้ท่ีใชด้อกเบีย้ลอยตวั หรือคงท่ี  
• กรณี ลกูคา้ท่ีใชด้อกเบีย้คงท่ี 5 ปี และปิดก่อน 5 ปี 

เบีย้ปรบั = ยอดสินเช่ือคงเหลือ ณ วนัปิดบญัชี x อตัราปรบั 
ตัวอย่าง วงเงินสินเชือ 1,000,000 บาท  
ยอดสินเช่ือคงเหลือ 800,000 บาท 

วนัรไีฟแนนซ ์
รวมระยะเวลากู ้

2 ปี 9 เดือน 
(ไม่ถึง 3 ปี) 

ปิดบัญชีเพื่อรีไฟแนนซ ์มีเบีย้ปรับ 3%  
ของยอดคงเหลือ 

1 มี.ค. 

  

1 ธ.ค. 

  

จ่ายเบีย้ปรบั  
= 800,000 x 3%  
= 24,000 บาท วนัเริม่สญัญา 

ดอกเบีย้ผิดนัด  
= เงินตน้คงเหลือxอตัราดอกเบีย้ผิดนดัxจาํนวนวนัท่ีผิดนดั 
                           365  
 

ตัวอย่าง ลกูคา้มีสินเช่ือเงินกู ้คงเหลือเงินตน้ 500,000 บาท โดยมีค่างวดงวดละ 3,500 บาท สญัญาระบตุอ้งผ่อน
ชาํระทกุวนัท่ี 1 ของเดือน อตัราดอกเบีย้ 6% ต่อปี อตัราดอกเบีย้ผิดนดั 15% ต่อปี ลกูคา้ชาํระปกติงวด 1 มิ.ย. แต่ใน
งวด 1 ก.ค. ลกคา้ไม่มาชาํระ โดยมาชาํระในวนัท่ี 10 ก.ค. 

1 มิ.ย. 
ชาํระ

  

1 ก.ค. 
ไม่มา

 

สูตรการคาํนวณและตัวอย่างการคาํนวณอัตราดอกเบีย้ 

ดอกเบีย้ปกติ คิดจากเงินตน้
คงเหลือ และจาํนวนวนัในงวดนัน้ 
 

หากผิดนดั!! จะถกูคิดดอกเบีย้ผิดนดัสงูสดุ 15% บนคา่งวดท่ีผิดนดัชาํระ
เฉพาะสว่นท่ีเป็นเงินตน้ของค่างวดนัน้ 

10 ก.ค. 
มาชาํระ  

      วงเงนิกู้ยืม และ 
      อัตราส่วนวงเงนิกู้ยืม 
สงูสดุต่อหลกัประกนั รอ้ย
ละ 90 ตามหลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขธนาคาร 

      ระยะเวลาการ 
      กู้ยืม  
สงูสดุ 30 ปี (อายผุูกู้ ้
รวมระยะเวลากูไ้ม่เกิน 
65 ปี) 

      ประเภทของการ 
      ผ่อนชาํระ 
ผ่อนชาํระทกุเดือน 

      อัตราดอกเบีย้ และการ  
      คาํนวณ ตามประกาศ
ธนาคาร คาํนวณแบบรายวนั เป็น
แบบลดตน้ลดดอก ตามยอดภาระ
หนีค้งเหลือของลกูคา้ 

