สินเชืออเนกประสงค์ประเภทเงินกู/้ วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี สําหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาผูเ้ ป็ น
สิ นเชือมอร์เกจพาวเวอร์
เจ้าของหลักทรัพย์ประเภททีอยู่อาศัยของตนเอง หรือบุคคลในครอบครัว รวมถึงญาติผใู้ กล้ชดิ
หรือมีภาระหนี/สนิ เชือคงค้างอยู่ทสถาบั
ี
นการเงินอืน เพือวัตถุประสงค์ในการเพิมสภาพคล่อง
ของตนเอง, ตกแต่งต่อเติมทีอยู่อาศัย, ใช้เป็ นเงินสํารองยามฉุกเฉิน, ไถ่ถอนหนี/จากสถาบันการเงินอืน (Refinance) โดยมีอสังหาริมทรัพย์เป็ น
หลักประกัน อัตราดอกเบีย/ เป็ นทัง/ แบบลอยตัวและแบบคงที
ประเภทของการผ่อนชําระ อัตราดอกเบี%ย และการคํานวณ
ระยะเวลาการกู้ยืม
วงเงิ นกู้ยืม และอัตราส่วนวงเงิ นกู้ยืม
ผ่
อนชําระทุกเดือน
สู
ง
สุ
ด
25
ปี
สูงสุดต่อมูลค่าหลักประกัน ร้อยละ 95
ตามประกาศธนาคาร คํานวณแบบรายวัน เป็ นแบบลดต้นลด
(อายุผกู้ รู้ วมระยะเวลากูต้ าม
ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขธนาคาร
ดอก ตามยอดภาระหนี/คงเหลือของลูกค้า
หลักเกณฑ์และเงือนไขธนาคาร)
ค่าใช้จ่ายทีจ่าย นอกจากค่างวดรายเดือน
เริมสัญญา

ค่างวด

ค่าสํารวจ
และประเมิน
หลักประกัน

ขันตํา
3,210
บาท/แปลง

ค่าเบีย/
ประกัน
อัคคีภยั

แตกต่างกัน
ขึนกับปั จจัย
เช่น
 ทุนประกัน
 มูลค่า
ทรัพย์สนิ
 ระยะเวลา

ครบปี ที 1

ค่างวด

ค่าเบีย/
ประกันภัย

หลักการผ่อนชําระแบบลดต้นลดดอก

ครบปี ที 2

ค่างวด

ค่าเบีย/
ประกันภัย

• ดอกเบีย/ คิดจากเงินต้นคงเหลือ
• ทําให้งวดแรกๆ มีดอกเบีย/ เยอะ
• ค่างวดช่วงแรกเมือตัดดอกเบีย/ แล้ว จึงเหลือตัดเงินต้นได้น้อย
ค่างวด

(อาจมีค่างวดเพิมเติม)
หากขอสินเชือ0 อืน0 เพิม0 เติม
เช่น สินเชือ0 อเนกประสงค์มอร์เกจ
พาวเวอร์ / สินเชือ0 เพือ0 ทําประกัน
ชีวติ คุม้ ครองวงเงินสินเชือ0 เป็ นต้น

เงินต้น
คงเหลือ
ดอกเบีย/

ค่าจดจํานอง
1%
ของทุนจํานอง
ค่าใช้จ่ายอืน ค่าอากรแสตมป์
0.05%
ของวงเงินกู้
(ไม่เกิน
10,000 บาท)
V.25052022
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สิ นเชือมอร์เกจพาวเวอร์
สูตรการคํานวณ และตัวอย่างการคํานวณอัตราดอกเบี%ย
ดอกเบี%ยปกติ
คิดจากเงินต้นคงเหลือ

หากผิดนัด !!
จะถูกคิดดอกเบีย/ ผิดนัดเพิมขึน/ จากดอกเบีย/ ปกติสงู สุดทีเรียกเก็บตามสัญญาเงินกูบ้ วกเพิมอีกไม่เกิน 3% ต่อปี ตงั / แต่เริมผิดนัด โดยคิดจากเงินต้น
ในงวดทีผิดนัดนัน/ ๆ

