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ข้อมูลส ำคัญของผลิตภัณฑ์ (Fact Sheet) สินเช่ือส่วนบุคคล 
(1.) ข้อมูลทั่วไป  
ช่ือผู้ขำย / ช่ือผู้ออกผลติภัณฑ์  ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกัด (มหำชน) / ttb 

ชื่อผลติภัณฑ์   สนิเชื่อสวัสดกิำรอเนกประสงค์ ททีบีีแบบไม่มีหลักทรัพย์ค ำ้ประกัน (ttb benefitplus loan) 
 กลุ่มที่ 1 (ก่อนเกษียณอำยุรำชกำรทหำร) 

ประเภทผลติภัณฑ์ :  เป็นบริกำรสนิเช่ือในรูปของวงเงนิกู้  Term Loan ให้บริกำรแก่ ข้ำรำชกำรทหำร หรือ 
ลูกจ้ำงประจ ำ ของหน่วยงำนรำชกำรทหำร เฉพำะองค์กร/หน่วยงำนต้นสังกัดของผู้กู้ที่ใช้
บริกำรรับเงนิเดือนผ่ำน ttb (ttb payroll) และได้ลงนำมในบันทกึข้อตกลงในกำรรับบริกำร
สนิเชื่อสวัสดกิำร ร่วมกับ ttb โดยกำรให้บริกำรจะแยกผู้กู้ /ลูกค้ำออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ดังนี ้
 กลุ่มย่อยที่ 1 :  ข้ำรำชกำรทหำร หรือ ลูกจ้ำงประจ ำ หน่วยงำนรำชกำรทหำร สังกดั

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม กองบัญชำกำรกองทพัไทย กองทพับก กองทพัเรือ 
กองทพัอำกำศ (ส ำหรับ อำสำสมัคร ทหำรพรำน พลทหำร(ทหำรเกณฑ์) ของหน่วยงำน
รำชกำรทหำร จะไม่ได้รับสทิธิใ์นกำรกู้ ) 

 กลุ่มย่อยที่ 2 :  พนักงำนรำชกำร* ที่มีสัญญำจ้ำงมำกกว่ำ 1 ปี (ต้องมีอำยุงำนคงเหลือ
ตำมสัญญำจ้ำงไม่ต ่ำกว่ำ 1 ปี) 

หมำยเหตุ * พนักงำนรำชกำร หมำยถึง บุคคลซึ่งได้รับกำรจ้ำงตำมสัญญำจ้ำง โดยได้รับ
ค่ำตอบแทนจำกงบประมำณของส่วนรำชกำร เพื่อเป็นพนักงำนของรัฐในกำร
ปฏบิัตงิำนให้กับส่วนรำชกำรนัน้ 

 กรณีขอวงเงนิรับสนิเชื่อเพิ่ม (Renew) 
เป็นบริการสินเช่ือเพิ่มเติมส าหรับลกูค้าสินเช่ือสวสัดิการรายเดิมท่ียงัมีภาระหนีส้ินเช่ือสวสัดิการเดิมอยู่
กบั ttb และได้มีการช าระยอดคืนบางสว่นแล้ว โดยเมื่อลกูค้าได้รับอนมุติัสินเช่ือเพิ่ม ธนาคารจะ
ด าเนินการหกัช าระหนีส้นิเช่ือสวสัดิการเดิมท่ีลกูค้ายงัมีภาระหนีอ้ยู่กบัธนาคารให้เสร็จสิน้ทัง้จ านวนก่อน 
หลงัจากนัน้จงึโอนเงินกู้สว่นตา่งท่ีเหลือทัง้หมดให้กบัลกูค้าตอ่ไป (ผูกู้้จะไดร้ับเงินสินเชื่อทีข่อเพ่ิม 
(Renew) ในส่วนทีค่งเหลือหลงัจากหกัช าระภาระหนีเ้ดิมแลว้) ส าหรับการช าระเงินคืน ttb เป็นไปตาม
วิธีการช าระเงินสินเช่ือสวสัดิการเดิม ทัง้นี ้คณุสมบติัของผู้กู้และการพิจารณาสินเช่ือ เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี
ธนาคารก าหนด เช่น  
 ผู้กู้จะต้องมีประวติัการผอ่นช าระดี  
 เป็นลกูค้าจดัชัน้หนีป้กติ 
 วงเงินสินเช่ือเดิมมีระยะเวลาผ่อนช าระมาแล้ว ไม่น้อยกว่า  9 เดือน โดยวงเงินท่ีได้รับการ  

