ตารางการเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อเช่าซื้ อ
ผูข้ ายผลิตภัณฑ์: ธนาคารกสิกรไทย/ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จากัด
(กรุณาอ่านตารางการเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และควรศึกษารายละเอียด ผูอ้ อกผลิตภัณฑ์: บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จากัด
และเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนที่ผเู้ ช่าซื้ อจะตัดสินใจซื้ อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)
ชื่อผลิตภัณฑ์: สินเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์กสิกรไทย/สินเชื่อรถช่วยได้
กสิกรไทย
1 มกราคม 2559
1. คาอธิบายผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อเช่าซื้ อรถยนต์กสิกรไทย/ สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย โดยย่อ
สินเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์กสิกรไทย (รถใหม่/รถใช้แล้ว)
ลีสซิ่งกสิกรไทยให้บริการผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์” สาหรับบุคคลธรรมดาและนิ ติบุคคลที่มีความประสงค์จะซื้ อรถแต่ไม่ตอ้ งการชาระค่ารถ
ทั้งหมดเป็ นเงินสดในคราวเดียว โดยผูเ้ ช่าซื้ อจะผ่อนชาระเงินค่าเช่าซื้ อ คิดอัตราดอกเบี้ ยแบบคงที่ ชาระค่างวดเท่ากันตลอดอายุสญ
ั ญา โดยลีสซิ่งกสิกรไทย
จะโอนกรรมสิทธิ์ในรถดังกล่าวให้ผเู้ ช่าซื้ อเมื่อชาระเงินค่างวดครบตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย
ลีสซิ่งกสิกรไทยให้บริ การผลิต ภัณฑ์ “สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย” สาหรับบุค คลธรรมดาและนิ ติบุคคลที่ มีรถอยู่ในครอบครองและมีชื่อเป็ นผูถ้ ื อ
กรรมสิทธิ์ปราศจากภาระผูกพันใดๆ โดยลูกค้าสามารถนารถพร้อมทะเบียนรถมาขอสินเชื่อ โดยที่ลูกค้ายังสามารถครอบครองและใช้รถได้ตามปกติเพียง
โอนกรรมสิทธิ์รถเป็ นของลีสซิ่งกสิกรไทย และเมื่อลูกค้าผ่อนชาระค่าเช่าซื้ อครบถ้วนแล้วกรรมสิทธิ์การเป็ นเจ้าของรถจะกลับคืนเป็ นของลูกค้าทันที ทั้งนี้
ลูกค้าสามารถเลือกใช้วิธีการคานวณดอกเบี้ ยแบบคงที่ หรือแบบลดต้นลดดอก ในการทาสัญญา
2. ลักษณะที่สาคัญของผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อเช่าซื้ อรถยนต์กสิกรไทย/ สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย
ตัวอย่างการคานวณ
รถใหม่
รถใช้แล้ว
วงเงินสูงสุด 80% ของราคารถ (หรือขึ้ นกับยอดเงินดาวน์)
วงเงินสูงสุด 80% ของราคารถ (หรือขึ้ นกับยอดเงินดาวน์)
ระยะเวลาสูงสุด 84 เดือน (7ปี )
ระยะเวลาสูงสุด 60 เดือน (5ปี )
อัตราดอกเบี้ ยสูงสุด 4.70 % ต่อปี (อัตราดอกเบี้ ยคงที่ต่อปี
อัตราดอกเบี้ ยสูงสุด 6.50 % ต่อปี (อัตราดอกเบี้ ยคงที่ต่อปี (Flat
(Flat Interest Rate))
Interest Rate))
วิธีการคานวณดอกเบี้ ย:ดอกเบี้ ยที่ตอ้ งชาระทั้งหมด = เงินต้น x วิธีการคานวณดอกเบี้ ย: ดอกเบี้ ยที่ตอ้ งชาระทั้งหมด = เงินต้น x
อัตราดอกเบี้ ยต่อปี xระยะเวลาผ่อนชาระ (ปี )
อัตราดอกเบี้ ยต่อปี x ระยะเวลาผ่อนชาระ (ปี )
รถจักรยานยนต์
รถช่วยได้กสิกรไทย
วงเงินสูงสุด 80% ของราคารถ (หรือขึ้ นกับยอดเงินดาวน์)
วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์
ระยะเวลาสูงสุด 48 เดือน
ระยะเวลาสูงสุด 72 เดือน (6ปี )