ตัวอย่าง เงินต้นคงค้าง ณ เดือน ต.ค. 4,984,883.56 บาท ครบกําหนดชําระทุกวันที 5 ของเดือน จํานวนเงินผ่อนชําระ 22,000 บาทต่อเดือน ดอกเบีย/
ปกติ 3.35% ดอกเบีย/ ปกติสงู สุดตามสัญญา 4.60% เดือน พ.ย. ลูกค้าไม่ได้นําเงินมาชําระ ดอกเบีย/ กรณีผดิ นัดชําระ 5.60% (4.60%+1%) เดือน ธ.ค.
ลูกค้านําเงินมาชําระปกติ จํานวน 22,000 บาท

5 ต.ค.

15 ต.ค.

ชํา ระปกติ
สรุปยอดบัญชีเพือ
เรียกเก็บดอกเบีย
จํานวน 22,000
งวดเดือน พ.ย.
ตัดดอกเบีย
13,753.24 ทีเหลือ จํานวนทีเรียกเก็บ
8,246.76 นําไปตัด วันที 5 พ.ย. จํานวน
22,000 เรียกเก็บ
เงินต้น
ดอกเบีย 14,183.01
ทีเหลือนําไปเรียก
เก็บเงินต้น 7,816.99

16 ต.ค.

ดอกเบีย% ปกติ 3.35%

5 พ.ย.
ไม่ได้ชาํ ระ

ดอกเบีย/ ปกติ = (เงินต้นคงค้างxจํานวนวันxดอกเบีย/ ปกติ)/365
= (4,984,883.56x30วัน*x3.35%)/365**
= 13,725.20 บาท
*นับจาก 16 ต.ค.-14 พ.ย.

รายละเอียดเพิ มเติ ม
ดอกเบี%ยผิดนัดชําระหนี% และลําดับการตัดชําระหนี%
สแกน QR Code หรือ
www.cimbthai.com/th/personal/importantnotices/2021/announcement.html

ดอกเบีย% ผิ ดนัด 5.60%

14 พ.ย.

การคิ ด ดอกเบียแบบใหม่
หลังวันที 1 ก.ค. 64 เป็ นต้นมา ธนาคารจะคิดดอกเบีย/
ถึงวันทีสรุปบัญชี โดยรวมวันทีสรุปบัญชีดว้ ย
*จํานวนวันขึนอยู่กบั วันทีธ0 นาคารสรุปบัญชี ซึง0 ตามปกติ
จะอยู่ทรี 0 าว 20 วันก่อนวันทีค0 รบกําหนดชําระของลูกค้า
5 ธ.ค.

สรุปยอดบัญชีเพือเรียกเก็บ
มาชําระ
ดอกเบีย/ งวดเดือน ธ.ค.
จํานวนทีต้องชําระ 2 เดือน 44,000
จํานวนทีเรียกเก็บวันที 5 ธ.ค.
งวดเดือน พ.ย. ตัดดอกเบีย/
จํานวน 22,000 เรียกเก็บ
14,183.01 ตัดเงินต้น 7,816.99
ดอกเบีย/ 13,725.20 ทีเหลือ
งวดเดือน ธ.ค. ดอกเบีย/ ทีต้องชําระ
นําไปเรียกเก็บเงินต้น
13,730.32 เงินต้น 8,269.68
8,274.80
ดอกเบีย/ ผิดนัดชําระ = [(เงินต้นในเดือนทีผิดนัดxจํานวนวันx(ดอกเบีย/ ผิดนัด-ดอกเบีย/ ปกติ)]/365
= [(7,816.99x10วัน*x(5.60%-3.35%)]/365**
= 4.82
*นับจาก 5 พ.ย.-14 พ.ย.
รวมดอกเบีย/ ทีต้องชําระ = ดอกเบีย/ ปกติ+ดอกเบีย/ ผิดนัดชําระ
เดือน ธ.ค.
= 13,725.20+4.82
= 13,730.32 บาท

