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เอกสารแสดงขอ้มูลผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)

ชือ่ผลิตภัณฑ์ สินเชือ่บัวหลวงสขุใจ
ผลิตภัณฑ์สินเชือ่ส่วนบุคคล ประเภทเงินกู้อเนกประสงค์ สําหรบัพนักงานท่ีมีรายได้ประจาํและมีบัญชเีงินเดือนผ่านธนาคารกรุงเทพ และทํางาน
กับกิจการนายจา้งท่ีได้รบัอนุมัติให้เข้ารว่มโครงการ เพ่ือใชใ้นการอุปโภคบรโิภคส่วนบุคคล ไม่มีหลักทรพัย์ หรอืบุคคลค�าประกัน คิดอตัราดอกเบ้ีย
แบบคงท่ี และมีจาํนวนเงินผ่อนชาํระเท่ากันทุกงวด ตามวงเงินท่ีได้รบัอนุมัติ เม่ือผ่อนชาํระคืนครบถ้วนแล้ว จะไม่สามารถเบิกใชว้งเงินน้ันได้อกี
หากมีความประสงค์ในการใชว้งเงินสินเชือ่บัวหลวงสุขใจอกีครัง้ ต้องย่ืนคําขอใชบ้รกิารใหม่

ค่าธรรมเนียม / ค่าบรกิาร ค่าใชจ้า่ยให้แก่หน่วยงานราชการ
 - ค่าอากรแสตมป ์ 0.05% ของวงเงินท่ีได้รบัอนุมัติ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

ค่าใชจ้า่ยให้แก่หน่วยงานภายนอกหรอืบคุคลอ่ืน
 - ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต ไม่มี
 - ค่าใชจ้า่ยในการติดตามทวงถามหน้ี ตามประกาศธนาคาร

ค่าใชจ้า่ยท่ีเป็นต้นทนุการดําเนินงานของธนาคาร
 - ค่าธรรมเนียมดําเนินการสินเชือ่ ไม่มี
 - ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจง้ยอดบัญช ี 200 บาทต่อฉบับ
  (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน)

สินเชือ่บวัหลวงสุขใจ

คุณลักษณะผลิตภัณฑ์
สินเชือ่บัวหลวงสุขใจ

• วงเงินข้ันต�า 15,000 บาท สูงสุด 1 ล้านบาท
• วงเงินสินเชือ่

• วิธกีารรบัเงนิกู้ ธนาคารจะโอนเงนิสินเชือ่ตามวงเงนิท่ีได้รบัอนมัุติเข้าบัญชเีงนิฝากสะสมทรพัย์ท่ีมีกับธนาคาร
• การผ่อนชาํระคืน ผ่อนชาํระเงินต้นและดอกเบ้ียเปน็รายเดือน เปน็จาํนวนเท่ากันทุกเดือน ระยะเวลาข้ันต�า 1 ป ีสูงสุดไม่เกิน 5 ปี
• จาํนวนวันต่อปีท่ีใชใ้นการคิดดอกเบ้ีย 365 วัน
• อัตราดอกเบ้ีย คํานวณดอกเบ้ียเปน็รายวนั

• ไม่เกิน 1.5 เท่า (เม่ือรวมสินเชือ่บัวหลวงอุน่ใจ)
• ลูกค้าสามารถมีวงเงินสินเชือ่ส่วนบุคคลจากสถาบันการเงิน และ/หรอื ผู้ประกอบธรุกิจ
 และ/หรอื ผู้ประกอบธรุกิจสินเชือ่ออนไลน์ ระหวา่งบุคคลผ่าน P2P Lending Platform
 รวมกันแล้วไม่เกิน 3 แห่งเท่าน้ัน

รายได้เฉล่ียต่อเดือน (บาท) วงเงนิ (เท่าต่อรายได้เฉล่ียต่อเดือน)

น้อยกวา่ 30,000 บาท

ต้ังแต่ 30,000 บาทข้ึนไป ไม่เกิน 5 เท่า (เม่ือรวมสินเชือ่บัวหลวงอุน่ใจ)

