เอกสารประกอบการกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์
.กรอกเอกสารสัญญากูเ้ งินตามกรมธรรม์ให้ครบถ้วน และลงลายมือชือผูก้ ู้ พร้อมลงลายมือชือพยาน อย่างน้อย ท่าน ( ฉบับ)
.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ระบุขอกูย้ มื เงินตามกรมธรรม์
.สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ของผูเ้ อาประกันภัย พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณี ตอ้ งการรับเงินโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร)
กรุ ณ าส่ งกลับ มาตามที อยู่ บริ ษ ัท ทิ พ ยประกัน ชี วิต จํากัด (มหาชน) ฝ่ ายปฏิ บัติ ก ารด้านประกัน เลขที / อาคาร บริ ษ ัท
ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ชัน , , , และ ถนนพระราม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิมเติมเจ้าหน้าทีพร้อมดูแลและให้บริ การท่าน กรุ ณาติดต่อศูนย์บริ การลูกค้าทิพยประกันชีวติ
หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
เปิ ดบริ การ จันทร์-ศุกร์ ตังแต่เวลา . - . น. ยกเว้น เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
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หนัง

ชําระอากรแสตมป์ แล้ ว

หนังสื อสัญญากู้ยืมเงิน
วันที

.

ข้าพเจ้า (ชื อ-นามสกุล)
(ผูเ้ อาประกันภัย/ผูร้ ับโอนสิ ทธิ /ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม)
เลขทีบัตรประชาชน/หนังสื อเดินทาง
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที
.
ทีอยูป่ ั จจุบนั
เบอร์ โทรศัพท์
.
ซึงต่อไปในสัญญานีเรี ยกว่า “ผูก้ ”ู้ ได้ทาํ หนังสื อสัญญากูย้ มื เงินฉบับนีให้ไว้แก่ บริ ษทั ทิพยประกันชี วิต จํากัด (มหาชน) ซึ งต่อไปในสัญญานีเรี ยกว่า “ผูใ้ ห้ก”ู้ เพือ
ยึดถือไว้ ดังมีขอ้ ความต่อไปนี
ข้อ 1) ผูก้ ูไ้ ด้กูย้ มื เงินจํานวน
บาท (
) จาก ผูใ้ ห้กู้ และได้รับ
เงินจํานวนดังกล่าวจาก ผูใ้ ห้กู้ โดยถูกต้องครบถ้วนแล้วในวันทําสัญญาฉบับนี
ข้อ 2) ผูก้ ูต้ กลงชําระดอกเบียเงินกูต้ ามข้อ . ให้แก่ ผูใ้ ห้กู้ ในอัตราร้ อยละ
ต่อปี นับตังแต่วนั ทําสัญญานีเป็ นต้นไปจนกว่าผูก้ ูจ้ ะชําระเงินกูค้ ืน
ให้แก่ ผูใ้ ห้กู้ ครบถ้วน
หากผูก้ ูผ้ ิดนัดชําระดอกเบียเป็ นเวลาหนึ งปี นับแต่วนั ครบกําหนดชําระ ผูก้ ูย้ นิ ยอมให้ ผูใ้ ห้กู้ นําจํานวนดอกเบียทีค้างชําระทบเข้ากับเงินต้นกูย้ มื ได้ และ
ยินยอมให้คิดดอกเบียตามอัตราข้างต้น ของจํานวนเงินทีทบเข้ากันนันได้ตงแต่
ั วนั ทีครบกําหนดหนึ งปี เป็ นต้นไป จนกว่าผูก้ ูจ้ ะชําระเงินกูย้ มื และดอกเบียให้แก่ผใู ้ ห้
กูจ้ นครบถ้วน
ข้อ ) หากผูก้ ูค้ า้ งชําระเงินกู้ยืมและดอกเบียตามสัญญานี และมีหนี สิ นทีค้างชําระอีกต่างหากตามกรมธรรม์ประกันภัย มี จาํ นวนรวมกันเท่ากับ หรื อ
