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ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อการอนุมัติที่รวดเร็ว

หมายเหตุ :  ■ กรุณาติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา โทร.1373 กรณีท่านไม่ประสงค์ที่จะรับเอกสารนี้

   ■ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ได้จากกรมธรรม์ประกันภัยที่ท่านถืออยู่

                                                 วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า 

สัญชาติ กรณีถือมากกว่า 1 สัญชาติ กรุณาระบุ เกิดที่ประเทศ  

ท่านมีรายได้หรือมีสถานประกอบการหรือเสียหรือเคยเสียภาษีตามกฎหมายประเทศใดบ้าง                  

ที่อยู่ปัจจุบัน  

ประเทศ โทรศัพท์ทีติ่ดต่อได้* อเีมล

*ข้อมูลสำาคัญ กรุณาระบุ เพ่ือบริษัท สามารถให้การบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หากหมายเลขโทรศัพท์มือถือท่ีระบุมาในใบคำาร้องฯ น้ี ต่างจากท่ีเคยแจ้งไว้กับบริษัท บริษัทจะดำาเนินการ

ปรับปรุงหมายเลข โทรศัพท์มือถือในกรมธรรม์ทุกฉบับที่ท่านมีอยู่กับบริษัท ให้เป็นปัจจุบันตามที่ท่านระบุมาในคำาร้องฯ ฉบับนี้

ข้าพเจ้าประสงค์ให้บริษัทเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อเป็นที่อยู่ปัจจุบันตามที่ระบุข้างต้น ในกรมธรรม์ดังนี้

	  ทุกกรมธรรม์  เฉพาะกรมธรรม์ที่ระบุ 1.  2.  3. 

บริษัทจะส่งเอกสารทุกฉบับของท่าน ไปยังสถานที่ติดต่อล่าสุดเฉพาะกรมธรรม์ที่ท่านได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้กับบริษัท

ข้าพเจ้าซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้กู้” ตกลงทำาสัญญากู้มอบให้ไว้แก่ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” มีสาระสำาคัญดังต่อไปนี้

  ข้อ 1. ผู้กู้มีสิทธิกู้ยืมเงินตามสิทธิและเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยเลขท่ี จากผู้ให้กู้เป็นจำานวนเงิน บาท  

( ) ซึ่งผู้กู้ต้องการใช้สิทธิและได้รับเงินดังกล่าวครบถ้วนในวันทำาสัญญานี้แล้ว

อนึ่ง ผู้กู้ตกลงชำาระค่าอากรแสตมป์ตามจำานวนที่กฎหมายกำาหนด โดยผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้หักเงินค่าอากรแสตมป์ ที่ผู้กู้มีหน้าที่ต้องชำาระตามข้อนี้ออกจากจำานวนเงินกู้ที่ระบุข้างต้น

  ข้อ 2. ผู้กู้ตกลงจ่ายดอกเบ้ียเงินกู้ตาม ข้อ 1 ในอัตราร้อยละ บาทต่อปี และตกลงให้คิดดอกเบ้ียนับแต่วันกู้จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ดังกล่าว 

ส่วนในงวดปีต่อๆ ไป ผู้กู้ตกลงให้คิดและสัญญาจะจ่ายดอกเบี้ยปีละครั้งนับต้ังแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์จนกว่าจะชำาระหนี้สินครบถ้วนตามสัญญา หากผู้กู้ผิดนัดชำาระดอกเบี้ย 

งวดใดผู้กู้ยินยอมให้นำาดอกเบี้ยที่ค้างชำาระทบเข้ากับต้นเงินกู้ได้ และให้คิดดอกเบี้ยของต้นเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่ในอัตราข้างต้น

  ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้ปรับอัตราดอกเบ้ียของต้นเงินกู้และดอกเบ้ียค้างชำาระได้ในภายหลังตามอัตราท่ีผู้ให้กู้ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนประกันชีวิต ท้ังน้ีผู้ให้กู้ไม่จำาเป็นต้องแจ้ง

ให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า

  ข้อ 3. ผู้กู้ประสงค์จะรับเงินกู้ตามกรมธรรม์โดย  เช็ค   โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคาร เลขที่

ชื่อบัญชี  (ต้องเป็นชื่อบัญชีของผู้กู้เท่าน้ัน โดยผู้กู้ได้แนบสำาเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ พร้อม 

ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อรับรองสำาเนาถูกต้อง ซึ่งเป็นลายมือชื่อที่เหมือนกับที่เคยให้ไว้กับบริษัท)

