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(Sales Sheet) ตารางเปิดเผยข้อมูลผลติภณัฑ์สินเช่ือรีไฟแนนซ์พลสั แบบรวมหนี ้ตามมาตรการแก้หนีร้ะยะยาวของธปท.  

ช่ือผลติภณัฑ์   สินเช่ือรีไฟแนนซ์พลสั แบบรวมหนี ้ตามมาตรการแก้หนีร้ะยะยาวของธปท. 

ประเภทผลติภณัฑ์             ผลติภัณฑ์สินเช่ือแบบมรีะยะเวลา (Term loan)                                 

วนัทีแ่ก้ไขข้อมูลล่าสุด         วนัที ่12 ตุลาคม 2565 

ผลติภัณฑ์สินเช่ือนีคื้ออะไร     เป็นบริการรีไฟแนนซ์วงเงินสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั จากสถาบนัการเงินอ่ืน พร้อมใหว้งเงินส่วน

เพ่ิมเป็นวงเงินสินเช่ืออเนกประสงค์ เพื่อวตัถุประสงค์ในการรวมหน้ีสินเช่ือรายย่อยจาก

สถาบนัการเงินอ่ืนหรือกบัธนาคารเอง ตามมาตรการแกห้น้ีระยะยาวช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บ

ผลกระทบจากการติดเช้ือ COVID-19 ตามแนวทางของธปท. โดยมีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

หรือกรรมสิทธ์ิหอ้งชุด เป็นหลกัประกนัการใหสิ้นเช่ือกบัธนาคาร 

สินเช่ือนีเ้หมาะกบัใคร             เหมาะส าหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปท่ีเป็นพนักงานประจ า ผูท่ี้มีอาชีพอิสระท่ีมีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ และก าลงัผ่อนช าระวงเงินสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั กบัสถาบนัการเงินอ่ืนและ

ตอ้งการรวมภาระหน้ีสินเช่ือรายย่อยประเภทอ่ืน จากสถาบันการเงินอ่ืนๆ หรือภาระหน้ีท่ี

ลูกคา้มีอยูก่บัธนาคารเขา้ไวด้ว้ยกนัเพ่ือประสงคใ์ห้ธนาคารช่วยปิดภาระหน้ีส่วนบุคคลของผู ้

กูห้รือผูกู้ร่้วมให ้ ทั้งน้ีวงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารอนุมติัตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการ

วเิคราะห์สินเช่ือท่ีธนาคารก าหนดไว ้

รายละเอยีดผลติภณัฑ์               ลูกคา้จะไดรั้บวงเงินสินเช่ือ 2 ประเภท ได้แก่ วงเงินสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั และวงเงิน
สินเช่ืออเนกประสงค ์

 เป็นวงเงินสินเช่ือ กูไ้ดสู้งสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาทต่อราย 
ระยะเวลากู้  วงเงินรีไฟแนนซ์ระยะเวลากูสู้งสุด เท่ากบัระยะเวลาท่ีเหลือของสัญญาสถาบนัการเงิน

เดิมหรือเท่ากบัวงเงินสินเช่ืออเนกประสงค ์
 วงเงินสินเช่ืออเนกประสงคส่์วนเพ่ิม ระยะเวลากู ้สูงสุด 30 ปี โดยระยะเวลากูเ้ม่ือรวมกบั

อายผุูกู้ต้อ้งไม่เกิน 65 ปี (พิจารณาผูกู้ห้ลกัผูมี้รายไดห้ลกั) 
ประเภทของหลกัประกนั           บา้นเด่ียว บา้นแฝด ทาวน์เฮา้ส์ ทาวน์โฮม กรรมสิทธ์ิหอ้งชุด อาคารพาณิชย ์

 ผูกู้ห้รือผูกู้ร่้วมตอ้งมีกรรมสิทธ์ิในหลกัประกนั 
วงเงนิอนุมตั ิ  อนุมติัวงเงินกูไ้ด ้สูงสุด 90% ของราคาประเมินหลกัประกนั ทั้งน้ีไม่รวมค่าใชจ่้ายในการ