การผ่อนชาํระคืน • รูปแบบการผ่อนชาํระ
 กําหนดยอดผ่อนชาํระคืนเปน็จาํนวนเงินเท่าๆกันในแต่ละเดือน ตามวงเงิน ระยะเวลาผ่อนชาํระ และอตัราดอกเบ้ียท่ีได้รบัอนุมัติ โดยผู้กู้ต้อง
 นําเงินเข้าบัญชอีอมทรพัย์ท่ีแจง้ไวกั้บธนาคารทุกเดือน และธนาคารจะทําการหักบัญชเีงินฝากตามท่ีตกลงกันจนกวา่จะชาํระหน้ีเสรจ็ส้ิน หลังจาก
 ท่ีมีการเบิกเงินกู้ในงวดแรก ผู้กู้จะต้องเริม่ชาํระคืนเงินกู้ให้ธนาคารในเดือนถัดจากเดือนท่ีมีการเบิกเงินกู้งวดแรก

 ประมาณการยอดผ่อนชาํระรายเดือน

 หมายเหต:ุ ยอดผ่อนชาํระรายเดือน อาจมีการเปล่ียนแปลงได้หากอตัราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไป
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วงเงินอนุมัติ (บาท)
ระยะเวลาในการผ่อน (เดือน) / ยอดผ่อนชำระรายเดือน (บาท)

(กรุณาอา่นเอกสารแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับน้ี และควรศึกษารายละเอยีดและเง่ือนไขโดยละเอยีด ก่อนท่ีท่านจะตัดสินใจซือ้หรอืใชบ้รกิารผลิตภัณฑ์)

วงเงนิอนุมติั (บาท)
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ความเส่ียงของผลิตภัณฑ์
สินเชือ่บัวหลวงสุขใจ

กรณีผู้กู้ผิดนัด ธนาคารจะคิดดอกเบ้ียผิดนัดชาํระหน้ีจากเงินต้นในงวดท่ีผิดนัดชาํระและดอกเบ้ียปกติจากเงินต้นคงเหลือท้ังหมด
โดยคิดอตัราดอกเบ้ียผิดนัดชาํระหน้ีเพ่ิมข้ึนจากอตัราดอกเบ้ียสูงสุดตามสัญญาท่ีผู้กู้ทําไวกั้บธนาคาร ไม่เกิน 3% ต่อปี ซึ่งเม่ือรวมกันแล้ว
ไม่เกินอตัราดอกเบ้ียสูงสุด 25% ต่อปี นับแต่วนัท่ีผิดนัดชาํระหน้ี

การเปล่ียนแปลง
ข้อมูลส่วนตัว

การเปล่ียนแปลงข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เปล่ียนแปลงชือ่-สกุล เปล่ียนแปลงท่ีอยู่/ภูมิลําเนา หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ เปน็ต้น
โปรดติดต่อท่ีธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพ่ือเขียนคํารอ้งพรอ้มแนบสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ท่ีเก่ียวข้อง

ไม่มี

ข้อมูลเพ่ิมเติม
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์

กรณีผู้กู้เสียชวีติ ทายาทของผู้กู้ท่ีเสียชวีติจะต้องแจง้การเสียชวีติดังกล่าวแก่ธนาคารโดยเรว็ ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์ของทายาทผู้กู้ท่ีเสียชวีติ ทายาท
หรอืผู้จดัการมรดกควรชาํระค่างวดตามเง่ือนไขในสัญญา เพ่ือมิให้เสียเบ้ียปรบั และเปน็การรกัษาประวติัการผ่อนชาํระสินเชือ่

ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นทางเลือกอืน่ • สินเชือ่บัวหลวงอุน่ใจ
• บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

หลักประกัน ไม่มี

การผ่อนชาํระคืน  ประมาณการจาํนวนเงนิท้ังหมดท่ีต้องชาํระคืนตลอดอายสัุญญา
 คํานวณตามอตัราดอกเบ้ียตามท่ีระบุในหัวข้อ คุณลักษณะผลิตภัณฑ์สินเชือ่บัวหลวงสุขใจ (หน้าแรก)
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เอกสารแสดงขอ้มูลผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)

สินเชือ่บวัหลวงสุขใจ

 ธนาคารจะจดัส่งใบแจง้ยอดบัญชสิีนเชือ่รายเดือน ท่ีแสดงยอดเงินท่ีต้องชาํระ (เงินต้น ดอกเบ้ีย รวมถึงค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ)
 และวนัครบกําหนดชาํระเงิน ให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 10 วนั ก่อนวนัครบกําหนดชาํระเงิน
 พรอ้มจดัส่งใบเสรจ็รบัเงินค่างวดท่ีชาํระแล้วในเดือนก่อนหน้าให้ทุกเดือน

