สินเชื่อธุรกิจการแพทย์
ตารางการเปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์
สินเชื่อธุรกิจการแพทย์
(กรุณาอ่านตารางการเปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี ้ ควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียด
ก่อนที่ทา่ นจะตัดสินใจซื ้อหรือใช้ บริการผลิตภัณฑ์)

ผู้ขายผลิตภัณฑ์: บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
ผู้ออกผลิตภัณฑ์: บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
สินเชื่อธุรกิจการแพทย์
<เริ่ มใช้ เมื่อ 1 เม.ย. 64>

1. คาอธิบายผลิตภัณฑ์
สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์ เพื่อใช้ ในกิจการตามสายอาชีพ เพียงมีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ และมี
ประสบการณ์ในวิชาชีพ 1 ปี (แพทย์ ทันตแพทย์) หรื อ 2 ปี (เภสัชกร สัตวแพทย์ แพทย์ทางเลือก เช่น แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน
เป็ นต้ น)
2. ลักษณะที่สาคัญของผลิตภัณฑ์
-

-

-

-

วงเงินสินเชื่อ :
- มีหลักประกัน สูงสุด 12 ล้ านบาท
- ไม่มีหลักประกัน สูงสุด 4 ล้ านบาท
- เกินมูลค่าหลักประกัน โดยมี บสย.ค ้าประกันเต็มวงเงิน สูงสุด 12 ล้ าน
ประเภทวงเงิน :
- มีหลักประกัน วงเงินกู้ระยะยาว (Loan) / วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)
- ไม่มีหลักประกัน วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)
- เกินมูลค่าหลักประกัน โดยมี บสย.ค ้าประกันเต็มวงเงิน วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)/ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)
ระยะเวลาผ่ อนชาระ :
- มีหลักประกัน สูงสุด 10 ปี
- ไม่มีหลักประกัน สูงสุด 5 ปี
- เกินมูลค่าหลักประกัน โดยมี บสย.ค ้าประกันเต็มวงเงิน สูงสุด 7 ปี
อัตราดอกเบีย้ :
-

-

มี มีหลักประกัน เริ่ มต้ น MRR % ต่อปี หรื อเทียบเท่า (MRR เป็ นไปตามประกาศของทางธนาคาร)
ไม่มีหลักประกัน เริ่ มต้ น MRR +2.000% ต่อปี หรื อเทียบเท่า (MRR เป็ นไปตามประกาศของทาง ธนาคาร)
เกินมูลค่าหลักประกัน โดยมี บสย. ค ้าประกันเต็มวงเงิน เริ่ มต้ น MRR +1.000% ต่อปี หรื อเทียบเท่า (MRR เป็ นไปตาม
ประกาศของธนาคาร)
การคานวณดอกเบีย้ : รายวัน

-

อัตราดอกเบีย้ กรณีผิดนัดชาระหนี ้ : คิดอัตราปกติตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3.000% ต่อปี ของเงินต้ นในงวดที่ผิดนัดชาระ
หมายเหตุ : สาหรับกรณีที่อตั ราดอกเบี ้ยขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยอ้ างอิง เช่น อัตราดอกเบี ้ยลูกค้ ารายใหญ่ชนดี
ั ้ ประเภทเงินกู้แบบมี
ระยะเวลา (MLR) / อัตราดอกเบี ้ยลูกค้ ารายใหญ่ชนดี
ั ้ ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) / อัตราดอกเบี ้ยลูกค้ ารายย่อยชันดี
้ (MRR)
ธนาคารจะแจ้ งให้ ทราบถึงการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบี ้ย โดยจะประกาศไว้ ณ สาขาที่ทาการธนาคาร และเว็บไซต์ของธนาคาร
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3. อัตราค่ าธรรมเนียมและค่ าบริการ
-

ค่ าธรรมเนียมจัดการให้ ก้ ู : สูงสุด 3.000% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้ รับอนุมตั ิ

-

ค่ าเบีย้ ประกันภัย : ตามค่าเบี ้ยประกันที่ระบุในกรมธรรม์ของบมจ.เมืองไทยประกันภัย หรื อบริ ษัทประกันภัยอื่น

-

ค่ าใช้ จ่ายให้ แก่ หน่ วยงานราชการ :
- ค่าอากรแสตมป์ ต้ นฉบับสัญญาประธาน (0.050% ของวงเงิน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
- ค่าอากรแสตมป์ คูฉ่ บับสัญญาประธาน (5 บาท)

