
 



ขอ้เสนอสดุพเิศษ!!

สนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั....ส าหรบัพนกังานบรษิทั

(1) สนิเชือ่บา้นบวัหลวง

          อยากเป็นเจา้ของบา้นในฝนัใหส้นิเชือ่บา้นบวัหลวงจดัการให  ้ ดว้ยทางเลอืกหลากหลายปรบัไดล้งตวักบัทุกความตอ้งการ

          เพือ่บา้นของคณุท ัง้เพือ่ซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั, เพือ่ปลกูสรา้งบา้นและเพือ่รไีฟแนนซ์

พเิศษ 1 : ส ำหรับทีอ่ยูอ่ำศัยหลังแรก วงเงนิกูร้วมสงูสดุ 100% ของมลูคำ่หลักประกนั

     ส ำหรับทีอ่ยูอ่ำศัยหลังถัดไป วงเงนิกูเ้ป็นไปตำมเกณฑธ์นำคำรแหง่ประเทศไทย

พเิศษ 2 : อตัรำดอกเบีย้พเิศษเฉลีย่ 3 ปีเพยีง 2.83%-3.38% ตอ่ปี

อตัรา

ดอกเบีย้

+ ปกติ

1 0.5 0.75
MRR-1.875 

(=5)
2.83%-2.92% 3.74%

2 1.25 1.50 2.25 2.83%-2.92% 3.73%

3 2.75
MRR-1.875

(=5)
2.92%-3.00% 3.89%

4
MRR-4.125

(=2.75)

MRR-1.875

(=5)
2.92%-3.00% 3.89%

อตัรา

ดอกเบีย้

+ ปกติ

1 1.25 1.50
MRR-1.875

(=5)
3.25%-3.33% 4.00%

2 1.74 1.99 2.75 3.16%-3.25% 3.94%

3 3.08
MRR-1.875

(=5)
3.25%-3.33% 4.08%

4
MRR-3.75

(=3.125)

MRR-1.875

(=5)
3.29%-3.38% 4.10%

พเิศษ 3 : ฟร!ี! คำ่ส ำรวจและประเมนิหลักประกนั (ปกต ิ3,210 บำท)

พเิศษ 4 : ยกเวน้!! คำ่ธรรมเนียมแรกเขำ้ และรำยปี ส ำหรับลกูคำ้ทีส่มัครบัตรเครดติธนำคำรกรงุเทพ

ระยะเวลาการกู ้: ผอ่นช ำระสงูสดุ 30 ปี (เฉพำะพนักงำนประจ ำสงูสดุ 35 ปี) รวมอำยผุูกู้ส้งูสดุไมเ่กนิ 65 ปี

คณุวณชินันท ์มหำกำร โทร. 083-5994979

มหำวทิยำลัยสงขลำนครนิทร์

ปีที ่2

มหาวทิยาลยั สงขลานครนิทร ์

วงเงนิอนมุตั ิต ัง้แต ่5 ลา้นบาท ขึน้ไป หรอืระดบัรายได/้เดอืน ต ัง้แต ่75,000 บาทขึน้ไป

MRR-2.875

(=4)

ดอกเบีย้ตลอด

อายสุญัญา*
เฉลีย่ 3 ปีหลงัจากน ัน้ปีที ่3

MRR-3.875 

(=3.00)

วงเงนิอนมุตั ิต ัง้แต ่1 - 4.99 ลา้นบาท ขึน้ไป หรอืระดบัรายได/้เดอืน 30,000 - 74,999 บาท

พเิศษ ส าหรบัพนกังานบรษิทั (%)

พเิศษ 3  :  ฟร!ี! คำ่ส ำรวจและประเมนิหลักประกัน (ปกต ิ3,210 บำท)

(2)  สนิเชือ่บวัหลวงพนูผล 
สนิเชือ่เงนิกู ้ใชท้ีอ่ยูอ่ำศัยเป็นหลักทรัพยค์ ้ำประกัน เพือ่ตกแตง่/ซอ่มแซมทีอ่ยูอ่ำศัย 

ซือ้เฟอรน์เิจอร,์กำรศกึษำตอ่หรอือปุโภคบรโิภคสว่นบคุคล

3.33

พเิศษ 2  :  ปี1 = MRR–2.375 = 4.50%  ทีเ่หลอื MRR  -1.375 = 5.50% ตลอดอำยสุญัญำ

MRR-1.875

(=5)

3.00

ปีที ่1

พเิศษ ส าหรบัพนกังานบรษิทั (%)

