สําหรับลูกค้ าทีต้องการศึกษาก่อนตัดสินใจซื อผลิตภัณฑ์

ตารางการเปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์
สินเชือเพือทีอยู่อาศัย V 2.0
(กรุณาอ่านตารางการเปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี 
และควรศึกษารายละเอียดและเงือนไขรายละเอียด
ก่อนทีท่านจะตัดสินใจซื อหรื อใช้ บริ การผลิตภัณฑ์)

บมจ. ธนาคารแห่ งประเทศจีน (ไทย)
สินเชือบ้ านแบงค์ออฟไชน่า
วันทีออกเอกสาร 26 สิงหาคม 2557

1.ผลิตภัณฑ์ นีค. ืออะไร
สินเชือเพือทีอยู่อาศัยเป็ นเงินกู้เพือการซื อทีอยู่อาศัย รวมถึงการโอนสินเชือ (รี ไฟแนนซ์) ทีอยู่อาศัยจากธนาคารหรื อสถาบันการเงินอืน
โดยมีการจํานองทีอยู่อาศัยดังกล่าวเพือเป็ นหลักประกันสินเชือ
2.ผลิตภัณฑ์ นีม. ีลักษณะสําคัญอะไรบ้ าง
• วงเงินกู้ยืมทั งหมด : ตั งแต่ 1 ล้ านบาทขึ นไป
• อัตราส่วนของวงเงินกู้ยืมสูงสุดต่อหลักประกัน : 80% ของราคาประเมินหรื อซื อขาย อันใดอันหนึง
 ทีตํากว่า
• ระยะเวลาการกู้ยืม : สูงสุด 30 ปี หรื อ 360 เดือน โดยอายุรวมกับระยะเวลากู้จะต้ องไม่เกิน 65 ปี
• อัตราดอกเบี ย : อ้ างอิงจากเอกสารรายละเอียดสินเชือเบื องต้ นของธนาคาร (เอกสารแนบ) หรื อตามทีระบุในสัญญา และ
อาจมีการเปลียนแปลงได้ ตามนโยบายของธนาคาร
การคํานวณดอกเบีย. : รายวันจากเงินต้ นคงเหลือ คํานวณแบบลดต้ นลดดอก โดยใช้ 365 วันต่อปี ในการคํานวณ
การผ่ อนชําระค่ างวด : รายเดือน หรื อตามทีระบุในสัญญา
หลักประกัน: บ้ านเดียว บ้ านแฝด คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้ าส์ ทาวน์โฮม ทีเป็ นโครงสร้ างก่ออิฐถือปูน โดยอยูใ่ นจังหวัดดังต่อไปนี 
1.กรุงเทพมหานคร
3.นครปฐม
5.สมุทรสาคร
7.ชลบุรี
2.นนทบุรี
4.สมุทรปราการ
6.ปทุมธานี
8.ระยอง
หมายเหตุ: สําหรับกรณีทีอตั ราดอกเบี ยขึ นอยู่กบั ปั จจัยอ้ างอิง เช่น อัตราดอกเบี ยลูกค้ ารายใหญ่ชั นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา
(MLR) สถาบันการเงินจะแจ้ งให้ ทราบถึงการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบี ยโดยจะประกาศไว้ ณ สถานทีทําการทีให้ บริการและ
เว็บไซต์ของสถาบันการเงิน
3.ผลิตภัณฑ์ นีม. ีค่าบริการอะไรบ้ าง
1. ค่าใช้ จ่ายทีจ่ายให้ แก่หน่วยงานราชการ
• อากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท
• ค่าธรรมเนียมจดจํานอง 1% ของวงเงินจํานอง
2. ค่าใช้ จ่ายทีจ่ายให้ แก่บคุ คลอืนหรื อหน่วยงานภายนอก
• ค่าสํารวจและประเมินหลักประกันตามจริ งทีบริ ษัทเรี ยกเก็บ
• ค่าเบี ยประกันภัยตามจริ งทีบริษัทเรี ยกเก็บ
• ค่าใช้ จ่ายในการชําระเงินตามจริงทีเรี ยกเก็บ
3. ค่าใช้ จ่ายทีจ่ายอืนๆทีอาจเกิดขึ นจากการดําเนินการกู้ตามจริง (ถ้ ามี)
4.ผลิตภัณฑ์ นีม. ีข้อกําหนดและอาจทําให้ ท่านมีภาระหน้ าทีอะไรบ้ าง
• ค่างวดผ่อนชําระ: จะเป็ นไปตามข้ อตกลงในสัญญาเงินกู้ โดยต้ องชําระภายในวันทีกําหนดตามสัญญาของทุกงวด หากชําระ
หลังจากวันทีครบกําหนดชําระ ท่านจะมีภาระค่าใช้ จ่ายเพิมขึ น
• ในการผ่อนชําระค่างวด ลูกค้ าจะต้ องตรวจสอบวันครบกําหนดชําระแต่ละเดือนในสัญญา และไม่ชําระเกินวันทีครบกําหนด
เนืองจากการชําระล่าช้ าจะเกิดค่าปรับและอาจมีผลกระทบต่อประวัติข้อมูลเครดิตบูโรของท่าน
• กรณี ลก
ู ค้ ามีปัญหาในการชําระเงินกู้ยืมตามเวลาทีกําหนด สามารถแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันที เพือร่วมกันพิจารณาเงือนไขการ
ชําระคืนรูปแบบอืน
• กรณี ผ้ ก
