
สนิเชื่อทีธ่นาคารใหกู้ย้มื เพื่อน าไปซือ้ หรอืปลกูสรา้งบา้น หรอืรบัโอนสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั
จากสถาบนัการเงนิอื่น เพื่อใชใ้นวตัถุประสงค ์เพื่ออยู่อาศยั โดยลกูคา้ตอ้งจ านองทีอ่ยู่อาศยั
ดงักล่าวเป็นหลกัประกนัการใหส้นิเชื่อ อตัราดอกเบีย้เป็นทัง้แบบลอยตวัและแบบคงที่

วงเงินกู้ยืม และอตัราส่วนวงเงินกู้ยมื ระยะเวลาการกู้ยืม ประเภทของการผอ่นช าระ
ผอ่นช าระทุกเดอืน

อตัราดอกเบี้ย และการค านวณ
ตามประกาศธนาคาร ค านวณแบบรายวนั เป็นแบบ
ลดตน้ลดดอก ตามยอดภาระหนี้คงเหลอืของลกูคา้

ค่าใช้จ่ายท่ีจ่าย    นอกจากค่างวด
เร่ิมสญัญา ครบปีท่ี1 ครบปีท่ี 2

(อาจมคี่างวดเพิม่เตมิ)
มลูค่าทรพัยส์นิ

หากขอสนิเชือ่อืน่เพิม่เมมิ
เชน่ สนิเชือ่อเนกประสงคม์อรเ์กจพาวเวอร์

/สนิเชือ่เพือ่ท าประกนั MRTA เป็นมน้

หลกัการผ่อนช าระแบบลดต้นลดดอก

สตูรการค านวณ และตวัอย่างการค านวณอตัราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยปกติ
คดิจากเงนิตน้คงเหลอื
และจ านวนวนัในงวดนัน้

ปิดบญัชีเพื่อ Re-Finance
มีเบี้ยปรบั 3% ของยอดคงเหลือ

• กรณี ลูกคา้ยกเลกิและไถ่ถอนหลกัประกนัก่อนระยะเวลา 3 ปี โดยการ Re-Finance 

เบีย้ปรบั = ยอดสนิเชื่อคงเหลอื ณ วนัปิดบญัชี x อตัราเบีย้ปรบั

ตวัอย่าง : วงเงนิสนิเชื่อ 1,000,000 บาท ยอดสนิเชื่อคงเหลอื 900,000 บาท

วนัเริม่สญัญา วนั Re-finance
รวมระยะเวลากู้ 2 ปี

(ไม่ถงึ 3 ปี)
เพือ่ประโยชน์สูงสุดกรณุาผอ่นช าระรายงวดให้ตรงวนัทีก่  าหนด 
หากช าระก่อนก าหนด อาจท าให้เกิดดอกเบ้ียจากวนัทีช่ าระก่อนก าหนด จนถงึวนัทีค่รบก าหนดช าระได้

ค่างวด .... ค่างวดค่างวด

คา่เบี้ย
ประกนัภยั

ทุนประกนั

ระยะเวลา

เงินต้น
คงเหลือ

สินเช่ือโฮมโลนฟอรย์ู

Sales sheet ด้านหน้า

คา่เบี้ย
ประกนัภยั

ค่างวด

ดอกเบีย้

จะถูกคดิดอกเบีย้ผดินดัเพิม่ขึน้จากดอกเบีย้ปกตสิูงสุดทีเ่รยีกเกบ็ตามสญัญากูอ้กีไมเ่กนิ 
3% ต่อปี โดยคดิจากเงนิตน้ในงวดทีผ่ดินดันัน้ๆ และอาจมคีา่ตดิตามทวงถามหนี้

หากผิดนัด !!

V.14062021

สงูสุดต่อมลูค่าหลกัประกนั รอ้ยละ 100
ตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขธนาคาร

สงูสุด 35 ปี
(อายุผูกู้ร้วมระยะเวลากู้ตาม
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขธนาคาร)

• ดอกเบีย้คดิจากเงนิตน้คงเหลอื
• ท าใหง้วดแรกๆ มดีอกเบีย้เยอะ
• ค่างวดช่วงแรกเมือ่ตดัดอกเบีย้แลว้ จงึเหลอืตดั

เงนิตน้ไดน้้อย
ค่าส ารวจ
และประเมนิ
หลกัประกนั

แมกมา่งกนั
ขึน้กบัปจัจยั เชน่

ค่าจดจ านอง 
1% ของทนุจ านอง

ค่าใชจ้่ายอื่น

ขัน้ต า่
3,210 

บาท/แปลง

ค่าเบีย้
ประกนัภยั

ค่าอากรแสมมป์
0.05% ของวงเงนิกู้
(ไม่เกนิ 10,000 บาท)