มากกว่าจํานวนเงินที เวนคื นเงินสดตามกรมธรรม์เมื อใด ผูก้ ู้ยินยอมให้ถือว่าผูก้ ูไ้ ด้ขอเวนคื นกรมธรรม์ประกันภัยนันแล้ว โดยไม่ตอ้ งแสดงเจตนาขอเวนคื นต่อ
บริ ษทั อีก และยินยอมให้บริ ษทั นําเงินค่าเวนคืนเงินสดทีผูก้ ูม้ ีสิทธิ ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนัน มาหักกลบลบหนีทีผูก้ ูค้ า้ งชําระตามสัญญานี และหนี สิ นทีค้าง
ชําระตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ทนั ที
ข้อ 4) เมื อปรากฎว่า ผูก้ ูถ้ ึ งแก่ กรรมลง หรื อกรมธรรม์ประกันภัยครบกําหนดสัญญา ผูก้ ู้ยินยอมให้บริ ษทั หักเงินกู้และดอกเบียที ผูก้ ูค้ า้ งชําระอยู่ตาม
หนังสื อสัญญากูย้ ืมฉบับนี ออกจากเงินที บริ ษทั จะต้องจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวได้ทนั ที ไม่ว่าหนี สิ นตามหนังสื อสัญญากู้ยืมเงินฉบับนี จะถึ งกําหนด
หรื อไม่ก็ตาม และหากมีหนีสิ นค้างชําระอยูอ่ ีก เป็ นจํานวนเท่าใด ผูก้ ูย้ อมชําระให้บริ ษทั จนครบถ้วนทันที
หนังสื อฉบับนีทําขึน 2 ฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน ผูก้ ูไ้ ด้อ่านและเข้าใจในข้อความในหนังสื อสัญญาโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงเจตนา และเพือเป็ น
หลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื อไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานข้างท้ายสัญญานี คู่สญ
ั ญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ
กรณีทีต้ องปฏิบัติตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริ ษทั ทิพยประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) อาจมีขอ้ ผูกพันหรื อต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย FATCA ในการนีข้าพเจ้า ยินยอมและตกลงให้บริ ษทั สามารถดําเนิ นการ
อย่างหนึ งอย่างใดดังต่อไปนี เพือปฏิบตั ิตามกฎหมาย FATCA นอกจากนี ในกรณี ทีข้าพเจ้ามีสัญชาติอเมริ กนั หรื อมีสถานทีติดต่อ หรื อถินทีอยู่ หรื อทีทํางานหรื อสถานประกอบการในประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า หรื อมี รายได้ที มาจากประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า หรื อตกอยู่ภ ายใต้ห ลักเกณฑ์ หรื อเงื อนไขที ต้องเสี ยภาษี ต ามกฎหมายสหรั ฐ อเมริ ก าหรื อ Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลใดๆ ทีบริ ษทั มีหน้าทีต้องเปิ ดเผยต่อหน่ วยงานภาครัฐในประเทศหรื อต่างประเทศทีกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย FATCA และตกลง
ให้ขอ้ มูลเพิมเติมตามทีบริ ษทั ร้องขอเป็ นหนังสื อภายในระยะเวลาทีกําหนด แจ้งให้บริ ษทั ทราบเกียวกับกรณี มีการเปลียนแปลงสถานะหรื อข้อมูลใดๆ ทีข้าพเจ้าเคยแจ้งไว้กบั บริ ษทั ไว้ก่อนหน้านี
หากสถานะ หรื อข้อมูลทีเปลียนแปลงนันมีความเกียวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริ กา

