สินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ

Sales Sheet

ลีสซิ่งกสิกรไทยให้บริการผลิตภัณฑ์ "สินเชื่อจานาทะเบียนรถ" ในรูปแบบสัญญากูย้ มื เงิน สาหรับบุคคลธรรมดาผูถ้ ือกรรมสิทธิ์รถที่ปราศจากภาระผูกพันใดๆ โดยลูกค้าตกลงยินยอมส่งมอบ
เล่มคูม่ ือจดทะเบียนรถให้แก่ลีสซิ่งกสิกรไทยครอบครองโดยไม่ตอ้ งโอนกรรมสิทธิ์ให้ลีสซิ่งกสิกรไทย และเมื่อชาระค่างวดครบถ้วนตามสัญญาแล้วลีสซิ่งกสิกรไทยจึงจะส่งมอบเล่มคูม่ ือจดทะเบียนรถคืนลูกค้า
หมำยเหตุ : - ประเภทการผ่อนชาระแบบชาระทุกเดือน และการผ่อนชาระทางบัญชีคิดจากอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Rate) โดยคานวณแบบลดต้นลดดอก
- กรณีที่ตอ้ งชาระหรือมีการเรียกเก็บใดๆ บริษัทจะมีการแจ้งให้ลกู ค้าทราบทุกครั้งก่อนถึงวันกาหนดชาระ และเมื่อได้รบั ชาระหนี้ คืน จะนาส่งหลักฐานชาระหนี้ ให้ลกู ค้าทราบ
- กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า บริษัทจะแจ้งข้อมูลอันเป็ นสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนให้
ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
- เงื่อนไขอื่นๆ เป็ นไปตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในสัญญากูย้ มื เงิน และตามหลักเกณฑ์ที่บจก.ลีสซิ่งกสิกรไทยกาหนด

จำนำทะเบียนรถ :
- วงเงินให้สินเชื่อสูงสุด 90% ของราคาประเมิน
- ระยะเวลาผ่อนชาระสูงสุด 72 เดือน (6 ปี )
- อัตราดอกเบี้ ย ค่าบริการ เบี้ ยปรับ และค่าธรรมเนี ยม
สูงสุดไม่เกินอัตราร้อยละ 24 ต่อปี

สูตรกำรคำนวณและตัวอย่ำงกำรคำนวณอัตรำดอกเบี้ ย
ค่ำใช้จำ่ ยที่ตอ้ งจ่ำย นอกจำกค่ำงวด
เริม่ ทำสัญญำ

ค่างวด

ค่ำอำกรแสตมป์
และ พ.ร.บ.

ครบปี ที่ 1

กำรชำระค่ำงวดและกำรคำนวณดอกเบี้ ย

ครบปี สุดท้ำย
ค่างวด

ค่ำงวด

ค่างวดผ่อนจนครบ
งวดสุดท้าย

ตัวอย่าง ลูกค้าได้รบั อนุ มตั ิวงเงินสินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทจานาทะเบียนรถสัญญาระบุตอ้ งผ่อนชาระทุกวันที่ 1 อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงต่อปี (Effective
Rate) เท่ากับ 15% ต่อปี ผ่อน 48 เดือน (4ปี ) ลูกค้าชาระงวดปกติ 1พ.ค.แต่ในงวด 1มิ.ย. ลูกค้าไม่ชาระ โดยมีเงินต้นคงค้าง 200,000 บาท และ
ค่างวดมิ.ย. 5,566 บาท ประกอบด้วยเงินต้น 3,018.05 บาท และดอกเบี้ ย 2,547.95 บาท ลูกค้ามาชาระในวันที่ 10 มิ.ย.
ดอกเบี้ ยปกติ = (จานวนเงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริงต่อปี x จานวนวัน) / 365 วัน
(ดอกเบี้ ยปกติ ของ 1พ.ค. - 9 มิ.ย.) = (200,000 x 15% x 40) / 365 = 3,287.67 บำท

ค่ำต่อภำษีรถประจำปี
และ พ.ร.บ.