รวมดอกเบีย้ทีต้่องชาํระหากผิดนัด 
            = ดอกเบีย้ปกติ+ดอกเบีย้ผิดนัด 

= 2,465.75 +4.25 = 2,470.00 บาท 

6% 

ดอกเบีย้ปกติ  
= เงินตน้คงเหลือxอตัราดอกเบีย้xจาํนวนวนั 

365 

 (1 -30 มิ.ย.)  
= (500,000 x 6% X 30)/365  

= 2,465.75 บาท 

ผิดนัดชาํระ 

15% 

(1-10 ก.ค.)  
= (1,034.25  x 15% X 10 )/365 วนั   

= 4.25 บาท 

ส่วนเงนิต้นบนค่างวด 
= คา่งวด – ดอกเบีย้ปกติ 

(1 -30 มิ.ย.)  
= 3,500 – 2,465.75 

= 1,034.25 บาท 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Q: ประโยชนข์องการทาํประกันชีวิตคุ้มครองวงเงนิสินเชื่อบ้าน  
A: กรณีผูข้อสินเช่ือเสียชีวิตภาระหนีจ้ะไม่ตกไปท่ีทายาทผูเ้สียชีวิต บรษัิทประกนัเป็นผูช้าํระหนีแ้ทนตามทนุประกนัท่ี
ระบไุวใ้นกรมธรรม ์และหากมีทนุประกนัสว่นท่ีเหลือจากภาระหนีจ้ะมอบใหท้ายาท  
เบีย้ประกนันีส้ามารถใชห้กัลดหย่อนภาษีได ้หากกรมธรรมมี์ระยะเวลาตัง้แต ่10 ปีขึน้ไป 
Q: ลูกค้าควรทาํประกัน ด้วยทุนประกัน และระยะเวลาคุ้มครองเท่าไร 
A: ทาํตลอดระยะเวลาเท่ากบัวงเงินสินเช่ือ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัลกูคา้ ลกูคา้สามารถเลือกทนุประกนัและระยะเวลา
คุม้ครองไดเ้อง ทัง้นีห้ากทาํไม่เต็มวงเงิน หรือไม่ครบระยะเวลาเงินกู ้จะมีความเสี่ยงของสินไหมท่ีไม่ครอบคลมุภาระหนี ้
ภาระหนีจ้ะตกไปท่ีทายาทผูเ้สียชีวิต หากเสียชีวิต เช่น  
ผอ่นบา้น 20 ปี ทาํประกนั 10 ปี แต่ในปีที ่11 ผูกู้เ้สยีชีวติ จะไม่มีความคุม้ครองเลย กลายเป็นภาระหนีข้องทายาท  
Q: ธนาคารบังคับให้ลูกค้าทาํประกันชีวิตคุ้มครองวงเงนิสินเชื่อหรือไม่ 
A: ไม่บงัคบั เป็นทางเลือกท่ีลกูคา้จะทาํ ลกูคา้มีสิทธิเลือกท่ีจะเลือกทาํประกนัชีวิตคุม้ครองวงเงินสินเช่ือหรือไม่ก็ได ้ซึ่ง
ไม่มีผลต่อการพิจารณาอนมุตัิสินเช่ือ   
Q: ใครควรทาํประกันชีวิตคุ้มครองวงเงนิสินเชื่อ 
A: ลกูหนีผู้ท่ี้มีรายไดห้ลกัของครอบครวั ทัง้นีห้ากมีการกูร้ว่ม 2 คน ควรทาํประกนัทัง้ 2 คน เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยง 
ไม่ตอ้งทิง้ภาระหนีใ้หก้บัอีกคน 
Q: ทาํไมทาํประกันชีวิตคุ้มครองวงเงนิสินเชื่อ แล้วถึงได้ส่วนลดอัตราดอกเบีย้  
A:  เน่ืองจากธนาคารเห็นความสาํคญัของการทาํประกนั กรณีลกูคา้ซือ้ประกนัชีวิต จะช่วยทาํใหค้วามเสี่ยงของธนาคาร
ลดลง ในขณะท่ียงัชาํระหนีไ้ม่ครบถว้นหรือลดลง ธนาคารเห็นความเสี่ยงลดลงจึงตอบแทนดว้ยการลดอตัราดอกเบีย้
เฉพาะปีแรกใหก้บัลกูคา้ 
 
 
         

ประกันอัคคีภัย ประกนัอคัคีภยัคุม้ครองสิ่งปลกูสรา้งท่ีเป็นหลกัประกนั เพ่ือบรรเทาความเสียหายจากอคัคีภยั
หรือภยัธรรมชาติท่ีจะเกิดขึน้  

