ตารางดอกเบีย้ สิ นเชื่อสาหรับซื้อบ้าน
1. สำหรับพนักงำนประจำ รำยได้ 50,000 บำทขึน้ ไป สัดส่วนวงเงินกูต้ ่อมูลค่ำหลักประกัน <=80% ของรำคำประเมิน
อัตราดอกเบีย้
ปี ที่ 1-3

ระยะเวลาที่เหลือ

อัตราดอกเบีย้ เฉลี่ย 3 ปี

ที่แท้จริงตลอดอายุสัญา

แบบที1่ ทำประกันชีวติ *

MRR -5.110 %

MRR -2.000%

2.240 %

4.530%

แบบที2่ ไม่ทำประกัน
ชีวติ *

MRR -4.910%

MRR -2.000%

2.440%

ประเภท

4.580%

*กรณีสมัครทำประกันชีวติ (MRTA) ต้องสมัครทำประกันชีวติ ขันต
้ ่ำ 70% ของวงเงินสินเชือ่ ระยะเวลำควำมคุม้ ครองขัน้ ต่ำ 10 ปี หรือ สูงสุดไม่
เกินระยะเวลำกู้ กรณีกไู้ ม่ถงึ 10ปี

หมายเหตุ



อัตรำดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงข้ำงต้นเป็ นเพียงตัวอย่ำงทีใ่ ช้ในกำรคำนวณจำกวงเงินสินเชือ่ 2 ล้ำนบำท ระยะเวลำกู้ 15 ปี เท่ำนัน้
MRR = 7.35% ต่อปี ประกำศ ณ วันที่ 9 ธันวำคม 2564

2. สำหรับผูม้ รี ำยได้ 50,000 บำทขึน้ ไป กรณีเป็ นพนักงำนประจำ สัดส่วนวงเงินกูต้ ่อมูลค่ำหลักประกัน <=85% ของรำคำ
ประเมิน กรณีเป็ นเจ้ำของกิจกำร สัดส่วนวงเงินกูต้ ่อมูลค่ำหลักประกัน <=70% ของรำคำประเมิน
อัตราดอกเบีย้
ปี ที่ 1-3

ระยะเวลาที่เหลือ

อัตราดอกเบีย้ เฉลี่ย 3 ปี

ที่แท้จริงตลอดอายุสัญา

แบบที1่ ทำประกันชีวติ *

MRR -4.710 %

MRR -2.000%

2.640%

4.640%

แบบที2่ ไม่ทำประกัน
ชีวติ *

MRR -4.410%

MRR -2.000%

2.940 %

4.720%

ประเภท

*กรณีสมัครทำประกันชีวติ (MRTA) ต้องสมัครทำประกันชีวติ ขันต
้ ่ำ 70% ของวงเงินสินเชือ่ ระยะเวลำควำมคุม้ ครองขัน้ ต่ำ 10 ปี หรือ สูงสุดไม่
เกินระยะเวลำกู้ กรณีกไู้ ม่ถงึ 10ปี
หมายเหตุ



อัตรำดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงข้ำงต้นเป็ นเพียงตัวอย่ำงทีใ่ ช้ในกำรคำนวณจำกวงเงินสินเชือ่ 2 ล้ำนบำท ระยะเวลำกู้ 15 ปี เท่ำนัน้
MRR = 7.35% ต่อปี ประกำศ ณ วันที่ 9 ธันวำคม 2564

ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. สิทธิประโยชน์เฉพำะสมำชิก CIMB Preferred เท่ำนัน้ ไม่อนุญำตให้โอนสิทธิประโยชน์น้ใี ห้แก่ผอู้ ่นื
2. สำหรับพนักงำนประจำ/ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/พนักงำนสัญญำจ้ำงของหน่วยงำนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ/เจ้ำของกิจกำรทีม่ ี
รำยได้รวม 50,000 บำทขัน้ ไป (สำมำรถรวมรำยได้ของผูก้ หู้ ลักและผูก้ รู้ ว่ มได้)
3. อัตรำดอกเบีย้ และกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมสำหรับลูกค้ำทีต่ รงตำมหลักเกณฑ์ทธ่ี นำคำรกำหนด
4. ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้ำนเดีย่ ว, บ้ำนแฝด, ทำวน์เฮ้ำส์, ทำวน์โฮม และ คอนโดมิเนียม
5. วงเงินกูส้ งู สุด ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท รวมค่ำเบีย้ ประกันชีวติ และค่ำเบีย้ ประกันอัคคีภยั
6. สัดส่วนวงเงินกูต้ ่อมูลค่ำหลักประกันสูงสุดไม่เกิน 95% ของรำคำประเมิน รวมค่ำเบีย้ ประกันชีวติ และค่ำเบีย้ ประกันอัคคีภยั
7. กรณีสมัครทำประกันชีวติ ต้องสมัครทำประกันขัน้ ต่ำ 70% ของวงเงินสินเชือ่ ระยะเวลำควำมคุม้ ครองขันต
้ ่ำ 10 ปี หรือสูงสุดไม่เกิน
ระยะเวลำกู้ กรณีกไู้ ม่ถงึ 10 ปี
8. หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขอื่นๆ เป็ นไปตำมทีธ่ นำคำรกำหนด
9. ธนำคำรอำจเปลีย่ นแปลงข้อกำหนดและเงือ่ นไข ระยะเวลำ และสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ โดยธนำคำรจะแจ้งให้ทรำบตำมหลักเกณฑ์ท่ี
ธนำคำรแห่งประเทศกำหนด (ถ้ำมี)
10. ศึกษำรำยละเอียดเพิม่ เติมได้ทเ่ี ว็บไซต์ preferred.cimbthai.com ในหน้ำ News & Activities
11. สอบถำมข้อมูลสิทธิประโยชน์สมำชิก CIMB Preferred เพิม่ เติมได้ท่ี CIMB Preferred Line โทร 02 626 7888 ทุกวัน เวลำ 07.00
น. – 20.00 น.
ค่าธรรมเนี ยม
1. ยกเว้น ค่ำดำเนินกำรสินเชือ่
2. ยกเว้น ค่ำประเมินรำคำหลักทรัพย์ 3,210 บำท
3. เรียกเก็บ ค่ำอำกรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้