1 มกราคม 2560 1 มกราคม 2562 จ่ายเบี้ยปรบั
= 900,000 x 3%
= 27,000 บาท

หมายเหตุ อตัราดอกเบ้ียกรณีผิดนัด อาจมีการเปลีย่นได้ตามประกาศของธนาคาร

ตวัอย่าง ลกูคา้มสีนิเชือ่บา้น เงนิตน้คงคา้ง 4,500,000 บาท สญัญาระบุตอ้งผอ่นช าระทกุวนัสิน้เดอืน อตัราดอกเบี้ย 8% ต่อปี อตัราดอกเบี้ยผดินดั 11% ต่อปี (อตัราดอกเบี้ย
ปกตสิงูสดุทีต่กลงในสญัญาคอื 8%+3% ต่อปี) ลกูคา้ช าระปกตใินงวด พ.ค. แต่ในงวด ม.ิย. ลกูคา้ไมช่ าระ โดยงวด ม.ิย. 42,000 บาท ประกอบดว้ยเงนิตน้ 12,410.96 บาท และ
ดอกเบี้ย 29,589.04 บาท ลกูคา้มาช าระในวนัที ่26 ก.ค. จะถูกคดิดอกเบี้ยผดินดัช าระหนี้บนคา่งวดทีผ่ดินดัช าระเฉพาะสว่นทีเ่ป็นเงนิตน้ของคา่งวด ม.ิย. จ านวน 12,410.96 บาท 

31 พ.ค. 30 ม.ิย. 26 ก.ค.
8% ต่อปีช าระปกติ มาช าระไมม่าช าระ

ดอกเบ้ียส่วนเพ่ิมจากการผิดนัดช าระหน้ี = เงนิตน้ของงวดทีผ่ดินดั x อตัราดอกเบี้ยผดินดัสว่นเกนิอตัราดอกเบี้ยปกตสิงูสดุ x จ านวนวนัทีผ่ดินดั
365

(30 ม.ิย. – 25 ก.ค.)
= 12,410.96 x 3% x 26)/365 วนั = 26.52 บาท

ดอกเบีย้ปกติ = เงนิตน้คงเหลอื x อตัราดอกเบี้ย x จ านวนวนั
365

(31 พ.ค. – 29 ม.ิย.)
= (4,500,000 x 8% x 30)/365 วนั = 29,589.04 บาท

(30 ม.ิย. – 25 ก.ค.)
= (4,487,589.04 x 8% x 26)/365 วนั = 25,643.84 บาท

ดอกเบีย้ปกติ = 29,589.04 + 25,643.84 = 55,232.88 บาท

รวมดอกเบีย้ท่ีต้องช าระหากผิดนัด ดอกเบีย้ปกติ
= 55,232.88 บาท

ดอกเบีย้ส่วนเพ่ิมจากการ
ผิดนัดช าระหน้ี
= 26.52 บาท

= 55,259.40 บาท

อตัราดอกเบีย้ผิดนัด = 11% ต่อปี
(8%+3%)

ล าดบัการตดัช าระหน้ี
เงนิทีล่กูคา้น ามาช าระหนี้ ธนาคารจะไปตดัช าระ
หนี้ตามยอดหนี้แต่ละงวด โดยตดัคา่ธรรมเนยีม 
ดอกเบี้ย และเงนิตน้ของยอดหนี้ทีค่า้งช าระนาน
ทีส่ดุกอ่นแลว้จงึคอ่ยตดัช าระหนี้ทีค่า้งช าระนาน
รองลงมาตามล าดบั



ประกนัภยัท่ีต้องท าเพ่ือขอสินเช่ือ

ประกนัอคัคีภยั
ประกนัอคัคภียัคุม้ครองส่ิงปลกูสร้างทีเ่ป็นหลกัประกนั

เพือ่บรรเทาความเสียหายจากอคัคีภยั หรือภยัธรรมชาติ ทีจ่ะเกดิขึน้

ประกนัท่ีเป็นทางเลือก เพ่ือขอสินเช่ือบา้นโฮมโลน 4U
แต่อาจมปีระโยชน์กบัทา่น

ประกนัชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเช่ือ
ประกนัชวีติเพือ่คุ้มครองวงเงินสินเช่ือบา้น หากผูก้ ู้เสียชีวิต บรษิทัประกนัจะเป็นผูร้บัผดิชอบ
ช าระหนี้แทนผูกู้ต้ามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์

