ตารางการเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑ
สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอาศัย
(กรุณาอานตารางการเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑฉบับนี้ และควร
ศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขโดยละเอียด กอนที่ทานจะตัดสินใจ
ซื้อหรือใชบริการผลิตภัณฑ)

ชื่อผูขายผลิตภัณฑ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ชื่อผูออกผลิตภัณฑ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ชื่อผลิตภัณฑ
สินเชื่อบานกูเงินดวน
(KK HomeQuickCash)
ขอมูล ณ วันที่
01 กรกฎาคม 2559

1. ชื่อผลิตภัณฑ
สินเชื่อบานกูเ งินดวน (KK HomeQuickCash) เปนสินเชื่ออเนกประสงค ไมกําหนดวัตถุประสงคในการการใชเงิน คิดอัตราดอกเบีย้
แบบคงที่และลอยตัว โดยคํานวณดอกเบีย้ แบบลดตนลดดอก หลักประกันตองเปนกรรมสิทธิ์ของผูกูและปลอดภาระ และตองมีการ
จํานองบาน เพื่อเปนหลักประกันสินเชื่อ
2. ลักษณะผลิตภัณฑ
• ใหวงเงินตั้งแต 500,000 บาท แตไมเกิน 10,000,000 บาท* (อาจเปลี่ยนแปลงตามจํานวนเงินที่ไดรบั อนุมัติจริง)
• อัตราสวนวงเงินกูย ืมสูงสุดตอหลักประกัน 95% ของราคาประเมินธนาคาร
• ระยะเวลากูสูงสุด 240 เดือน (อาจเปลี่ยนแปลงไดตามจํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติจริง)
• อัตราดอกเบี้ย
แบบ
อัตราดอกเบี้ย
หลังจากนั้น
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
1
MLR ตลอดอายุสัญญา
7.15%
2
ปที่ 1 - 5
7.00%
MLR
7.35%
3
MLR - 0.25% ตลอดอายุสัญญา
6.90%
MLR ตามประกาศธนาคารวันที่ 9 พ.ค. 2559 = 7.15%
• อัตราดอกเบี้ยรวมคาธรรมเนียมตางๆ ไมเกิน 15% ตอป* (อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยูกับเงื่อนไขของธนาคาร)
• การคํานวณดอกเบีย้ คิดแบบลดตนลดดอก (Effective Rate)
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยูก ับปจจัยอางอิง เชน อัตราดอกเบี้ยลูกคารายใหญชั้นดีประเภทเงินกูแบบมีระยะเวลา
(MLR) ธนาคารจะแจงใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ โดยจะประกาศไว ณ สถานที่ทําการที่ให
บริการและเว็บไซตของธนาคาร
3. คาธรรมเนียม คาบริการ และคาใชจาย
• คาอากรแสตมป : รอยละ 0.05 ของวงเงินที่ไดรับการอนุมตั ิ
• คาสํารวจและประเมินราคา
• คาสําเนาใบแจงยอดบัญชีของแตละงวด (ชุดที่สอง เปนตนไป) 100 บาท/ครัง้
4. การชําระเงินกูและอื่นๆ
• คางวดผอนชําระเปนรายเดือนตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา โดยตองชําระภายในรอบครบกําหนดชําระตามที่ได
ตกลงกับทางธนาคาร หากชําระหลังจากวันที่ครบกําหนดชําระทานจะมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้น
• จํานวนเงินทัง้ หมดทีต่ องชําระคืนตลอดอายุสัญญาจะถูกกําหนดไวในสัญญา (คํานวณตามอัตราดอกเบี้ยที่ลูกคาไดรับอนุมตั ิ)
• หากทานมีปญหาในการชําระคืนเงินกูย ืมตามเวลาทีก่ ําหนด กรุณาแจงใหธนาคารทราบทันทีเพื่อรวมกันพิจารณาเงือ่ นไขการ
ชําระคืนในรูปแบบอื่น
หมายเหตุ : จํานวนเงินทั้งหมดที่ตองชําระคืนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคาร
KK HomeQuickCash