อัตราดอกเบี้ ยสูงสุด 9% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ ยคงที่ต่อปี (Flat
อัตราดอกเบี้ ยสูงสุด 13 % ต่อปี (อัตราดอกเบี้ ยคงที่ต่อปี (Flat
Interest Rate))
Interest Rate))
วิธีการคานวณดอกเบี้ ย: ดอกเบี้ ยที่ตอ้ งชาระทั้งหมด = เงินต้น x วิธีการคานวณดอกเบี้ ย: ดอกเบี้ ยที่ตอ้ งชาระทั้งหมด = เงินต้น x
อัตราดอกเบี้ ยต่อปี x ระยะเวลาผ่อนชาระ (ปี )
อัตราดอกเบี้ ยต่อปี x ระยะเวลาผ่อนชาระ (ปี )
หมายเหตุ: โดยวงเงิน/ระยะเวลาในการผ่อนชาระสูงสุดที่ลกู ค้าสามารถกูย้ มื ได้น้ัน ลีสซิ่งกสิกรไทยจะพิจารณาจาก ราคารถหรือราคาประเมินของรถที่
นามาขอสินเชื่อและความสามารถในการชาระหนี้ ของลูกค้า
3. อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ
 ค่าบริการต่อภาษีรถ
 ค่าบริการโอนกรรมสิทธิ์
 ค่าจดทะเบียนกรรมสิทธิ์
หมายเหตุ:ค่าธรรมเนี ยม/ค่าบริการอื่นๆ รวมทั้งอัตราค่าบริการข้างต้น กรุณาดูประกาศได้ที่ www.kasikornleasing.comหรือสอบถามที่ลีสซิ่งกสิกรไทยทุก
สาขาหรือสอบถามได้ที่เบอร์ 02-696-9999
4. กรณีลกู ค้าไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์กสิกรไทย / สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย
ค่าเบี้ ยปรับเนื่องจากชาระค่าเช่าซื้ อ (ค่างวด) ล่าช้า: การชาระค่างวดในแต่ละงวดจะต้องตรงตามวันที่กาหนดไว้ในสัญญา หากไม่ชาระภายในวัน
ดังกล่าว ผูข้ อเช่าซื้ อจะต้องเสียเบี้ ยปรับในอัตราดอกเบี้ ยสาหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MINIMUM RETAIL RATE) ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ใน
อัตราร้อยละเท่ากับ MRR+10 ต่อปี ซึ่งคานวณจากค่างวดที่ตอ้ งชาระต่อเดือนนับแต่วนั ผิดนัดชาระจนกว่าจะชาระเสร็จ)
ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ และการติดตามรถที่เช่าซื้ อคืน:
- ค่าใช้จา่ ยในการติดตามค่าเช่าซื้ อ กรณีคา้ งชาระ 1-3 งวด : 88 บาท/ งวด
- ค่าใช้จา่ ยในการติดตามค่าเช่าซื้ อ กรณีคา้ งชาระเกินกว่า 90 วัน : 500 บาท/ งวด
- ค่าเร่งรัดติดตาม กรณีสง่ พนักงานเร่งรัดของลีสซิ่งกสิกรไทยไปพบลูกค้า 3,000 - 6,000 บาท และค่าใช้จา่ ยตามจริงที่เกิดขึ้ น
ทั้งนี้ ลูกค้าหรือบุคคลซึ่งลูกค้าได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ อาจได้รบั การติดตามทวงถามหนี้ ภายใต้ พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 จากผู้
ให้บริการเรียกเก็บหนี้ ที่ลีสซิ่งกสิกรไทยว่าจ้างหรือได้รบั มอบอานาจให้เป็ นตัวแทนในการติดตามทวงถามหนี้ โดยมีค่าใช้จา่ ยตามประกาศที่ลีสซิ่งกสิกรไทย
กาหนด
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การบอกเลิกสัญญา: หากค้างชาระค่างวด 3 งวดติดต่อกัน รวมถึงกรณีผเู้ ช่าซื้ อไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลง เงื่อนไขผูกพันใดๆ ในสัญญาข้อใดข้อหนึ่ ง และลีสซิ่ง
กสิกรไทยมีหนังสือบอกกล่าวผูเ้ ช่าซื้ อให้ใช้เงินรายงวดที่คา้ งชาระแล้วนั้น ลีสซิ่งกสิกรไทยอาจใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาต่อผูเ้ ช่าซื้ อ และผูเ้ ช่าซื้ อจะต้องส่งมอบ
รถคืนให้แก่ลีสซิ่งกสิกรไทยในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดี
หมายเหตุ:ดูประกาศอัตราค่าธรรมเนี ยมเพิ่มเติม/ประกาศอัตราค่าธรรมเนี ยมล่าสุดได้ที่ www.kasikornleasing.comหรือสอบถามที่ลีสซิ่งกสิกรไทยทุก
สาขาหรือสอบถามได้ที่หมายเลข 02-696-9999
5. กรณีชาระเงินตามสัญญาเช่าซื้ อก่อนครบกาหนด
สินเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์กสิกรไทย (รถใหม่/รถใช้แล้ว)
หากผูเ้ ช่าซื้ อชาระค่าเช่าซื้ อทั้งจานวนก่อนครบกาหนดสัญญา ผูเ้ ช่าซื้ อจะได้รบั ส่วนลดดอกเบี้ ยในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของดอกเบี้ ยเช่าซื้ อที่ยงั
ไม่ถึงกาหนดชาระ โดยคิดคานวณตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องสัญญาเช่าตามที่ค ณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่ าด้วย
วิชาชีพบัญชีกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
หมายเหตุ:สอบถามยอดค่าเช่าซื้ อคงเหลือ การคานวณส่วนลดดอกเบี้ ย และค่าธรรมเนี ยม/ค่าบริการอื่นๆ ได้ที่ลีสซิ่งกสิกรไทยทุกสาขา หรือสอบถามได้ที่
หมายเลข หรือ 02-696-9999
สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย
กรณีอตั ราดอกเบี้ ยแบบคงที่ หากผูเ้ ช่าซื้ อชาระค่าเช่าซื้ อทั้งจานวนก่อนครบกาหนดสัญญา ผูเ้ ช่าซื้ อจะได้รบั ส่วนลดดอกเบี้ ยในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ของดอกเบี้ ยเช่าซื้ อที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ โดยคิดคานวณตามมาตรฐานการบัญชีวา่ ด้วยเรื่องสัญญาเช่าตามที่คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
กรณีอตั ราดอกเบี้ ยแบบลดต้นลดดอก หากผูเ้ ช่าซื้ อประสงค์จะปิ ดบัญชีภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ทาสัญญาเช่าซื้ อ ลีสซิ่งกสิกรไทยตกลงให้ส่วนลดแก่
ผูเ้ ช่าซื้ อในอัตราร้อยละ 50 ของดอกเบี้ ยเช่าซื้ อที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ หากผูเ้ ช่าซื้ อประสงค์จะปิ ดบัญชีหลังจากเดือนที่ 6 นับจากวันที่ทาสัญญาเช่าซื้ อเป็ น
ต้นไป ลีสซิ่งกสิกรไทยตกลงคิดเพียงเงินต้นและดอกเบี้ ยคงค้าง โดยคานวณถึงวันปิ ดบัญชี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบันทึกต่อท้ายสัญญาเช่าซื้ อแบบลด
ต้นลดดอกหรือติดต่อที่ www.kasikornleasing.com หรือสอบถามที่ลีสซิ่งกสิกรไทยทุกสาขาหรือสอบถามได้ที่หมายเลข 02-696-9999
6. ข้อกาหนดเกี่ยวกับผูค้ ้ าประกันหรือหลักประกัน
กรณีมีผคู้ ้าประกันในสินเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์กสิกรไทย/สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย หากเมื่อผูเ้ ช่าซื้ อผิดนัดและลีสซิ่งกสิกรไทยได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยัง
ผูค้ ้าประกันตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว และเมื่อลีสซิ่งกสิกรไทยมีสิทธิเรียกให้ผคู้ ้าประกันชาระหนี้ ได้ ลีสซิ่งกสิกรไทยมีสิทธิติด ตามทวงถามค่าเช่าซื้ อ (ค่า
งวด) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ลูกค้าค้างชาระที่ผคู้ ้าประกันหรือบุคคลที่ผคู้ ้าประกันระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ รวมถึงอาจมีการดาเนิ นการทางกฎหมายกับผูค้ ้า
ประกัน
7. การทาประกันวินาศภัยสาหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์กสิกรไทย/ สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย
ประกันภัยรถสาหรับสินเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์กสิกรไทย (รถใหม่/รถใช้แล้ว)
ลูกค้าจะต้องจัดให้มีการทาประกันภัยรถยนต์คันที่เช่าซื้ อเป็ นประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และประกันภัยรถภาคสมัครใจประเภทประกันภั ย
ชั้นหนึ่ ง โดยระบุชื่อ “บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จากัด” เป็ นผูร้ บั ประโยชน์ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าซื้ อ และมีวงเงินคุม้ ครอง (ทุนประกันภัย) มากกว่าหรือเท่ากับ
ยอดค่าเช่าซื้ อรถทั้งหมด หรือไม่ตา่ กว่า 80% ของราคารถตลอดระยะเวลาเช่าซื้ อ โดยลูกค้าเป็ นผูจ้ ดั หาประกันภัยเอง หรือติดต่อสอบถามข้อมูลประกันภัย
ที่บริษัท PMIB (บริษัทผูใ้ ห้บริการนายหน้าประกันชีวิตและประกันภัย ของลีสซิ่งกสิกรไทย) โทรศัพท์หมายเลข 02-676-8799
ประกันภัยรถสาหรับสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย
ลูกค้าจะต้องจัดให้มีการทาประกันภัยรถยนต์คนั ที่เช่าซื้ อเป็ นประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และประกันภัยรถภาคสมัครใจประเภท 1, 2, หรือ 2+
ทุนประกันต้องไม่น้อยกว่า 80% ของราคาประเมินรถยนต์คนั ที่มาขอสินเชื่อ โดยระบุชื่อ “บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จากัด ” เป็ นผูร้ ับประโยชน์ ตลอดอายุ
สัญญาเช่าซื้ อ ทั้งนี้ ลูกค้าเป็ นผูจ้ ดั หาประกันภัยเอง หรือสอบถามได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
8. ความเสีย่ งที่สาคัญของผลิตภัณฑ์สนิ เชื่อเช่าซื้ อรถยนต์กสิกรไทย/ สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย
 แม้ในสถานการณ์ที่อตั ราดอกเบี้ ยให้เช่าซื้ อรถในตลาดลดตา่ ลงกว่าอัตราที่ระบุในสัญญาเช่าซื้ อ ลูกค้ายังคงมีภาระต้องจ่ายดอกเบี้ ยในอัตราเดิม
คงที่ตลอดอายุสญ
ั ญา
 กรณีชาระค่าเช่าซื้ อ (ค่างวด) ล่าช้ากว่าที่กาหนด จะมีเบี้ ยปรับและค่าติดตามทวงถาม ทั้งนี้ หากค้างชาระค่าเช่าซื้ อ 3 งวดติดต่อกัน นอกจากจะมี
ภาระค่าเบี้ ยปรับ ค่าติดตามทวงถามที่เพิ่มขึ้ นแล้ว ลูกค้าอาจถูกบอกเลิกสัญญา ติดตามนารถกลับคืน และอาจดาเนิ นการตามกฎหมาย
9. รายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์กสิกรไทย/สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทยและช่องทางการติดต่อลีสซิ่งกสิกรไทย
หากมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติม ผูเ้ ช่าซื้ อสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kasikornleasing.com หรือ สอบถามได้ที่ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จากัด
สานักงานใหญ่ เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 และลีสซิ่งกสิกรไทยทุกสาขา หรือติดต่อทางโทรศัพท์
หมายเลข 0-2696-9999
10. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
คาเตือน : รถที่อยูใ่ นความครอบครองของผูเ้ ช่าซื้ ออาจถูกยึดได้ หากค้างชาระค่าเช่าซื้ อติดต่อกัน 3 งวด
1. ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับได้ต้งั แต่วนั นี้ เป็ นต้นไป
2. หมายเหตุ: เอกสารนี้ เป็ นเพียงข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของสัญญา

KL-F-HP-001_012559

Generic Fact Sheet