-

ค่ าธรรมเนียมจากการยกเลิกวงเงิน : 3.000% ของจานวนเงินส่วนที่ยกเลิก / ไม่เบิกใช้ หรื อตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้ าแต่ละ
ราย
4. เงื่อนไขการผ่ อนชาระ

-

ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด

-

หากท่านมีปัญหาในการชาระคืนเงินกู้ตามเวลาที่กาหนด กรุณาแจ้ งให้ ทางธนาคารทราบทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาเงื่อนไขการ
ชาระคืนในรูปแบบอื่น
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับผู้คา้ ประกันหรือหลักประกัน

-

บุคคลค ้าประกันต้ องมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามที่ธนาคารกาหนด หลักประกันต้ องทาการจานองกับธนาคาร เพื่อใช้ ค ้าประกันภาระ
หนี ้
6. กรณีชาระเงินกู้ยมื ก่ อนครบกาหนด

-

ค่าธรรมเนียมจากการชาระคืนเงินกู้ทงจ
ั ้ านวนหรื อบางส่วน ก่อนกาหนดเวลาตามที่ระบุบนสัญญาเงินกู้ : 3.000% (สามจุดศูนย์
ศูนย์ศนู ย์) ของยอดเงินต้ นคงเหลือก่อนการชาระคืนก่อนกาหนด ยกเว้ นในกรณี ผู้ใช้ สนิ เชื่อผ่อนชาระคืนเงินกู้มาแล้ วไม่น้อยกว่า
5 (ห้ า) ปี นับจากวันเบิกรับเงินกู้งวดแรก

-

ค่าธรรมเนียมการชาระคืนเงินกู้เกินกว่าค่างวดที่ต้องผ่อนชาระคืนในแต่ละงวดที่ระบุบนสัญญาเงินกู้ : 3.000% (สามจุดศูนย์
ศูนย์ศนู ย์) ของจานวนเงินที่ผอ่ นชาระเกินค่างวดในงวดนัน้ โดยคานวณรวมสะสมและผู้ใช้ สนิ เชื่อจะนามาชาระพร้ อมกับการ
ชาระเงินกู้งวดสุดท้ าย ยกเว้ นในกรณี ผู้ใช้ สนิ เชื่อผ่อนชาระคืนเงินกู้มาแล้ วไม่น้อยกว่า 5 (ห้ า) ปี นับจากวันเบิกรับเงินกู้งวดแรก
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7. ความเสี่ยงที่สาคัญของผลิตภัณฑ์
-

อัตราดอกเบี ้ยของผลิตภัณฑ์ อ้ างอิงอัตราดอกเบี ้ยลูกค้ ารายใหญชันดี
่ ้ ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) / อัตราดอกเบี ้ย
ลูกค้ ารายใหญ่ชนดี
ั ้ ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) / อัตราดอกเบี ้ยลูกค้ ารายย่อยชันดี
้ (MRR) ทาให้ ดอกเบี ้ยทีแ่ ท้ จริ งมีการ
เปลีย่ นแปลงได้ และอัตราดอกเบี ้ยที่เพิ่มสูงขึ ้น อาจทาให้ ผ้ กู ้ ตู ้ องชาระยอดผ่อนชาระสูงขึ ้นได้
8. การทาประกันวินาศภัยสาหรับผลิตภัณฑ์

-

ทรัพย์สนิ ที่เสนอเป็ นหลักประกัน ต้ องได้ รับการทาประกันภัยกับบริ ษัทประกันภัย หากผู้ใช้ สนิ เชื่อไม่ดาเนินการทาประกันภัย หรื อ
ไม่ได้ แสดงสาเนากรมธรรม์(สลักหลังยกประโยชน์ให้ ธนาคาร)พร้ อมสาเนาใบเสร็ จรับเงิน ภายใน 30 วัน หลังจากที่ธนาคารตัง้
วงเงินให้ แล้ ว ผู้ใช้ สนิ เชื่อยินยอมให้ ธนาคารดาเนินการแจ้ งออกกรมธรรม์ประกันภัยกับ บมจ.เมืองไทยประกันภัย และตัดบัญชี
ของผู้ใช้ สนิ เชื่อที่มกี บั ธนาคาร เพือ่ ชาระค่าเบี ้ยประกันภัย รวมถึงการตัดบัญชีเพื่อต่ออายุกรมธรรม์รายปี จนกว่าจะมีการแจ้ ง
ยกเลิกการทาประกันภัย
9. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ

-

ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์ได้ รับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ ในกิจการตามสายอาชีพ
10. สิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติม

