เรื่ อง

การเปิ ดบัญชีเงินฝากประจาเพื่อรองรับโครงการ Agency Security Fund (ประเภท 36 เดือน)

ตามที่ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด(มหาชน) ได้ รับความไว้ วางใจจาก บริ ษัท เอไอเอ จากัด ร่วมกันจัดโครงการ Agency
Security Fund หรื อบัญชีเงินฝากประจา 36 เดือน สาหรับตัวแทนประกันชีวิต “กลุม่ ตัวแทนชันยอด”
้
“ผู้บริ หารหน่วย” และ “
กลุม่ เจ้ าของสานักงานที่ยื่นจดภาษี รายได้ 40(8) หรื อ Tax Fund” โดยมีวตั ถุประสงค์เพิ่มผลประโยชน์ให้ แก่ตวั แทนกลุม่ ดังกล่าว
จากดอกเบี ้ยพิเศษเงินฝากประจา 36 เดือน ความทราบแล้ วนัน้
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ บริษัทสามารถนาฝากผลประโยชน์ให้ แก่ทา่ นได้ ตามเงื่อนไข จึงใคร่ขอเรี ยนเชิญท่านเปิ ดบัญชีเงินฝากประจา
เพื่อรองรับการนาฝากผลประโยชน์จากบริษัท และติดต่อยื่นเอกสารขอเปิ ดบัญชีได้ ที่ ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด(มหาชน) ทุก
สาขา หรื อสาขาสุรวงศ์(ผู้เปิ ดบัญชี) และโปรดจัดเตรี ยมเอกสารประกอบในการเปิ ดบัญชี(รับรองสาเนาถูกต้ อง) ดังนี ้:1.จดหมายแจ้ งเปิ ดบัญชีจากธนาคาร(ฉบับนี ้) (ต้ นฉบับหรื อสาเนา)
2.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ไม่หมดอายุ)
3.สาเนาใบเปลีย่ นแปลงชื่อ / นามสกุล (ถ้ ามี)
4.สาเนาทะเบียนบ้ าน
หรื อ หนังสือเดินทาง
หรื อ หนังสือรับรองจากนายจ้ างหรื อหน่วยงานราชการที่เป็ นต้ นสังกัด
หรื อ หนังสือ (Notice) ที่ยืนยันจากนิติบคุ คล
หรื อ เอกสารการจ่ายค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ
หรื อ บัตรแสดงตนอื่นๆ ที่หน่วยงานของรัฐออกให้ เช่น บัตรข้ าราชการ บัตรพนักงานของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ
ใบอนุญาติขบั ขี่
โดยให้ นาเอกสารตัวจริ งมาแสดงด้ วย
5.บันทึกคายินยอม (ลงนามในช่อง ผู้บริ หารตัวแทน) (down load จากทาง Website AIA / ขอรับได้ ท่ สี าขา)
6.หนังสือแสดงความประสงค์อายัดบัญชีเงินฝาก (ลงนามในช่องผู้บริ หารตัวแทน)
( down load จากทาง Website AIA / ขอรับได้ ท่สี าขา)

หมายเหตุ : - กรณีเอกสารไม่ ครบถ้ วน หรือไม่ ถกู ต้ อง จะไม่ สามารถเปิ ดบัญชีได้
- ตัวแทนจะไม่ ได้ รับสมุดบัญชีกลับไป ฝ่ ายบริการข้ อมูล และบริ หารบุคลากรสาขา จะส่ งไปให้ บริ ษัท เอไอเอ
เป็ นผู้เก็บรักษาตามเงื่อนไข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณในความสนับสนุนด้ วยดีเสมอมา
ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
ติดต่อสอบถาม : เจ้ าหน้ าที่ AIA โปรดติดต่อผ่านช่องทาง email : th.dami-financial-payment@aia.com
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*** สาหรับเจ้ าหน้ าที่ธนาคารเท่ านัน้ ***
1. ตามระเบียบที่ ว.72 /2559 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 เรื่ อง “ การให้ บริการบริษัท เอไอเอ จากัด (AIA)“
2. สาขาห้ ามเปิ ดบัญชีจริง เพียงแค่ตรวจสอบเอกสารลูกค้ าให้ ครบถ้ วน ให้ ลกู ค้ ากรอกใบคาขอเปิ ดบัญชีเงินฝากและคาขอใช้ บริการ
(ประเภท Fix 36 เดือน), เอกสารแบบแจ้ งสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั /ไม่เป็ นบุคคลอเมริกนั (FATCA),หนังสือแสดงความประสงค์อายัด
บัญชีเงินฝากเพื่อใช้ เป็ นประกันตามภาระเงื่อนไข และรวบรวมเอกสารทังหมดตามข้
้
อ1-6 พร้ อมใบนาส่ง จัดส่งไปที่
ฝ่ ายบริการข้ อมูล และบริหารบุคลากรสาขา ชัน้ 23 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กทม. 10100 (โทร 02 2962000 ต่อ 83456 กด 1 กด 1) ใส่วงเล็บมุมซอง “Agency Security Fund”