Q: ประโยชน์ของการท าประกนัอคัคีภยั

A: ใหค้วามคุม้ครองความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิทีเ่กดิขึน้
อนัเนื่องจากไฟไหมแ้ละภยัอืน่ๆ ทีร่ะบุไวใ้น กรมธรรม ์
โดยเงนิคา่สนิไหมทดแทนทีไ่ดร้บัจากการประกนัภยั 
ธนาคารจะใหน้ าเงนิมาซอ่มแซมทรพัยส์นิทีไ่ดเ้อา
ประกนัภยัไว ้หรอืจะน าเงนิมาหกัช าระหนี้ทีค่า้งช าระของผู้
กู ้ซึง่หากมเีงนิเหลอืหลงัจากหกัช าระหนี้แลว้ ธนาคารจะ
คนืเงนิทีเ่หลอืใหแ้ก่ผูกู้้

Q: ธนาคารบงัคบัลูกค้าให้ท าประกนั
อคัคีภยักบับริษทัประกนัภยัท่ีธนาคาร
ก าหนดหรือไม่

Q: ลูกค้าต้องท าประกนัอคัคีภยั ด้วยทุน
ประกนั และระยะเวลาคุ้มครองเท่าไหร่

Q: ท าทุนประกนัอคัคีภยัต า่กว่า
ราคาประเมิน จะเกิดอะไรขึน้

A: กรณที าทุนประกนัภยัต ่ากวา่ราคาประเมนิ จะไดร้บั
คา่สนิไหมตามสดัสว่นความเสยีหายจรงิเทยีบกบัทุน
ประกนั
เช่น ราคาประเมนิ 5 ลา้นบาท ท าทุนประกนั 2.5 ลา้นบาท
แลว้ไฟไหมม้มีลูคา่เสยีหาย 5 แสนบาท ประกนัจะจา่ย
คา่สนิไหม 2.5 แสนบาท

Q: ประโยชน์ของการท าประกนัชีวิต
คุ้มครองวงเงินสินเช่ือบ้าน

A: กรณผีูข้อสนิเชือ่เสยีชวีติภาระหนี้จะไม่ตก
ไปทีท่ายาทผูเ้สยีชวีติ บรษิทัประกนัเป็นผูช้ าระ
หนี้แทนตามทุนประกนัทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์
และหากมทุีนประกนัสว่นทีเ่หลอืจากภาระหนี้จะ
มอบใหท้ายาท

เบี้ยประกนันี้สามารถใชห้กัลดหยอ่นภาษี
ไดห้ากกรมธรรมม์รีะยะเวลาตัง้แต ่10 ปีขึน้ไป

Q: ธนาคารบังคับ ใ ห้ ลูก ค้ าท า
ประกัน ชี วิตคุ้ มครองวงเ งิน
สิ น เ ช่ื อห รือ ไ ม่

A: ไมบ่งัคบั เป็นทางเลอืกทีล่กูคา้จะท า  ลกูคา้มสีทิธิ
ทีจ่ะเลอืกท าประกนัชวีติคุม้ครองวงเงนิสนิเชือ่หรอื
ไมก่ไ็ดซ้ึง่ไมม่ผีลตอ่การพจิารณาอนุมตัสินิเชือ่

Q: ลกูค้าควรท าประกนั ด้วยทุนประกนั
และระยะเวลาคุ้มครองเท่าไหร่

A: ท าตลอดระยะเวลา เทา่กบัวงเงนิสนิเชื่อ แตท่ัง้นี้
ขึน้อยูก่บัลกูคา้ สามารถเลอืกทุนประกนัและระยะเวลา
คุม้ครองไดเ้อง ทัง้นี้ หากท าไมเ่ตม็วงเงนิ หรอืไมค่รบ
ระยะเวลากู ้จะมคีวามเสีย่งของสนิไหมทีไ่มค่รอบคลุม
ภาระหนี้ ภาระหนี้จะตกไปทีท่ายาทผูเ้สยีชวีติ หากเสยีชวีติ
เชน่ ผอ่นบา้น 20 ปี ท าประกนั 10 ปี แม่ในปีที ่11 ผูกู้เ้สยี
ชวีมิ จะไมม่คีวามคุม้ครองเลย กลายเป็นภาระหนี้ของ
ทายาท

Q: ใครควรท าประกนัชีวิต คุ้มครอง
วงเงินสินเช่ือ

A: ลกูหนี้ผูท้ ีม่รีายไดห้ลกัของครอบครวั ทัง้นี้ หากมี
การกูร้ว่ม 2 คน ควรท าประกนัทัง้ 2 คนเพือ่เป็นการ
ลดความเสีย่ง ไมต่อ้งทิง้ภาระหนี้ใหก้บัอกีคน

Q: ท าไมท าประกนัชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเช่ือ แล้วถึงได้ส่วนลดอตัราดอกเบีย้
Q: ข้อดีของการท าประกนัอคัคีภยักบับริษทัประกนัภยัท่ีธนาคารก าหนด
A: - ช่วยลดภาระกบัลกูคา้ในการน าสง่กรมธรรมปี์ตอ่อายุ

