บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
Allianz Ayudhya Assurance Pcl.

ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อการอนุมัติที่รวดเร็ว

1 กรอกสัญญากู้เงินตามกรมธรรม์ให้ครบถ้วน ระบุโทรศัพท์มือถือและอีเมลของท่าน เพื่อแจ้งผลการพิจารณา

เซ็นชื่อผู้กู้* พร้อมลายเซ็นพยานอย่างน้อย 1 ท่าน
2 แนบสำ�เนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และเซ็นรับรองสำ�เนาถูกต้อง*
3 แนบสำ�เนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ กรณีขอรับบริการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมผู้เอาประกันภัย
( *กรุณาลงลายมือชื่อให้เหมือนที่ให้ไว้กับบริษัท)
ลงลายมือชื่อรับรองสำ�เนาถูกต้อง*
4 ส่งเอกสาร ฝ่ายบริหารกรมธรรม์ ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กทม. 10330

วิธีชำ�ระคืนเงินกู้ง่ายๆ
เพียง Scan QR code

			
วันที่
เดือน
พ.ศ.
ข้าพเจ้า
สัญชาติ
กรณีถือมากกว่า 1 สัญชาติ กรุณาระบุ
เกิดที่ประเทศ
ท่านมีรายได้หรือมีสถานประกอบการหรือเสียหรือเคยเสียภาษีตามกฎหมายประเทศใดบ้าง
ที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น
โทรศัพท์ทตี่ ดิ ต่อได้*
อีเมล
ประเทศ
*ข้อมูลสำ�คัญ กรุณาระบุ เพือ่ บริษทั สามารถให้การบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือทีร่ ะบุมาในใบคำ�ร้องฯ นี้ ต่างจากทีเ่ คยแจ้งไว้กบั บริษทั บริษทั จะดำ�เนินการ
ปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์มือถือในกรมธรรม์ทุกฉบับที่ท่านมีอยู่กับบริษัท ให้เป็นปัจจุบันตามที่ท่านระบุมาในคำ�ร้องฯ ฉบับนี้
ข้าพเจ้าประสงค์ให้บริษัทเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อเป็นที่อยู่ปัจจุบันตามที่ระบุข้างต้น ในกรมธรรม์ดังนี้
ทุกกรมธรรม์
เฉพาะกรมธรรม์ที่ระบุ 1.
2.
3.
บริษัทจะส่งเอกสารทุกฉบับของท่าน ไปยังสถานที่ติดต่อล่าสุดเฉพาะกรมธรรม์ที่ท่านได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้กับบริษัท
ข้าพเจ้าซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้กู้” ตกลงทำ�สัญญากู้มอบให้ไว้แก่ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” มีสาระสำ�คัญดังต่อไปนี้
จากผู้ให้กู้เป็นจำ�นวนเงิน
บาท
		
ข้อ 1. ผู้กู้มีสิทธิกู้ยืมเงินตามสิทธิและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
) ซึ่งผู้กู้ต้องการใช้สิทธิและได้รับเงินดังกล่าวครบถ้วนในวันทำ�สัญญานี้แล้ว
(
อนึ่ง ผู้กู้ตกลงชำ�ระค่าอากรแสตมป์ตามจำ�นวนที่กฎหมายกำ�หนด โดยผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้หักเงินค่าอากรแสตมป์ ที่ผู้กู้มีหน้าที่ต้องชำ�ระตามข้อนี้ออกจากจำ�นวนเงินกู้ที่ระบุข้างต้น
บาทต่อปี และตกลงให้คิดดอกเบี้ยนับแต่วันกู้จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ดังกล่าว
		
ข้อ 2. ผู้กู้ตกลงจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ตาม ข้อ 1 ในอัตราร้อยละ
ส่วนในงวดปีต่อๆ ไป ผู้กู้ตกลงให้คิดและสัญญาจะจ่ายดอกเบี้ยปีละครั้งนับตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์จนกว่าจะชำ�ระหนี้สินครบถ้วนตามสัญญา หากผู้กู้ผิดนัดชำ�ระดอกเบี้ย
งวดใดผู้กู้ยินยอมให้นำ�ดอกเบี้ยที่ค้างชำ�ระทบเข้ากับต้นเงินกู้ได้ และให้คิดดอกเบี้ยของต้นเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่ในอัตราข้างต้น
		
ผูก้ ตู้ กลงให้ผใู้ ห้กปู้ รับอัตราดอกเบีย้ ของต้นเงินกูแ้ ละดอกเบีย้ ค้างชำ�ระได้ในภายหลังตามอัตราทีผ่ ใู้ ห้กไู้ ด้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนประกันชีวติ ทัง้ นีผ้ ใู้ ห้กไู้ ม่จ�ำ เป็นต้องแจ้ง
ให้ผกู้ ทู้ ราบล่วงหน้า
โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคาร
เลขที่
		
