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ว�ธีสมัครสินเชื่อเพ�่อคารักษาโรคมะเร็งและฮีโมฟ�เลีย ภายใตโครงการ RPSS
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ขอใบรับรองแพทยจากแพทยผูรักษา
เพ�่อยืนยันถึงความจําเปนในการรักษา
ติดตอเจาหนาทีข่ องบร�ษทั อินดิเพนเดนท
โพรเซสซิ�ง เซอรว�ส จํากัด (IPS)
โทร. 02-161-4948 เพ�่อขอเขารวม
โครงการ Roche Patient Assistance
Program (RPAP)
หร�อ SCAN QR Code เพ�่อศึกษาราย
ละเอียดเพ��มเติมของโครงการ RPAP ที่

www.rpapthailand.com
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5

เจาหนาทีข่ องบร�ษทั อินดิเพนเดนท โพร
เซสซิ�ง เซอรว�สเซส จํากัด (IPS) ออก
เอกสารแสดงคาใชจา ยของยารักษาโรค
มะเร็ง ฮีโมฟ�เลีย เพ�่อใชเปนเอกสาร
ประกอบการสมัครขอสินเชื่อ
SCAN QR Code เพ�่อขอสินเชื่อเพ�่อ
คารักษาโรคมะเร็งและฮีโมฟ�เลีย
ที่แอป SCB EASY

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

For your loved ones

พรอมกับคนที่คุณรัก

3. แนบเอกสารประกอบการสมัคร

(ในหัวขอใบแจงยอด ใหแนบ
เอกสารแสดงจํานวนเง�นคาใช
สูงสุดสําหรับการรักษาจาก
โครงการ RPSS)

4. กรอกขอมูลสําหรับ
การติดตอ

For your loved ones
สอบถามรายละเอียดเพ��มเติมเกี่ยวกับโครงการ
บร�ษัท อินดิเพนเดนท โพรเซสซิ�ง เซอรว�สเซส จํากัด (IPS)

IPS Contact center
02-161-4948

3

หลังจากเขารวมโครงการ RPAP แลว
กรุณาแจงความประสงค ในการขอสิน
เชือ่ เพ�อ่ คารักษาโรคมะเร็งและฮีโมฟ�เลีย
กับเจาหนาที่ของบร�ษัท อินดิเพนเดนท
โพรเซสซิ�ง เซอรว�สเซส จํากัด (IPS)
โดยสมัครเขาโครงการ Roche Patient
Support Solution (RPSS)

1. เลือกสินเชื่อเพ�่อการศึกษา
และคาพยาบาล

2. เลือกวงเง�นที่ตองการขอ
และจํานวนเดือนที่ตองการ
ผอนชําระ

5. ตรวจสอบขอมูล
กอนสงคําขอสินเชื่อ

Roche และ SCB
หวงใยผูปวยและครอบครัว

6. สงคําขอสินเชื่อสําเร็จ
รูผลอนุมัติไวสุดใน
24 ชั่วโมง

M-TH-00001160

มอบสินเชื่อเพ�่อคารักษาโรคมะเร็งและฮีโมฟ�เลีย
ภายใตโครงการ RPSS
(Roche Patient Assistance Program)

For your loved ones

แบงเบาภาระคารักษาพยาบาล
ใหกับครอบครัวของผูปวย
ดวยโครงการสินเชื่อเพ�่อคารักษา
โรคมะเร็งและฮีโมฟ�เลีย

ดอกเบี้ยปแรกแค 7.5% ตอป (ปกติ 15% ตอป)
เง�นตนลดไว จายดอกเบี้ยปแรกแคคร�่งเดียว!

ผอนแคแสนละ
2,400 บาท / เดือน*

นานสูงสุด 60 เดือน แบบลดตนลดดอก

โครงการสินเชื่อเพ�่อคารักษาโรคมะเร็ง
และฮีโมฟ�เลีย ดีอยางไร?
•

จายดอกเบีย้ คร�ง่ เดียวนาน 12 เดือน (7.5% ตอปใน
อัตราลดตน ลดดอก) และภายหลังครบระยะเวลา
โครงการจายดอกเบีย้ เพ�ยง 15 % ตอปจนครบสัญญา

•

วงเง�นอนุมตั ติ ามเอกสารใบแจงคายารักษาโรคมะเร็ง
และ โรคฮีโมฟ�เลีย ที่ออกโดยเจาหนาที่ของบร�ษัท
อินดิเพนเดนท โพรเซสซิง� เซอรวส� เซส จํากัด (IPS)
สูงสุดไมเกิน 2,000,000 บาทตอคน

