เรือง

การเปิ ดบัญชีเงินฝากประจําเพือรองรับโครงการ Agency Security Fund (ประเภท 36 เดือน)

ตามทีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด(มหาชน) ได้รบั ความไว้วางใจจาก บริษัท เอไอเอ จํากัด ร่วมกันจัดโครงการ Agency
Security Fund หรือบัญชีเงินฝากประจํา 36 เดือน สําหรับตัวแทนประกันชีวิต “กลุ่มตัวแทนชั>นยอด” “ผูบ้ ริหารหน่วย” และ “
กลุ่มเจ้าของสํานักงานทียืนจดภาษี รายได้40(8) หรือ Tax Fund” โดยมีวตั ถุประสงค์เพิมผลประโยชน์ให้แก่ตวั แทนกลุ่มดังกล่าว
จากดอกเบีย> พิเศษเงินฝากประจํา 36 เดือน ความทราบแล้วนัน>
ทัง> นี > เพือให้บริษัทสามารถนําฝากผลประโยชน์ให้แก่ทา่ นได้ตามเงือนไข จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเปิ ดบัญชีเงินฝากประจํา
เพือรองรับการนําฝากผลประโยชน์จากบริษัท และติดต่อยืนเอกสารขอเปิ ดบัญชีได้ที ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ทุก
สาขา หรือสาขาสุรวงศ์(ผูเ้ ปิ ดบัญชี) และโปรดจัดเตรียมเอกสารประกอบในการเปิ ดบัญชี(รับรองสําเนาถูกต้อง) ดังนี:> 1.จดหมายแจ้งเปิ ดบัญชีจากธนาคาร(ฉบับนี)> (ต้นฉบับหรือสําเนา)
2.บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง (ไม่หมดอายุ)
3.สําเนาใบเปลียนแปลงชือ / นามสกุล (ถ้ามี)
4.สําเนาทะเบียนบ้าน
หรือ หนังสือเดินทาง
หรือ หนังสือรับรองการเป็ นลูกจ้างหรือพนักงานของรัฐหรือข้าราชการหรือชือเรียกอย่างอืน (ถ้ามี) ทีออกโดยหน่วยงาน
ราชการทีเป็ นต้นสังกัด
หรือ บัตรแสดงตนอืนๆ ทีหน่วยงานของรัฐออกให้ เช่น บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ
ใบอนุญาติขบั ขี บัตรประกันสังคม (หรือใบแทน) เป็ นต้น
โดยให้นาํ เอกสารตัวจริงมาแสดงด้วย
5.บันทึกคํายินยอม (ลงนามในช่อง ผูบ้ ริหารตัวแทน)
6.หนังสือแสดงความประสงค์อายัดบัญชีเงินฝาก (ลงนามในช่องผูบ้ ริหารตัวแทน)
หมายเหตุ : - กรณีเ อกสารไม่ค รบถ้วน หรือ ไม่ถ ูก ต้อ ง จะไม่ส ามารถเปิ ดบัญชีไ ด้
-กรณีท บี& ัต รประจําตัวประชาชนตรวจสอบผ่านเครื&อ ง EDC ไม่ไ ด้ และตรวจสอบกับ ระบบการตรวจสอบ
ทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ข องหน่ว ยงานภาครัฐ (DOPA) ไม่ไ ด้ จะไม่ส ามารถเปิ ดบัญชีไ ด้
-ตัว แทนจะไม่ไ ด้ร ับ สมุด บัญชีก ลับ ไป ฝ่ ายบริก ารข้อ มูล และบริห ารบุค ลากรสาขา จะส่งไปให้บ ริษัท เอไอเอ
เป็ นผู้เ ก็บ รัก ษาตามเงื&อ นไข

จึงเรียนมาเพือโปรดให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณในความสนับสนุนด้วยดีเสมอมา
ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ติดต่อสอบถาม : เจ้าหน้าที AIA โปรดติดต่อผ่านช่องทาง email : th.ds-fc@aia.com
พิมพ์เอกสารวันที : 17 พฤศจิกายน 2564
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*** สําหรับ เจ้าหน้าทีธ& นาคารเท่านั<น ***
1. ตามระเบียบที ว.72 /2559 ลงวันที 12 เมษายน 2559 เรือง “ การให้บริการบริษัท เอไอเอ จํากัด (AIA)“
2. สาขาห้ามเปิ ดบัญชีจ ริง เพียงแค่ตรวจสอบเอกสารลูกค้าให้ครบถ้วน ให้ลกู ค้ากรอกใบคําขอเปิ ดบัญชีเงินฝากและคําขอใช้บริการ
(ประเภท Fix 36 เดือน), เอกสารแบบแจ้งสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั /ไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั (FATCA),หนังสือแสดงความประสงค์อายัด
บัญชีเงินฝากเพือใช้เป็ นประกันตามภาระเงือนไข และรวบรวมเอกสารทัง> หมดตามข้อ1-6 พร้อมใบนําส่ง จัดส่งไปที