Q: ประโยชนข์องการทาํประกันอัคคีภัย 
A: ใหค้วามคุม้ครองความเสียหายตอ่ทรพัยส์ินท่ีเกิดขึน้ อนัเน่ืองจากไฟไหมแ้ละภยัอ่ืนๆ ท่ีระบไุวใ้นกรมธรรม ์โดย
ธนาคารจะนาํเงินคา่สินไหมทดแทนท่ีไดร้บัจากการประกนัภยัมาซ่อมแซมทรพัยส์ินท่ีไดเ้อาประกนัภยัไว ้หรือนาํมาหกั
ชาํระหนีท่ี้คา้งชาํระของผูกู้ ้ซึง่หากมีเงินเหลือหลงัจากหกัชาํระหนีแ้ลว้ ผูใ้หกู้จ้ะคืนเงินท่ีเหลือใหแ้ก่ผูกู้ ้
Q: ลูกค้าต้องทาํประกันอัคคีภัยด้วยทุนประกัน และระยะเวลาคุ้มครองเท่าไหร่ 
A: ทนุประกนัภยัไม่น้อยกว่าราคาประเมินสิ่งปลกูสรา้ง หรือตามท่ีธนาคารกาํหนด* และทาํประกนัภยัคุม้ครองตลอด
ระยะเวลาเงินกู ้
*ตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ทีส่าํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
กาํหนด  
Q: ธนาคารบังคับลูกค้าใหท้าํประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยทีธ่นาคารกาํหนดหรือไม่ 
A: ลกูคา้มีสิทธิเลือกทีจ่ะทาํประกันภัยกับบริษัทประกันภัยทีน่่าเชื่อถือรายอ่ืนๆ ได้ โดยระบรุายละเอียดใน
กรมธรรมใ์หธ้นาคารเป็นผูร้บัผลประโยชน ์และ ตอ้งนาํสง่กรมธรรมก่์อนวนัเบิกรบัเงินกู ้และสง่กรมธรรมปี์ต่ออายใุหก้บั
ธนาคารจนกวา่จะมีการไถ่ถอนหลกัประกนั 
Q: ทาํทุนประกันอัคคีภัยตํ่ากว่าราคาประเมิน จะเกิดอะไรขึน้ 
A: กรณีทาํทนุประกนัภยัตํ่ากวา่ราคาประเมิน จะไดร้บัค่าสินไหมตามสดัสว่นความเสียหายจรงิ เทียบกบัทนุประกนัภยั 
เช่น ราคาประเมิน 5 ลา้นบาท ทาํทนุประกนั 2.5 ลา้นบาท แลว้ไฟไหมม้ีมูลค่าเสยีหาย 5 แสนบาท ประกนัจะจ่ายค่า
สนิไหม 2.5 แสนบาท 
Q: ข้อดีของการทาํประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยทีธ่นาคารกาํหนด 
A: - ช่วยลดภาระกบัลกูคา้ในการนาํสง่กรมธรรมปี์ต่ออาย ุ
    - ทางธนาคารจะช่วยเป็นผูป้ระสานงานการเรยีกค่าสินไหมทดแทนท่ีไม่เป็นธรรมใหก้บัลกูคา้ 
    - ธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือพิเศษ กรณีลกูคา้ประสพเกิดภยัพิบตัิ 

ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงนิสินเชื่อ ประกนัชีวิตเพ่ือคุม้ครองวงเงนิสินเชื่อบ้าน หากผู้กู้เสียชีวิต บรษัิทประกนั
จะเป็นผูร้บัผิดชอบชาํระหนีแ้ทนผูกู้ต้ามเง่ือนไขท่ีระบไุวใ้นกรมธรรม ์ 

ประกันอ่ืนๆ เช่น ประกันเฟอรนิ์เจอร ์

ทา่นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสญัญา เช่น 
 ดอกเบีย้ผิดนัดชาํระ (ขอ้ 6, 8 และ 9)        การปิดบัญชีเพือ่รีไฟแนนซ ์(ขอ้ 6) 

ประกันภัยที่ต้องทาํเพือ่ขอสินเชื่อ 

ประกันภัยที่ไม่จาํเป็นต้องทาํเพือ่ขอสินเชื่อ แต่อาจมีประโยชนก์ับทา่น 