** ขึน/ อยูก่ บั จํานวนวันในแต่ละปี
หมายเหตุ - อัต ราดอกเบียกรณี ผิด นัด อาจมีการเปลียนได้ต ามประกาศของธนาคาร
- เพือประโยชน์ ส ูงสุด กรุณ าผ่อ นชําระรายงวดให้ต รงวัน ทีกําหนด
- หากชําระก่อนกําหนด อาจทําให้เกิ ดดอกเบียจากวันทีชําระก่อนกําหนด จนถึงวันทีครบกําหนดชําระได้

ข้อควรทราบเกียวกับวิ ธีการตัดชําระค่างวดสิ นเชือ
ลําดับการตัดชําระหนี% กรณีลูกค้าชําระตามใบแจ้งหนี/ หรือชําระเกินกว่าค่างวดตามใบชําระหนี/ ธนาคารจะตัดค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ดอกเบีย/ และเงินต้น ตามลําดับ
การคํานวณดอกเบีย% ตามหลักการตัดชําระแบบแนวนอน เมือลูกค้าชําระเกินหรือชําระเพิมจากค่างวดปกติ ธนาคารจะนําเงินนัน/ ไปตัดดอกเบีย/ หลังวันสรุปยอดบัญชีก่อน และส่วนทีเหลือนําไปตัดเงินต้น
กรณี ผิดนัดชําระหนี% เงินทีลูกค้านํามาชําระหนี/ ธนาคารจะไปตัดชําระหนี/ตามยอดหนี/แต่ละงวด โดยตัดค่าธรรมเนียม ดอกเบีย/ และเงินต้นของยอดหนี/ทค้ี างชําระนานทีสุดก่อน แล้วจึงค่อยตัดชําระหนี/ทค้ี างชําระนานรองลงมาตามลําดับ
V.25052022
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สิ นเชือมอร์เกจพาวเวอร์
ประกันภัยทีต้องทําเพือขอสิ นเชือ
ประกันอัคคีภยั

ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงิ นสิ นเชือ

ประกันอัคคีภยั คุม้ ครองสิ งปลูกสร้างทีเป็ นหลักประกัน
เพือบรรเทาความเสียหายจากอัคคีภยั หรือภัยธรรมชาติ ทีจะเกิดขึน/
Q: ประโยชน์ ของการทําประกันอัคคีภยั
A: ให้ความคุม้ ครองความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ทีเกิดขึน/
อันเนืองจากไฟไหม้และภัยอืนๆ ทีระบุไว้ใน กรมธรรม์
โดยเงินค่าสินไหมทดแทนทีได้รบั จากการประกันภัย
ธนาคารจะให้นําเงินมาซ่อมแซมทรัพย์สนิ ทีได้เอา
ประกันภัยไว้ หรือจะนําเงินมาหักชําระหนี/ทค้ี างชําระของผู้
กู้ ซึงหากมีเงินเหลือหลังจากหักชําระหนี/แล้ว ธนาคารจะ
คืนเงินทีเหลือให้แก่ผกู้ ู้

ประกันทีเป็ นทางเลือก เพือขอสิ นเชือมอร์เกจพาวเวอร์
แต่อาจมีประโยชน์กบั ท่าน

Q: ลูกค้าต้องทําประกันอัคคีภยั ด้วยทุน
ประกัน และระยะเวลาคุ้มครองเท่าไหร่
A: การทําประกันอัคคีภยั ให้ทาํ ในทุนประกันภัยทีมีมลู ค่า
เท่ากับมูลค่าราคาประเมินโครงสร้างของสิงปลูกสร้าง
ตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพือ
ประโยชน์สงู สุดของลูกค้าและทําประกันภัยคุม้ ครองตลอด
ระยะเวลาเงินกู้
อย่างไรก็ดี ในกรณีลกู ค้าขอสินเชือน้อยกว่าราคาประเมิน
โครงสร้างสิงปลูกสร้างตามมาตรฐานของ คปภ.
(เช่น มูลค่าโครงสร้างบ้าน 1 ล้านบาท แต่ขอสินเชือ
700,000 บาท) ต้องให้สทิ ธิ jลูกค้าเลือกในการทําประกัน
เท่าวงเงินกู้ หรือเท่าสิงปลูกสร้าง

