
* เงื่อนไขเปนไปตามที่ธนาคารกำหนด

ตอบโจทยทุกไลฟสไตล
ของคนอยากมีบาน
ดวยสินเชื่อบานจากธนาคารเกียรตินาคิน

วันท่ี 12-15 กันยายน 2562 ไดท่ีบูธธนาคารเกียรตินาคิน
ณ รอยัล พารากอน ฮอลล 2 ช้ัน 5 สยามพารากอน

พบกับโปรโมช่ันและสิทธิพิเศษ
ในงานมหกรรมบานและคอนโด คร้ังท่ี 41



* เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยและการพิจารณาสินเชื่อเปนไปตามที่ธนาคารกำหนด

วงเงินอนุมัติ สูงสุด 1,500,000 บาท
ดอกเบี้ยแบบลดตนลดดอก
ไมตองมีหลักทรัพยหรือบุคคลค้ำประกัน
รับเงินทันที ภายใน 1 วัน ทำการ* (หลังจากพิจารณาอนุมัติ) 

อยากไดเงินกอน ผอนจายสบายๆ
สินเชื่อสวนบุคคล KK Personal Loan

ดอกเบี้ยเริ่มตน



ที่ธนาคารเกียรตินาคิน
รถผอนอยูที่ไหน ก็แลกเงินได

ของราคาประเมิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

คาเบี้ยประกันภัยเริ่มตนเฉลี่ย
วันละ 6 บาท*
รับความคุมครอง
สูงสุด 1,000,000 บาท
รับความคุมครอง
คาเชาที่พักอาศัยชั่วคราว, โจรกรรม
อุนใจเมื่อเกิดเหตุการณไมคาดฝน
ไฟไหม แผนดินไหว ภัยน้ำทวม 
ภัยลมพายุ ภัยจากลูกเห็บ ฯลฯ  

ประกันภัยบานอุนใจ  KK Easy Box-Home Protection

ธนาคารในฐานะนายหนาประกันวินาศภัย

สินเชื่อรถกูเงินดวน CarQuickCash

*เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
เปนไปตามที่ธนาคารกำหนด

ผอนอยูหรือผอนหมด ก็กูได
รูผลอนุมัติไวภายใน 2 ชม.* 
วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ลานบาท



รูปแบบอัตราดอกเบี้ย ปที่ 2ปที่ 1 ปที่ 3 ปตอไป

ฟรีประเมิน + ฟรีอัคคีภัย*
 สมัครประกันชีวิต (MRTA)

ประเมินฟรี

ฟรีประเมิน
สมัครประกันชีวิต (MRTA)

อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ป

สินเชื่อบานใหม/ บานรีไฟแนนซ

สินเชื่อบานกูเงินดวน HomeQuickCash

วงเงินสูงสุด      ลานบาท*
ผอนไดนานสูงสุด ถึง       ป*

อัตราดอกเบี้ยสำหรับงานมหกรรมบานและคอนโด ครั้งที่ 41

อัตราดอกเบี้ยสำหรับงานมหกรรมบานและคอนโด ครั้งที่ 41
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อัตราดอกเบี้ยแทจริงเฉลี่ย
ตลอดอายุสัญญา