ช าระค่าเบ้ียประกนั MRTA  
 ไม่สามารถใชร่้วมกบั รายการส่งเสริมการขายอ่ืนๆ เช่นการขออนุมติั LTV100%  

 ตอ้งระบุขอ้มูลบญัชีสินเช่ือท่ีตอ้งการปิดภาระหน้ีลงในแบบฟอร์มสมคัรขอเขา้มาตรการ

แกห้น้ีระยะยาวดว้ยการรีไฟแนนซ์ (refinance) และการรวมหน้ี (debt consolidation) 

 ในการส่ังจ่ายเช็คปิดภาระหนีทุ้กกรณี  ผูกู้จ้ะไม่สามารถขอเปล่ียนเช็คจากการช าระหน้ี

ใหส้ถาบนัการเงินอ่ืน มาเป็นการสัง่จ่าย "ช่ือผูกู้"้ได ้

คุณสมบัตขิองผู้ขอสินเช่ือ  บุคคลธรรมดา สญัชาติไทย อายรุะหวา่ง 20–65 ปี 
 กรณีพนกังานประจ าทัว่ไปและผูมี้อาชีพอิสระรายไดไ้ม่ต ่ากวา่ 15,000 บาท ข้ึนไป และ

รับสุทธิไม่ต ่ากวา่ 15,000 บาทข้ึนไปอายงุานไม่ต ่ากวา่ 2 ปี (ต่อเน่ือง)  
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 กรณีพนกังานบริษทัชั้นน ารายไดไ้ม่ต ่ากวา่ 30,000 บาท ข้ึนไป อายงุานไม่ต ่ากวา่ 3 ปี 

(ต่อเน่ือง) โดยกลุ่มบริษทัชั้นน าจะตอ้งมีคุณสมบติัท่ีเป็นไปตามเกณฑท่ี์ธนาคารก าหนดไว ้

 กรณีอาชีพเจา้ของกิจการ ไม่สามารถเขา้ร่วมโปรแกรมน้ีได ้
อตัราดอกเบีย้ วงเงินสินเช่ือเพือ่ทีอ่ยู่อาศัย (วงเงนิรีไฟแนนซ์) 

1. กรณีเป็นสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั หลกัประกนัเป็นของผูกู้ห้รือผูกู้ร่้วม 
 อตัราดอกเบ้ีย เดือนท่ี 1-4 = 0.00% 
 อตัราดอกเบ้ีย เดือนท่ี 5-36 =  MRR-5.80% ต่อปี 
        อตัราดอกเบ้ีย เดือนท่ี 37 เป็นตน้ไป  MRR-3.90% ต่อปี 
 ผลิตภณัฑ์น้ี มีอตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 3 ปี เท่ากบั 2.89% ต่อปี และอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง

ตลอดอายสุญัญา เท่ากบั 4.61 % ต่อปี    
 กรณีท า MRTA โดยมีทุนประกนัภยัและระยะเวลาเอาประกนัภยั ไม่นอ้ยกวา่ 80% ของ

วงเงินกู ้อตัราดอกเบ้ียจะลดลงอีก 0.15% ต่อปี ตั้งแต่เดือนท่ี 5 เป็นตน้ไป กรณียกเลิก

MRTA ภายหลงัจากท าสัญญา อตัราดอกเบ้ียจะถูกปรับข้ึนตามเง่ือนไขของผลิตภณัฑ์

และเบ้ียประกนันั้นจะถูกน าไปช าระเงินตน้ในสัญญากู ้ กรณีเกิดเหตุกรณีใดๆ ท่ีมีผลท า

ให้ไม่เกิดสัญญาความคุม้ครองน้ี ธนาคารถือสิทธ์ิท่ีจะปรับอตัราดอกเบ้ีย ข้ึนเป็นปกติ

เช่นกนั 

2. กรณีเป็นสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัท่ีหลกัประกนัรับโอนจากบุคคลในครอบครัว ( พ่อแม่ พ่ี
นอ้ง ปู่ยา่ ตายาย ) อตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บ อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียเดียวกบัวงเงินสินเช่ือเพื่อท่ี
อยูอ่าศยั (วงเงินรีไฟแนนซ์พลสั โปร 0% 4เดือน) 