อนมุติัสินเช่ือเพิ่ม ต้องไมน้่อยกวา่ 5,000 บาท 

 สนิเชื่อสวัสดกิำรอเนกประสงค์ ททีบีี แบบไม่มีหลักทรัพย์ค ำ้ประกนั เคลียร์หนี ้
เป็นการน าหนีท่ี้เกิดจากบตัรเครดิต บตัรกดเงินสด สินเช่ือบคุคล จากหลายๆ สถาบนัการเงินอืน่ ท่ีไมใ่ช่ 
ttb มารวมไว้ท่ีเดียว เพื่อขออนมุติัสินเช่ือสวสัดิการอเนกประสงค์ ทีทีบี แบบไมม่ีหลกัทรัพย์ค า้ประกนั 
เคลียร์หนี ้ ไปช าระหนี ้โดยสามารถย่ืนเอกสารใบแจ้งหนี/้ใบเสร็จรับเงินจากสถาบนัการเงินอืน่
ประกอบการสมคัรสินเช่ือฯ ได้สงูสดุ 4 รายการ 
 

จ ำนวนเงนิ / วงเงนิ  วงเงิน 5,000 – 1,500,000 บาท สงูสดุไมเ่กิน 25 เท่าของรายได้รวมตอ่เดือน  
 วิธีการรับเงินสินเช่ือ (Disbursement) 
 ธนาคารจะโอนเงินสินเช่ือท่ีได้รับอนมุติัเข้ำบัญชีออมทรัพย์ ttb ของท่ำน ตำมที่ระบุไว้ใน 

ใบสมัครเท่ำนัน้ (รับเงินสินเช่ือภายในวนัท าการเดียวกนักบัวนัท่ีเปิดบญัชีสินเช่ือ) โดยเร่ิมคิด
ดอกเบีย้สินเช่ือตัง้แตว่นัท่ีลกูค้าได้รับเงินเข้าบญัชีออมทรัพย์ 
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 ส าหรับสินเช่ือสวสัดิการอเนกประสงค์ ทีทีบี แบบไมม่ีหลกัทรัพย์ค า้ประกนั เคลียร์หนี ้วงเงินท่ี
ได้รับอนมุติั ธนาคารจะด าเนินการออกเช็คตามแตล่ะสถาบนัการเงินเพื่อไปช าระหนีเ้ดิมท่ี
ลกูค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้ และหากมีวงเงินคงเหลือจากการช าระหนี ้ธนาคารจะด าเนินการ
โอนเงินสินเช่ือเข้าบญัชีท่ีลกูค้าได้แจ้งไว้ ตามขัน้ตอนปกติ 

 วิธีการช าระสินเช่ือ / วนัครบก าหนดช าระ (Payment Due Date) 
 ผู้กู้ ยินยอมให้หกัเงินในบญัชีเงินเดือนท่ีรับผา่น  ttb ( ttb direct debit) ตามเง่ือนไขของแตล่ะ

หน่วยงานต้นสงักดั 
ระยะเวลำกำรผ่อนช ำระ ตัง้แต ่1 – 12 ปี (ระยะเวลาผอ่นช าระกบัอายผุู้กู้  เมื่อรวมกนัแล้ว ต้องไมเ่กิน 60 ปี) 

หมายเหต ุ: ส าหรับพนกังานราชการ ท่ีมีสญัญาจ้างมากกวา่ 1 ปี ผอ่นช าระตัง้แต ่1-12 ปี ทัง้นี ้
ระยะเวลาผอ่นช าระขัน้ต ่า 1 ปี และสงูสดุไมเ่กินระยะเวลาตามสญัญาจ้างคงเหลือ 

ประเภทกำรผ่อนช ำระ ผ่อนช ำระเป็นรำยเดือนเท่ำกันทกุงวด โดยค ำนวณแบบลดต้นลดดอก 
(2.) อัตรำดอกเบีย้และกำรค ำนวณ  
อัตรำดอกเบีย้ อัตรำดอกเบีย้ปกต ิ:  ปีที่ 1-12  =  MRR - 0.325% ต่อปี 

