จ�ำเป็น เร่งด่วน

ต้องใช้เงินใช่ไหม?
ต้องการเงินด่วน / เหตุฉุกเฉิน ช�ำระหนี้บัตรเครดิต ค่าเล่าเรียนบุตร
ซ่อมแซม / ต่อเติมที่อยู่อาศัย เพิม่ สภาพคล่องทางการเงิน

บริการเงินกู้ตามกรมธรรม์

Policy Loan
ช่วยท่านได้

พร้อมข้อเสนอพิเศษ ดังนี้
อัตราดอกเบี้ยต�่ำ และดอกเบี้ยไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ยังคงได้รับสิทธิ
ภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์เช่นเดิม
ไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค�้ำประกัน
แม้มีปัญหาเครดิตบูโรก็สามารถขอกู้ได้
ท่านสามารถก�ำหนดวงเงินกู้ได้เอง
และเลือกว่าจะช�ำระคืนเท่าไร เมื่อไร ก็ได้
(เงื่อนไขตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญากู้เงินตามกรมธรรม์)

ขั้นตอนการสมัครและเอกสารการขอรับเงินกู้ตามกรมธรรม์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ติดต่อ Call Center 02-762-7777 เพื่อสอบถามวงเงินและอัตราดอกเบี้ยที่สามารถกู้ยืมได้
พิมพ์เอกสารนี้ (มี 3 แผ่น) เพื่อกรอกรายละเอียด
กรอกรายละเอียดและวงเงินที่ต้องการลงในสัญญากู้เงินตามกรมธรรม์ พร้อมลงนามชื่อผู้กู้ทั้ง 2 ฉบับ (เอกสารแนบ หน้า 2)
แนบส�ำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง
แนบส�ำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง (ส�ำหรับรับเงินกู้โอนเข้าบัญชีของท่าน)
น�ำเอกสารตามข้อ 3-5 ใส่ซองจดหมาย จ่าหน้าซองติดแสตมป์ ส่งมาที่
“บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) 2922/222-227 ชั้น 15 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310”

ท่านจะได้รบั เงินกูโ้ อนเข้าบัญชีธนาคารของท่านภายใน 1 วันท�ำการ เมือ่ บริษทั ได้รบั เอกสารครบถ้วน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-762-7777
บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

2922/222-227 ชั้น 15 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2308-2245 โทรสาร 0-2308-2269 Call Center 0-2762-7777 | www.thaisamsunglife.co.th
ทะเบียนเลขที่/เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107556000124
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สัญญากู้เงินตามกรมธรรม์