•

รวมโครงการไดจากโรงพยาบาลรัฐบาลทุกแหง
ทั่วประเทศและโรงพยาบาลเอกชนที่รวมโครงการ

เง�่อนไขการสมัครสินเชื่อเพ�่อคารักษา
โรคมะเร็งและโรคฮีโมฟ�เลีย

เอกสารประกอบการสมัคร

เพ�่อความสะดวก กรุณาเตร�ยมเอกสารประกอบการขอ
สินเชื่อไวกอนเร��มทํารายการที่แอป SCB EASY โดยคุณ
สามารถถายภาพเอกสารตางๆเตร�ยมไวในโทรศัพทมอื ถือ
ของคุณลวงหนา หร�อสามารถถายภาพเอกสารดวยมือถือ
ของคุณตามข�้นตอนในหนาจอระหวางทํารายการก็ ได

เอกสารยืนยันตัวตน

1. สําเนาบัตรประชาชนของผูขอสินเชื่อ หร�อ
สําเนาบัตรขาราชการหร�อสําเนาบัตรรัฐว�สาหกิจ
ทีม่ เี ลขทีป่ ระจําตัวประชาชนและรูปถายบนหนาบัตร
2. สําเนาทะเบียนบานของผูขอสินเชื่อ
3. เอกสารอื่นๆ ของผูขอสินเชื่อ (ถามี)
4. สําเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อตัวและ/หร�อ ชื่อสกุล (ถามี)
5. สําเนาสูติบัตร/ทะเบียนบาน (กรณีกูใหบุตร/ธิดา)
6. สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบานของคูสมรส
(กรณีสมรสจดทะเบียน)
7. ใบสําคัญการสมรส (กรณีกูใหคูสมรส / พอแมของ
คูสมรส)

เอกสารแสดงวัตถุประสงคการกู

1. ใบแจงคายารักษาโรคมะเร็ง โรคฮีโมฟ�เลีย และโรคอืน่ ๆ
ที่ออกโดยเจาหนาที่ของบร�ษัท อินดิเพนเดนท
โพรเซสซิ�ง เซอรว�สเซส จํากัด (IPS)
2. ใบรับรองแพทยประกอบการขอสินเชื่อ

เอกสารยืนยันรายได
สําหรับพนักงานประจํา
1. หนังสือรับรองเง�นเดือน หร�อสลิปเง�นเดือนปจจ�บนั
2. Statement บัญชีเง�นเดือนยอนหลัง 3 เดือนลาสุด
และหนาปกสมุดบัญชี
สําหรับเจาของกิจการ
1. สําเนาหนังสือจดทะเบียนบร�ษัท / หางหุนสวนจาก
กระทรวงพาณิชย (ไมเกิน 3 เดือน)
2. ทะเบียนผูถือหุน บอจ.5
3. ใบทะเบียนพาณิชย/ใบอนุญาตประกอบกิจการ
(ถามี)
4. Statement ในนามสวนตัว และ / หร�อในนาม
บร�ษัทยอนหลัง 6 เดือน ลาสุด