หมำยเหตุ :  - อัตรำดอกเบีย้ MRR (Minimum Retail Rate) เป็นอัตรำดอกเบีย้ลอยตัว และอำจ
เปลี่ยนแปลงได้ตำมประกำศธนำคำร ซึ่งจะตดิประกำศให้ทรำบที่สำขำ ttbและที่ 
www.ttbbank.com ทัง้นี ้อัตรำดอกเบีย้ MRR ล่ำสุด มีผลบังคบัใช้ ตัง้แต่วันที่ 18 
เมษำยน 2566 = 7.38% ต่อปี 

- อัตรำดอกเบีย้ที่ลูกค้ำได้รับจะเป็นไปตำมหนังสือแจ้งผลกำรพจิำรณำอนุมัติ
สนิเช่ือที่ธนำคำรจะจัดส่งให้ตำมที่อยู่ที่ลูกค้ำแจ้ง 

- ธนำคำรค ำนวณดอกเบีย้ตำมประเภทกลุ่มลูกค้ำเป็นรำยเดือนตำมอัตรำข้ำงต้น 
ซึ่ง ท่ำนสำมำรถดรูำยละเอียดได้ในใบเสร็จรับเงนิที่ธนำคำรจัดส่งให้ทำงไปรษณีย์ 

 
อัตรำดอกเบีย้และกำรค ำนวณ ตัวอย่ำงประมำณกำรผ่อนช ำระ 

ส าหรับคา่งวดผอ่นช าระรายเดือน และจ านวนเงินทัง้หมดท่ีต้องช าระคืนตลอดอายสุญัญา ขึน้อยู่กบั
ข้อมลูการขอสินเช่ือของท่าน โดยในท่ีนีจ้ะแสดงตัวอย่ำงประมำณกำร ซึง่ค านวณจากจ านวนเงินต้น 
1,000,000 บาท , อตัราดอกเบีย้ MRR = 7.38% และระยะเวลาผอ่นช าระของลกูค้า ดงันี ้

อัตรำดอกเบีย้ 
(ต่อปี) 

ระยะ 
เวลำกำร 
ผ่อนช ำระ 

ยอดผ่อนช ำระ 
ต่อเดือน 

จ ำนวนเงนิทัง้หมด 
ที่ต้องช ำระคืน 

ตลอดอำยุสัญญำ  
(ประมำณกำร) 

ปีที่ 1-12 = MRR-0.325% ต่อปี 144 งวด 10,900 บำท 1,441,388.98 บำท 

หมำยเหตุ   - ท่านสามารถขอให้สาขาพิมพ์ตารางค านวณประมาณการผอ่นช าระในแตล่ะงวด ซึง่จะ
แสดงประมาณการรายละเอียดตา่งๆ ตามข้อมลูการขอสินเช่ือท่ีได้รับจากท่าน หรือ ท่าน
สามารถค านวณประมาณการด้วยตนเองท่ี www.ttbbank.com   

อัตรำดอกเบีย้หรือเบีย้ปรับกรณีผดิ
นัดช ำระ 

 อัตรำดอกเบีย้หรือเบีย้ปรับกรณีผดินัดช ำระสูงสุด CPR+7% (เท่ำกบัร้อยละ 25% ต่อปี) คดิ
จำกต้นเงนิของค่ำงวดที่ค้ำงช ำระในแต่ละงวด 

 หมำยเหตุ :  - อัตรำดอกเบีย้ CPR (Consumer Product Rate) เป็นอัตรำดอกเบีย้ขัน้ต ่ำ 
ส ำหรับสนิเชื่อบุคคลที่ธนำคำรก ำหนด ซึ่งเป็นอัตรำดอกเบีย้ลอยตวั และอำจเปลี่ยนแปลง 
ได้ตำมประกำศธนำคำร ซึ่งจะตดิประกำศให้ทรำบที่สำขำ ttb และที่ www.ttbbank.com ทัง้นี ้
อัตรำดอกเบีย้ CPR ล่ำสุด มีผลบงัคับใช้ ตัง้แต่วันที่ 18 เมษำยน 2566 = 18% ต่อปี 

 อัตรำดอกเบีย้กรณีผู้กู้ลำออก / เกษียณอำยุก่อนก ำหนด / พ้นสภำพกำรเป็นข้ำรำชกำร    
= MRR+2% ตอ่ปี  

http://www.ttbbank.com/
http://www.ttbbank.com/
http://www.ttbbank.com/
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(3.) เงื่อนไข  
คุณสมบัตผู้ิสมัคร  คณุสมบติัผู้กู้ 