ข้อ 3. ผู้กู้ประสงค์จะรับเงินกู้ตามกรมธรรม์โดย เช็ค
ชื่อบัญชี
(ต้องเป็นชื่อบัญชีของผู้กู้เท่านั้น โดยผู้กู้ได้แนบสำ�เนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ พร้อม
ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อรับรองสำ�เนาถูกต้อง ซึ่งเป็นลายมือชื่อที่เหมือนกับที่เคยให้ไว้กับบริษัท)
		
ข้อ 4. เมื่อปรากฏว่าผู้ก้หู รือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ดังกล่าวมีสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับเงินตามกรมธรรม์ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ก้ยู ินยอมให้ผ้ใู ห้ก้หู ักเงินที่จะพึงต้องจ่าย
ตามกรมธรรม์เพื่อชำ�ระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญานี้ก่อนได้ทันที
		
ข้อ 5. ผู้กู้อาจชำ�ระต้นเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยในเวลาใดเวลาหนึ่งที่กรมธรรม์ดังกล่าวยังมีผลบังคับอยู่ หากผู้กู้ได้ชำ�ระหนี้สินแก่ผู้ให้กู้หมดสิ้นแล้ว สัญญานี้เป็น
อันสิ้นสุดทันที
		
ข้อ 6. หากผูก้ คู้ า้ งชำ�ระต้นเงินกู้ ดอกเบีย้ และหนีส้ นิ อืน่ ๆ (ถ้ามี) รวมกันทัง้ สิน้ มีมลู ค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าเงินสด หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ของปีนนั้ ๆ แล้ว ผูก้ ยู้ นิ ยอม
ให้ถือว่าผู้กู้ได้ขอเวนคืนกรมธรรม์และกรมธรรม์ดังกล่าวเป็นอันสิ้นผลบังคับโดยอัตโนมัติทันที
		
ข้อ 7. ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้ยึดถือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามกรมธรรม์ดังกล่าวของผู้กู้เป็นการค้ำ�ประกันหนี้สินตามสัญญานี้จนกว่าจะชำ�ระหนี้ครบถ้วน
		
ผู้กู้ และผู้ให้กู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำ�คัญต่อหน้าพยาน
กรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อเท็จจริงตามแบบฟอร์มเรียกร้องฉบับนี้ตลอดจนเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้แถลงและส่งมอบให้ไว้แก่บริษัท ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจทั้งหมดเป็นอย่างดี และยอมรับว่า
ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ นอกจากนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้ามีสัญชาติอเมริกัน หรือมีสถานที่ติดต่อ หรือถิ่นที่อยู่ หรือที่ทำ�งานหรือสถานประกอบการในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือมีรายได้ท่ีมาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือตกอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาหรือ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทจัดเก็บ ใช้ เปิดเผย หรือส่งข้อมูลทั้งหมด
ไม่วา่ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลการติดต่อของข้าพเจ้าให้กบั หน่วยงานภาครัฐในประเทศหรือต่างประเทศ ทีก่ �ำ กับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย FATCA รวมทัง้ ให้สทิ ธิแก่บริษทั ดำ�เนินการตามทีก่ ฎหมาย FATCA กำ�หนด
ลายมือชื่อ
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ผู้กู้*

*กรุณาลงลายมือชื่อให้เหมือนที่ให้ไว้กับบริษัท
**กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 20 ปี ผู้เอาประกันภัยจะต้อง
ลงนามในช่อง “ผู้กู้” และผู้ชำ�ระเบี้ยประกันภัยลงนามในช่อง “พยาน”

ผู้รับมอบอำ�นาจในนามบริษัท		

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ :
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)

พยาน

ลายมือชื่อ

(

)		

พยาน

กรุณาติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา โทร.1373 กรณีท่านไม่ประสงค์ที่จะรับเอกสารนี้
โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ได้จากกรมธรรม์ประกันภัยที่ท่านถืออยู่

บมจ. อลิ อั น ซ์ อยุ ธ ยา ประกั น ชี วิ ต ชั้ น 1 อาคารเพลิ น จิ ต ทาวเวอร์ 898 ถนนเพลิ น จิ ต ปทุ ม วั น กรุ ง เทพฯ 10330 ศู น ย์ ดู แ ลลู ก ค้ า อลิ อั น ซ์ อยุ ธ ยา โทร. 1373

Allianz Ayudhya Assurance Pcl., 1 st Floor, Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road, Bangkok 10330 Allianz Ayudhya Customer Care Centre Tel. 1373
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