3. ให้ ตรวจสอบชื่อ สกุล จากระบบ RM ให้ ถกู ต้ องตรงกับเอกสารแสดงตน หากลูกค้ ามีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ให้ ขอเอกสารเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
4. เอกสารการเปิ ดบัญชีทกุ ฉบับ ไม่ ต้องลงวันที่
5. สาขาลงนามในช่อง “ผู้รับเปิ ดบัญชี” และ “ผู้ตรวจเอกสาร” สาหรับใบคาขอเปิ ดบัญชี
6. สาขาลงนามในช่อง “พยาน” 1 คน ของเอกสารข้ อ5. (บันทึกคายินยอม)
7. เอกสารประกอบข้ อ 5-6 สามารถพิมพ์ได้ จากระเบียบ (ว.72/2559)
8. สาขา ไม่ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือ จานวนเงินใดๆ จากลูกค้ า
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บันทึกคายินยอม
ที่..................................................................
...................................................................
วันที่.............................................................
โดยที่ข้าพเจ้ า........................................................................ได้ เปิ ดบัญชีเงินฝากประเภท......................................
บัญชีเลขที่..................................................ไว้ กบั ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขา..............................................
(“ธนาคาร”) นัน้ ข้ าพเจ้ าซึง่ เป็ นผู้บริ หารตัวแทน/ผู้บริ หารฝ่ ายขายของ..................................................................(ซึง่ ต่อไปนี ้
จะเรี ยกว่า “บริ ษัท” ) ปฏิบตั ิงานในฐานะผู้บริ หารตัวแทน/ผู้บริ หารฝ่ ายขาย ตกลงยินยอมมอบสมุดบัญชีเงินฝากดังกล่าวให้ แก่
บริ ษัทยึดถือไว้ เพื่อประกันความรับผิดและชดใช้ คา่ เสียหายซึง่ บริ ษัทได้ รับอันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิงานของข้ าพเจ้ าและบุคคลที่
อยูภ่ ายใต้ สายงานของข้ าพเจ้ า ทังนี
้ ้ตลอดเวลาที่บริ ษัทยังคงยึดถือสมุดบัญชีเงินฝากไว้ เพื่อเป็ นประกันความเสียหายอยู่
ข้ าพเจ้ าขอสละสิทธิและตกลงจะไม่ใช้ สทิ ธิเบิกถอนเงินฝากและดอกเบี ้ยในบัญชีเงินฝากโดยเด็ดขาด พร้ อมทังยิ
้ นยอมให้ บริ ษัท
หรื อบุคคลที่บริ ษัทมอบหมายมีสทิ ธิดาเนินการให้ ธนาคารเบิกถอนเงินฝากและดอกเบี ้ยในบัญชีเงินฝากได้ เพื่อนาไปชดใช้ ความ
เสียหายซึง่ บริษัทได้ รับการปฏิบตั งิ านผิดเงื่อนไขอันเนื่องมาจากการกระทาของข้ าพเจ้ าและบุคคลทีอ่ ยูภ่ ายใต้ สายงานของข้ าพเจ้ า
ในระหว่างที่ปฏิบตั ิงานเป็ นผู้บริ หารตัวแทน/ผู้บริ หารฝ่ ายขายของบริ ษัท รวมทัง้ ถ้ าข้ าพเจ้ าหรื อบุคคลที่อยูภ่ ายใต้ สายงานของ
ข้ าพเจ้ ามีหนี ้สินใด ๆ หรื อได้ กระทาการหรื อละเว้ นการกระทาใด ๆ ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ อันก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัท หรื อทา
ให้ บริ ษัทต้ องรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริษัทสามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวเพื่อนาไปหักกลบลบ
หนี ้สินที่ข้าพเจ้ าหรื อบุคคลที่อยูภ่ ายใต้ สายงานของข้ าพเจ้ ามีอยูก่ บั บริ ษัทได้ ทนั ทีรวมทังอุ
้ ปกรณ์แห่งหนี ้ โดยไม่จาเป็ นที่จะต้ อง
แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า แต่หากข้ าพเจ้ าพ้ นสภาพการเป็ นผู้บริ หารตัวแทน/ผู้บริ หารฝ่ ายขายของบริษัทแล้ วโดยไม่ได้ กระทาความ