 เป็นข้าราชการทหาร หรือ ลกูจ้างประจ า ของหน่วยงานราชการทหาร เฉพาะองค์กร/หน่วยงานต้น
สงักดัของผู้กู้  ท่ีได้ลงนามในบนัทกึข้อตกลงในการรับบริการสินเช่ือสวสัดิการ ร่วมกบั ttb 

 อาย ุ20 – 59 ปี (อายรุวมระยะเวลาผอ่นช าระต้องไมเ่กิน 60 ปี) 
 ไมก่ าหนดรายได้ขัน้ต ่าตอ่เดือน 
 อายงุาน เมื่อได้รับการบรรจ ุหรือ กรณีพนกังานสญัญาจ้าง ท่ีมีสญัญาจ้างมากกวา่ 1 ปี 

(4.) ค่ำบริกำร/ค่ำธรรมเนียม  
ค่ำบริกำรต่ำง ๆ  คา่อากรแสตมป์ : ธนำคำรเป็นผู้รับช ำระค่ำอำกรแสตมป์แทนลูกค้ำ  

       [อตัราปกติ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท)] 

 คา่ธรรมเนียมด าเนินการสินเช่ือ :                                                                ไมคิ่ดคา่บริการ 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบข้อมูลเครดติ :                                      ไม่คดิค่ำบริกำร 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรตดิตำมทวงถำมหนี ้:                                           ไม่มีค่ำบริกำร 
 ค่ำธรรมเนียมกำรช ำระเงนิด้วยกำรหกับัญชีเงนิฝำกออมทรัพย์ ttb  :   ไม่คดิค่ำบริกำร   

(5.) ข้อแนะน ำ/ค ำเตือน  
สทิธหิน้ำที่ของผู้กู้  และข้อควรระวังใน
เร่ืองที่ส ำคัญ 

 กรณีท่านต้องการยกเลิกใบสมคัร ท่านต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าไมน้่อย
กวา่ 5 วนันบัจากวนัท่ีธนาคารได้รับใบสมคัรผลิตภณัฑ์สินเช่ือ 

 จ านวนเงินท่ีท่านต้องผอ่นช าระประจ าเดือน อาจไมเ่ท่ากนัทกุเดือน ขึน้อยูก่บัการเปลี่ยนแปลงอตัรา
ดอกเบีย้ โดยผู้กู้จะต้องช าระตามท่ีธนาคารได้แจ้งให้ทราบ 

 กรณีท่านพ้นสภาพจากกการเป็นข้าราชการ หรือลกูจ้างของหน่วยงานไมว่า่ด้วยเหตใุด ธนาคารจะ
ปรับอตัราดอกเบีย้เงินกู้พิเศษท่ีท่านได้รับ เป็นอตัราดอกเบีย้สงูสดุกรณีปกติตามประกาศของธนาคาร 

 กรณีธนำคำรมีกำรปรับเปล่ียนอัตรำดอกเบีย้ให้สูงขึน้หรือลดลง ท่ำนยังคงต้องผ่อนช ำระหนี ้
ให้เสร็จสิน้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้เดมิ 

 กรณีท่ำนไม่สำมำรถปฏบิตัติำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขของผลติภัณฑ์ได้ 
 ในการติดตามทวงถามหนี ้: ธนาคารอาจมอบหมายให้บคุคลอื่น เรียกเก็บหนีแ้ทนธนาคาร 

โดยจะประกาศช่ือผู้ด าเนินการแทนธนาคาร ไว้ท่ีส านกังานใหญ่หรือสาขา ttb 
 สทิธใินกำรหกักลบลบหนี ้: ธนำคำรมีสทิธใินกำรหกัเงนิจำกบัญชีเงนิฝำกของท่ำน

เพ่ือช ำระหนีค้งค้ำงที่ท่ำนมีอยู่กับธนำคำร 
 ธนำคำรอำจใช้สทิธริะงับ/ยกเลกิกำรใช้วงเงนิ หำกท่ำนไม่ช ำระยอดหนีค้งค้ำงเมื่อถงึ

