
FORM ID: PLN_CONTRACT 

 

 
 

เอกสารประกอบการกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ 
�.กรอกเอกสารสญัญากูเ้งินตามกรมธรรมใ์หค้รบถว้น และลงลายมือชื�อผูกู้ ้พร้อมลงลายมือชื�อพยาน อยา่งนอ้ย � ท่าน (�ฉบบั) 

�.สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง ระบุขอกูย้มืเงินตามกรมธรรม ์

�.สาํเนาสมุดบญัชีออมทรัพยข์องผูเ้อาประกนัภยั พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง (กรณีตอ้งการรับเงินโดยโอนผา่นบญัชีธนาคาร) 

กรุณาส่งกลับมาตามที�อยู่  บริษัท ทิพยประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน) ฝ่ายปฏิบัติการด้านประกัน เลขที�  ��/� อาคาร บริษัท          

ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ชั�น �,�,�,� และ � ถนนพระราม � แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ ����� 

 

หากท่านตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติมเจา้หนา้ที�พร้อมดูแลและใหบ้ริการท่าน กรุณาติดต่อศูนยบ์ริการลูกคา้ทิพยประกนัชีวติ 

หมายเลขโทรศพัท ์� ���� ���� โทรสาร � ���� ����   

เปิดบริการ จนัทร์-ศุกร์ ตั�งแต่เวลา ��.��-��.�� น. ยกเวน้ เสาร์-อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORM ID: PLN_CONTRACT 

 

 

    หนัง 

                                                                  หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน 
                                     วนัที�                                                                                        .                                   
 

ขา้พเจา้ (ชื�อ-นามสกุล)                                                                                                                 (ผูเ้อาประกนัภยั/ผูรั้บโอนสิทธิ/ผูแ้ทนโดยชอบธรรม)                     

เลขที�บตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง                                                                                     กรมธรรมป์ระกนัภยัเลขที�                                                                       .                        

ที�อยูปั่จจุบนั                                                                                                                                                            เบอร์โทรศพัท ์                                                        .     

ซึ� งต่อไปในสญัญานี� เรียกว่า “ผูกู้”้ ไดท้าํหนงัสือสญัญากูย้มืเงินฉบบันี� ให้ไวแ้ก่ บริษทั ทิพยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) ซึ� งต่อไปในสญัญานี� เรียกวา่ “ผูใ้ห้กู”้ เพื�อ

ยดึถือไว ้ดงัมีขอ้ความต่อไปนี�  

ขอ้ 1) ผูกู้ไ้ดกู้ย้มืเงินจาํนวน                                                     บาท (                                                                                                 ) จาก ผูใ้ห้กู ้และไดรั้บ

เงินจาํนวนดงักล่าวจาก ผูใ้ห้กู ้โดยถูกตอ้งครบถว้นแลว้ในวนัทาํสญัญาฉบบันี�  

 ขอ้ 2) ผูกู้ต้กลงชาํระดอกเบี�ยเงินกูต้ามขอ้ �. ใหแ้ก่ ผูใ้ห้กู ้ในอตัราร้อยละ                  ต่อปี นบัตั�งแต่วนัทาํสญัญานี� เป็นตน้ไปจนกวา่ผูกู้จ้ะชาํระเงินกูคื้น

ให้แก่ ผูใ้ห้กู ้ครบถว้น  

 หากผูกู้ผ้ิดนดัชาํระดอกเบี�ยเป็นเวลาหนึ�งปี นบัแต่วนัครบกาํหนดชาํระ ผูกู้ย้นิยอมให้ ผูใ้หกู้ ้นาํจาํนวนดอกเบี�ยที�คา้งชาํระทบเขา้กบัเงินตน้กูย้มืได ้และ

ยนิยอมให้คิดดอกเบี�ยตามอตัราขา้งตน้ ของจาํนวนเงินที�ทบเขา้กนันั�นไดต้ั�งแต่วนัที�ครบกาํหนดหนึ�งปีเป็นตน้ไป จนกวา่ผูกู้จ้ะชาํระเงินกูย้มื และดอกเบี�ยให้แก่ผูใ้ห้

กูจ้นครบถว้น 

                  ขอ้ �) หากผูกู้ค้า้งชาํระเงินกู้ยืมและดอกเบี�ยตามสัญญานี�  และมีหนี� สินที�คา้งชาํระอีกต่างหากตามกรมธรรม์ประกนัภยั มีจาํนวนรวมกนัเท่ากบั หรือ