วิธีกำรคำนวณดอกเบี้ ยผิดนัดชำระ (กาหนดดอกเบี้ ยผิดนัดชาระ 23% ต่อปี )
ค่ำเบี้ ยประกันภัยรถ (ถ้ำมี)

ค่ำต่อภำษีรถ
ประจำปี และ พ.ร.บ.

ค่ำเบี้ ยประกันภัยรถ
(ถ้ำมี)

ค่ำเบี้ ยประกันภัยรถ
(ถ้ำมี)

ค่ำใช้จำ่ ยค้ำงจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมอื่นๆ
ค่ำงวด

หลักกำรผ่อนชำระ
ดอกเบี้ ยคิดจากเงินต้นคงเหลือ
ทาให้งวดแรกๆมีดอกเบี้ ยสูง
ค่างวดช่วงแรกเมื่อตัดดอกเบี้ ย
แล้วจึงเหลือตัดเงินต้นได้นอ้ ย

>>

กรณีลกู ค้าค้างชาระไม่เกิน 90 วัน (ยังไม่บอกเลิกสัญญาหรือบอกเลิกสัญญายังไม่มีผล) ดอกเบี้ ยผิดนัดชาระคานวณจากเงินต้นของค่างวดที่คา้ งชาระ (ตามตัวอย่าง1)
ดอกเบี้ ยผิดนัด

ตัวอย่ำง 1 ลูกค้าค้างชาระ 8 วัน

ดอกเบี้ ยที่ตอ้ งชำระเมื่อผิดนัด = ดอกเบี้ ยปกติ + ดอกเบี้ ยผิดนัด = 3,287.67 + 5.29 = 3,292.96 บำท

1 พ.ค.

32 วัน

ตัวอย่ำง 1 : ลูกค้ำค้ำงชำระ 8 วัน
29 วัน

1 มิ.ย.

1 ก.ค.

ดอกเบี้ ยปกติ
ชาระปกติ (2,630.14 บำท) ไม่มาชาระ

เงินต้น
คงเหลือ

= (เงินต้นของค่างวดที่ผิดนัด x อัตราดอกเบี้ ยผิดนัดชาระส่วนเกินอัตราดอกเบี้ ยปกติ xจานวนวันผิดนัด*)/365
= 3,018.05 x (23%-15%)x 8)/365 = 5.29 บำท

*เริ่มคิดถัดจากวันที่ครบกาหนดชาระ
31 วัน

ไม่มาชาระ

1 ส.ค.

31 วัน

ไม่มาชาระ

1 ก.ย.
ไม่มาชาระ

8 วัน

ชาระวันที่ 9 ก.ย.

ตัวอย่ำง 2 : ลูกค้ำค้ำงชำระ 99 วัน

>>

กรณีลกู ค้าค้างชาระเกินกว่า 90 วัน (บอกเลิกสัญญามีผลแล้ว) ดอกเบี้ ยผิดนัดชาระคานวณจากเงินต้นคงค้างทั้งหมด (ตามตัวอย่าง 2)

ดอกเบี้ ย
ดอกเบี้ ยที่ตอ้ งจ่ำยทั้งหมด

ตัวอย่ำง 2 ลูกค้าค้างชาระ 99 วัน

ดอกเบี้ ยผิดนัด

= (เงินต้นคงค้างทั้งหมด x อัตราดอกเบี้ ยผิดนัดชาระ x จานวนวันผิดนัด*)/365
= (200,000 x 23% x 99)/365 = 12,476.71 บาท

ดอกเบี้ ยที่ตอ้ งชำระเมื่อผิดนัด = ดอกเบี้ ยปกติ + ดอกเบี้ ยผิดนัด = 2,630.14 + 12,476.71 = 15,106.85 บำท

กำรชำระค่ำงวด :
- ชาระผ่านช่องทาง บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โดยไม่เสียค่าธรรมเนี ยม
- ชาระผ่านช่องทางอื่นๆ ตามที่ปรากฏในแบบฟอร์มการชาระเงินของบริษัท อัตราค่าธรรมเนี ยมและจานวน
เงินรับชาระสูงสุด เป็ นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินและตัวแทนรับชาระกาหนด

*เริ่มคิดถัดจากวันที่ครบกาหนดชาระ

กำรชำระค่ำงวด

กรณีลกู ค้าชาระค่างวดก่อนวันครบกาหนดชาระหนี้ ในเดือนนั้น ๆ มากกว่า 7 วัน ถือว่าเป็ นการชาระโปะหนี้ และลูกค้ายังมี
หน้าที่ตอ้ งชาระ ค่างวดตามกาหนดเดิม หากไม่ชาระถือว่าลูกค้าผิดนัดชาระหนี้ ในงวดนั้น

อัตรำดอกเบี้ ยผิดนัด สูงสุดไม่เกิน 23% ต่อปี และลูกค้าจะต้องชาระค่าติดตามทวงหนี้ ตามอัตราที่บริษัทกาหนด

เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่ำน กรุณำผ่อนชำระให้ตรงวันที่กำหนด
กรณีผิดนัดชำระค่ำงวด ลูกค้ำจะต้องชำระดอกเบี้ ยผิดนัด ในอัตรำสูงสุด
ไม่เกินร้อยละ 23 ต่อปี และอำจถูกบอกเลิกสัญญำได้
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ค่ำติดตำมทวงถำมหนี้
ค้างชาระ 1 งวด
300บาท/งวด

กรณียงั ไม่บอกเลิกสัญญำ (รวมกรณีบอกเลิกแล้วแต่ยงั ไม่มีผล)

ค้างชาระ 2 งวด
400บาท/งวด

กรณีบอกเลิกสัญญำมีผลตำมกฎหมำยแล้ว

ค้างชาระ 3 งวดและกรณีลงพื้ นที่
ค้างชาระ 4-7 งวด ค้างชาระ8-9 งวด ค้างชาระ 10 งวดขึ้ นไป
ไปพบลูกค้า 1,000 บาท/งวด
1,200บาท/งวด
1,500บาท/งวด 2,000 บาท/งวด
และอาจมีคา่ ใช้จา่ ยอื่นตามจริง (ตามอัตราค่าธรรมเนี ยมที่ลีสซิ่งกสิกรไทยกาหนด)

หรื อ

สินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ
ทำไมต้องทำประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์ภำคบังคับ (พ.ร.บ.)
เพื่อคุม้ ครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผขู้ บั ขี่/ผูโ้ ดยสารที่อยูใ่ นรถ หรือบุคคลที่อยูน่ อกรถที่
ประสบภัยจากรถ
ประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจ
เพื่อคุม้ ครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกต่อความเสียหาย/สูญหายของตัวรถ การประกันอุบตั ิเหตุ
ส่วนบุคคล และการประกันภัยค่ารักษาพยาบาลของผูข้ บั ขี่และผูโ้ ดยสารในรถ

Q : บังคับให้ลกู ค้ำทำประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจหรือไม่
A : ไม่บงั คับ

Q : ประโยชน์ของกำรทำประกันภัย
A : ให้ความคุม้ ครองความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้ น อัน
เนื่ องจากความเสียหายที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

Q : ข้อดีของกำรทำประกันภัย
A : ช่วยลดภาระค่าใช้จา่ ยกับลูกค้า กรณีรถที่เอาประกัน
เป็ นเหตุสร้างความเสียหายแก่ผขู้ บั ขี่, ผูโ้ ดยสาร หรือ
ตัวรถเอง
Q : ทำทุนประกันภัยต ่ำกว่ำมูลค่ำรถจะเกิดอะไรขึ้ น
A : กรณีทาทุนประกันภัยตา่ กว่ามูลค่ารถ จะได้รบั ค่า
สินไหมทดแทนตามสัดส่วนความเสียหายจริง
เทียบกับทุนประกัน