ก ำหนดช ำระ และอำจด ำเนินกำรทำงกฎหมำยต่อไป 
ล ำดับกำรตดัช ำระหนี ้  เมื่อได้รับช าระเงินคา่งวด ธนาคารจะน าเงินท่ีได้รบั ไปตดัช าระหนีต้ามยอดหนีแ้ตล่ะงวด โดยตดัช าระ

คา่ธรรมเนียม/เบีย้ปรับ  ดอกเบีย้ และเงินต้น ตามล าดบั กรณีลกูค้ามีคา่งวดค้างช าระ ธนาคารจะ
ช าระคา่งวดท่ีลกูหนีค้้างช าระนานท่ีสดุก่อน แล้วจึงคอ่ยตดัช าระคา่งวดท่ีค้างช าระนานรองลงมา 
ตามล าดบั 

 
 
 
 
 

 

งวดที่ 1 ค่าธรรมเนียม  ดอกเบีย้  เงินต้น

งวดที่ 2 ค่าธรรมเนียม  ดอกเบีย้  เงินต้น

งวดที่ 3 ค่าธรรมเนียม  ดอกเบีย้  เงินต้น

ล ำดับกำรตัดช ำระหนี ้
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กำรแจ้งให้ช ำระหนีห้รือค่ำธรรมเนียม
ต่ำง ๆ 

ท่ำนจะได้รับแจ้งยอดผ่อนช ำระต่อเดือน ตำมหนังสือแจ้งผลกำรพจิำรณำอนุมัตสินิเชื่อ ที่
ธนำคำรจะจัดส่งให้ท่ำนตำมที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กบัธนำคำร 

กำรแจ้งได้รับช ำระเงนิจำกลูกค้ำ ท่ำนจะได้รับใบเสร็จรับเงนิ ที่ธนำคำรได้ส่งให้ท่ำนทำงไปรษณีย์ ตำมที่อยู่ที่ท่ำนได้แจ้งไว้กับ
ธนำคำร ซึ่งจะมีรำยละเอียดต่ำงๆ เช่น จ านวนเงินรับช าระ, เงินต้น, ดอกเบีย้, คา่ติดตามทวงถาม
หนี/้คา่ธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี) และ เงินต้นคงเหลือ เป็นต้น  เมื่อท่านได้ช าระคา่งวดสินเช่ือให้แก่ธนาคาร
แล้ว 

กำรแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำร
ให้บริกำร หรือกำรแจ้งเตือนที่ส ำคัญ
ต่ำงๆ  

ธนำคำรแจ้งข้อมูลให้ลูกค้ำทรำบ 
 เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลติภัณฑ์หรือกำรให้บริกำรที่มีผลกระทบต่อกำรใช้บริกำร

ของลูกค้ำ ธนำคำรจะมีกำรส่ือสำรหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสำระส ำคญัของกำรเปล่ียนแปลง 
ให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำในระยะเวลำที่เพียงพอ เช่น 30 วัน ผา่นทางช่องทางตา่ง ๆ ของธนาคาร 

 การช าระด้วยการหกับญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ttb ผู้กู้ ยินยอมให้ธนาคารหกัเงินฝากเพื่อรับเงินเดือน 
(Payroll) จากบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ttb ท่ีผู้กู้ ระบบุนใบสมคัร ณ วนัท่ีสมคัรขอสินเช่ือ หรือ บญัชี
เงินฝากออมทรัพย์ ttb อื่นท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการรับเงินเดือนภายหลงั เพือ่ช าระหนีห้รือ
คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายอื่นใดท่ีเกิดจากการใช้บริการสินเช่ือได้โดยไมต้่องขอความยินยอมจากผู้กู้
และธนาคารไมจ่ าเป็นต้องแจ้งการหกับญัชีแก่ผู้กู้แตอ่ย่างใด ผู้กู้สามารถตรวจสอบได้จาก
ใบเสร็จรับเงินท่ีธนาคารจดัสง่ให้ 

ลูกค้ำแจ้งข้อมูลให้ธนำคำรทรำบ 
 กรณีท่ำนมีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่ำน เช่น  ช่ือ-นามสกลุ อาชีพ สถานท่ีท างาน   

ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ และรายละเอียดตา่งๆ ท่ำนจะต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบทนัททีี่มีกำร
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้การสื่อสารข้อมลูกบัท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยกำรแจ้งผ่ำนสำขำ ttb  
รวมทัง้ช่องทำงอื่นๆ ของธนำคำรที่อำจเพิ่มขึน้ในอนำคต 