ผูก้ /ู้ ผูร้ ับโอนสิ ทธิ /ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม
)

ลงชื อ
(

ลงชื อ
(

ลงชื อ
(
พยาน
)

บริ ษทั (ผูใ้ ห้กู)้
)
ลงชื อ
(

ขันตอนการเตรี ยมเอกสาร
.กรอกสัญญากูเ้ งินตามกรมธรรม์ให้ครบถ้วน และลงลายมือชื อผูก้ ู้ พร้อมลงลายมือชื อพยานอย่างน้อย ท่าน ( ฉบับ)
.แนบสําเนาบัตรประชาชนทียังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื อรับรองสําเนาถูกต้อง
.แนบสําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ กรณี ขอรับบริ การโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมลงลายมือชื อรับรองสําเนาถูกต้อง
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พยาน
)

หนัง

ชําระอากรแสตมป์ แล้ ว

หนังสื อสัญญากู้ยืมเงิน
วันที

.

ข้าพเจ้า (ชื อ-นามสกุล)
(ผูเ้ อาประกันภัย/ผูร้ ับโอนสิ ทธิ /ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม)
เลขทีบัตรประชาชน/หนังสื อเดินทาง
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที
.
ทีอยูป่ ั จจุบนั
เบอร์ โทรศัพท์
.
ซึงต่อไปในสัญญานีเรี ยกว่า “ผูก้ ”ู้ ได้ทาํ หนังสื อสัญญากูย้ มื เงินฉบับนีให้ไว้แก่ บริ ษทั ทิพยประกันชี วิต จํากัด (มหาชน) ซึ งต่อไปในสัญญานีเรี ยกว่า “ผูใ้ ห้ก”ู้ เพือ
ยึดถือไว้ ดังมีขอ้ ความต่อไปนี
ข้อ 1) ผูก้ ูไ้ ด้กูย้ มื เงินจํานวน
บาท (
) จาก ผูใ้ ห้กู้ และได้รับ
เงินจํานวนดังกล่าวจาก ผูใ้ ห้กู้ โดยถูกต้องครบถ้วนแล้วในวันทําสัญญาฉบับนี
ข้อ 2) ผูก้ ูต้ กลงชําระดอกเบียเงินกูต้ ามข้อ . ให้แก่ ผูใ้ ห้กู้ ในอัตราร้ อยละ
ต่อปี นับตังแต่วนั ทําสัญญานีเป็ นต้นไปจนกว่าผูก้ ูจ้ ะชําระเงินกูค้ ืน
ให้แก่ ผูใ้ ห้กู้ ครบถ้วน
หากผูก้ ูผ้ ิดนัดชําระดอกเบียเป็ นเวลาหนึ งปี นับแต่วนั ครบกําหนดชําระ ผูก้ ูย้ นิ ยอมให้ ผูใ้ ห้กู้ นําจํานวนดอกเบียทีค้างชําระทบเข้ากับเงินต้นกูย้ มื ได้ และ
ยินยอมให้คิดดอกเบียตามอัตราข้างต้น ของจํานวนเงินทีทบเข้ากันนันได้ตงแต่
ั วนั ทีครบกําหนดหนึ งปี เป็ นต้นไป จนกว่าผูก้ ูจ้ ะชําระเงินกูย้ มื และดอกเบียให้แก่ผใู ้ ห้
กูจ้ นครบถ้วน
ข้อ ) หากผูก้ ูค้ า้ งชําระเงินกู้ยืมและดอกเบียตามสัญญานี และมีหนี สิ นทีค้างชําระอีกต่างหากตามกรมธรรม์ประกันภัย มี จาํ นวนรวมกันเท่ากับ หรื อ
มากกว่าจํานวนเงินที เวนคื นเงินสดตามกรมธรรม์เมื อใด ผูก้ ู้ยินยอมให้ถือว่าผูก้ ูไ้ ด้ขอเวนคื นกรมธรรม์ประกันภัยนันแล้ว โดยไม่ตอ้ งแสดงเจตนาขอเวนคื นต่อ
บริ ษทั อีก และยินยอมให้บริ ษทั นําเงินค่าเวนคืนเงินสดทีผูก้ ูม้ ีสิทธิ ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนัน มาหักกลบลบหนีทีผูก้ ูค้ า้ งชําระตามสัญญานี และหนี สิ นทีค้าง
ชําระตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ทนั ที
ข้อ 4) เมื อปรากฎว่า ผูก้ ูถ้ ึ งแก่ กรรมลง หรื อกรมธรรม์ประกันภัยครบกําหนดสัญญา ผูก้ ู้ยินยอมให้บริ ษทั หักเงินกู้และดอกเบียที ผูก้ ูค้ า้ งชําระอยู่ตาม
หนังสื อสัญญากูย้ ืมฉบับนี ออกจากเงินที บริ ษทั จะต้องจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวได้ทนั ที ไม่ว่าหนี สิ นตามหนังสื อสัญญากู้ยืมเงินฉบับนี จะถึ งกําหนด
หรื อไม่ก็ตาม และหากมีหนีสิ นค้างชําระอยูอ่ ีก เป็ นจํานวนเท่าใด ผูก้ ูย้ อมชําระให้บริ ษทั จนครบถ้วนทันที
หนังสื อฉบับนีทําขึน 2 ฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน ผูก้ ูไ้ ด้อ่านและเข้าใจในข้อความในหนังสื อสัญญาโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงเจตนา และเพือเป็ น
หลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื อไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานข้างท้ายสัญญานี คู่สญ
ั ญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ
กรณีทีต้ องปฏิบัติตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริ ษทั ทิพยประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) อาจมีขอ้ ผูกพันหรื อต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย FATCA ในการนีข้าพเจ้า ยินยอมและตกลงให้บริ ษทั สามารถดําเนิ นการ
อย่างหนึ งอย่างใดดังต่อไปนี เพือปฏิบตั ิตามกฎหมาย FATCA นอกจากนี ในกรณี ทีข้าพเจ้ามีสัญชาติอเมริ กนั หรื อมีสถานทีติดต่อ หรื อถินทีอยู่ หรื อทีทํางานหรื อสถานประกอบการในประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า หรื อมี รายได้ที มาจากประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า หรื อตกอยู่ภ ายใต้ห ลักเกณฑ์ หรื อเงื อนไขที ต้องเสี ยภาษี ต ามกฎหมายสหรั ฐ อเมริ ก าหรื อ Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลใดๆ ทีบริ ษทั มีหน้าทีต้องเปิ ดเผยต่อหน่ วยงานภาครัฐในประเทศหรื อต่างประเทศทีกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย FATCA และตกลง
ให้ขอ้ มูลเพิมเติมตามทีบริ ษทั ร้องขอเป็ นหนังสื อภายในระยะเวลาทีกําหนด แจ้งให้บริ ษทั ทราบเกียวกับกรณี มีการเปลียนแปลงสถานะหรื อข้อมูลใดๆ ทีข้าพเจ้าเคยแจ้งไว้กบั บริ ษทั ไว้ก่อนหน้านี
หากสถานะ หรื อข้อมูลทีเปลียนแปลงนันมีความเกียวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริ กา
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