วันที่ท�ำสัญญำ

ข้ำพเจ้ำ

อำยุ
ปี อยู่บ้ำนเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
แขวง/ต�ำบล
เขต/อ�ำเภอ
จังหวัด
โทรศัพท์
ผู้เอำประกันภัยของ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จ�ำกัด(มหำชน)ตำมกรมธรรม์เลขที่
ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ “ผู้กู้” ฝ่ำยหนึ่งกับ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
จ�ำกัด(มหำชน) ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ “ผู้ให้กู้” อีกฝ่ำยหนึ่ง ทั้งสองฝ่ำยตกลงท�ำสัญญำกู้เงินเพื่อกู้เงินตำมกรมธรรม์ โดยมีรำยละเอียดข้อก�ำหนดและเงื่อนไขดังนี้
ตำมสัญญำประกันชีวิตเป็นจ�ำนวนเงิน
บำท (
)
ข้อ 1. ผู้กู้ได้กู้ยืมเงินตำมสิทธิและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์เลขที่
จำกผู้ให้กู้ และได้รับเงินดังกล่ำวจำกผู้ให้กู้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
อนึ่ง ผู้กู้ตกลงช�ำระค่ำอำกรแสตมป์ตำมจ�ำนวนที่กฎหมำยก�ำหนด โดยผู้กู้ตกลงยินยอมให้ผู้ให้กู้หักเงินค่ำอำกรแสตมป์ที่ผู้กู้มีหน้ำที่ต้องช�ำระตำมข้อนี้ออกจำกจ�ำนวนเงินกู้ตำมข้อ 1.
ข้อ 2. ผู้กู้ตกลงช�ำระดอกเบี้ยของเงินกู้ตำมข้อ 1. ในอัตรำตำมที่ระบุได้ไว้ในกรมธรรม์เลขที่ดังกล่ำวข้ำงต้น และตกลงให้คิดดอกเบี้ยนับแต่วันกู้จนถึงครบรอบปีกรมธรรม์ดังกล่ำว ส่วนในงวดปีต่อๆ ไป ผู้กู้ตกลง
ให้คิดและสัญญำจะจ่ำยดอกเบี้ยปีละครั้งนับตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์จนกว่ำจะช�ำระหนี้สินครบถ้วนตำมสัญญำ ทั้งนี้ ผู้กู้ตกลงช�ำระหนี้ตำมสัญญำนี้ให้เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำกรมธรรม์ที่เหลืออยู่ แต่หำกกรมธรรม์
สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลำดังกล่ำวไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำมให้ถือว่ำสัญญำนี้สิ้นสุด
ข้อ 3. หำกผู้กู้ผิดนัดช�ำระดอกเบี้ยงวดหนึ่งงวดใด ผู้กู้ยินยอมให้น�ำดอกเบี้ยที่ค้ำงช�ำระทบเข้ำกับเงินกู้คงเหลือ และให้คิดดอกเบี้ยของต้นเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นใหม่ในอัตรำตำมที่ก�ำหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ หำกเงินกู้
และดอกเบี้ยที่ค้ำงช�ำระเพิ่มขึ้นมีจ�ำนวนเกินกว่ำมูลค่ำเวนคืนเงินสดที่ยังไม่ได้หักหนี้สินใดๆ แล้ว ผู้กู้ยินดีให้ผู้ให้กู้เวนคืนกรมธรรม์ และถือว่ำกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นอันสิ้นผลบังคับทันที
ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้ปรับอัตรำดอกเบี้ยของต้นเงินกู้และดอกเบี้ยค้ำงช�ำระได้ในภำยหลังตำมอัตรำที่ผู้ให้กู้ได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนประกันชีวิต ทั้งนี้ ผู้ให้กู้ไม่จ�ำเป็นต้องแจ้งให้ผู้กู้ทรำบล่วงหน้ำ
ข้อ 4. ผู้กู้ประสงค์จะรับเงินกู้ตำมกรมธรรม์โดย เช็ค
โอนเข้ำบัญชีธนำคำรออมทรัพย์ ธนำคำร
เลขที่
ชื่อบัญชี
(ต้องเป็นชื่อบัญชีของผู้กู้เท่ำนั้น)
ข้อ 5. ผู้กู้อำจจะช�ำระเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยในเวลำใดเวลำหนึ่งที่กรมธรรม์ดังกล่ำวยังมีผลบังคับอยู่ กำรช�ำระเงินกู้และดอกเบี้ยจะต้องมีใบเสร็จรับเงินอันเป็นทำงกำรของผู้ให้กู้เท่ำนั้น ในกรณีที่ผู้กู้ได้ช�ำระหนี้
สินแก่ผู้ให้กู้หมดสิ้นแล้ว สัญญำนี้เป็นอันสิ้นสุดทันที
ข้อ 6. ผู้กู้ตกลงยินยอมว่ำเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยและหนี้สินอื่น หำกยังไม่ได้ช�ำระเต็มตำมจ�ำนวน ให้ถือว่ำเป็นหนี้สินที่จะต้องน�ำไปหักจำกจ�ำนวนเงินที่ผู้ให้กู้พึงจะต้องจ่ำยตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์ข้ำงต้น
ก่อนผู้กู้ช�ำระหนี้ตำมสัญญำนี้เสร็จสิ้น หำกเกิดกรณีผู้ให้กู้ต้องจ่ำยเงินตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์ และผู้กู้หรือผู้รับประโยชน์ตำมกรมธรรม์ดังกล่ำวมีสิทธิเรียกร้องหรือมีสิทธิที่จะได้รับเงินตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์
ไม่ว่ำด้วยประกำรใดๆก็ตำม ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้น�ำเงินที่ต้องจ่ำยตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์มำหักช�ำระหนี้สินได้ทันที ในกรณีที่ผู้กู้ยังมีหนี้ค้ำงช�ำระอีก ผู้กู้ยินยอมช�ำระหนี้ให้ผู้ให้กู้จนครบถ้วนทันที
ข้อ 7. ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้ยึดถือเงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์ตำมกรมธรรม์ดังกล่ำวของผู้กู้เป็นกำรค�้ำประกันหนี้สินตำมสัญญำนี้จนกว่ำจะช�ำระหนี้ครบถ้วน
ข้อ 8. ผู้กู้และผู้ให้กู้ได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในหนังสือสัญญำกู้เงินฉบับนี้โดยตลอดแล้วจึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนต่อหน้ำพยำน
ถนน