มากกว่าจาํนวนเงินที�เวนคืนเงินสดตามกรมธรรมเ์มื�อใด ผูกู้ ้ยินยอมให้ถือว่าผูกู้ไ้ดข้อเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยันั�นแล้ว โดยไม่ตอ้งแสดงเจตนาขอเวนคืนต่อ

บริษทัอีก และยนิยอมให้บริษทันาํเงินค่าเวนคืนเงินสดที�ผูกู้มี้สิทธิไดรั้บตามกรมธรรมป์ระกนัภยันั�น มาหกักลบลบหนี� ที�ผูกู้ค้า้งชาํระตามสญัญานี�  และหนี� สินที�คา้ง

ชาํระตามกรมธรรมป์ระกนัภยัไดท้นัที 

  ขอ้ 4) เมื�อปรากฎว่า ผูกู้ถึ้งแก่กรรมลง หรือกรมธรรม์ประกนัภยัครบกาํหนดสัญญา ผูกู้ ้ยินยอมให้บริษทัหักเงินกู้และดอกเบี�ยที�ผูกู้ค้า้งชาํระอยู่ตาม

หนงัสือสัญญากูย้ืมฉบบันี� ออกจากเงินที�บริษทัจะตอ้งจ่ายตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวได้ทนัที ไม่ว่าหนี� สินตามหนงัสือสัญญากู้ยืมเงินฉบบันี� จะถึงกาํหนด

หรือไม่ก็ตาม และหากมีหนี� สินคา้งชาํระอยูอี่ก เป็นจาํนวนเท่าใด ผูกู้ย้อมชาํระให้บริษทัจนครบถว้นทนัที 

 หนงัสือฉบบันี�ทาํขึ�น 2 ฉบบั มีขอ้ความตรงกนั ผูกู้ไ้ดอ่้านและเขา้ใจในขอ้ความในหนงัสือสญัญาโดยตลอดแลว้ เห็นวา่ถูกตอ้งตรงเจตนา และเพื�อเป็น

หลกัฐาน จึงไดล้งลายมือชื�อไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยานขา้งทา้ยสญัญานี�  คู่สญัญาต่างยดึถือไวฝ่้ายละ 1 ฉบบั 

 
กรณีที�ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

                      ขา้พเจา้รับทราบวา่ บริษทั ทิพยประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน)  อาจมีขอ้ผกูพนัหรือตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย  FATCA  ในการนี�ขา้พเจา้  ยนิยอมและตกลงให้บริษทัสามารถดาํเนินการ

อยา่งหนึ� งอยา่งใดดงัต่อไปนี�  เพื�อปฏิบตัิตามกฎหมาย FATCA  นอกจากนี�  ในกรณีที�ขา้พเจา้มีสัญชาติอเมริกนั หรือมีสถานที�ติดต่อ หรือถิ�นที�อยู ่หรือที�ทาํงานหรือสถานประกอบการในประเทศ

สหรัฐอเมริกา หรือมีรายได้ที�มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือตกอยู่ภายใตห้ลักเกณฑ์ หรือเงื�อนไขที�ต้องเสียภาษีตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาหรือ Foreign Account Tax Compliance Act 

(FATCA) ขา้พเจา้ยนิยอมและตกลงให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลใดๆ ที�บริษทัมีหนา้ที�ตอ้งเปิดเผยต่อหน่วยงานภาครัฐในประเทศหรือต่างประเทศที�กาํกบัดูแลการปฏิบตัิตามกฎหมาย FATCA และตกลง

ให้ขอ้มูลเพิ�มเติมตามที�บริษทัร้องขอเป็นหนังสือภายในระยะเวลาที�กาํหนด แจง้ให้บริษทัทราบเกี�ยวกบักรณีมีการเปลี�ยนแปลงสถานะหรือขอ้มูลใดๆ ที�ขา้พเจา้เคยแจง้ไวก้บับริษทัไวก่้อนหน้านี�  

หากสถานะ หรือขอ้มูลที�เปลี�ยนแปลงนั�นมีความเกี�ยวขอ้งกบัประเทศสหรัฐอเมริกา  

 

                                                                                                                           ลงชื�อ                                                            ผูกู้/้ผูรั้บโอนสิทธิ/ผูแ้ทนโดยชอบธรรม 

                                                                                                                (                                                                     ) 

 

ลงชื�อ                                                                 บริษทั (ผูใ้หกู้)้ 

                                                                          (                                                                             ) 

