คำร้ องขอกู้เงินตำมกรมธรรม์ ประกันชีวติ
วันที่ ............./............./.............
ข้าพเจ้า ...................................................................................... เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ .......................................................
อีเมล์.......................................................................... ถือกรมธรรม์ประกันภัยของ บริษทั เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
กรมธรรม์เลขที่ .........................................................
มีความประสงค์ขอกูเ้ งินตามสิ ทธิของกรมธรรม์ประกันชีวติ



กูต้ ามสิ ทธิมูลค่าเงินสด



กูบ้ างส่วน โดยมีความประสงค์ขอกูเ้ งิน
จานวน......................................................บาท

โปรดระบุช่องทางการรับเงินกูย้ มื ตามกรมธรรม์ประกันชีวติ




เช็ค / ตัว๋ แลกเงิน
บัญชีธนาคาร

(รับเงินผ่ำนบัญชีธนำคำรโปรดแนบสำเนำหน้ ำสมุดธนำคำร โดยต้ องเป็ นชื่ อผู้เอำประกัน หรื อ บัญชีทเี่ ปิ ด เพื่อผู้เอำประกันภัยเท่ ำนั้น)

ลงชื่อ ......................................................................... พยาน
(..........................................................................)

ลงชื่อ ................................................................. ผูเ้ อาประกันภัย
(................................................................)
โปรดลงลายมือชื่ อให้เหมือนกับใบคาขอเอาประกัน หรื อใบคาขอเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล(ถ้ามี)

ลงชื่อ ......................................................................... พยาน
(..........................................................................)

ลงชื่อ ................................................................. ผูใ้ ห้ความยินยอม/ผูป้ กครอง
(................................................................)
กรณี ผเู ้ อาประกันเป็ นผูเ้ ยาว์ และโปรดระบุความสัมพันธ์



บิดา



มารดา

 ผูป้ กครองตามคาสัง่ ศาล

***เอกสารที่ใช้ประกอบการกูเ้ งินตามกรมธรรม์***





คาร้องขอกูเ้ งินตามกรมธรรม์ประกันชีวติ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง ของผูเ้ อาประกันพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
สัญญาเงินกู้ (เซ็นเฉพาะ ”ช่องผูก้ ู”้ เท่านั้น )
กรณี ผเู ้ ยาว์ ให้แนบเอกสารสาเนาบัตรประชาชนของผูป้ กครองและสาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ยาว์ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณี เป็ นผูป้ กครองตามคาสั่งศาลกรุ ณาแนบสาเนาคาสั่งศาล พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

“ชำระอำกรแล้ ว”
.

สัญญาเลขที่
สัญญำกู้เงิน
วันทีท่ าสัญญา

เดือน

พ.ศ

.

ข้าพเจ้า _________________________________________________อายุ
ปี บ้านเลขที_่ ______________
หมู่ท/่ี โครงการ __________________________ ซอย ___________________________ถนน
__________
แขวง/ตาบล______________________ เขต/อาเภอ
_
จังหวัด
____
ซึง่ ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผูก้ ”ู้ ขอทาสัญญานี้กบั บริษทั เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวติ จากัด (มหาชน) ซึง่ ต่อไปในสัญญาเรียกว่า
“ผูใ้ ห้ก”ู้ โดยมีขอ้ ความต่อไปนี้
1. ผูก้ เู้ ป็ นผูถ้ อื กรมธรรม์ประกันชีวติ แบบ _____________________________________________________ กรมธรรม์
เลขที_่ _______________มีความประสงค์ขอกูเ้ งินตามกรมธรรม์ดงั กล่าวจากผูใ้ ห้กเู้ ป็ นเงินจานวน
____
บาท
(
_____
) โดยผูใ้ ห้กไู้ ด้สง่ มอบเงินกูแ้ ละผูก้ ไู้ ด้รบั เงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนับแต่วนั ทาสัญญานี้
2. ผูก้ ยู้ นิ ยอมให้ผใู้ ห้กคู้ ดิ ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ_______ต่อปี กาหนดชาระหนี้ภายในวันที_่ _____ เดือน___________
ของทุกปี ณ สานักงานของผูใ้ ห้กู้ และผูก้ ยู้ นิ ยอมให้ผใู้ ห้กคู้ ดิ ดอกเบีย้ ทบต้นตามสัญญานี้ได้ โดยมิตอ้ งบอกกล่าวผูก้ กู้ ่อน
3. เพื่อเป็ นหลักประกันตามสัญญานี้ ผูก้ ยู้ นิ ยอมโอนผลประโยชน์ใดๆตามกรมธรรม์ประกันชีวติ ในข้อ 1. ให้แก่
ผูใ้ ห้กตู้ ามสัญญานี้
4. หากผูก้ ผู้ ดิ นัดชาระหนี้ตามสัญญานี้
ผูก้ ยู้ นิ ยอมให้ผใู้ ห้กนู้ าเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์มาหักชาระหนี้ตาม
สัญญานี้ได้
5. ถ้าจานวนหนี้เงินกู้ และหรือหนี้สนิ อื่นใดที่ผู้กูม้ ตี ่อผูใ้ ห้กู้ มีจานวนเท่ากับมูลค่าเงินสดตามกรมธรรม์ประกัน
ชีวติ ของผู้กู้แล้ว ผูก้ ยู้ นิ ยอมให้ผใู้ ห้กหู้ กั หนี้สนิ ดังกล่าวจากเงิน ที่ผู้กู้มสี ทิ ธิได้รบั จากมูลค่าเงินสดตามกรมธรรม์ดงั กล่าว โดย
กรมธรรม์จะสิน้ ผลผูกพันหรือสิน้ สุดลงทันที
6. ผู้กู้ตกลงเป็ นผู้ชาระค่าอากรแสตมป์ เองจนสิน้ เชิง โดยยินยอมให้ผใู้ ห้กู้หกั ค่าอากรแสตมป์ ดังกล่าวออกจากเงินกู้
ตามสัญญานี้ได้
7. บรรดาข้อความ ข้อมูลติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่คู่สญ
ั ญาจะส่งถึงกันนัน้
ให้ส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นได้ และเมื่อได้ส่งโดยวิธกี ารดังกล่าว
แล้ว ให้ถอื ว่าเป็ นการส่งโดยชอบ และถือว่าผู้รบั ได้ทราบข้อความดังกล่าวแล้ว
8. หากผู้กู้ผดิ สัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ให้กู้มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทนั ที และผู้กู้ยนิ ยอมชดใช้บรรดาค่าเสียหายใดๆ
ที่เกิดขึน้ ให้แก่ผใู้ ห้กจู้ นสิน้ เชิง
ผูก้ ไู้ ด้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ ณ วัน เดือน ปี ทีร่ ะบุไว้
ข้างต้น
ลงชื่อ ............................................................. ผูใ้ ห้กู้
(.............................................................)

ลงชื่อ ............................................................. ผูก้ ู้
(........................................................)

ผูร้ บั มอบอานาจจากบริษทั เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

ลงชื่อ ............................................................. พยาน
(...........................................................)

ลงชื่อ ............................................................. พยาน
(..........................................................)