Q: ธนาคารบังคับลูกค้าให้ทาํ ประกัน
อัคคีภยั กับบริ ษทั ประกันภัยทีธนาคาร
กําหนดหรือไม่
A: ลูกค้ามีสทิ ธิเลือกทีจะทําประกันภัยกับบริษทั ประกันภัยที
น่าเชือถือรายอืนๆ ได้ โดยระบุรายละเอียดในกรมธรรม์
Q: ทําทุนประกันอัคคีภยั ตํากว่า
ให้ธนาคารเป็ นผูร้ บั ประโยชน์ และต้องนําส่งกรมธรรม์
ราคาประเมิ น จะเกิ ดอะไรขึน%
ก่อนวันเบิกรับเงิ นกู้ และส่งกรมธรรม์ปีต่ออายุให้กบั
A: กรณีทาํ ทุนประกันภัยตํากว่าราคาประเมิน จะได้รบั
ธนาคารจนกว่าจะมีการไถ่ถอนหลักประกัน
ค่าสินไหมตามสัดส่วนความเสียหายจริงเทียบกับทุน
ประกัน เช่น ราคาประเมิน 5 ล้านบาท ทําทุนประกัน
2.5 ล้านบาท แล้วไฟไหม้มมี ลู ค่าเสียหาย 5 แสนบาท
ประกันจะจ่ายค่าสินไหม 2.5 แสนบาท

ข้อยกเว้นความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั สําหรับทีอยู่อาศัย เช่น ความเสียหายทีเกิ ดจากสงคราม
การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การกระทําของผู้ก่อการร้าย การก่อวิ นาศกรรม รวมถึงทรัพย์สินภายในสิ ง
ปลูกสร้าง เช่น เงิ นแท่ง เงิ นตรา ธนบัตร ตามทีระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ ท่านสามารถศึกษา
ข้อยกเว้นเพิ มเติ มได้จากกรมธรรม์ฉบับเต็ม

Q: ข้อดีของการทําประกันอัคคีภยั กับบริ ษทั ประกันภัยทีธนาคารกําหนด
A: - ช่วยลดภาระกับลูกค้าในการนําส่งกรมธรรม์ปีตอ่ อายุ
- ทางธนาคารจะช่วยเป็ นผูป้ ระสานงานการเรียกค่าสินไหมทดแทนทีไม่เป็ นธรรมให้กบั ลูกค้า
- ธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือพิเศษ กรณีลกู ค้าประสบภัยพิบตั ิ

ประกันชีวติ เพือคุ้มครองวงเงิ นสิ นเชือบ้าน หากผูก้ ้เู สียชีวิต บริษทั ประกันจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ชําระหนี/แทนผูก้ ตู้ ามเงือนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์
Q: ลูกค้าควรทําประกัน ด้วยทุนประกัน
Q: ประโยชน์ ของการทําประกันชีวิต
และระยะเวลาคุ้มครองเท่าไหร่
คุ้มครองวงเงิ นสิ นเชือบ้าน
A: กรณีผขู้ อสินเชือเสียชีวติ ภาระหนี/จะไม่ตก
ไปทีทายาทผูเ้ สียชีวติ บริษทั ประกันเป็ นผูช้ ําระ
หนี/แทนตามทุนประกันทีระบุไว้ในกรมธรรม์
และหากมีทุนประกันส่วนทีเหลือจากภาระหนี/จะ
มอบให้ทายาท
เบี/ยประกันนี/สามารถใช้หกั ลดหย่อนภาษี
ได้หากกรมธรรม์มรี ะยะเวลาตัง/ แต่ 10 ปี ขน/ึ ไป
Q: ธ น า ค า ร บั ง คั บ ให้ ลู ก ค้ า ทํา
ป ร ะ กั น ชี วิ ตคุ้ ม ค ร อ ง ว งเ งิ น
สิ น เ ชื อ หรื อ ไ ม่
A: ไม่บงั คับ เป็ นทางเลือกทีลูกค้าจะทํา ลูกค้ามีสทิ ธิ
ทีจะเลือกทําประกันชีวติ คุม้ ครองวงเงินสินเชือหรือ
ไม่กไ็ ด้ซงไม่
ึ มผี ลต่อการพิจารณาอนุมตั สิ นิ เชือ

