ການເຂົັ້າເຖິງສິນເຊີ່ອ, ສິດທາງກົດໝາຍ – ກລະນີສົມມຸດຖານ
ກລະນີສມ
ົ ມຸດຖານ

ABC (ຜູ້ປອ
ູ່ ຍກູ)້ :

❖ ແມ່ນບລິສັດຈາກັດໜີັ້ສິນ. ບລິສັດມີພະນັກງານ 50–100 ຄົນ ຊີ່ງ ຜູ້ອອກເເຮງງານ ແລະ
ບລິສັດໄດ້ສ້າງເປັນນິຕິບຸກຄົນ.
❖ ເປັນເຈົັ້າຂອງໂດຍ ຄົນທ້ອງຖິີ່ນ 100%.
❖ ມີສານັກງານ ຈົດທະບຽນ ແລະ ດາເນີນກິດຈະການຢູູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ທະນາຄານ BizBank (ຜູ້ໃຫ້ກ)ູ້ :

❖ ເປັນທະນາຄານພານິດ ແລະ ເປັນເຈົັ້າຂອງໂດຍຄົນທ້ອງຖິີ່ນ 100%.

ກລະນີສມ
ົ ມຸດຖານ
ເຫດການຈາລອງ A: ຊັບຄາໍ້ ປະກັນ ເປັນ ສັງຫາລີມາຊັບ ປະເພດດຽວ
ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ສາລັບການກູ້ຢືມ, ບລິສັດ ABC ມອບສິດຕໍ່ຫຼັກ
ຊັບຄໍ້າປະກັນແບບບໍ່ຖຄອງ ຂອງ ສັງຫາລີມະຊັບປະເພດດຽວ
(ຕົວຢູ່າງ: ໜີັ້ຕ້ອງຮັບ ຫຼ ເຄີ່ອງໃນສາງ).

ບລິສັດ ABC ເປັນເຈົັ້າກາມະສິດ ແລະ ຄອບຄອງ ຊັບດັັ່ງກ່າວ.

ເຫດການຈາລອງ B: ຊັບຄາໍ້ ປະກັນ ຂອງ ບລິສັດ ເປັນ ສັງຫາລີມາຊັບ
ປະເພດລວມ
ບລິສັດ ABC ມອບ ຫຼັກຄໍ້າປະກັນໃຫ້ BizBank ເຊັັ່ນ: ຊັບຄໍ້າປະກັນ
ການເປັນກິດຈະການ, ວິສາຫະກິດ, ຊັບປະກັນທາງທຸລະກິດ ທີີ່ຜູ້ຄໍ້າປະກັນ
ຍັງສຕໍ່ນາໃຊ້ຊັບໄດ້, ຫຼ ຫຼັກຄໍ້າປະກັນອີ່ນໆ ທີີ່ ABC ໃຊ້ເປັນຊັບຄໍ້າ
ປະກັນລວມ ໃນການກູ້ຢືມ.
ບລິສັດ ABC ເປັນເຈົັ້າກາມະສິດ ແລະ ຄອບຄອງ ຊັບສິນດັັ່ງກ່າວ.

ການເຂົັ້າເຖິງສິນເຊີ່ອ, ສິດທາງກົດໝາຍ – ປະເມີນດ້ານໃດເເດ່ ?

ດັດສະນີ ການສ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ເເຂງຂອງສິດດ້ານກົດໝາຍ (0-12)
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ພາຍໃນປະເທດ ມີ ຂອບນິຕິກາແບບເຊີ່ອມຕໍ່ ຫຼ ແບບລວມ ສາລັບການຄໍ້າປະກັນດ້ານທຸລະກາ ທີີ່ຊຸກຍູ້ ການສ້າງ, ການເຜີຍແຜ່ສູ່ສາທາລະນະ ແລະ ການບັງຄັບ
ໃຊ້ ຫຼັກຄໍ້າປະກັນ ອີີ່ນ ທີີ່ເຮັດໜ້າທີີ່ ທຽບເທົັ່າກັບ ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ທີີ່ເປັນ ສັງຫາລິມາຊັບ ບໍ່ ?

ແມ່ນເເລ້ວ

ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ້ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ອະນຸມັດ ສິດໃນຊັບຄໍ້າປະກັນ ເເບບບໍ່ຖຄອງ ສາລັບ ສັງຫາລິມະຊັບປະເພດດຽວ ໂດຍບໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຍີ່ນເອກະສານ
ສະເພາະ ກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ບໍ່?

ບໍ່

ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ້ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ອະນຸມັດ ສິດສ່ວນໃຫຍ່ ໃນຊັບຄໍ້າປະກັນ ແບບບໍ່ຖຄອງ ຂອງ ຊັບສິນທັງໝົດ ຂອງຕົນ ໂດຍບໍ່ ຕ້ອງປະກອບ
ເອກະສານ ສະເພາະ ກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ບໍ່?