3. กรณีเป็นการรีไฟแนนซ์สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัท่ีหลกัประกนัรับโอนจากการไถ่ถอนการ
ขายฝากอตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บ อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียเดียวกบัวงเงินสินเช่ืออเนกประสงค์ 
(ส่วนเพ่ิม ) 

วงเงินสินเช่ืออเนกประสงค์ ( เพือ่การรวมหนี)้ :วงเงินขั้นต ่า 200,000 บาท 

 วงเงินอเนกประสงค ์(เพ่ือการรวมหน้ี) คิดอตัราดอกเบ้ียแบ่งเป็น 2 กรณีดงัน้ี 
1. กรณีท่ีไม่น าภาระต่อเดือนของวงเงินท่ีตอ้งการรวมหน้ีมาค านวณความสามารถใน

การช าระหน้ีของผูกู้ ้  อตัราดอกเบ้ียจะเท่ากบั MRR-3.55% ตลอดอายสุญัญา 
2. กรณีท่ีน าภาระต่อเดือนของวงเงินท่ีตอ้งการรวมหน้ีมาค านวณความสามารถในการ

ช าระหน้ีของผูกู้ ้  อตัราดอกเบ้ียจะเท่ากบั MRR-3.05% ตลอดอายสุญัญา  
 ไม่มีส่วนลดอัตราดอกเบ้ียส าหรับวงเงินสินเช่ืออเนกประสงค์ กรณีลูกค้าสมัครใช้ 

MRTA 

 กรณีเป็นวงเงินอเนกประสงคอ่ื์นๆ ให้อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียตาม product program สินเช่ือ
บา้นแลกเงินทัว่ไป  

เง่ือนไขการค านวณดอกเบีย้

และค่างวด 

 อตัราดอกเบ้ีย MRR อา้งอิงตามประกาศของธนาคาร  ( ปัจจุบนั MRR=9.05% ต่อปี )               
 ค านวณดอกเบ้ียเป็นรายวนั (โดยช าระทุกเดือนพร้อมเงินตน้แบบลดตน้ลดดอก )              
 อตัราดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการค านวณค่างวด ก าหนดตามระยะเวลาการกูด้งัน้ี 

1. ระยะเวลากูไ้ม่เกิน 10 ปี ค  านวณค่างวด บวกเพ่ิม 0.50% ต่อปี 
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2. ระยะเวลากูเ้กินกวา่ 10 ปี ค  านวณค่างวด บวกเพ่ิม 1.00% ต่อปี 
ทั้งน้ี เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียตามสญัญาเป็นแบบลอยตวั หากมีการปรับอตัราดอกเบ้ีย
อา้งอิงท่ีสูงข้ึน อาจท าใหค้่างวดหรือจ านวนงวดในการช าระคืนเพ่ิมมากข้ึนได ้

ผลติภัณฑ์นีม้ค่ีาบริการ

อะไรบ้าง    

ค่าใช้จ่ายระหว่างด าเนินการขอสินเช่ือ 

 ค่าประเมินราคาหลกัประกนั คิดตามอตัราของผูใ้หบ้ริการภายนอกเรียกเก็บ ขั้นต ่า 3,210 
บาท (รวม  VAT) 

ค่าใช้จ่าย ณ วนัทีจ่ดจ านอง 

 ค่าอากรแสตมป์ ปิดสญัญากูเ้งิน อตัรา 0.05% ของวงเงินสินเช่ือ (ไม่เกิน 10,000 บาท) 
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจ านอง อตัรา 1.00% ของวงเงินจ านอง (สูงสุดไม่เกิน 200,000 

บาท) 
 ค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยั เก็บตามอตัราของบริษทัประกนั (การก าหนดเลือกบริษทัฯ ท่ีรับ

ประกนัภยัข้ึนอยูก่บัความสมคัรใจของลูกคา้) 
 ค่าเบ้ียประกนั MRTA (ถา้มี) เก็บตามอตัราของบริษทัประกนั (การสมคัร MRTA ข้ึนอยู่

ท่ีความสมคัรใจของลูกคา้ และไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ) 
 กรณีมีการโอนกรรมสิทธ์ิหลักประกันของลูกคา้ท่ีเป็นไปโดยสายเลือดตามเง่ือนไข

