กลุ่มมหาวิทยาลัยมหิดล

Speedy Loan สินเชื่อส่วนบุคคล
ดอกเบี้ยต่า เริ่มต้น 11% ลดต้นลดดอก

My Home My Cash สินเชื่อบ้านคือเงิน
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.99% ปีต่อไป MRR-0.5%
ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี อนุมัติไว
ให้วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท

Home Loan ซื้อบ้านใหม่ / บ้านมือสอง / Refinance
ดอกเบี้ยต่า ให้วงเงินกู้สูง
Q2/2019

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
*ทาประกัน

ไม่ทาประกัน

MRR-3.62%

MRR-3.37%

ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4 เป็นต้นไป
เฉลี่ย 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี
*ทาประกัน

ไม่ทาประกัน

3.85%

4.10%

MRR-3.52%

MRR-3.27%

MRR-2.0%

MRR-1.75%

MRR-2.0%

MRR-1.75%

3.75%

4.00%

3.85%

4.10%

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 16 พ.ค. 60 MRR = 7.37% ต่อปี

ติดต่อ: คุณกนกทิพย์ โสภาวิบูลรัตน์
ผู้จัดการทีมการตลาดสินเชือ่ ลูกค้าบุคคล

โทร 081-801-3926
หรือ คุณรัตนาภรณ์ คามุงคุณ
เจ้าหน้าทีก
่ ารตลาดสินเชือ่ ลูกค้าบุคคล

โทร 065-502-9727

วันนี้ – 30 มิ.ย. 62

เงื่อนไข สิทธิพิเศษสาหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่าน SCB เท่านั้น ศึกษาเงื่อนไขโดยละเอียดได้จากสือ่ ประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของธนาคาร
เงื่อนไขแต่ละผลิตภัณฑ์เป็นไปตามทีท
่ างธนาคารกาหนด

เงื่อนไขสาหรับพนักงานกลุ่มมหาวิทยาลัยมหิดล ⚫สิทธิพิเศษสาหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี
SCB เงื่อนไขสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ อนุมัติง่าย ให้วงเงินกูส
้ ูง : สินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN ⚫เฉพาะ
ลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี SCB รายใหม่เท่านั้น และลูกค้าต้องใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชี
เงินเดือนเพื่อชาระสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ และคงสภาพเป็นพนักงานบริษัทที่เข้าโครงการ SCB Payroll
เท่านั้น ⚫กรณีลูกค้าออกจากบริษัทจะปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (บ้านใหม่ /
บ้านมือสอง / รีไฟแนนซ์) ⚫สิทธิพิเศษนี้สาหรับลูกค้าที่มีการสมัครสินเชื่อดังกล่าวข้างต้น และใช้
บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือน ในวันที่เงินเดือนออกเพื่อชาระสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น
และต้องคงสภาพเป็นพนักงานบริษัทที่เข้าโครงการ Payroll กับธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น โดยกรณี
ลูกค้าออกจากบริษัทฯ จะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นปกติ ⚫เมื่อซื้อประกัน Credit Life รับดอกเบี้ยเฉลี่ย 3
ปี 3.75% ต่อปี โดยกาหนดให้ทาทุนประกันไม่ต่ากว่า 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน ไม่ต่า
กว่า 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา (แต่ไม่ต่ากว่า 10 ปี) กรณีระยะเวลากู้ต่ากว่า 10 ปี กาหนดให้ระยะ
เวลาเอาประกันเท่ากับระยะเวลากู้ตามสัญญา ⚫รับประกันชีวิตโดย บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
จากัด (มหาชน) ธนาคารฯ เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทาประกันภัยเท่านั้น ⚫การรับประกันภัยเป็นไป
ตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ⚫ผู้ซื้อโปรดศึกษาและ
ทาความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกาหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และ
สิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทาประกันทุกครั้ง ⚫เมื่อได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัยแล้ว จะต้องจดจานองให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ⚫พิจารณาวงเงินสินเชื่อรวม
สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกันหรือราคาซื้อขายแล้วแต่อย่างใดจะต่ากว่า ⚫ระยะเวลา
ผ่อนชาระนานสูงสุด 30 ปี สามารถผ่อนชาระได้มากกว่าจานวนค่างวดที่กาหนด และชาระหนี้เต็ม
จานวนได้ (ปิดบัญชี) โดยไม่มีค่าปรับ ยกเว้นกรณีรีไฟแนนซ์ไปยังธนาคารอื่นมีค่าปรับตามที่สัญญา
ระบุ สินเชื่ออเนกประสงค์บ้านแลกเงิน (MY HOME MY CASH) ⚫สิทธิพิเศษนี้สาหรับลูกค้าที่มีการ
สมัครและใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือน ในวันที่เงินเดือนออกเพื่อชาระสินเชื่อที่ได้รับ
อนุมัติเท่านั้น และต้องคงสภาพเป็นพนักงานบริษัทที่เข้าโครงการ Payroll กับธนาคารไทยพาณิชย์
เท่านั้น โดยกรณีลูกค้าออกจากบริษัทฯ จะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นปกติ ⚫เมื่อซื้อประกัน Credit Life รับ
ดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 3 ปี 5.99% ต่อปี โดยกาหนดให้ทาทุนประกันไม่ต่ากว่า 70% ของวงเงินกู้ และ
ระยะเวลาเอาประกัน ไม่ต่ากว่า 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา (แต่ไม่ต่ากว่า 10 ปี) กรณีระยะเวลากู้
ต่ากว่า 10 ปี กาหนดให้ระยะ เวลาเอาประกันเท่ากับระยะเวลากู้ตามสัญญา ⚫รับประกันชีวิตโดย บริษัท
ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ธนาคารฯ เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทาประกันภัยเท่านั้น
⚫การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จากัด
(มหาชน)
⚫ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทาความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อ
กาหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทาประกันทุกครั้ง
⚫เมื่อได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแล้ว
จะต้องจดจานองให้แล้วเสร็จภายในวันที่
30
มิถุนายน 2562
เงื่อนไขทั่วไป ⚫ลูกค้าต้องสมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการภายใน
ระยะเวลาที่ธนาคารกาหนด และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่กาหนด ⚫การอนุมัติ
สินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร ⚫ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข
ข้อกาหนดระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดาเนินการ เว้นแต่จะมีความจาเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อ
พิพาทให้ถือคาตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด ⚫สิทธิพิเศษนี้ต้องสมัครและได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 1
เมษายน 2562 – 30 มิถุนายน 2562 ⚫สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สาขาของ SCB ทั่วประเทศ