ແມ່ນເເລ້ວ

ສິດໃນການ ຄໍ້າປະກັນ ສາມາດສບຕໍ່ນາໃຊ້ ຫຼ ຫຼັງຈາກໄດ້ຄອບຄອງຊັບສິນ ໃນອະນາຄົດ ບໍ່, ແລະ ສິດດັັ່ງກ່າວ ສາມາດ ກ້າວໄປເຖິງ ສິດຕໍ່ສິນຄ້າ, ການ
ບລິຫານ ແລະ ການປູ່ຽນແທນ ຊັບເບັ້ອງຕົັ້ນ ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ບໍ່ ?

ບໍ່

ໂດຍທົັ່ວໄປ ການການົດໜີັ້ສິນ ແລະ ພັນທະ ທີີ່ອະນຸມັດ ພາຍໃຕ້ສັນຍາວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ນັັ້ນ, ໜິັ້ທຸກປະເພດ ແລະ ພັນທະການຈ່າຍຄນ ໄດ້ມີການ
ຮັບປະກັນລະຫວ່າງທັງສອງຝູ່າຍ ບໍ່; ແລະ ສັນຍາວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ສາມາດ ລວມເອົາ ຂອງ ຊັບສິນ ທີີ່ມີ ຈານວນມູນຄ່າສູງສຸດ ທີີ່ຖກຮ້ອງຟ້ອງທາງ
ດ້ານສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ບໍ່ ?

ບໍ່

ການເຂົັ້າເຖິງສິນເຊີ່ອ, ສິດທາງກົດໝາຍ – ປະເມີນດ້ານໃດ ?

ດັດສະນີ ການສ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ເເຂງຂອງສິດທາງກົດໝາຍ (0-12)
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ຜູ້ຈົດທະບຽນ ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັັນ ດາເນີນການ ສາລັບ ນິຕິບຸກຄົນທີີ່ເປັນ ບລິສັດ ຫຼ ເປັນ ວິສາຫະກິດ; ຊີ່ງ ລວມມີການບັນທກດ້ານທີີ່ຕັັ້ງພຸມສັນຖານ ແລະ
ປະເພດຂອງຊັບສິນ ໄວ້ໃນຖານຂໍ້ມູນອີເລັກໂຕຣນິກດຽວກັນ ໂດຍຈັດຕາມສາລະບານ ຊີ່ ຂອງ ລູກໜີັ້ ບໍ່ ?

ແມ່ນເເລ້ວ

ມີການຈົດທະບຽນຫຼັກຊັບຄາປະກັນ ຕາມການຮັບແຈ້ງ ທີີ່ ສາມາດຈົດທະບຽນຫຼັກຊັບ ທີີ່ມີມຸນຄ່າເທົັ່າທຽມກັນ ບໍ່ ?

ແມ່ນເເລ້ວ

ມີ ການຈົດທະບຽນຫຼັກຊັບ ແບບທັນສະໄໝ ທີີ່ ການຈົດທະບຽນ, ການດັດແກ້, ການຍົກເລີກ ແລະ ການຄົັ້ນຫາ ສາມາດເຮັດໄດ້ແບບອອນລາຍ ໂດຍ ຝູ່າຍ
ທີສາມ ທີີ່ມີຄວາມສົນໃຈບໍ່ ?

ແມ່ນເເລ້ວ

ເຈົັ້າໜີັ້ທີີ່ໄດ້ຮັບການຄໍ້າປະກັນ ຈະໄດ້ຮັບເງິນ ເປັນຜູ້ທາອິດ ບໍ່ ? (ຕົວຢູ່າງ: ກ່ອນການຊາລະອາກອນ ແລະ ການຊາລະໃຫ້ພະນັກງານ) ເມີ່ອ ລູກໜີັ້ ບໍ່ສາມາດ
ຊາລະໜີັ້ ທີີ່ບໍ່ຖກຈັດເຂົັ້າໃນ ຂັັ້ນຕອນ ຂອງ ການລົັ້ມລະລາຍ?

ບໍ່

ເຈົັ້າໜີັ້ ທີີ່ໄດ້ຮັບການຄໍ້າປະກັນ ຈະໄດ້ຮັບເງິນ ເປັນຜູ້ທາອິດ ບໍ່ ? (ຕົວຢູ່າງ: ກ່ອນການຊາລະອາກອນ ແລະ ການຊາລະໃຫ້ພະນັກງານ) ເມອບລິສັດ ຕ້ອງ
ຂາຍຊັບສິນເພີ່ອໃຊ້ໜີັ້?

ແມ່ນເເລ້ວ

ຂອບໃຈ

Thank you!