ธนาคารก่อนจ านองเป็นประกนัภาระหน้ีกบัธนาคาร  ค่าใชจ่้ายในการโอนกรรมสิทธ์ิ
ลูกคา้ตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีดว้ยตนเอง 

ค่าใช้จ่ายหลงัวนัทีจ่ดจ านอง 

 ค่าธรรมเนียมการช าระเงินกู้เสร็จส้ินก่อนก าหนด วงเงินสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย มี
ค่าธรรมเนียม 3.00% ของยอดหน้ีคงเหลือ กรณีท่ีลูกคา้ไถ่ถอนเพ่ือไปใช้บริการกับ
สถาบนัการเงินอ่ืนภายในระยะเวลา 3 ปีแรกนบัจากวนัท าสญัญา 

 ค่าธรรมเนียมการช าระเงินกูเ้สร็จส้ินก่อนก าหนด วงเงินสินเช่ืออเนกประสงค ์:ไม่มีเรียก
เก็บ 

 อตัราดอกเบ้ียผิดนัดช าระหน้ีค านวณจากอตัราดอกเบ้ียปกติสูงสุดท่ีเรียกเก็บจริงตาม
สญัญา บวกเพ่ิม 3.00%  ต่อปี แต่ไม่เกิน 18.00% ต่อปี โดยค านวณจากเงินตน้ของค่างวด
ท่ีผิดนัดช าระไปจนกว่าจะช าระเสร็จ แต่กรณีท่ีฟ้องคดีต่อศาลจะคิดจากเงินตน้ท่ีคา้ง
ช าระทั้งหมดตั้งแต่วนัถดัจากวนัฟ้อง  (ทั้ งน้ีอา้งอิงและเปล่ียนแปลงตามประกาศของ
ธนาคาร) 

 ค่าติดตามทวงถามหน้ี :ไม่มีเรียกเก็บ 
 

วธีิการช าระ/ช่องทางการช าระ    ช่องทางช าระผา่นสาขา ของธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอ่ย จ ากดั (มหาชน) / ช าระผา่น
เคาน์เตอร์เซอร์วสิหรือช่องทางอ่ืนๆ (มีค่าบริการ) 

 ลูกคา้จะไดรั้บใบแจง้ยอดผ่อนช าระต่อเดือน และรายละเอียดต่าง ๆ เช่น วงเงินสินเช่ือ ,
จ านวนเงินผ่อนช าระตามสัญญา เม่ือมีการท านิติกรรมสัญญากูเ้งิน และเม่ือลูกคา้มีการ
ช าระค่างวดสินเช่ือให้แก่ธนาคาร ลูกคา้จะได้รับใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร ซ่ึงจะมี
รายละเอียดต่างๆ เช่น จ านวนเงินรับช าระ , เงินตน้คงเหลือ และอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้ 

 ผ่อนช าระแบบปกติ โดยผ่อนช าระหน้ีให้ธนาคารเป็นรายงวด เป็นจ านวนเงินเท่า ๆกนั
จนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จส้ิน 
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เง่ือนไขการผ่อนช าระ  

 ลูกคา้ช าระเงินตน้ พร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่าๆกนั ตลอดอายสุัญญา 
หรือตามเง่ือนไขท่ีธนาคารก าหนด โดยลูกคา้ตอ้งช าระเงินงวดเต็มจ านวนทุกคร้ัง 
สม ่าเสมอทุกเดือน หากผิดนัดช าระหน้ีในเดือน จะก่อให้เกิดหน้ีค้างช าระมีผลต่อ
สถานะบญัชีของลูกคา้ 

ล าดบัการตดัช าระ 

 ธนาคารจะน าเงินท่ีไดรั้บช าระหน้ีไปตดัช าระหน้ีดอกเบ้ีย เงินตน้ และค่าธรรมเนียมท่ี
ลูกคา้คา้งช าระนานท่ีสุดก่อน แลว้จึงตดัช าระหน้ีท่ีคา้งช าระนานรองลงมา ตามล าดบั 