ทำไมจึงควรทำประกันคุม้ ครองวงเงินสินเชื่อ
การทาประกันเพื่อคุม้ ครองวงเงินหากลูกค้าเสียชีวติ บริษัทประกันจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบชาระหนี้
แทนลูกค้าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
Q : กำรประกันคุม้ ครองวงเงินสินเชื่อมีกี่รูปแบบ
A : มี 2 รูปแบบ คือ แบบประกันชีวติ และ แบบประกันอุบตั ิเหตุ
ซึ่งแต่ละรูปแบบมีความคุม้ ครองที่แตกต่างกัน ในรายละเอียด
เช่น ประกันอุบตั ิเหตุไม่คุม้ ครองกรณีเสียชีวติ จากการเจ็บป่ วย
และไม่มีความคุม้ ครองการชดเชยค่างวดกรณีทุพพลภาพ
ชัว่ คราว เป็ นต้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้
ลูกค้าจะไม่ทาประกันหรือเลือกทาประกันกับประกันภัยที่
น่ าเชื่อถือรายอื่นได้

Q : บังคับให้ลกู ค้ำทำประกันคุม้ ครองวงเงินสินเชื่อ
หรือไม่
A : ไม่บงั คับ เป็ นทางเลือกที่ลกู ค้าจะทา ลูกค้ามีสิทธิ
เลือกที่จะทาประกันคุม้ ครองวงเงินสินเชื่อหรือไม่ก็ได้
ซึ่งไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุ มตั ิสินเชื่อ