เสียหายใด ๆ แก่บริษัท บริ ษัทจะต้ องคืนสมุดคูฝ่ ากให้ ข้าพเจ้ าและมีหนังสือแจ้ งให้ ธนาคารทราบถึงการหมดภาระเป็ นประกันของ
เงินฝากจานวนดังกล่าว โดยถือว่าข้ าพเจ้ าเป็ นผู้มีสทิ ธิในเงินฝากนันพร้
้ อมดอกเบี ้ย (ถ้ ามี) และมีอานาจเบิกถอนเงินจากบัญชี
เงินฝากดังกล่าวได้ นบั แต่นนั ้
ข้ าพเจ้ าเข้ าใจข้ อความในบันทึกฉบับนี ้โดยตลอดแล้ ว จึงลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญต่อหน้ าพยาน ณ วันเดือนปี ที่ระบุ
ข้ างต้ น
ลายมือชื่อ......................................................(เจ้ าของบัญชีเงินฝาก)
(......................................................)
ลายมือชื่อ......................................................พยาน
(......................................................)
ลายมือชื่อ......................................................พยาน
(......................................................)
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หนังสือแสดงความประสงค์ อายัดบัญชีเงินฝากเพื่อใช้ เป็ นประกันตามภาระเงื่อนไข
ที่ ..................................................
….................................................
วันที่ ..............................................
เรี ยน ผู้จดั การธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
สาขา ............................................................
ตามที่ข้าพเจ้ า.......................................................................ได้ ให้ ความยินยอมไว้ แก่...................................(”บริ ษัท”)
ตามบันทึกคายินยอมฉบับลงวันที่...............................................................................ดังนัน้ เพื่อให้ เป็ นไปตามความประสงค์
ข้ าพเจ้ าและบริ ษัทจึงมีหนังสือแจ้ งมายังธนาคารเพื่อให้ ธนาคารดาเนินการอายัดสิทธิเบิกถอนเงินฝากและดอกเบี ้ยในบัญชีเงินฝาก
ดังกล่าวของข้ าพเจ้ านับตังแต่
้ วนั ที่.............................................................เป็ นต้ นไป จนกว่าบริษัทจะได้ มีหนังสือแจ้ งขอยกเลิก
การอายัดดังกล่าว และหากเมื่อบริ ษัทแจ้ งแสดงหลักฐานความเสียหายที่ได้ รับ หรื อการผิดเงื่อนไขต่อบริ ษัท อันเนื่องมาจาก
การกระทาของข้ าพเจ้ าหรื อบุคคลที่อยูภ่ ายใต้ สายงานของข้ าพเจ้ าในระหว่างที่ได้ ปฏิบตั งิ านเป็ นผู้บริ หารตัวแทน/ผู้บริ หารฝ่ ายขาย
ของบริ ษัทแก่ธนาคารแล้ วข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริ ษัท หรื อบุคคลที่บริ ษัทมอบหมายมีสทิ ธิดาเนินการให้ ธนาคารถอนการอายัด และ
เบิกถอนเงินในบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้ าพเจ้ าได้ ทงเงิ
ั ้ นต้ นและดอกเบี ้ยทังหมดและปิ
้
ดบัญชี เพือ่ คืนเงินแก่บริ ษัทโดย
ไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ข้าพเจ้ าทราบก่อนแต่อย่างใด
ขอแสดงความนับถือ
ลายมือชื่อ............................................................(เจ้ าของบัญชีเงินฝาก)
(..........................................................)
ลายมือชื่อ............................................................บริ ษัท
(...........................................................)
ตาแหน่ง................................................
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