ทาง

เลอืก

ปีที ่1

ปีที ่3 หลงัจากน ัน้ เฉลีย่ 3 ปี
ดอกเบีย้ตลอด

อายสุญัญา*

พเิศษ 4  : ยกเวน้!! คำ่ธรรมเนยีมแรกเขำ้ และรำยปี ส ำหรับลกูคำ้ทีส่มัครบตัรเครดติ

ธนำคำรกรุงเทพ

พเิศษ 1  :  วงเงนิกู ้10 เทำ่ของรำยไดต้อ่เดอืน สงูสดุไมเ่กนิ 50-60% 

ของรำคำประเมนิสงูสดุไมเ่กนิ 5.0 ลำ้นบำท

พเิศษ 2  :  อัตรำดอกเบีย้ MRR+1% = 7.875% เรยีกเก็บดอกเบีย้ตำมภำระหนี้

ทีม่กีำรเบกิใชต้ำมจรงิเทำ่นัน้

พเิศษ 3  :  ฟร!ี! คำ่ธรรมเนยีมรำยปี

พเิศษ 1  :  สงูสดุ 100% ของมลูคำ่ตำมแตล่ะวัตถปุระสงคทั์ง้นีส้งูสดุไมเ่กนิ 90% 

ของรำคำประเมนิสงูสดุไมเ่กนิ 6.0 ลำ้นบำท

ทาง

เลอืก
ปีที ่2

MRR-2.625

(=4.25)

MRR-1.875

(=5)

(3) สนิเชือ่บวัหลวงสานฝนั 
สนิเชือ่หมนุเวยีนสว่นตวั ใชท้ีอ่ยูอ่ำศัยเป็นหลักทรัพยค์ ้ำประกัน เพือ่ใชอ้ปุโภคบรโิภคสว่นตัว

MRR-3.5

(=3.375)

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่

ธนำคำรกรงุเทพ สำขำ



        •  ลูกค้าสามารถกู้เพื่อช าระค่าเบีย้ประกันคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิสต์เพิ่มเติมได้แม้จะเกินวงเงินกู้สูงสุด

        •  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิสต์ เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกส าหรับลูกค้า ไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเช่ือ

           (เฉพาะลูกค้าที่ท าสัญญากู้ตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป)

           - จ านวนเงินเอาประกันภัยอย่างน้อย 70%ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกันภัยอย่างน้อย 70%ของระยะเวลาในสัญญากู้

        •  อัตราดอกเบีย้นีส้ าหรับผู้ที่ยื่นค าขอสินเช่ือพร้อมเอกสารครบถ้วน ตัง้แต่วันที่ 1 ต.ค. 62 – 30 ธ.ค. 62 หรือจนกว่าธนาคารจะประกาศเปล่ียนแปลง

หมายเหตุ

           โดยผู้ กู้ต้องลงนามในสัญญากู้ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่อนุมัติสินเช่ือและจดจ านองภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญากู้

        •  อัตราดอกเบีย้ MRR ปัจจุบัน ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เท่ากับ 6.875% ต่อปี

        •  อัตราดอกเบีย้เฉล่ียตลอดอายุสัญญาค านวณจากยอดสินเช่ือ 3.0 ลบ.  ระยะเวลา 10 ปี

        •  ค่าปรับกรณีไถ่ถอนรีไฟแนนซ์ก่อน 3 ปี 3% ของภาระหนีค้งค้าง

ค าเตือน

        •  ผู้ซือ้ควรท าความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจท าประกันภัยทุกครัง้

        •  การแถลงสุขภาพเป็นปัจจยัหน่ึงในการพิจารณารับประกันหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

        •  การท าประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบก าหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจ านวนน้อยกว่าเบีย้ประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว 

           ทัง้นี ้ขึน้อยู่ กับระยะเวลาที่เวนคืน

           โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)

         เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทก าหนด

         บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) โทร. 0 2777 8888 www.bangkoklife.com

        •  ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ ชีช่้องและจดัการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการท าสัญญาประกันภัยเท่านัน้

        •  กรณีลูกค้าสมัครประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิสต์ รับส่วนลดอัตราดอกเบีย้ปีแรก 0.25% โดยมีเงื่อนไข ดังนี ้

           - จ านวนเงินเอาประกันภัยเต็มวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกันภัยขัน้ต ่า 10 ปี หรือเท่ากับระยะเวลาในสัญญากู้ 