A: ทําตลอดระยะเวลา เท่ากับวงเงินสินเชือ แต่ทงั / นี/
ขึน/ อยูก่ บั ลูกค้า สามารถเลือกทุนประกันและระยะเวลา
คุม้ ครองได้เอง ทัง/ นี/ หากทําไม่เต็มวงเงิน หรือไม่ครบ
ระยะเวลากู้ จะมีความเสียงของสินไหมทีไม่ครอบคลุม
ภาระหนี/ ภาระหนี/จะตกไปทีทายาทผูเ้ สียชีวติ หากเสียชีวติ
เช่น ผ่อนบ้าน 20 ปี ทําประกัน 10 ปี แต่ในปี ที 0 11 ผูก้ ูเ้ สีย
ชีวติ จะไม่มคี วามคุม้ ครองเลย กลายเป็ นภาระหนีของ
ทายาท

Q: ใครควรทําประกันชีวิต คุ้มครอง
วงเงิ นสิ นเชือ

A: ลูกค้าผูท้ มีี รายได้เป็ นรายได้หลักของครอบครัวควรทํา
ประกันชีวติ คุม้ ครองวงเงินสินเชือ ทัง/ นี/ หากเป็ นกรณีกูร้ ว่ ม
2 คน ผูก้ ูท้ งั / 2 ควรทําประกันชีวติ คุม้ ครองวงเงินสินเชือ M
เพือลดความเสียง ไม่ตอ้ งทิง/ ภาระหนี/ให้กบั ผูก้ ูอ้ กี รายทียังมี
ชีวติ

ข้อยกเว้นทีไม่ได้รบั ความคุ้มครอง
1) กรณี ทีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยสมัครใจภายใน 1 ปี นับแต่วนั เริ มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
หรือตาม การต่ออายุหรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิ มของกรมธรรม์ครังสุ
% ดท้าย
2) กรณี ผ้เู อาประกันภัยถูกผูร้ บั ประโยชน์ ฆ่าโดยเจตนา
3) กรณี ปกเปิ ดข้อความจริ ง หรือแถลงข้อความเท็จจริ งทีจะมีผลต่อการพิ จารณารับประกันภัย หรือ เป็ น
เหตุให้ บริ ษทั ปฏิ เสธไม่จ่ายเงิ นค่าสิ นไหมทดแทน ตามสัญญาประกันชีวิต

Q: ทําไมทําประกันชีวิตคุ้มครองวงเงิ นสิ นเชือแล้วถึงได้ส่วนลดอัตราดอกเบีย%
A: กรณีลกู ค้าทําประกันชีวติ คุม้ ครองวงเงินสินเชือ จะช่วยให้ความเสียงของธนาคารลดลง เนืองจากประกัน
ชีวติ คุม้ ครองวงเงินสินเชือจะทําหน้าทีชําระหนี/สนิ บางส่วนให้กบั ธนาคารได้ในกรณีทลูี กค้าผูก้ ูไ้ ม่สามารถ
ชําระหนี/ตามสัญญเงินกูท้ ทํื าไว้กบั ธนาคารได้ เช่น กรณีลกู ค้าผูก้ เู้ สียชีวติ ธนาคารจึงสามารถพิจารณาลด
อัตราดอกเบี/ยสินเชือให้กบั ลูกค้าทีทําประกันชีวติ คุม้ ครองวงเงินสินเชือกับบริษทั ประกันทีเป็ นพันธมิตรของ
ธนาคาร

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดและเงือนไขอืนๆ เพิ มเติ มได้ทสัี ญญากูเ้ งิน เช่น ดอกเบีย/ ผิดนัดชําระ (ข้อ 5) , การปิ ดบัญชีเพือ Re-Finance (ข้อ 12) เป็ นต้น
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