 กรณีที่ท่ำนโอนย้ำยไปหน่วยงำนอื่น ท่ำนต้องแจ้งหน่วยงำนต้นสังกดัเดมิ เพื่อแจ้งให้
ธนำคำรทรำบทนัทเีป็นลำยลักษณ์อักษร ว่ำท่ำนได้โอนย้ำยไปอยู่หน่วยงำนต้นสังกดัใหม่
ที่ใด 

 กรณีที่ท่ำนจะเกษียณอำยุ หน่วยงำนต้นสังกัดของท่ำน จะต้องแจ้งให้ธนำคำรทรำบ
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนก่อนวันเกษียณ 

 เมื่อหน่วยงำนต้นสังกดัของท่ำนมีกำรเปลี่ยนแปลงเช่น เปลี่ยนแปลง ช่ือหน่วยงำน, 
เปล่ียนแปลงรำยช่ือผู้มีอ ำนำจลงนำม เป็นต้น หน่วยงำนต้นสังกดัจะต้องแจ้งเป็นลำย
ลักษณ์อักษรให้ธนำคำรทรำบ พร้อมทัง้จัดส่งเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) ให้แก่
ธนำคำรภำยใน 30 วัน นับตัง้แต่วนัที่มีกำรเปลี่ยนแปลง 

 กรณีที่ท่ำนลำออก หรือ เกษียณอำยุก่อนก ำหนด หรือ พ้นสภำพกำรเป็นข้ำรำชกำรทหำร, 
พนักงำนรำชกำร, ลูกจ้ำงประจ ำ ฯลฯ ของหน่วยงำน  หน่วยงำนต้นสังกัดของท่ำนจะต้อง
แจ้งให้ธนำคำรทรำบล่วงหน้ำ 1 เดือน 

 กรณีที่ท่ำนยังช ำระหนีค้ืนธนำคำรไม่เสร็จสิน้ หำกหน่วยงำนต้นสังกดัของท่ำนมีควำม
ประสงค์จะยกเลกิกำรจ่ำยเงนิเดือนให้แก่ท่ำน  ผ่ำนธนำคำร หรือ ยกเลกิกำรหกัเงินเดือน
ของท่ำนเพื่อช ำระหนีใ้ห้แก่ธนำคำร ตำมบันทกึข้อตกลง หน่วยงำนต้นสังกัดจะต้องแจ้ง
ให้ธนำคำรทรำบเป็นลำยลักษณ์อกัษรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 60 วัน และธนำคำรจะท ำกำร
ปรับอัตรำดอกเบีย้เป็นอตัรำดอกเบีย้กรณีผู้กู้พ้นสภำพ  

 ผู้บงัคบับญัชาและหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีการเงินต้นสงักดั หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากหวัหน้าเจ้าหน้าท่ี
การเงินต้นสงักดั จะต้องให้ความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในการพิจารณาคดัเลือกและรับรอง
วา่ท่านเป็นข้าราชการ, พนกังาน, เจ้าหน้าท่ี หรือลกูจ้างประจ า ฯลฯ ของ   แตล่ะหน่วยงาน ท่ีมีรายได้
เพียงพอส าหรับผอ่นช าระหนีไ้ด้ตามเกณฑ์ของธนาคาร มาแสดงประกอบการ ย่ืนเร่ืองขอกู้  
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(6.) ข้อมูลกรณีมีประกันภัย  
ประเภท 
ของประกันภัย 

กลุ่มที่ 1 (ก่อนเกษียณอำยุรำชกำร) 
 เฉพาะกลุม่ข้าราชการทหาร หรือ ลกูจ้างประจ า หรือ พนกังานราชการ ของหน่วยงานราชการทหาร 

(ttb benefitplus loan- Normal (รายใหม)่ เท่านัน้  
 รับฟรี ! ควำมคุ้มครองจำกประกนัอุบัตเิหตุกลุ่มของ บริษัท ธนชำตประกันภัย จ ำกัด 

(มหำชน)   จ ำนวนเงนิเอำประกันภัย 1 ล้ำนบำท   
 ไม่ต้องจ่ำยค่ำเบีย้ประกัน   
 คุ้มครองทนัททีี่สนิเชื่อได้รับกำรอนุมัต ิและธนำคำรโอนเงนิเข้ำบัญชีเงนิฝำกออมทรัพย์ 