 กรณีลูกคา้มีสินเช่ือมากกวา่ 1 สัญญาลูกคา้จะผ่อนช าระเงินกูด้งักล่าวรวมกนัในคราว
เดียวกนัโดยมีขอ้มูลการตดัช าระเป็นล าดบัดงัน้ี 

1.  หากมีบญัชีคา้งช าระ จะน าเงินค่างวดท่ีผอ่นช าระไปตดัช าระค่างวดบญัชี ท่ีผิดนดันาน
ท่ีสุดตามล าดบั 

2.  กรณีช าระปกติ เงินค่างวดท่ีผ่อนช าระ จะน าไปตดัช าระค่างวดของบัญชีท่ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียสูงสุดตามล าดบั 

3.  หากเป็นบญัชีท่ีมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากนั จะน าไปตดัค่างวดของบญัชีท่ีมีวงเงินอนุมติั
นอ้ยกวา่ก่อน 

 4.  หากบญัชีใดบญัชีหน่ึงปิดบญัชีแลว้ จะน าเงินท่ีช าระไปตดัช าระในบญัชีท่ีมีภาระหน้ี
คงเหลือ 

ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบั

ผลติภัณฑ์     

 ดอกเบ้ียวงเงินกู้รีไฟแนนซ์สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยน าไปหักลดหย่อนภาษีได้ แต่ไม่
สามารถน าดอกเบ้ียของวงเงินสินเช่ืออเนกประสงค์ไปใชสิ้ทธิหักลดหยอ่นในการเสีย
ภาษี ทั้งน้ีเป็นไปตามหลกัเกณฑป์ระกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

 อตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้บบลอยตวั (Floating Rate) อา้งอิงตามประกาศของธนาคาร 
 กรณีท่ีลูกคา้ผ่อนช าระค่างวดก่อนก าหนดการช าระอาจท าให้เกิดดอกเบ้ียจากวนัท่ีช าระ

ก่อนก าหนดจนถึงวนัท่ีครบก าหนดช าระได้  ลูกคา้ควรผ่อนช าระให้ตรงกบัวนัท่ีครบ
ก าหนดช าระตามสัญญา กรณีตอ้งการเปล่ียนวนัครบก าหนดช าระลูกคา้สามารถแจ้ง
ความจ านงค ์ขอแกไ้ขไดต้ามงวดวนัครบก าหนดท่ีธนาคารก าหนดไวแ้ละลูกคา้ตอ้งไม่มี
ประวติัคา้งช าระหรือตอ้งช าระค่างวดมาแลว้อยา่งนอ้ย 1 งวดแลว้เสมอ 

 กรณีผิดนดัช าระหน้ี ค  านวณจากอตัราดอกเบ้ียปกติสูงสุดท่ีเรียกเก็บจริงตามสัญญาบวก

เพ่ิม 3.00% ต่อปี แต่ไม่เกิน 18.00% ต่อปี โดยค านวณจากเงินตน้ของค่างวดท่ีผิดนดัช าระ

ไปจนกว่าจะช าระเสร็จ แต่กรณีท่ีฟ้องคดีต่อศาลจะคิดจากเงินตน้ท่ีคา้งช าระทั้งหมด

ตั้งแต่วนัถดัจากวนัฟ้อง (ทั้งน้ีอา้งอิงการเปล่ียนแปลงตามประกาศของธนาคาร) 

ผลติภัณฑ์ประกนัภัยที่

เกีย่วข้อง            

ประกนัอัคคภีัย / ท าไมต้องประกนัอัคคภีัย? 

 เพ่ือคุม้ครองความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับหลกัประกนัท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็น
ความเสียหายจากไฟไหม ้ภยัธรรมชาติท่ีจะเกิดข้ึน หรือภยัอ่ืนๆท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์
โดยเงินค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บจากการประกนัภยั สามารถน ามาซ่อมแซมทรัพยสิ์นท่ี
ได้เอาประกันภัยไว ้หรือหักช าระหน้ีสินเช่ือท่ีค้างช าระของผูกู้ ้ ซ่ึงหากมีเงินเหลือ
หลงัจากช าระหน้ีแลว้ธนาคารจะคืนเงินท่ีเหลือใหก้บัผูกู้ ้
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 ลูกคา้สามารถเลือกท่ีจะท าประกนัภยักบับริษทัประกนัภยัท่ีน่าเช่ือถือได ้
เง่ือนไขการค านวณเบีย้ประกนัภัย : 
 ข้ึนอยู่กับสภาพท่ีตั้งทรัพยสิ์น ลกัษณะโครงสร้างอาคารและการใชง้านระยะเวลาเอา