- ทางธนาคารจะช่วยเป็นผูป้ระสานงานการเรยีกคา่สนิไหมทดแทนทีไ่มเ่ป็นธรรมใหก้บัลกูคา้
- ธนาคารมมีาตรการช่วยเหลอืพเิศษ กรณลีกูคา้ประสพเกดิภยัพบิตัิ

A: เนื่องจากธนาคารเหน็ความส าคญัของการท าประกนั กรณลีกูคา้ซือ้ประกนัชวีติจะชว่ยใหค้วามเสีย่งของ
ธนาคารลดลง ในขณะทีล่กูคา้ยงัช าระหนี้ไมค่รบถว้น ธนาคารจงึตอบแทนดว้ยการลดอตัราดอกเบี้ยใหก้บั
ลกูคา้ทีท่ าประกนัชวีติคุม้ครองวงเงนิสนิเชื่อกบัพนัธมติรของธนาคาร

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท้ีส่ญัญากูเ้งนิ เช่น ดอกเบีย้ผดินดัช าระ (ขอ้ 5) , การปิดบญัชเีพื่อ Re-Finance (ขอ้ 12) เป็นตน้

สินเช่ือโฮมโลนฟอรย์ู

Sales sheet ด้านหลงั

A: ลกูคา้มสีทิธเิลอืกทีจ่ะท าประกนัภยักบับรษิทัประกนัภยัที่
น่าเชื่อถอืรายอืน่ๆ ได้ โดยระบรุายละเอียดในกรมธรรม์
ให้ธนาคารเป็นผูร้บัประโยชน์ และต้องน าส่งกรมธรรม์
ก่อนวนัเบิก
รบัเงินกู้ และส่งกรมธรรมปี์ต่ออายใุห้กบัธนาคาร
จนกว่าจะมีการไถ่ถอนหลกัประกนั

A: การท าประกนัอคัคภียัใหท้ าในทุนประกนัภยัทีม่มีลูคา่
เทา่กบัมลูคา่ราคาประเมนิโครงสรา้งของสิง่ปลกูสรา้ง 
ตามมาตรฐานของ คปภ. เพือ่ประโยชน์สงูสุดของลกูคา้
และท าประกนัภยัคุม้ครองตลอดระยะเวลาเงนิกู้
อยา่งไรกด็ ีในกรณลีกูคา้ขอสนิเชือ่น้อยกวา่ราคาประเมนิ
โครงสรา้งสิง่ปลกูสรา้งตามมาตรฐานของ คปภ. 
(เช่น มลูคา่โครงสรา้งบา้น 1 ลา้นบาท แตข่อสนิเชื่อ 
700,000 บาท) ตอ้งใหส้ทิธิล์กูคา้เลอืกในการท าประกนั
เทา่วงเงนิกู ้หรอืเทา่สิง่ปลกูสรา้ง

V.14062021

ข้อยกเว้นความคุ้มครองกรมธรรมป์ระกนัอคัคีภยั ส าหรบัท่ีอยู่อาศยั เช่น ความเสียหายท่ีเกิดจากสงคราม 
การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การกระท าของผู้ก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม รวมถึงทรพัยสิ์นภายในส่ิง
ปลกูสร้าง เช่น เงินแท่ง เงินตรา ธนบตัร ตามท่ีระบไุว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม ์ ท่านสามารถศึกษา
ข้อยกเว้นเพ่ิมเติมได้จากกรมธรรมฉ์บบัเตม็ 

ข้อยกเว้นท่ีไม่ได้รบัความคุ้มครอง
1) กรณีท่ีผู้เอาประกนัภยัฆ่าตวัตายด้วยสมคัรใจภายใน 1 ปี นับแต่วนัเร่ิมมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม ์
หรือตาม การต่ออายหุรือตามการกลบัคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรมค์รัง้สดุท้าย
2) กรณีผู้เอาประกนัภยัถกูผูร้บัประโยชน์ฆ่าโดยเจตนา
3) กรณีปกเปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความเทจ็จริงท่ีจะมีผลต่อการพิจารณารบัประกนัภยั หรือ เป็น
เหตใุห้ บริษทัปฏิเสธไม่จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน ตามสญัญาประกนัชีวิตกรณีจดจ านองหลกัประกนั ก่อน 4 พฤศจกิายน 2563 ผูร้บัประกนัอคัคภียัคอื บรษิทั อลอินัซ ์อยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

กรณีจดจ านองหลกัประกนั ตัง้แต่ 4 พฤศจกิายน 2563 เป็นตน้ไป ผูร้บัประกนัอคัคภียัคอื บรษิทั ซมโปะ ประกนัภยั 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 