ลงชื�อ                                                              พยาน         ลงชื�อ                                                          พยาน 

                           (                                                                         )                            (                                                                    ) 

 
ขั�นตอนการเตรียมเอกสาร 

�.กรอกสญัญากูเ้งินตามกรมธรรมใ์ห้ครบถว้น และลงลายมือชื�อผูกู้ ้พร้อมลงลายมือชื�อพยานอยา่งนอ้ย � ท่าน (� ฉบบั) 

�.แนบสาํเนาบตัรประชาชนที�ยงัไม่หมดอาย ุและลงลายมือชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

�.แนบสาํเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย ์กรณีขอรับบริการโอนเงินเขา้บญัชี พร้อมลงลายมือชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ชําระอากรแสตมป์แล้ว 
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    หนัง 

                                                                  หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน 
                                     วนัที�                                                                                        .                                   
 

ขา้พเจา้ (ชื�อ-นามสกุล)                                                                                                                 (ผูเ้อาประกนัภยั/ผูรั้บโอนสิทธิ/ผูแ้ทนโดยชอบธรรม)                     

เลขที�บตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง                                                                                     กรมธรรมป์ระกนัภยัเลขที�                                                                       .                        

ที�อยูปั่จจุบนั                                                                                                                                                            เบอร์โทรศพัท ์                                                        .     

ซึ� งต่อไปในสญัญานี� เรียกว่า “ผูกู้”้ ไดท้าํหนงัสือสญัญากูย้มืเงินฉบบันี� ให้ไวแ้ก่ บริษทั ทิพยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) ซึ� งต่อไปในสญัญานี� เรียกวา่ “ผูใ้ห้กู”้ เพื�อ

ยดึถือไว ้ดงัมีขอ้ความต่อไปนี�  

ขอ้ 1) ผูกู้ไ้ดกู้ย้มืเงินจาํนวน                                                     บาท (                                                                                                 ) จาก ผูใ้ห้กู ้และไดรั้บ

เงินจาํนวนดงักล่าวจาก ผูใ้ห้กู ้โดยถูกตอ้งครบถว้นแลว้ในวนัทาํสญัญาฉบบันี�  

 ขอ้ 2) ผูกู้ต้กลงชาํระดอกเบี�ยเงินกูต้ามขอ้ �. ใหแ้ก่ ผูใ้ห้กู ้ในอตัราร้อยละ                  ต่อปี นบัตั�งแต่วนัทาํสญัญานี� เป็นตน้ไปจนกวา่ผูกู้จ้ะชาํระเงินกูคื้น

ให้แก่ ผูใ้ห้กู ้ครบถว้น  

 หากผูกู้ผ้ิดนดัชาํระดอกเบี�ยเป็นเวลาหนึ�งปี นบัแต่วนัครบกาํหนดชาํระ ผูกู้ย้นิยอมให้ ผูใ้หกู้ ้นาํจาํนวนดอกเบี�ยที�คา้งชาํระทบเขา้กบัเงินตน้กูย้มืได ้และ

ยนิยอมให้คิดดอกเบี�ยตามอตัราขา้งตน้ ของจาํนวนเงินที�ทบเขา้กนันั�นไดต้ั�งแต่วนัที�ครบกาํหนดหนึ�งปีเป็นตน้ไป จนกวา่ผูกู้จ้ะชาํระเงินกูย้มื และดอกเบี�ยให้แก่ผูใ้ห้

กูจ้นครบถว้น 

                  ขอ้ �) หากผูกู้ค้า้งชาํระเงินกู้ยืมและดอกเบี�ยตามสัญญานี�  และมีหนี� สินที�คา้งชาํระอีกต่างหากตามกรมธรรม์ประกนัภยั มีจาํนวนรวมกนัเท่ากบั หรือ

มากกว่าจาํนวนเงินที�เวนคืนเงินสดตามกรมธรรมเ์มื�อใด ผูกู้ ้ยินยอมให้ถือว่าผูกู้ไ้ดข้อเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยันั�นแล้ว โดยไม่ตอ้งแสดงเจตนาขอเวนคืนต่อ

บริษทัอีก และยนิยอมให้บริษทันาํเงินค่าเวนคืนเงินสดที�ผูกู้มี้สิทธิไดรั้บตามกรมธรรมป์ระกนัภยันั�น มาหกักลบลบหนี� ที�ผูกู้ค้า้งชาํระตามสญัญานี�  และหนี� สินที�คา้ง