ลงชื่อ

(
)
ผู้กู้ (ผู้เอำประกันภัย/ผู้ปกครอง/ผู้ช�ำระเบี้ยประกันภัย)

ลงชื่อ

(

พยำน/ตัวแทนขำย

)

ลงชื่อ

(

พยำน

)

ช�าระอากรแล้ว
บำท
โปรดลงนามในสัญญาเงินกู้ตามกรมธรรม์ 2 ฉบับ ในการขอกู้แต่ละครั้ง และโปรดลงนามให้เหมือนลายมือชื่อที่ให้ไว้กับบริษัท
อำกรแสตมป์
บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) 2922/222-227 ชั้น 15 อำคำรชำญอิสสระทำวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2308-2245 โทรสำร 0-2308-2269

สัญญากู้เงินตามกรมธรรม์

วันที่ท�ำสัญญำ

ข้ำพเจ้ำ

อำยุ
ปี อยู่บ้ำนเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
แขวง/ต�ำบล
เขต/อ�ำเภอ
จังหวัด
โทรศัพท์
ผู้เอำประกันภัยของ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จ�ำกัด(มหำชน)ตำมกรมธรรม์เลขที่
ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ “ผู้กู้” ฝ่ำยหนึ่งกับ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
จ�ำกัด(มหำชน) ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ “ผู้ให้กู้” อีกฝ่ำยหนึ่ง ทั้งสองฝ่ำยตกลงท�ำสัญญำกู้เงินเพื่อกู้เงินตำมกรมธรรม์ โดยมีรำยละเอียดข้อก�ำหนดและเงื่อนไขดังนี้
ข้อ 1. ผู้กู้ได้กู้ยืมเงินตำมสิทธิและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์เลขที่
ตำมสัญญำประกันชีวิตเป็นจ�ำนวนเงิน
บำท (
)
จำกผู้ให้กู้ และได้รับเงินดังกล่ำวจำกผู้ให้กู้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
อนึ่ง ผู้กู้ตกลงช�ำระค่ำอำกรแสตมป์ตำมจ�ำนวนที่กฎหมำยก�ำหนด โดยผู้กู้ตกลงยินยอมให้ผู้ให้กู้หักเงินค่ำอำกรแสตมป์ที่ผู้กู้มีหน้ำที่ต้องช�ำระตำมข้อนี้ออกจำกจ�ำนวนเงินกู้ตำมข้อ 1.
ข้อ 2. ผู้กู้ตกลงช�ำระดอกเบี้ยของเงินกู้ตำมข้อ 1. ในอัตรำตำมที่ระบุได้ไว้ในกรมธรรม์เลขที่ดังกล่ำวข้ำงต้น และตกลงให้คิดดอกเบี้ยนับแต่วันกู้จนถึงครบรอบปีกรมธรรม์ดังกล่ำว ส่วนในงวดปีต่อๆ ไป ผู้กู้ตกลง
ให้คิดและสัญญำจะจ่ำยดอกเบี้ยปีละครั้งนับตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์จนกว่ำจะช�ำระหนี้สินครบถ้วนตำมสัญญำ ทั้งนี้ ผู้กู้ตกลงช�ำระหนี้ตำมสัญญำนี้ให้เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำกรมธรรม์ที่เหลืออยู่ แต่หำกกรมธรรม์
สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลำดังกล่ำวไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำมให้ถือว่ำสัญญำนี้สิ้นสุด
ข้อ 3. หำกผู้กู้ผิดนัดช�ำระดอกเบี้ยงวดหนึ่งงวดใด ผู้กู้ยินยอมให้น�ำดอกเบี้ยที่ค้ำงช�ำระทบเข้ำกับเงินกู้คงเหลือ และให้คิดดอกเบี้ยของต้นเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นใหม่ในอัตรำตำมที่ก�ำหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ หำกเงินกู้