ฝ่ ายบริการข้อมูล และบริหารบุคลากรสาขา ชัน> 23 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เลขที 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. 10100 (โทร 02 2962000 ต่อ 83456 กด 1 กด 1) ใส่วงเล็บมุมซอง “Agency Security Fund”
3. ให้ตรวจสอบชือ สกุล จากระบบ RM ให้ถกู ต้องตรงกับเอกสารแสดงตน หากลูกค้ามีการเปลียนชือ นามสกุล ให้ขอเอกสารเปลียนชือ นามสกุล
4. เอกสารการเปิ ดบัญชีทกุ ฉบับ ไม่ต อ้ งลงวัน ที&
5. สาขาลงนามในช่อง “ผูร้ บั เปิ ดบัญชี” และ “ผูต้ รวจเอกสาร” สําหรับใบคําขอเปิ ดบัญชี
6. สาขาลงนามในช่อง “พยาน” 1 คน ของเอกสารข้อ5. (บันทึกคํายินยอม)
7. เอกสารประกอบข้อ 5-6 สามารถพิมพ์ได้จากระเบียบ (ว.72/2559)
8. สาขา ไม่ตอ้ งเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือ จํานวนเงินใดๆ จากลูกค้า
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บันทึกคํายินยอม
ที..................................................................
...................................................................
วันที.............................................................
โดยทีข้าพเจ้า........................................................................ได้เปิ ดบัญชีเงินฝากประเภท......................................
บัญชีเลขที..................................................ไว้กบั ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขา..............................................
(“ธนาคาร”) นัน> ข้าพเจ้าซึงเป็ นผูบ้ ริหารตัวแทน/ผูบ้ ริหารฝ่ ายขายของ..................................................................(ซึงต่อไปนี >
จะเรียกว่า “บริษัท” ) ปฏิบตั ิงานในฐานะผูบ้ ริหารตัวแทน/ผูบ้ ริหารฝ่ ายขาย ตกลงยินยอมมอบสมุดบัญชีเงินฝากดังกล่าวให้แก่
บริษัทยึดถือไว้เพือประกันความรับผิดและชดใช้คา่ เสียหายซึงบริษทั ได้รบั อันเนืองมาจากการปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าและบุคคลที
อยู่ภายใต้สายงานของข้าพเจ้า ทัง> นีต> ลอดเวลาทีบริษัทยังคงยึดถือสมุดบัญชีเงินฝากไว้ เพือเป็ นประกันความเสียหายอยู่
ข้าพเจ้าขอสละสิทธิและตกลงจะไม่ใช้สิทธิเบิกถอนเงินฝากและดอกเบีย> ในบัญชีเงินฝากโดยเด็ดขาด พร้อมทัง> ยินยอมให้บริษัท
หรือบุคคลทีบริษัทมอบหมายมีสทิ ธิดาํ เนินการให้ธนาคารเบิกถอนเงินฝากและดอกเบีย> ในบัญชีเงินฝากได้ เพือนําไปชดใช้ความ
เสียหายซึงบริษัทได้รบั การปฏิบตั งิ านผิดเงือนไขอันเนืองมาจากการกระทําของข้าพเจ้าและบุคคลทีอยู่ภายใต้สายงานของข้าพเจ้า
ในระหว่างทีปฏิบตั ิงานเป็ นผูบ้ ริหารตัวแทน/ผูบ้ ริหารฝ่ ายขายของบริษัท รวมทัง> ถ้าข้าพเจ้าหรือบุคคลทีอยู่ภายใต้สายงานของ
ข้าพเจ้ามีหนีส> ินใด ๆ หรือได้กระทําการหรือละเว้นการกระทําใด ๆ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท หรือทํา
ให้บริษัทต้องรับผิดชอบต่อบุคคลอืน ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทสามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวเพือนําไปหักกลบลบ
หนีส> ินทีข้าพเจ้าหรือบุคคลทีอยู่ภายใต้สายงานของข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษัทได้ทนั ทีรวมทัง> อุปกรณ์แห่งหนี > โดยไม่จาํ เป็ นทีจะต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่หากข้าพเจ้าพ้นสภาพการเป็ นผูบ้ ริหารตัวแทน/ผูบ้ ริหารฝ่ ายขายของบริษทั แล้วโดยไม่ได้กระทําความ
