ชื่อผู้ขายผลิตภัณฑ์ ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
ชื่อผู้ออกผลิตภัณฑ์ ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
สินเชื่อ Refinance (KK Refinance)
(กรุณาอ่านตารางการเปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี ้ และควรศึกษารายละเอียด ชื่อผลิตภัณฑ์
ข้ อมูล ณ วันที่
3 มกราคม 2561
และเงื่อนไขโดยละเอียด ก่อนที่ทา่ นจะตัดสินใจซื ้อหรื อใช้ บริ การผลิตภัณฑ์ )
1. วัตถุประสงค์ ของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
เป็ นสินเชื่อที่ธนาคารให้ ก้ ยู มื เพื่อรับโอนสินเชื่อที่อยูอ่ าศัยจากสถาบันการเงินอื่น โดยลูกค้ าต้ องจานองบ้ านหรื อที่อยูอ่ าศัยดังกล่าวเป็ นหลักประกัน
การให้ สนิ เชื่อ อัตราดอกเบี ้ยมีทงแบบคงที
ั้
่ และลอยตัว
2. ลักษณะผลิตภัณฑ์ และ Product Catalog
 ให้ วงเงินกู้ยืมตังแต่
้ 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท
 อัตราส่วนวงเงินกู้ยืมสูงสุดต่อหลักประกัน 100% ของราคาประเมินธนาคาร
 ระยะเวลากู้สงู สุด 360 เดือน (อายุผ้ กู ้ รู วมระยะเวลากู้ ไม่เกิน 65 ปี สาหรับพนักงานเงินเดือนประจา และไม่เกิน 70 ปี สาหรับเจ้ าของ
กิจการ/ธุรกิจส่วนตัว)
 ประเภทการผ่อนชาระ เป็ นแบบผ่อนชาระทุกเดือน
 อัตราดอกเบี ้ย

การเปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Home Loan)
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่ )

้
อ ัตราดอกเบีย
ปี ต่อไป

เฉลีย
่ 3 ปี

้ ที่
อ ัตราดอกเบีย
แท้จริง
ั
ตลอดอายุสญญา

MLR-1.50%

3.75%

4.96%

3.95%

MLR-1.50%

3.95%

5.04%

4.80%

MLR-1.50%

3.85%

4.98%

5.65%

5.65%

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ทางเลือก

รุปแบบ

คงที่ 3 ปี

MRTA

3.75%

3.75%

3.75%

(ไม่ฟรีจำนอง)

NO MRTA

3.95%

3.95%

คงที่ 3 ปี

MRTA

2.90%

3.85%
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หมายเหตุ
(1) อัตราดอกเบี ้ยขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยอ้ างอิง เช่น อัตราดอกเบี ้ยลูกค้ ารายใหญ่ชนดี
ั ้ ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ซึง่ ธนาคารจะแจ้ งให้
ทราบถึงการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบี ้ยดังกล่าว โดยจะประกาศไว้ ณ สถานที่ทาการทีใ่ ห้ บริ การและเว็บไซต์ของธนาคาร
(2) MLR ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เท่ากับ 7.15% ต่อปี
(3) กรณีเลือกสมัครประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ทุนประกันภัย 100% และระยะเวลาคุ้มครองขันต
้ ่า 10 ปี
กรณีที่ระยะเวลากู้สนิ เชื่อไม่ถึง 10 ปี ให้ เลือกระยะเวลาคุ้มครองประกันสูงสุดตามระยะเวลาการกู้สนิ เชื่อ
(4) *กรณีลกู ค้ าเลือกใช้ อตั ราดอกเบี ้ยที่มีเงื่อนไข Lock 4-5 ปี หาก Re-finance ก่อนกาหนด ลูกค้ าต้ องจ่ายค่าฟรี จานองคืนให้ กบั ธนาคาร

KK Refinance

3. ค่ าใช้ จ่ายต่ างๆที่ลูกค้ าต้ องชาระ / วิธีการคานวนเบีย้ ปรับกรณีปิดบัญชีเพื่อ Re-Finance / สูตรการคานวนอัตราดอกเบีย้ กรณีผ่อน
ชาระปกติ และกรณีผิดนัดชาระหนี ้

4.ทาไมต้ องทาประกันอัคคีภยั ?

5.ทาไมจึงควรทาประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ?

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในข้ อตกลงและเงื่อนไขสัญญา เช่น
ดอกเบี ้ยผิดนัดชาระ (ข้ อ 2.2) , การปิ ดบัญชีเพื่อ Refinance (ข้ อ 4.1)
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถเข้ าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.kiatnakin.co.th หรื อ สอบถามเจ้ าหน้ าที่สาขาของธนาคารเกียรตินาคิน จากัด
(มหาชน) ทุกสาขาทัว่ ประเทศ หรื อติดต่อ KK Contact center หมายเลขโทรศัพท์ 02 165 5555
KK Refinance