1.สิทธิพ�เศษโครงการสมัครสินเชื่อเพ�่อคารักษาโรคมะเร็งและโรคฮีโมฟ�เลีย (โครงการ)
สําหรับผูสมัครสินเชื่อเพ�่อการศึกษาและรักษาพยาบาลของธนาคาร และไดสมัครเขารวม
โครงการ Roche Patient Assistance Program (RPAP) และโครงการ Roche
Patient Support Solution (RPSS) ซึ่งไดยื่นเอกสารแสดงคาใชจายของยารักษา
โรคมะเร็งหร�อโรคฮีโมฟ�เลีย ตามโครงการ RPSS ภายใตเง�อ่ นไขของโครงการทีก่ าํ หนดซึง่
ออกโดยเจาหนาที่ของบร�ษัท อินดิเพนเดนท โพรเซสซิ�ง เซอรว�สเซส จํากัด(IPS) และ ใบรับ
รองแพทย ที่ ผู ป  ว ยเข า รั บ การรั ก ษา ณ โรงพยาบาลของรั ฐ บาลทุ ก แห ง ทั่ ว ประเทศ
และโรงพยาบาลเอกชนทีเ่ ขารวมโครงการ ในการสมัครสินเชือ่ ผานชองทางแอป SCB EASY
และไดรับการอนุมัติสินเชื่อตามโครงการในระหวางวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 - 16
พฤษภาคม 2565
2.ผูส มัครตองมีอายุ 20 - 59 ป มีบญ
ั ชีเง�นฝากธนาคารไทยพาณิชย และตองไมใชตวั ผูป ว ย
แตเปนญาติสายตรง ไดแก เปนคูส มรส บุตรโดยตรง (ยกเวน บุตรบุญธรรม) บิดา มารดา
ของผูปวยเทานั้น
3.ผูสมัครสินเชื่อตองชําระคารักษาดวยตนเอง และจะตองสมัครเขารวมโครงการ Roche
Patient Assistance Program (RPAP) และโครงการ Roche Patient Support
Solution (RPSS) กอน เพ�อ่ รับเอกสารแสดงคาใชจา ยของยารักษาโรคมะเร็งหร�อโรคฮีโมฟ�เลีย
ตามโครงการ RPSS ภายใตเง�่อนไขของโครงการที่กําหนดซึ่งออกโดยเจาหนาที่ของ
บร�ษัท อินดิเพนเดนท โพรเซสซิ�ง เซอรว�สเซส จํากัด(IPS)
4.วงเง�นสูงสุดในการสมัครของสินเชือ่ แตละครัง้ จะไมเกินคายารักษาโรคมะเร็งหร�อยารักษา
โรคฮีโมฟ�เลียตอสองรอบการรักษาของผูป ว ย และมีระยะเวลาไมเกิน 30 วันนับจากวันชําระ
และสูงสุดไมเกิน 2,000,000 บาทตอคน
5.ผูสมัครสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติสินเชื่อตามโครงการจะจายดอกเบี้ยในอัตรา 7.5% ตอป
นาน 12 เดือนแรกนับจากรอบบัญชีถัดไปที่ ไดรับอนุมัติจาก ธนาคารไทยพาณิชย และ
บร�ษทั โรช ไทยแลนด จํากัด (Roche Thailand Ltd.) โดยจะแสดงรายละเอียดอัตราดอกเบีย้
ไวในใบแจงยอดรายการ (Statement) และภายหลังสิ�นสุดโครงการผูเขารวมโครงการจะ
ตองจายดอกเบี้ยในอัตรา 15% ตอปจนครบกําหนดสัญญา
6.ผูเขารวมโครงการตองมีสถานะทางบัญชีเปนปกติ มีประวัติการชําระเง�นที่ดี และไมผิด
นัดชําระตามขอกําหนดของธนาคาร ทั้งนี้ หากกรณีผิดนัดชําระในขณะเขารวมโครงการ
ธนาคารมีสิทธิท่ีจะเร�ยกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 18% ตอป คํานวณจากอัตราดอกเบี้ย
ปกติ 15% และดอกเบี้ยปรับ 3% ตอป
7.โรคมะเร็ง โรคฮีโมฟ�เลีย ตามกําหนดที่อยูในขอบขายของโครงการ Roche Patient
Support Solution (RPSS) ไดแก โรคมะเร็งเตานม มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งตอม
นํ้าเหลือง และโรคฮีโมฟ�เลีย
8. โรงพยาบาลที่เขารวมโครงการ ไดแก โรงพยาบาลของรัฐบาลทุกแหงทั่วประเทศ
หร�อ โรงพยาบาลเอกชนทีเ่ ขารวมโครงการ ซึง่ สามารถสอบถามขอมูงเพ�ม� เติมไดจาก เจา
หนาที่ของบร�ษัท อินดิเพนเดนท โพรเซสซิ�ง เซอรว�สเซส จํากัด (IPS) โทร. 02-1614948
9.ธนาคารมีสทิ ธิเปลีย่ นแปลงหร�อยกเลิกกติกา เง�อ่ นไข ขอกําหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน
ตางๆ หร�อรายการสงเสร�มการขายนี้ไดโดยจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอน
ดําเนินการ เวนแตมีเหตุจําเปนที่ไมอาจแจงลวงหนาได กรณีที่มีขอพ�พาทใหถือคําตัดสิน
ของธนาคารเปนที่สุด
10.ธนาคารไมมสี ว นเกีย่ วของกับผลิตภัณฑหร�อบร�การ และไมรบั ผิดชอบในความเสียหาย
ใดๆ ทัง้ สิน�
11.สอบถามรายละเอียดสินเชือ่ เพ�ม� เติม โทร. SCB Contact Center 02-777-7777 หร�อ
รายละเอียดโครงการ RPSS และรายละเอียดชื่อยาที่เขารวมโครงการไดจาก เจาหนาที่
ของบร�ษัทอินดิเพนเดนท โพรเซสซิ�ง เซอรว�สเซส จํากัด (IPS) โทร. 02-161-4948

สําหรับอาชีพอิสระ
1. Statement ในนามสวนตัวยอนหลัง 6 เดือน ลาสุด
2. ใบอนุญาตประกอบว�ชาชีพ (ถามี)
* โปรดศึกษาเง�่อนไขและขอกําหนดของโครงการกอนทํารายการ
เง�่อนไขการอนุมัติสินเชื่อเปนไปตามที่ธนาคารกําหนด

SCAN QR Code เพ�่ออานรายละเอียดเพ��มเติม เกี่ยวกับโครงการ RPSS ที่
www.roche.co.th/th/patientsolutions/patient-access-program

