สั ญญากู้เงินตามสิ ทธิกรมธรรม์

ชําระอากรแสตมป์ แล้ว

สัญญาประกันภัยเลขที...............................................จํานวนเงินทีก.ู้ ................................................................................................................
ชือ – สกุล ...................................................................................................................................ผูเ้ อาประกันภัย/ ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมหรื อ
ผูป้ กครองทีชอบด้วยกฎหมายของผูเ้ อาประกันภัย
ซึ งต่อไปในสัญญานี1 จะเรี ยกว่า “ผูก้ ”ู้ ขอทําหนังสื อสัญญากูเ้ งินฉบับนี1 ให้ไว้แก่ บริ ษทั เมืองไทยประกันชี วิต จํากัด (มหาชน) ซึ งต่อไป
ในสัญญานี1จะเรี ยกว่า “ผูใ้ ห้ก”ู้ เพือเป็ นหลักฐานว่า
ข้อ 1. ผูก้ ไู้ ด้กเู้ งิ นตามสิ ทธิ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นของผูก้ ซู้  ึ งได้ทาํ สัญญาประกันภัยไว้กบั ผูใ้ ห้กู้ จากผูใ้ ห้กูไ้ ปเป็ นเงิ น
จํานวนตามทีระบุไว้ขา้ งต้น โดยโอนประโยชน์แห่งกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นการประกันหนี1กยู้ ืม
อนึง ผูก้ ตู้ กลงชําระค่าอากรแสตมป์ ตามจํานวนทีกฎหมายกําหนด โดยผูก้ ยู้ ินยอมให้ผใู ้ ห้กหู้ กั เงินค่าอากรแสตมป์ ทีตอ้ งชําระนี1 ออกจาก
จํานวนเงินกูท้ ีระบุไว้ขา้ งต้นได้
ข้อ 2. ผูก้ ตู้ กลงชําระดอกเบี1ยทบต้นตามอัตราและเงือนไขทีได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย จนกว่าผูก้ จู้ ะได้ชาํ ระคืนเงินกูใ้ ห้แก่ผใู ้ ห้กู้
เสร็ จสิ1 น หากมีดอกเบี1ยค้างชําระไม่นอ้ ยกว่าหนึงปี นับแต่วนั กูเ้ งิน ผูก้ ตู้ กลงยินยอมให้ผใู ้ ห้กนู้ าํ จํานวนดอกเบี1ยทีคา้ งชําระดังกล่าวนั1น ทบเข้ากับ
ต้นเงินกูท้ ีคา้ งชําระ และผูก้ ยู้ ินยอมเสี ยดอกเบี1ยในจํานวนเงินทีทบเข้ากันนั1น
ข้อ 3. ผูก้ ตู้ กลงว่า หากผูก้ ยู้ งั ชําระคื นหนี1 เงินต้นและดอกเบี1ยไม่ครบถ้วน หากเกิดสิ ทธิ เรี ยกร้องตามเงื อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยหรื อ
กรมธรรม์ประกันภัยต้องสิ1 นสุ ดลงไม่ว่าด้วยกรณี ใดๆ และ เป็ นเหตุให้ผกู ้ หู้ รื อผูร้ ับประโยชน์ของผูก้ มู้ ีสิทธิ ทีจะได้รับเงินผลประโยชน์ตาม
เงือนไขของกรมธรรม์ประกันภัยจากผูใ้ ห้กู้ ผูก้ ยู้ ินยอมให้ผใู ้ ห้กนู้ าํ เงินผลประโยชน์ตามเงื อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยทีผใู ้ ห้กจู้ ะพึงต้อง
ชําระให้แก่ผกู ้ หู้ รื อผูร้ ับประโยชน์ของผูก้ ู้ มาหักชําระหนี1เงินกูต้ ามสิ ทธิ กรมธรรม์ ดอกเบี1ยทีคา้ งชําระ และหนี1สินอืนใดทีผกู ้ ตู้ อ้ งชําระแก่ผใู ้ ห้กไู้ ด้
ก่อน ไม่ว่าหนี1 เงิ นกูต้ ามสิ ทธิ กรมธรรม์ ดอกเบี1 ยที คา้ งชําระ และหนี1 สินอืนๆ นั1น จะถึงกําหนดชําระแล้วหรื อไม่ก็ตาม และผูก้ ูห้ รื อผูร้ ั บ
ประโยชน์ของผูก้ ูจ้ ะมีสิทธิ ได้รับเงินผลประโยชน์ตามสิ ทธิ กรมธรรม์ประกันภัยจากผูใ้ ห้กู้ ตามจํานวนเงินที เหลือจากการหักหนี1 สินต่างๆ
ดังกล่าวแล้วเท่านั1น แต่หากจํานวนเงินผลประโยชน์ทีจะพึงมีสิทธิ ได้รับตามเงือนไขของกรมธรรม์ประกันภัย มีไม่พอหักชําระหนี1 เงินกูต้ ามสิ ทธิ
กรมธรรม์ ดอกเบี1 ยที คา้ งชําระและหนี1 สินอื นๆ ผูก้ ูห้ รื อ ผูร้ ั บประโยชน์ของผูก้ ูก้ ็จะไม่มีสิ ทธิ ได้รับเงิ นผลประโยชน์ตามสิ ทธิ กรมธรรม์
ประกันภัยจากผูใ้ ห้กแู้ ต่อย่างใด
ข้อ 4. ผูก้ จู้ ะชําระต้นเงินกูแ้ ละดอกเบี1ยตามสัญญาในเวลาใดเวลาหนึ งก็ได้ ถ้าผูก้ ไู้ ด้ชาํ ระต้นเงินกูแ้ ละดอกเบี1ยตามสัญญา คืนแก่ผใู ้ ห้กู้
เสร็ จสิ1 นแล้ว สัญญากูเ้ งินฉบับนี1เป็ นอันยกเลิกกันทันที
ข้อ 5. ผูก้ ตู้ กลงว่า เมือใดเงินกูย้ ืมและดอกเบี1 ยทีคา้ งชําระมีมูลค่ามากกว่าเงิ นค่าเวนคื นกรมธรรม์ในขณะนั1น กรมธรรม์ประกันภัย
จะสิ1 นผลบังคับทันที
ผูก้ ไู้ ด้รับทราบและเข้าใจข้อความในสัญญานี1โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน
ณ วันที...................... เดือน............................................. พ.ศ.............................
ลงชือ.......................................................................... ผูก้ ู้
(........................................................................)
ลงชือ............................................................................ พยาน
(........................................................................)
ลงชือ............................................................................ พยาน
(........................................................................)

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.......................................................................
บริ ษทั ฯ จะบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ดงั กล่าว เพือใช้ในการติดต่อ และแจ้งสิ ทธิประโยชน์
จนกว่าจะได้รับแจ้งการเปลียนแปลงจากท่าน และสงวนสิ ทธิแจ้งข้อมูลผ่านหมายเลขโทรศัพท์
เพียง 1 หมายเลขเท่านั1น
โปรดระบุความประสงค์  บันทึกหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะเลขทีสัญญาประกันภัยทีระบุขา้ งต้น
 บันทึกหมายเลขโทรศัพท์สาํ หรับทุกสัญญาประกันภัยของท่าน
ทั1งนี1 หากท่านไม่ระบุ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิบนั ทึกหมายเลขโทรศัพท์ดงั กล่าวสําหรับทุกสัญญา
ประกันภัย

หมายเหตุ กรณี ผมู ้ าติดต่อขอกูม้ ิใช่ผเู ้ อาประกันภัย โปรดระบุ ชือ............................................... นามสกุล................................................
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ...............................................................
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