Q : ลูกค้ำควรทำประกัน ด้วยทุนประกัน และ
ระยะเวลำคุม้ ครองเท่ำไหร่
A : ทาตลอดระยะเวลาเท่ากับวงเงินสินเชื่อ แต่ท้งั นี้
Q : ประโยชน์ของกำรทำประกันคุม้ ครองวงเงินสินเชื่อ
ขึ้ นอยูก่ บั ลูกค้า สามารถเลือกทุนประกันและ
A : กรณีผขู้ อสินเชื่อเสียชีวติ ภาระหนี้ จะไม่ตกไปที่ทายาทผูเ้ สีย
ระยะเวลาคุม้ ครองได้เอง ทั้งนี้ หากไม่เต็มวงเงิน
ชีวติ บริษัทประกันเป็ นผูช้ าระหนี้ แทนตามทุนประกันที่ระบุ
หรือไม่ครบระยะเวลาเงินกู ้ จะมีความเสี่ยง ของ
ไว้ในกรมธรรม์
สินไหมทดแทนที่ไม่ครอบคลุมภาระหนี้
ท่านมีสิทธิขอเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อคืนได้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถอนุ มตั ิสินเชื่อให้ท่านได้โดยยืน่ คาร้องขอได้ที่ สาขา/
ตัวแทนขาย/KLeasing Call Center 02-6969999 ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อ
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คำถำมเกี่ยวกับกำรจำนำทะเบียนรถที่ทุกคนควรรู ้
Q : สินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทจำนำทะเบียนรถต่ำงจำกสินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถอย่ำงไร
A : สินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทจานาทะเบียนรถ ไม่ตอ้ งโอนเล่มทะเบียน แต่สินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทโอนเล่ม
ทะเบียนรถ ต้องมีการโอนเล่มทะเบียนให้เป็ นกรรมสิทธิ์ของลีสซิ่งกสิกรไทย
Q : ข้อดีของสินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ
A : ชื่อผูถ้ ือกรรมสิทธิ์ยงั เป็ นของลูกค้า ไม่มีการโอนชื่อผูถ้ ือกรรมสิทธิ์ไปเป็ นลีสซิ่งกสิกรไทย
Q : กรณีลกู ค้ำมำปิ ดสัญญำก่อนครบกำหนด ลูกค้ำจะได้สิทธิอะไรบ้ำง
A : ลูกค้ามีสิทธิขอปิ ดสัญญาก่อนครบกาหนดได้โดยไม่มีคา่ ปรับการปิ ดสัญญาก่อนครบกาหนด ภาระหนี้ ที่ลกู ค้าต้อง
ชาระมีเพียงยอดเงินต้นคงค้าง ดอกเบี้ ยคานวณถึงวันที่ปิดสัญญา และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ (ถ้ามี)
Q : กรณีลกู ค้ำส่งมอบหรือตกลงให้รถเป็ นกรรมสิทธิ์ของลีสซิ่งกสิกรไทย จะดำเนินกำรอย่ำงไรต่อไป
A : ลีสซิ่งกสิกรไทยจะประเมินราคาท้องตลาดรถเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการตีราคาชาระหนี้ และสามารถนารถออกขาย
ตามวิธีการที่ลีสซิ่งกสิกรไทยเห็นสมควรได้ทนั ที
เมื่อประเมินราคาได้เป็ นจานวนเงินเท่าใด ลีสซิ่งกสิกรไทยจะหักค่าใช้จา่ ยในการโอน และ/หรือค่าภาษี
อากรต่างๆ และ/หรือค่าใช้จา่ ยใดๆ (ตามค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจริง) ออกก่อน และหลังจากหักค่าใช้จา่ ยในการ
โอน และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จา่ ยใดๆดังกล่าวออกแล้ว หากราคาของรถที่ยงั คงเหลือเป็ นจานวน
น้อยกว่าจานวนหนี้ ที่ลกู ค้ายังค้างชาระ จะถือว่าหนี้ ระงับไปเพียงเท่าที่ได้มีการตีราคารถไว้หลังหักค่าใช้จา่ ย
ข้างต้นแล้ว และลูกค้ามีหน้าที่ตอ้ งชาระเงินกูส้ ่วนที่เหลือให้ลีสซิ่งกสิกรไทยจนครบถ้วน แต่ถา้ ราคาประเมินหลัง
หักค่าใช้จา่ ยข้างต้นแล้วยังคงเหลือเป็ นเงินจานวนมากกว่าจานวนหนี้ ที่ลกู ค้าเป็ นหนี้ อยูเ่ ท่าใด ลีสซิ่งกสิกรไทยจะ
คืนเงินส่วนที่เกินนั้นให้แก่ลกู ค้าต่อไป
กำรดำเนินกำรทำงทะเบียนกับกรมขนส่งทำงบก เช่น กำรต่อภำษีรถประจำปี
กำรเปลี่ยนเครือ่ งยนต์ / สีรถ / ชนิดเชื้ อเพลิง ฯลฯ ให้ถือตำมหลักเกณฑ์ที่ลีสซิ่งกสิกรไทยกำหนด
แนะนำนำยหน้ำประกันภัยของลีสซิ่งกสิกรไทย
ลีสซิ่งกสิกรไทยขอแนะนาบริษัท โพรเกรส มัลติ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด (PMIB) บริษัทในเครือของลีสซิ่งกสิกร
ไทย เป็ นผูแ้ นะนาการทาประกันภัยทั้งประกันคุม้ ครองวงเงินสินเชื่อ การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยประเภทอื่นทุก
ชนิ ด ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร 02 676 8799 หรือ pmib.kasikornleasing.com อย่างไรก็ตาม ลูกค้ามีสิทธิเลือกทา
ประกันภัยที่น่าเชื่อถือรายอื่นๆได้

ท่ำนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมในสัญญำกูย้ มื เงิน
เช่น
ข้อ 2. การคิดดอกเบี้ ยกรณีผิดนัดผิดสัญญา
ข้อ 3. การชาระคืนเงินกู ้
ข้อ 4. สิทธิและหน้าที่ของผูก้ ู ้
ข้อ 7. เหตุผิดนัด
สแกน QR Code เพื่อดูรายละเอียดข้อความ
ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จา่ ยและค่าธรรมเนี ยมต่างๆได้ที่ สัญญากูย้ มื เงินทั้งฉบับ ได้จากที่นี่
www.kasikornleasing.com ในเมนูอตั ราและค่าธรรมเนี ยม