5. กรณีผิดนัดชําระหนี้
• อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชําระหนี้สูงสุดไมเกิน 28% ของยอดคงคางทัง้ หมด
• คาติดตามทวงถามหนี้ 500 บาทตอครั้ง
• สิทธิในการหักกลบลบหนี้ : ธนาคารมีสิทธิในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของทานเพื่อชําระหนีค้ งคางที่ทานมีอยูกับทาง
ธนาคาร
• ธนาคารอาจจําเปนตองบอกเลิกสัญญาและดําเนินการทางกฎหมายตอไป
6. การชําระเงินกูยืมกอนครบกําหนด
• - ไมมี 7. ประกันภัย
• ประกันอัคคีภัย ทุนประกันคํานวณตามราคาประเมินสิ่งปลูกสรางโดยฝายประเมินราคาทรัพยสินของธนาคารตลอดระยะเวลา
กู โดยเรียกเก็บคาเบีย้ ประกันทุก 3 ป
• ประกันภัยพิบัติ ทุนประกัน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลากู โดยเรียกเก็บคาเบี้ยประกันทุก 3 ป
• ประกันชีวติ คุมครองวงเงินกู (ขึ้นอยูกับความสมัครใจของลูกคา)
8. หลักประกัน
• หลักทรัพยที่ใชคา้ํ ประกัน ไดแก บานเดีย่ ว / ทาวนโฮม / ทาวนเฮาส / บานแฝด / หองชุด / อาคารพาณิชยเพื่ออยูอาศัยรวมถึง
อสังหาริมทรัพยมือสอง ตามที่ธนาคารกําหนด ยกเวน ที่ดินเปลา
9. ความเสี่ยงที่สําคัญ
• อัตราดอกเบี้ยของเงินกูยมื นี้ จะคงที่แค 5 ปแรก (ขึ้นอยูกับรูปแบบดอกเบี้ย) อัตราดอกเบี้ยของปตอๆ ไป อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดหากอัตราดอกเบี้ย MLR เปลี่ยนแปลงไป และอัตราดอกเบี้ยที่เพิม่ สูงขึ้นอาจทําใหจาํ นวนเงินคางวดหรือ
จํานวนงวดในการชําระคืนเพิ่มมากขึ้นได
10. การเปลี่ยนแปลงขอมูลในการติดตอของทาน
• ทานควรแจงรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงใหสถาบันการเงินทราบทันทีทางหมายเลขโทรศัพท 02 165 5555 หรือที่
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อใหการสื่อสารขอมูลกับทานเปนไปอยางรวดเร็ว
11. ชองทางการขอขอมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑนี้ หรือติดตอกับธนาคาร
• หากทานมีขอสงสัยเพิ่มเติม สามารถเขาไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.kiatnakin.co.th หรือที่
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โทรศัพท 02 165 5555
12. ทางเลือกอืน่ ในกลุมผลิตภัณฑสนิ เชือ่ เพื่อทีอ่ ยูอาศัย
• KK Home Loan (สินเชื่อบาน)
คําเตือน : ทีอ่ ยูอาศัยซึ่งทานใชเปนหลักประกันอาจถูกยึดได หากทานคางชําระคางวดหรือไมสามารถชําระหนี้ได
เสร็จสิ้นตามสัญญา
ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลบังคับใชไดจนกวาธนาคารจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
เอกสารฉบับนี้ใชเพื่อเปนขอมูลทัว่ ไปสําหรับผลิตภัณฑและบริการของธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)(“ธนาคาร”) เทานั้น
มิไดมีวตั ถุประสงคในการชักชวนหรือขายผลิตภัณฑและบริการของธนาคารแตอยางใด ธนาคารไดใชความพยายามที่จะทําให
ขอมูลในเอกสารนี้เปนปจจุบันอยางสม่าํ เสมอ อยางไรก็ตามธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงขอมูลในเอกสารนี้(ผูสนใจ
ควรติดตอเจาหนาที่ธนาคารเพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติม)
KK HomeQuickCash