เสียหายใด ๆ แก่บริษัท บริษัทจะต้องคืนสมุดคู่ฝากให้ขา้ พเจ้าและมีหนังสือแจ้งให้ธนาคารทราบถึงการหมดภาระเป็ นประกันของ
เงินฝากจํานวนดังกล่าว โดยถือว่าข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีสิทธิในเงินฝากนัน> พร้อมดอกเบีย> (ถ้ามี) และมีอาํ นาจเบิกถอนเงินจากบัญชี
เงินฝากดังกล่าวได้นบั แต่นนั>
ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความในบันทึกฉบับนีโ> ดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน ณ วันเดือนปี ทีระบุ
ข้างต้น
ลายมือชือ......................................................(เจ้าของบัญชีเงินฝาก)
(......................................................)
ลายมือชือ......................................................พยาน
(......................................................)
ลายมือชือ......................................................พยาน
(......................................................)
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หนังสือ แสดงความประสงค์อ ายัด บัญชีเ งิน ฝากเพื&อ ใช้เ ป็ นประกัน ตามภาระเงือ& นไข
ที ..................................................
….................................................
วันที ..............................................
เรียน ผูจ้ ดั การธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
สาขา ............................................................
ตามทีข้าพเจ้า.......................................................................ได้ให้ความยินยอมไว้แก่...................................(”บริษัท”)
ตามบันทึกคํายินยอมฉบับลงวันที...............................................................................ดังนัน> เพือให้เป็ นไปตามความประสงค์
ข้าพเจ้าและบริษัทจึงมีหนังสือแจ้งมายังธนาคารเพือให้ธนาคารดําเนินการอายัดสิทธิเบิกถอนเงินฝากและดอกเบีย> ในบัญชีเงินฝาก
ดังกล่าวของข้าพเจ้านับตัง> แต่วนั ที.............................................................เป็ นต้นไป จนกว่าบริษัทจะได้มีหนังสือแจ้งขอยกเลิก
การอายัดดังกล่าว และหากเมือบริษัทแจ้งแสดงหลักฐานความเสียหายทีได้รบั หรือการผิดเงือนไขต่อบริษัท อันเนืองมาจาก
การกระทําของข้าพเจ้าหรือบุคคลทีอยู่ภายใต้สายงานของข้าพเจ้าในระหว่างทีได้ปฏิบตั งิ านเป็ นผูบ้ ริหารตัวแทน/ผูบ้ ริหารฝ่ ายขาย
ของบริษัทแก่ธนาคารแล้วข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท หรือบุคคลทีบริษัทมอบหมายมีสิทธิดาํ เนินการให้ธนาคารถอนการอายัด และ
เบิกถอนเงินในบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้าได้ทงั> เงินต้นและดอกเบีย> ทัง> หมดและปิ ดบัญชี เพือคืนเงินแก่บริษัทโดย
ไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบก่อนแต่อย่างใด
ขอแสดงความนับถือ
ลายมือชือ............................................................(เจ้าของบัญชีเงินฝาก)
(..........................................................)
ลายมือชือ............................................................บริษัท
(...........................................................)
ตําแหน่ง................................................
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