(หนวย : ตอป)ี

(หนวย : ตอป)ี

รับดอกเบ้ีย
เฉพาะงานนี้เทานั้น 2.79 %

HEX41

HEX42

2.79%

2.79%

2.79%

2.79%

MLR-3.76%

MLR-3.76%

MLR-1.75%

MLR-1.75%

2.99%

2.99%

4.52%

4.52%

รูปแบบอัตราดอกเบี้ย ปที่ 2ปที่ 1 ปที่ 3 ปตอไป

***
พนักงานประจำ 

อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ป

อัตราดอกเบี้ยแทจริงเฉลี่ย
ตลอดอายุสัญญา

4.99%

4.99%

MRTA

No MRTA

HQCSA41

HQCSAN41

4.99%

MLR

4.99%

MLR

MLR

MLR

4.99%

6.43%

6.29%

6.84%

5.29%

5.29%

5.29%

MLR

5.29%

MLR

MLR

MLR

5.29%

6.53%

6.41%

6.89%

*เง่ือนไข : • เม่ือสมัครทำประกันคุมครองวงเงินกู (MRTA) จำนวนเงินเอาประกันชีวิต 100% และระยะเวลาเอาประกันข้ันต่ำ 10 ป • ในกรณีลูกคามีระยะเวลากู ไมถึง 10 ป
ใหทำประกันโดยระยะเวลาเอาประกันข้ันต่ำ เทากับระยะเวลากู • อัตราดอกเบ้ียท้ังวงเงินกูเคหะ ,วงเงินกูเอนกประสงค และวงเงินกูคาเบ้ียประกัน เปนดอกเบ้ียเดียวกัน • หากปด
บัญชีเพ่ือ Refinance ไปธนาคารอ่ืนกอน 3 ป ธนาคารเก็บคา Pre Payment 3% ของยอดหน้ีคงเหลือ • อัตราดอกเบ้ีย HEX41, HEX42 สำหรับลูกคาท่ีลงทะเบียน
ภายในงานและไดรับอนุมัติและจดจำนองหลักประกันกับธนาคารเกียรตินาคินภายในเดือนตุลาคม 2562 • *HEX42 สำหรับลูกคาที่จองซื้อโครงการพันธมิตรตามรายชื่อ
ที่ทางธนาคารกำหนดไว และไดรับอนุมัติสินเชื่อและจดจำนองหลักประกันกับธนาคารเกียรตินาคินภายในเดือนตุลาคม 2562 • *ดอกเบี้ยโปรโมชั่นตองทำประกันกับบริษัท
ประกันที่ทางธนาคารกำหนด ฟรีคาเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปแรก (สูงสุดไมเกิน 5,000 บาท) • อัตราดอกเบี้ย HEX41, HEX42 สำหรับสินเชื่อบานใหม และ
Home Refinance (เง่ือนไขอตราดอกเบ้ีย Refinance ตามเกณฑท่ีธนาคารกำหนด เชน Pure Refinance ไดรับอัตราดอกเบ้ียเดียวกันท้ังวงเงินเปนตน) • อัตราดอกเบ้ีย
HEX41, HEX42 สำหรับหลักประกันในจังหวัดกรุงเทพ และ ปริมณฑล • MLR (KK) = 7.15% อางอิงตามประกาศธนาคารฯ (ประกาศ ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2562)

***
เจาของกิจการ

MRTA

No MRTA

HQCSE41

HQCSEN41

เงื่อนไข : • ทำประกันคุมครองวงเงินกู (MRTA) ทุนประกันภัย 100% และระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ป • ในกรณีลูกคามีระยะเวลากู ไมถึง 10 ป ใหทำประกัน
โดยระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ เทากับระยะเวลากู • ***ตัดคางวดบานผานบัญชีออมทรัพยธนาคารเกียรตินาคิน (Direct Debit)

เงื่อนไข : ลูกคาที่จองซื้อโครงการพันธมิตรตามรายชื่อที่ทางธนาคารกำหนดไว และไดรับอนุมัติสินเชื่อและจดจำนองหลักประกันกับธนาคารเกียรตินาคินภายในเดือนตุลาคม 2562

อัคคีภัย*

สินเชื่อบานใหม

หมายเหตุ • การทำประกันคุมครองวงเงินสินเช่ือบาน (MRTA) รับประกันโดยบริษัท เจนเนอราล่ี ประกันชีวิต (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน) ลูกคาตองทำความเขาใจในรายละเอียด
ความคุมครองและเง่ือนไขในกรมธรรมกอนตัดสินใจทำประกันทุกคร้ังท้ังน้ีผูซ้ือมีสิทธิเลือกท่ีจะทำหรือไมทำก็ได ไมมีผลตอการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ • การพิจารณารับประกันชีวิต
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขและกฎเกณฑการรับประกัน ธนาคารเกียรตินาคิน ในฐานะนายหนาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันชีวิตเทานั้น