ชาํระตามกรมธรรมป์ระกนัภยัไดท้นัที 

  ขอ้ 4) เมื�อปรากฎว่า ผูกู้ถึ้งแก่กรรมลง หรือกรมธรรม์ประกนัภยัครบกาํหนดสัญญา ผูกู้ ้ยินยอมให้บริษทัหักเงินกู้และดอกเบี�ยที�ผูกู้ค้า้งชาํระอยู่ตาม

หนงัสือสัญญากูย้ืมฉบบันี� ออกจากเงินที�บริษทัจะตอ้งจ่ายตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าวได้ทนัที ไม่ว่าหนี� สินตามหนงัสือสัญญากู้ยืมเงินฉบบันี� จะถึงกาํหนด

หรือไม่ก็ตาม และหากมีหนี� สินคา้งชาํระอยูอี่ก เป็นจาํนวนเท่าใด ผูกู้ย้อมชาํระให้บริษทัจนครบถว้นทนัที 

 หนงัสือฉบบันี�ทาํขึ�น 2 ฉบบั มีขอ้ความตรงกนั ผูกู้ไ้ดอ่้านและเขา้ใจในขอ้ความในหนงัสือสญัญาโดยตลอดแลว้ เห็นวา่ถูกตอ้งตรงเจตนา และเพื�อเป็น

หลกัฐาน จึงไดล้งลายมือชื�อไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยานขา้งทา้ยสญัญานี�  คู่สญัญาต่างยดึถือไวฝ่้ายละ 1 ฉบบั 

 
กรณีที�ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

                      ขา้พเจา้รับทราบวา่ บริษทั ทิพยประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน)  อาจมีขอ้ผกูพนัหรือตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย  FATCA  ในการนี�ขา้พเจา้  ยนิยอมและตกลงให้บริษทัสามารถดาํเนินการ

อยา่งหนึ� งอยา่งใดดงัต่อไปนี�  เพื�อปฏิบตัิตามกฎหมาย FATCA  นอกจากนี�  ในกรณีที�ขา้พเจา้มีสัญชาติอเมริกนั หรือมีสถานที�ติดต่อ หรือถิ�นที�อยู ่หรือที�ทาํงานหรือสถานประกอบการในประเทศ

สหรัฐอเมริกา หรือมีรายได้ที�มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือตกอยู่ภายใตห้ลักเกณฑ์ หรือเงื�อนไขที�ต้องเสียภาษีตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาหรือ Foreign Account Tax Compliance Act 

(FATCA) ขา้พเจา้ยนิยอมและตกลงให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลใดๆ ที�บริษทัมีหนา้ที�ตอ้งเปิดเผยต่อหน่วยงานภาครัฐในประเทศหรือต่างประเทศที�กาํกบัดูแลการปฏิบตัิตามกฎหมาย FATCA และตกลง

ให้ขอ้มูลเพิ�มเติมตามที�บริษทัร้องขอเป็นหนังสือภายในระยะเวลาที�กาํหนด แจง้ให้บริษทัทราบเกี�ยวกบักรณีมีการเปลี�ยนแปลงสถานะหรือขอ้มูลใดๆ ที�ขา้พเจา้เคยแจง้ไวก้บับริษทัไวก่้อนหน้านี�  

หากสถานะ หรือขอ้มูลที�เปลี�ยนแปลงนั�นมีความเกี�ยวขอ้งกบัประเทศสหรัฐอเมริกา  

 

                                                                                                                           ลงชื�อ                                                            ผูกู้/้ผูรั้บโอนสิทธิ/ผูแ้ทนโดยชอบธรรม 

                                                                                                                (                                                                     ) 

 

ลงชื�อ                                                                 บริษทั (ผูใ้หกู้)้ 

                                                                          (                                                                             ) 

ลงชื�อ                                                              พยาน         ลงชื�อ                                                          พยาน 

                           (                                                                         )                            (                                                                    ) 

 
ขั�นตอนการเตรียมเอกสาร 

�.กรอกสญัญากูเ้งินตามกรมธรรมใ์ห้ครบถว้น และลงลายมือชื�อผูกู้ ้พร้อมลงลายมือชื�อพยานอยา่งนอ้ย � ท่าน (� ฉบบั) 

�.แนบสาํเนาบตัรประชาชนที�ยงัไม่หมดอาย ุและลงลายมือชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

�.แนบสาํเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย ์กรณีขอรับบริการโอนเงินเขา้บญัชี พร้อมลงลายมือชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ชําระอากรแสตมป์แล้ว 