ของผู้กู้ 
ยกเว้น :   ผู้กู้สินเช่ือสวัสดิกำรอเนกประสงค์ ทีทีบี แบบไม่มีหลักทรัพย์ค ำ้ประกัน รำยเดมิ 

ทีข่อวงเงนิสนิเช่ือเพิม่ (Renew) และ ผู้กู้สนิเช่ือสวัสดกิำรบ ำเหน็จตกทอด) 
ประเภทกรมธรรม์ 
 กรมธรรม์คุ้มครองอบุติัเหตแุบบกลุม่ท่ีให้ความคุ้มครองแก่ผู้กู้  กรณีเมื่อเกิดเหตกุารณ์ไมค่าดคิด

จากอบุติัเหต ุโดยจ านวนเงินเอาประกนัจะช่วยปลดภาระหนีส้ินให้ครอบครัวผู้กู้ เมื่อผู้กู้ เสียชีวิต 
สญูเสียอวยัวะ สายตา การรับฟังเสียง การพดูออกเสียง หรือทพุพลภาพถาวร ด้วยอบุติัเหตุ 

ระยะเวลำเอำประกันภัย :  1 ปีแรกของระยะเวลำผ่อนช ำระเงนิกู้ 
 วนัเร่ิมความคุ้มครอง : ได้รับความคุ้มครองทนัทีท่ีธนาคารโอนเงินสนิเช่ือท่ีได้รับการอนมุติัเข้าบญัชี

เงินฝากออมทรัพย์ของผู้กู้   
 

 วนัสิน้สดุความคุ้มครอง : เมื่อครบ 1 ปีแรกของระยะเวลาผอ่นช าระเงินกู้  หรือ วนัท่ีหลงัจาก ผู้กู้ ได้
ช าระภาระหนีเ้งินกู้สินเช่ือสวสัดิการ ท่ีมีอยู่กบัธนาคารเสร็จสิน้ทัง้จ านวนและปิดบญัชีเงินกู้  ภายใน 
1 ปีแรกของระยะเวลาผอ่นช าระเงินกู้  

 
ควำมคุ้มครอง และจ ำนวนเงนิเอำประกันภัย 

ข้อตกลงคุ้มครอง จ ำนวนเงนิเอำประกันภัย / ต่อคน 
การเสียชีวิต การสญูเสียอวยัวะ สายตา การรับฟัง 
การพดูออกเสียง หรือทพุพลภาพถาวร(อบ.2) 

1,000,000 

การขบัขี่ หรือ โดยสารรถจกัรยานยนต์ 1,000,000 
การถกูฆาตกรรม หรือถกูท าร้ายร่างกาย 1,000,000 
หมำยเหตุ : รายละเอียดความคุ้มครอง และข้อยกเว้นตา่งๆ โปรดศกึษาในเอกสารสรุป

สาระส าคญักรมธรรม์ประกนัภยัอบุติัเหตกุลุม่ (อบ.2) ท่ีบริษัท ธนชาตประกนัภยั 
จ ากดั (มหาชน) ออกให้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท 

ผู้รับประโยชน์   
 ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 

บริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) จะจ่ายจ านวนเงินผลประโยชน์เท่ากบัจ านวนเงินเอา
ประกนัภยั ให้แก่ผู้รับประโยชน์หลกั(ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) ซึง่ไมเ่กินจ านวน
หนีส้ินท่ีค้างช าระอยู่กบัผู้รับประโยชน์หลกั  ถ้ามีเงินเหลือ จะจ่ายสว่นท่ีเหลือให้กบัทายาทตาม
กฎหมายของผู้ เอาประกนัภยั 

 ความคุ้มครองกรณีทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง 
บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินผลประโยชน์เท่ากบัจ านวนเงินเอาประกนัภยัให้แก่ผู้รับประโยชน์หลกั 
(ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) ซึง่ไมเ่กินจ านวนหนีส้นิท่ีค้างช าระอยู่กบัผู้รับประโยชน์
หลกั ถ้ามีเงินเหลือ จะจ่ายสว่นท่ีเหลือให้กบัผู้ เอาประกนัภยั 