-

กรณีต้องการลดภาระค ้าประกันโดย บสย. หรื อ ยกเลิกภาระค ้าประกันโดย บสย. ผู้ใช้ สนิ เชื่อต้ องแจ้ งมายังธนาคาร เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ล่วงหน้ า ก่อนครบกาหนดชาระค่าธรรมเนียมในปี ถดั ไป (ตามทีธ่ นาคารกาหนด)

-

กรณีที่ผ้ ใู ช้ สนิ เชื่อ ถึงแก่กรรม โดยที่ผ้ ใู ช้ สนิ เชื่อ ได้ ทาประกันภัยคุ้มครองวงเงินสินเชื่อและยกผลประโยชน์ให้ แก่ธนาคาร ธนาคาร
จะดาเนินการติดต่อบริ ษัทประกันภัย เพื่อจัดสรรเงินที่ได้ รับมาชาระหนี ้ที่ยงั มีภาระคงค้ างกับธนาคารก่อน แล้ วจึงจัดสรรให้ ผ้ รู ับ
ผลประโยชน์ลาดับถัดไป กรณีเงินที่จดั สรรมาชาระหนี ้ไม่เพียงพอ/ผู้ใช้ สนิ เชื่อไม่ได้ ทาประกันภัยคุ้มครองวงเงิน สินเชื่อและยก
ผลประโยชน์ให้ ธนาคาร ตามกฎหมาย ทายาท/ ผู้จดั การมรดกจะต้ องเป็ นผู้ชาระหนี ้แทนจนครบถ้ วนทังจ
้ านวน

-

กรณีที่ผ้ คู ้าประกันเสียชีวิต / ตกเป็ นผู้ไร้ ความสามารถ / เลิกกิจการ / ปิ ดกิจการ / ถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อ ถูกขอยกเลิกการค ้า
ประกัน ธนาคารมีสทิ ธิที่จะระงับการเบิกจ่าย หรื อเรี ยกร้ องให้ ผ้ ใู ช้ สนิ เชื่อจัดหาบุคคลอื่นมาค ้าประกันแทน หรื อมีสทิ ธิบอกเลิก
สัญญา และเรี ยกร้ องให้ ผ้ ใู ช้ สนิ เชื่อชาระหนี ้ทีค่ ้ างชาระคืนได้ แม้ วา่ หนี ้นันๆยั
้ งไม่ถงึ กาหนดชาระ

-

กรณีที่ผ้ กู ้ ผู ิดนัด / ผิดสัญญา ทางธนาคารมีอานาจในการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก หรื อบัญชีอื่นๆ ที่ผ้ กู ้ มู ีอยู่ เพื่อนามาชาระหนี ้
ของผู้ก้ ทู ี่ค้างชาระอยูไ่ ด้ ทังนี
้ ้ ธนาคารจะมีหลักฐานการหักบัญชีให้ ผ้ กู ้ ทู ราบ

-

กรณีมีการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรื อการให้ บริ การที่มีผลกระทบต่อการใช้ บริการของผู้ก้ ู ธนาคารจะแจ้ งข้ อมูลอันเป็ น
สาระสาคัญของการเปลีย่ นแปลงที่ชดั เจนให้ ผ้ กู ้ ทู ราบล่วงหน้ าภายใน 30 วัน
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11. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และช่ องทางการติดต่ อธนาคารกสิกรไทย
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถเข้ าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
-

ศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์ (K-Contact Center) : 02-8888822 หลังเลือกภาษา กด 65 หรื อ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

12. ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ สนิ เชื่อธุรกิจ
-

สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
คาเตือน :
-

ธนาคารจะคิดดอกเบี ้ยตังแต่
้ วนั ทีล่ กู ค้ าได้ รับเงินกู้ กรณีลกู ค้ าผิดนัดชาระหนี/้ ผิดสัญญา อาจมีดอกเบี ้ยและ
ค่าใช้ จา่ ยในการติดตามทวงถามหนี ้เพิ่มเติม
โปรดทาความเข้ าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนลงนาม หากมีข้อสงสัยหรื อต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม โปรด
ติดต่อเจ้ าหน้ าที่ หรื อ K-Contact Center โทร 02-8888822 หลังเลือกภาษา กด 65
ธนาคารจาเป็ นต้ องดาเนินการตามกระบวนการ หากท่านปฏิบตั ิผดิ นัด/ผิดสัญญาของสินเชื่อแต่ละประเภท
ข้ อมูลในเอกสารฉบับนี ้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 เมษายน 2564 เป็ นต้ นไป