  ข้อ 4. เม่ือปรากฏว่าผู้กู้หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ดังกล่าวมีสิทธิเรียกร้องท่ีจะได้รับเงินตามกรมธรรม์ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้หักเงินท่ีจะพึงต้องจ่าย 

ตามกรมธรรม์เพื่อชำาระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญานี้ก่อนได้ทันที

  ข้อ 5. ผู้กู้อาจชำาระต้นเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยในเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีกรมธรรม์ดังกล่าวยังมีผลบังคับอยู่ หากผู้กู้ได้ชำาระหนี้สินแก่ผู้ให้กู้หมดส้ินแล้ว สัญญาน้ีเป็น 

อันสิ้นสุดทันที

  ขอ้ 6. หากผูกู้ค้า้งชำาระต้นเงินกู ้ดอกเบีย้ และหนีส้นิอืน่ๆ (ถา้มี) รวมกนัท้ังสิน้มีมูลค่าเท่ากบัหรอืเกนิกว่ามูลคา่เงินสด หรอืเงินค่าเวนคืนกรมธรรมข์องปีน้ันๆ แลว้ ผูกู้้ยนิยอม

ให้ถือว่าผู้กู้ได้ขอเวนคืนกรมธรรม์และกรมธรรม์ดังกล่าวเป็นอันสิ้นผลบังคับโดยอัตโนมัติทันที

  ข้อ 7. ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้ยึดถือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามกรมธรรม์ดังกล่าวของผู้กู้เป็นการค้ำาประกันหนี้สินตามสัญญานี้จนกว่าจะชำาระหนี้ครบถ้วน

  ผู้กู้ และผู้ให้กู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำาคัญต่อหน้าพยาน

กรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อเท็จจริงตามแบบฟอร์มเรียกร้องฉบับน้ีตลอดจนเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้แถลงและส่งมอบให้ไว้แก่บริษัท ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจทั้งหมดเป็นอย่างดี และยอมรับว่า 
ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ นอกจากน้ี ในกรณีท่ีข้าพเจ้ามีสัญชาติอเมริกัน หรือมีสถานที่ติดต่อ หรือถิ่นท่ีอยู่ หรือที่ทำางานหรือสถานประกอบการในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือมีรายได้ที่มาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือตกอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ หรือเง่ือนไขท่ีต้องเสียภาษีตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาหรือ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)  ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทจัดเก็บ ใช้ เปิดเผย หรือส่งข้อมูลทั้งหมด 
ไม่ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลการติดต่อของข้าพเจ้าให้กับหน่วยงานภาครัฐในประเทศหรือต่างประเทศ ท่ีกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA รวมท้ังให้สิทธิแก่บริษัทดำาเนินการตามท่ีกฎหมาย FATCA กำาหนด

      ลายมือชื่อ  ผู้ให้กู้ ลายมือชื่อ  ผู้กู้*
                        (                                                                            )                   (                                                                           )  

                          ผู้รับมอบอำานาจในนามบริษัท                    

      ลายมือชื่อ  พยาน ลายมือชื่อ  พยาน  
                       (                                                                            )                    (                                                                          )  

**กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 20 ปี ผู้เอาประกันภัยจะต้อง
ลงนามในช่อง “ผู้กู้” และผู้ชำาระเบี้ยประกันภัยลงนามในช่อง “พยาน”

*กรุณาลงลายมือชื่อให้เหมือนที่ให้ไว้กับบริษัท

กรอกสัญญากู้เงินตามกรมธรรม์ให้ครบถ้วน ระบุโทรศัพท์มือถือและอีเมลของท่าน เพื่อแจ้งผลการพิจารณา
เซ็นชื่อผู้กู้* พร้อมลายเซ็นพยานอย่างน้อย 1 ท่าน
แนบสำาเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และเซ็นรับรองสำาเนาถูกต้อง*

แนบสำาเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ กรณีขอรับบริการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมผู้เอาประกันภัย
ลงลายมือชื่อรับรองสำาเนาถูกต้อง*                                                             ( *กรุณาลงลายมือชื่อให้เหมือนที่ให้ไว้กับบริษัท)
ส่งเอกสาร ฝ่ายบริหารกรมธรรม์ ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กทม. 10330

1

2

3

4

วิธีชำาระคืนเงินกู้ง่ายๆ

เพียง Scan QR code
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