 ความคุ้มครองกรณีสญูเสียอวยัวะ สายตา 
บริษัทจะจ่ายจ านวนเงินผลประโยชน์เท่ากบัจ านวนเงินเอาประกนัภยัให้แก่ผู้ เอาประกนัภยั 
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หมำยเหตุ : 
1) ผู้กู้ ไมต้่องกรอกใบค าขอเอาประกนัภยั หรือสง่มอบเอกสารใดๆ ให้แก่บริษัทประกนั เพื่อขอรับสิทธิ
ความคุ้มครองประกนัอบุติัเหตกุลุม่ ณ วนัสมคัร   

2) รับประกนัภยัโดย บริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
3) บริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) จะออกหนงัสือรับรองความคุ้มครองให้แก่ผู้กู้ทกุราย โดย
จดัสง่ทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ในการจดัสง่เอกสารท่ีผู้กู้แจ้งไว้กบัธนาคาร ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ี
ธนาคารโอนเงินเข้าบญัชีออมทรัพย์ของผู้กู้  กรณีท่ีผู้กู้ ไมไ่ด้รับเอกสาร สามารถติดตอ่สอบถามข้อมลู
เพิ่มเติมได้ท่ีศนูย์บริการลกูค้าของบริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) โทร.02-666-8899 วนั
จนัทร์-วนัศกุร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. ยกเว้นวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ หรือ ติดตอ่สาขาของบริษัทได้ทกุแห่ง  

4) เอกสารนีจ้ดัท าขึน้เพื่อเป็นข้อมลูเบือ้งต้นของแบบประกนัภยั ผู้ เอาประกนัภยัโปรดศกึษา
รายละเอียดทัง้หมดของเง่ือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นตา่งๆ ได้จากเอกสารสรุปสาระส าคญั
กรมธรรม์ประกนัภยัอบุติัเหตกุลุม่ (อบ.2) ท่ีบริษัทออกให้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท หรือสอบถาม
ข้อมลูได้ท่ีศนูย์บริการลกูค้าของ บริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) โทร.02-666-8899 วนั
จนัทร์-วนัศกุร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. ยกเว้นวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ หรือ ติดตอ่สาขาของบริษัทได้ทกุ
แห่ง หรือ ติดตอ่เจ้าหน้าท่ีบริษัทท่ีดแูลแตล่ะพืน้ท่ีสาขาของธนาคาร  

5) เบิกเคลมได้ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั ภายใต้เง่ือนไขกรมธรรม์ โดยผู้ เอาประกนัภยั (ผู้กู้ ) / 
ทายาทตามกฎหมาย สามารถติดตอ่เรียกร้องสินไหมทดแทน หรือติดตามการจ่ายคา่สินไหมทดแทน
ได้โดยตรงท่ี ศนูย์บริการด้านสินไหมทดแทน ของบริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) โทร.02-
308-9300 ตอ่ 2817 วนัจนัทร์-วนัศกุร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. ยกเว้นวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ หรือ ติดตอ่
สาขาของบริษัทฯ ได้ทกุแห่ง หรือติดตอ่เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ ท่ีดแูลแตล่ะพืน้ท่ีสาขาของธนาคาร 

(7.) ช่องทำงในกำรตดิต่อ  
ช่องทำงในกำรตดิต่อผู้ให้บริกำร หำกมีข้อสงสัยหรือต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่มเตมิ ท่ำนสำมำรถเข้ำไปดูรำยละเอยีดเพิ่มเตมิได้ที่ 

www.ttbbank.com หรือตดิต่อสอบถำมได้ที่ ttb contact center 1428 หรือ ที่สำขำ ttb 
 

ช่องทำงในกำรแจ้งข้อร้องเรียน กรณีมีข้อร้องเรียนใดๆ สำมำรถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่ ttb contact center 1428 หรือสำขำ ttb 

 
ข้อควรระวงั ! 
 สนิเช่ือสวัสดกิำร ดอกเบีย้คดิตัง้แต่วันที่ได้รับเงนิกู้  โดยหำกท่ำนผดินัดช ำระ อำจมีดอกเบีย้เพิ่ม 
  ท่ำนควรท ำควำมเข้ำใจโดยศึกษำข้อมูลผลติภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสนิใจลงนำม หำกมีข้อสงสัย โปรดตดิต่อเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร   

หรือ ttb contact center 1428 หรือ ศึกษำเพิ่มเตมิที่ www.ttbbank.com  
 

 
 
 
 

 

http://www.ttbbank.com/
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