บริ ษัท เอไอเอ จำกัด
สั ญญำกู้เงิน
พร้ อมทั้งกำรโอนสิ ทธิแห่ งกรมธรรม์ และข้ อตกลงเกีย่ วกับดอกเบีย้

ชำระอำกรแล้ว

เขียนที่……………………………………………………………..
วันที่………….เดือน……………….………………..พ.ศ…………......……
กรมธรรม์เลขที่………………………….ผูเ้ อาประกันภัย……………………………………….เลขประจาตัวประชาชน (หรื อเลขที่หนังสื อเดินทาง) ……………………..……...…
โทรศัพท์……………………………………….……………โทรศัพท์มือถือ……………………………………….……………อีเมล............................................................................
เพือ่ ตอบแทนในกำรให้ ก้ เู งิน

 เต็มวงเงินสูงสุดที่ได้รับอนุมตั ิจากบริ ษทั  ตามจานวนเงินที่ระบุ(ตัวเลข).............................จานวน(ตัวหนังสื อ) ..........................................................................
โดย บริษทั เอไอเอ จำกัด ซึ่งได้รับไว้ โดยถูกต้ องแล้ ว
ผูล้ งนามข้างท้ายนี้ ตกลงจานา และโอนกรมธรรม์ที่ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ พร้อมทั้งบรรดาสิ ทธิ กรรมสิ ทธิ์ และส่ วนได้เสี ยตามกรมธรรม์น้ นั ทั้งสิ้ น ให้แก่บริ ษทั
ดังกล่าว (เพื่อเป็ นหลักประกันทั้งสิ้นสาหรับเงินกูด้ งั กล่าว) ทั้งนี้ รวมตลอดถึงบรรดาเงินทั้งสิ้ นอันอาจพึงจ่ายตามกรมธรรม์น้ นั ด้วย และผูล้ งนามข้างท้ายนี้ ขอรับรอง
ในความสมบูรณ์ถูกต้องของการจานาและการโอนสิ ทธิ น้ ี และผู้ลงนำมข้ ำงท้ ำยนีข้ อให้ สัญญำดังจะกล่ ำวต่ อไปนี้
การกูเ้ งินดังกล่าวจะต้องเสี ยดอกเบี้ยในอัตราตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์เลขที่ดงั กล่าวข้างต้นหรื อกว่านั้นเมื่อได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนประกันชี วิต โดยชาระให้ในวันครบรอบปี ของกรมธรรม์แต่ละปี จนกว่าจะได้ชาระเงินกูน้ ้ นั คืน และถ้าดอกเบี้ยในเงินที่กนู้ ้ ีมิได้ชาระเมื่อถึงกาหนดก็ให้นา
ดอกเบี้ยนั้นรวมเข้ากับเงินกูแ้ ละจะต้องเสี ยดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันและด้วยเงื่อนไขอย่างเดียวกัน การชาระดอกเบี้ยและเงินต้นจะต้องกระทา ณ ที่ที่ชาระเบี้ย
ประกันอันต้องชาระตามกรมธรรม์เท่านั้น การชาระดอกเบี้ยและเงินต้นจะต้องมีใบเสร็ จรับเงินอันเป็ นทางการของบริ ษทั ที่เซ็นรับโดยผูร้ ับมอบหมายจากบริ ษทั ให้
เซ็นในใบเสร็ จรับเงินเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ดงั กล่าวเท่านั้น
การกูเ้ งินครั้งนี้ จะได้นารวมเข้ากับหนี้สินใดๆ ที่ยงั ค้างชาระอยูก่ บั บริ ษทั ถ้าเป็ นความประสงค์ของบริ ษทั บริ ษทั จะนาเอาเงินที่กูน้ ้ ีไปชาระเบี้ยประกัน
ใดๆ ที่ยงั มิได้ชาระซึ่งถึงกาหนดชาระก่อนวันครบรอบปี ของกรมธรรม์รอบต่อไปด้วยก็ได้ หนี้สินใดๆ ที่คา้ งชาระแก่บริ ษทั เพิ่มเติมอันเกิดขึ้นภายใต้บทบัญญัติของ
กรมธรรม์ดงั กล่าวหรื อของสัญญากูฉ้ บับนี้ จะกลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงินกูด้ ว้ ย
ถ้าและเมื่อใดที่ยอดหนี้ สินในกรมธรรม์ดงั กล่าว รวมทั้งดอกเบี้ยที่ครบกาหนดหรื อที่สะสมกันไว้ มีจานวนเท่ากับหรื อมากกว่ามูลค่าเงินสดเพื่อการ
เวนคืนกรมธรรม์น้ นั ในเวลานั้นแล้วกรมธรรม์ดงั กล่าวจะสิ้ นอายุและตกเป็ นโมฆะ ณ เวลาตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ดงั กล่าวสาหรับในกรณี เช่นนั้น ใน
กรณี ที่กรมธรรม์ไม่มีขอ้ กาหนดว่าด้วยโมฆะกรรม เมื่อยอดหนี้ สินรวมทั้งดอกเบี้ยมีจานวนเท่ากับหรื อมากกว่ามูลค่าเงินสดเพื่อการเวนคืนกรมธรรม์ดงั กล่าวจะสิ้ น
อายุและตกเป็ นโมฆะภายหลัง 31 วันนับแต่วนั ที่ได้มีการแจ้งให้ทราบแล้ว
การบอกกล่าวใดที่เกี่ยวข้องกับการกูน้ ้ ีที่ได้ส่งทางไปรษณี ยไ์ ปยังตาบลที่อยูท่ างไปรษณี ยข์ องผูเ้ อาประกันที่ทราบครั้งสุ ดท้าย และของผูร้ ับโอนซึ่ งบริ ษทั
มีหลักฐานอยู่ จะถือว่าได้มีการบอกกล่าวโดยชอบแล้ว
โดยนัยแห่งการกูด้ งั กล่าวนี้ บริ ษทั ดังกล่าวย่อมมีสิทธิ เป็ นอันดับแรกเหนื อกรมธรรม์ดงั กล่าว และยอดหนี้สินทั้งมวลรวมทั้งดอกเบี้ยที่ครบกาหนดชาระ
หรื อที่สะสมกันไว้น้ นั บริ ษทั จะต้องได้ชาระจากกรมธรรม์ดงั กล่าวเป็ นอันดับแรก
ลงชื่อ..............................................................................................พยาน
ที่อยู.่ .........................................................................................................
ลงชื่อ..............................................................................................พยาน
ที่อยู.่ .........................................................................................................