ประกนัภยั และทุนประกนั 
ทุนประกนัและระยะเวลาเอาประกนั : 
 ลูกคา้ตอ้งก าหนดทุนประกนัไม่นอ้ยกวา่ราคาประเมินส่ิงปลูกสร้างหรือตามท่ีธนาคาร

ก าหนด ทั้ งน้ีเพ่ือให้การซ้ือประกันอัคคีภัยได้รับความคุ้มครองสูงสุดตามเง่ือนไข
กรมธรรม ์แต่หากขอวงเงินกูน้อ้ยกวา่ราคาประเมินส่ิงปลูกสร้าง ลูกคา้สามารถเลือกท า
ประกนัภยัดว้ยทุนประกนัเท่ากับหรือมากกว่าวงเงินกูแ้ต่ไม่เกินราคาประเมินส่ิงปลูก
สร้างและคุม้ครองตลอดระยะเวลาเงินกูไ้ด ้ 

 กรณีท าประกนัภยัท่ีทุนประกนัภยัต ่ากวา่ราคาประเมินส่ิงปลูกสร้าง จะไดรั้บค่าสินไหม
ตามสัดส่วนความเสียหายจริง เทียบกบัทุนประกนัภยั เช่น ราคาประเมินส่ิงปลูกสร้าง 
5,000,000 บาทท าทุนประกนั 2,500,000 บาท แลว้ไฟไหมมี้มูลค่าความเสียหาย 500,000 
บาท ประกนัจะจ่ายค่าสินไหม 250,000 บาท ตามสดัส่วนความเสียหาย 

 อย่างไรก็ตามธนาคารจะแนะน าให้ท าทุนประกันเท่ากับราคาหลักประกันตลอด
ระยะเวลาการกู ้หรือแมลู้กคา้ผ่อนช าระเงินกูเ้สร็จแลว้ เพราะถา้มีเหตุไม่คาดฝันเกิดข้ึน 
อยา่งนอ้ยก็มีประกนัท่ีช่วยชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดเพ่ือประโยชน์ของลูกคา้ 

 

ประกนัชีวติคุ้มครองสินเช่ือ (MRTA) / MRTA มีประโยชน์อย่างไร? 

 เป็นการคุม้ครองชีวติของผูเ้อาประกนัเพ่ือจ่ายชดเชยภาระหน้ีของลูกคา้ท่ีคา้งช าระอยูก่บั
ธนาคารแทนลูกคา้ เพ่ือไม่ใหเ้ป็นภาระกบัทายาท หรือเป็นภาระกบัทายาทนอ้ยท่ีสุด และ
เบ้ียประกนั ระยะเวลาเอาประกนั 10 ปีข้ึนไป สามารถน าไปใชสิ้ทธิหกัลดหยอ่นภาษีได ้

 การท าประกนั MRTA ข้ึนอยูก่บัความสมคัรใจของผูกู้ ้โดยไม่มีผลต่อการอนุมติัสินเช่ือ 
เง่ือนไขการค านวณเบีย้ประกนัชีวติคุ้มครองสินเช่ือ: 
ข้ึนอยูก่บัอาย ุเพศ ระยะเวลาเอาประกนั ทุนประกนัภยั และประเภทการคุม้ครอง 

เอกสารประกอบการสมคัร                    เอกสารแสดงตน           

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
 ส าเนาทะเบียนบา้น 
 ส าเนาทะเบียนสมรสและใบส าคญัการหยา่  (ถา้มี) 
เอกสารยนืยนัรายได้ / ผู้ทีม่ีรายได้ประจ า 