ู ้ เู สียชีวิต ทายาทของผู้ก้ หู รื อผู้ก้ รู ่วมทีเสียชีวิตจะต้ องรี บทําการแจ้ งให้ ธนาคารทราบ พร้ อมทั งส่งสําเนาใบมรณบัตร
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ให้ แก่ธนาคาร และทายาทหรื อผู้จดั การมรดกจะต้ องมาลงนามในหนังสือรับสภาพหนี สําหรับหนี ตามสัญญากู้ยืมกับธนาคาร
เพือผ่อนชําระหนี ดังกล่าวต่อไป
• กรณี ทีมีผ้ ค
ู ํ าประกันสินเชือ ผู้คํ าประกันจําเป็ นต้ องทราบถึงสิทธิและหน้ าทีของการเป็ นผู้คํ าประกัน โดยให้ อ้างอิงข้ อมูลตาม
รายละเอียดในสัญญา
• หากท่านมีข้อสงสัยในการชําระคืนเงินกู้ตามเวลาทีกําหนด กรุ ณาติดต่อแบงค์ออฟไชน่า เบอร์ 02-286-1010 ต่อ 2523-2525
ในวันและเวลาทําการ 8.30-17.30 น.
หมายเหตุ: จํานวนเงินทั งหมดทีต้องชําระคืนอาจมีการเปลียนแปลงได้ หาก MLR เปลียนแปลงไป
5.อะไรจะเกิดขึน. หากท่ านไม่ สามารถปฏิบัตติ ามข้ อกําหนดและภาระหน้ าทีได้
• อัตราดอกเบี ยกรณี ผิดนัดชําระหนี  : สูงสุด15% ของยอดคงค้ างทั งหมดหรื อตามทีตกลงในสัญญากู้
• ค่าติดตามทวงถามหนี  : ชําระตามจริ งทีบริ ษท
ั ภายนอกเรี ยกเก็บ
• สิทธิในการหักกลบลบหนี  : สถาบันการเงินมีสิทธิ ในการหักเงินจากบัญชี เงินฝากของท่านเพือชํ าระหนี คงค้ างทีท่านมีอยู่กบ
ั
สถาบันการเงิน
• สถาบันการเงินอาจจําเป็ นต้ องบอกเลิกสัญญาและดําเนินการทางกฎหมายต่อไป รายละเอียดตามสัญญาเงินกู้
6.อะไรจะเกิดขึน. หากท่ านชําระเงินกู้ยืมก่ อนครบกําหนด
• หากท่านชํ าระเงินกู้ยืมทั งจํ านวนภายใน 3 ปี หรื อ 36 เดือนแรก โดยการรี ไฟแนนซ์ไปธนาคารอืน ท่านต้ องจ่ายเบี ยปรับการ
ชําระเงินกู้ยืมก่อนครบกําหนด 3% ของวงเงินกู้
7.ท่ านจะต้ องทําประกันวินาศภัยอะไรบ้ าง
• ประกันอัคคีภย
ั และวินาศภัยเต็มวงเงินกู้ตลอดอายุการกู้โดยเริมทําครั งแรกอย่างน้ อย 1-3 ปี และต้ องต่ออายุจนกระทัง ผ่อน
ชําระเงินกู้กบั ธนาคารจนครบตามสัญญา โดยรายละเอียดของการทําประกันภัย ให้ ยดึ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของทาง
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
หมายเหตุ: ท่านมีสิทธิเลือกทีจะทําประกันกับบริษัทประกันรายใดก็ได้ และผ่านนายหน้ าประกันหรื อตัวแทนรายใดก็ได้ ตามความ
ต้ องการของท่าน
8.ผลิตภัณฑ์ นีม. ีความเสียงทีสาํ คัญอะไรบ้ าง
• อัตราดอกเบี ยของเงินกู้ยืมนี  อาจเปลียนแปลงได้ หาก MLR เปลียนแปลงไป และอัตราดอกเบี ยทีเพิมสูงขึ นอาจทําให้ จํานวน
เงินค่างวดหรื อจํานวนงวดในการชําระคืนเพิมมากขึ นได้
9.ท่ านควรทําอย่ างไร หากรายละเอียดในการติดต่ อของท่ านเปลียนแปลง
ท่านควรแจ้ งรายละเอียดของการเปลียนแปลงให้ สถาบันการเงินทราบทันทีทาง แบงค์ออฟไชน่า เบอร์ 02-286-1010 ต่อ2523-2525
ในวันและเวลาทําการ 8.30-17.30 หรื อ e-mail มาที personalloan.th@bankofchina.com เพือให้ การสือสารข้ อมูลกับ
ท่านเป็ นไปอย่างรวดเร็ว
10.ท่ านสามารถหารายละเอียดเพิมเติมเกียวกับผลิตภัณฑ์ นี . หรือติดต่ อกับสถาบันการเงินได้ อย่ างไร
หากท่านมีข้อสงสัยเพิม เติม ท่านสามารถเข้ าไปดู รายละเอียดเพิมเติมได้ ที www.bankofchina.com/th/th หรื อที
บมจ. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) อาคารบางกอกซิตี  179/4 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
คําเตือน : ทีอยู่อาศัยซึง ท่านใช้ เป็ นหลักประกัน อาจถูกยึดได้ หากท่านค้ างชําระค่างวดหรือไม่สามารถชําระหนี ได้ เสร็จสิ นตามสัญญา
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