ลงชื่อ..................................................................................ผูเ้ อาประกันภัย
ลงชื่อ..............................................................................................................
ผูร้ ับโอนหรื อเจ้าของกรมธรรม์ซ่ ึ งมิใช่ ผเู ้ อาประกัน (ถ้ามี)
“นี่คอื สั ญญำกู้เงินตำมกรมธรรม์ ”

กำรยินยอมขอรับเงินกู้ตำมกรมธรรม์ หรือ ผลประโยชน์ ตำมกรมธรรม์ ผ่ำนบัญชีธนำคำร (AIAPAY)
โดยจากนี้ ไปขอให้บริ ษทั เอไอเอ จากัด นาเงินกู้ หรื อ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นตามกรมธรรม์ดงั กล่าว เข้าบัญชีธนาคารของข้าพเจ้า ตามที่ระบุดงั ต่อไปนี้
 บัญชีพร้อมเพย์ ที่สมัครโดยใช้เลขที่บตั รประชาชนของผูเ้ อาประกันภัยเลขที่.......................................................................... (แนบสาเนาบัตรประชาชน) หรื อ
 บัญชีธนาคาร (แนบสาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร) ชื่อธนาคาร.......................................ชื่อบัญชี ......................................................เลขที่ ..................................................
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริ ษทั เอไอเอ จากัดและ/หรื อธนาคารที่ขา้ พเจ้าได้แจ้งความจานงขอรับบริ การข้างต้น ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และ/หรื อ ใช้หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลเลขที่บญั ชีและชื่อบัญชีของข้าพเจ้าที่มอบแก่บริ ษทั เอไอเอ จากัด เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของข้าพเจ้า และยินยอมให้เอไอเอ บันทึกปรับปรุ ง
ข้อมูลเบอร์ ติดต่อ และอีเมลเพื่อใช้ในการติดต่อสื่ อสารครั้งต่อไป ทั้งนี้เงื่อนไขการขอรับเงินกู้ ตามกรมธรรม์หรื อ ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผา่ นบัญชี พร้อมเพย์
หรื อธนาคาร เป็ นไปตามที่เอไอเอกาหนด
ลงชื่อ................................................................................................... ลงชื่อ............................................................................ ลงชื่อ............................................................................
เจ้าของกรมธรรม์ประกันภัย/เจ้าของบัญชี
พยาน
พยาน