 สลิปเงินเดือน (ล่าสุด) 3 เดือนยอ้นหลงั หรือ หนงัสือรับรองเงินเดือน 
 เอกสารการเดินบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน 
 หนงัสือรับรองท่ีท างานเดิม กรณี อายงุานปัจจุบนัไม่ถึง 2 ปี และ 3 ปีกรณีเป็นพนกังาน

บริษทัชั้นน า (บริษทัชั้นน า เป็นไปตามคุณสมบติัท่ีธนาคารก าหนดไว)้ 
เอกสารยนืยนัรายได้ / ผู้มีอาชีพอิสระ 

 เอกสารการเดินบญัชียอ้นหลงั 6 เดือนหรือเอกสารท่ีแสดงท่ีมาของรายได ้
 ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ (เช่น แพทย,์วศิวกร,ทนายความ,สถาปนิก ฯลฯ) 
เอกสารหลกัประกนั   
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 เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  ( ส าเนาโฉนดท่ีดิน ) ส าเนาหนังสือกรรมสิทธ์ิห้องชุด                 
( หนา้/หลงั ) 

 หนงัสือแสดงกรรมสิทธ์ิ ส่ิงปลูกสร้าง ( ถา้มี )  
เอกสารทีเ่กีย่วข้อง อื่น ๆ  

 เอกสารแสดงภาระหน้ีท่ีระบุเลขท่ีบญัชีหรือเลขบตัรเครดิตท่ีถูกตอ้ง จากสถาบนัการเงิน
อ่ืนท่ีตอ้งการรวมหน้ี เช่น เอกสารใบแจง้หน้ี เอกสารแสดงรายละเอียดภาระหน้ีสินเช่ือ
จากระบบ Mobile banking หรือใบช าระ Pay in ท่ีมี Bar code หรือ QR Code ปรากฎ
อยูก็่ได ้

การแจ้งเปลีย่นแปลงเง่ือนไข

การให้บริการ 

 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการให้บริการเช่น อตัราดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียม ท่ีท าให้
ลูกคา้เสียประโยชน์ ธนาคารจะท าการแจง้ล่วงหนา้ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องธนาคารหรือสามารถ
ติดต่อขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากทุกสาขาธนาคาร หรือสามารถเปรียบเทียบข้อมูล
ผลิตภณัฑท์างการเงินทางเวบ็ไซตศู์นยคุ์ม้ครองผูใ้หบ้ริการทางการเงิน (ศคง.) โทร 1213 

ช่องทางการตดิต่อ /รับข้อ

ร้องเรียนของธนาคาร 

ช่องทางการติดต่อธนาคาร        

 ลูกคา้สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลจากศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์ ผ่านช่องทางในการติดต่อ 
โทร. 02-697-5454 หรือ www.tcrbank.com 

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน 

 ลูกคา้สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลจากศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์ ผ่านช่องทางในการติดต่อ 
โทร. 02-697-5454 หรือ www.tcrbank.com 

 ศูนยคุ์ม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โทร 1213 
หรืออีเมล fcc@bot.or.th 

  หมายเหต:ุ    ขอ้มูลขา้งตน้เป็นขอ้มูลผลิตภณัฑเ์บ้ืองตน้ เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการใชบ้ริการหรือซ้ือผลิตภณัฑท์างการเงิน ในกรณีท่ีลูกคา้ตกลง
ใช้บริการหรือ ซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเงินดงักล่าวแล้ว ลูกคา้จะตอ้งผูกพนัตามสัญญา/ขอ้ตกลงการใช้บริการผลิตภณัฑ์ทางการเงินและประกาศอตัรา
ค่าบริการต่างๆ เบ้ียปรับ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก เงินให้สินเช่ือและค่าบริการอ่ืนๆของธนาคารท่ีจะไดป้ระกาศต่อไป 

 

 
       ลงช่ือ ______________________________ผูกู้ห้ลกั/ผูกู้ร่้วม 
             ( ______________________________________ ) 
       วนัท่ี   __________/________________/_________ 

 
 
 

                             ลงช่ือ___________________________________ เจา้หนา้ท่ีธนาคาร 
             ( ______________________________________ ) 
       วนัท่ี   __________/________________/_________ 

http://www.tcrbank.com/
http://www.tcrbank.com/
mailto:fcc@bot.or.th