• ชอ่งทางการผ่อนชาํระ
 - ชาํระโดยการหักบัญชเีงินเดือนท่ีมีกับธนาคาร ผ่านบรกิารหักบัญชอีตัโนมัติ ท้ังน้ี สามารถชาํระเพ่ิมด้วยเงินสดหรอืเชค็ ท่ีสาขาธนาคาร

• ค่าใชจ้า่ยกรณีท่ีมีการชาํระหลังจากวันท่ีครบกําหนดชาํระ
 กรณีผิดนัดชาํระหน้ีในคราวใดก็ตาม ธนาคารจะคิดดอกเบ้ียผิดนัดชาํระหน้ีจากเงินต้นในงวดท่ีผิดนัดชาํระและดอกเบ้ียปกติจากเงินต้น
 คงเหลือท้ังหมด โดยคิดอตัราดอกเบ้ียผิดนัดชาํระหน้ีเพ่ิมข้ึนจากอตัราดอกเบ้ียสูงสุดตามสัญญาท่ีผู้กู้ทําไวกั้บธนาคาร ไม่เกิน 3% ต่อปี
 ซึ่งเม่ือรวมกันแล้วไม่เกินอตัราดอกเบ้ียสูงสุด  25% ต่อป ีนับแต่วนัท่ีผิดนัดชาํระหน้ี และค่าใชจ้า่ยในการทวงถามหน้ีอกีส่วนหน่ึง

สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเติม หรอืรายละเอยีดการผ่อนชาํระคืนได้ท่ี ธนาคารกรุงเทพ หรอืโทร. 1333
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วงเงินอนุมัติ (บาท)
ประมาณการจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระคืนตลอดอายุสัญญา (บาท)

ข้อควรระวงั • ธนาคารจะคิดดอกเบ้ียต้ังแต่วันรบัเงนิกู้
• หากชาํระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขท่ีธนาคารกําหนด (ชาํระล่าชา้หรอืไม่ตรงตามวันท่ีกําหนด) ผู้กู้ต้องชาํระดอกเบ้ียผิดนัดชาํระหน้ีจาก
 เงนิต้นในงวดท่ีผิดนัดชาํระและดอกเบ้ียปกติจากเงนิต้นคงเหลือท้ังหมด นับแต่วันท่ีผิดนัดชาํระหน้ี โดยคิดอัตราดอกเบ้ียผิดนัดชาํระหน้ี
 เพ่ิมข้ึนจากอัตราดอกเบ้ียสูงสดุตามสัญญาท่ีผู้กู้ทําไว้กับธนาคาร ไม่เกิน 3% ต่อปี ท้ังน้ี ดอกเบ้ีย ค่าปรบั เบ้ียปรบั ค่าบรกิารหรอื
 ค่าธรรมเนียม ไม่เกินอัตราดอกเบ้ียสูงสดุ 25% ต่อปี
• ธนาคารมีสิทธติามกฎหมายท่ีจะหักเงนิฝากของผู้กู้เพ่ือชาํระหน้ีท่ีค้างชาํระแก่ธนาคาร
• ผู้ขอสินเชือ่ควรเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงือ่นไขก่อนตัดสินใจ

สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี ธนาคารกรงุเทพ หรอืโทร. 1333 www.bangkokbank.com

การแจง้เปล่ียนแปลงเงือ่นไข
การใหบ้รกิาร หรอืแจง้เตือน
ท่ีสําคัญต่างๆ

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการให้บรกิารท่ีมีผลกระทบต่อการใชบ้รกิารของลูกค้า ธนาคารจะมีการส่ือสารหรอืแจง้ข้อมูลอนัเปน็สาระสําคัญ
ของการเปล่ียนแปลง ให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าในระยะเวลาท่ีเพียงพอ เชน่ 30 วนั ผ่านชอ่งทางต่างๆ ของธนาคาร

(กรุณาอา่นเอกสารแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับน้ี และควรศึกษารายละเอยีดและเง่ือนไขโดยละเอยีด ก่อนท่ีท่านจะตัดสินใจซือ้หรอืใชบ้รกิารผลิตภัณฑ์)