และดอกเบี้ยที่ค้ำงช�ำระเพิ่มขึ้นมีจ�ำนวนเกินกว่ำมูลค่ำเวนคืนเงินสดที่ยังไม่ได้หักหนี้สินใดๆ แล้ว ผู้กู้ยินดีให้ผู้ให้กู้เวนคืนกรมธรรม์ และถือว่ำกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นอันสิ้นผลบังคับทันที
ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้ปรับอัตรำดอกเบี้ยของต้นเงินกู้และดอกเบี้ยค้ำงช�ำระได้ในภำยหลังตำมอัตรำที่ผู้ให้กู้ได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนประกันชีวิต ทั้งนี้ ผู้ให้กู้ไม่จ�ำเป็นต้องแจ้งให้ผู้กู้ทรำบล่วงหน้ำ
โอนเข้ำบัญชีธนำคำรออมทรัพย์ ธนำคำร
เลขที่
ข้อ 4. ผู้กู้ประสงค์จะรับเงินกู้ตำมกรมธรรม์โดย เช็ค
ชื่อบัญชี
(ต้องเป็นชื่อบัญชีของผู้กู้เท่ำนั้น)
ข้อ 5. ผู้กู้อำจจะช�ำระเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยในเวลำใดเวลำหนึ่งที่กรมธรรม์ดังกล่ำวยังมีผลบังคับอยู่ กำรช�ำระเงินกู้และดอกเบี้ยจะต้องมีใบเสร็จรับเงินอันเป็นทำงกำรของผู้ให้กู้เท่ำนั้น ในกรณีที่ผู้กู้ได้ช�ำระหนี้
สินแก่ผู้ให้กู้หมดสิ้นแล้ว สัญญำนี้เป็นอันสิ้นสุดทันที
ข้อ 6. ผู้กู้ตกลงยินยอมว่ำเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยและหนี้สินอื่น หำกยังไม่ได้ช�ำระเต็มตำมจ�ำนวน ให้ถือว่ำเป็นหนี้สินที่จะต้องน�ำไปหักจำกจ�ำนวนเงินที่ผู้ให้กู้พึงจะต้องจ่ำยตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์ข้ำงต้น
ก่อนผู้กู้ช�ำระหนี้ตำมสัญญำนี้เสร็จสิ้น หำกเกิดกรณีผู้ให้กู้ต้องจ่ำยเงินตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์ และผู้กู้หรือผู้รับประโยชน์ตำมกรมธรรม์ดังกล่ำวมีสิทธิเรียกร้องหรือมีสิทธิที่จะได้รับเงินตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์
ไม่ว่ำด้วยประกำรใดๆก็ตำม ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้น�ำเงินที่ต้องจ่ำยตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์มำหักช�ำระหนี้สินได้ทันที ในกรณีที่ผู้กู้ยังมีหนี้ค้ำงช�ำระอีก ผู้กู้ยินยอมช�ำระหนี้ให้ผู้ให้กู้จนครบถ้วนทันที
ข้อ 7. ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้ยึดถือเงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์ตำมกรมธรรม์ดังกล่ำวของผู้กู้เป็นกำรค�้ำประกันหนี้สินตำมสัญญำนี้จนกว่ำจะช�ำระหนี้ครบถ้วน
ข้อ 8. ผู้กู้และผู้ให้กู้ได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในหนังสือสัญญำกู้เงินฉบับนี้โดยตลอดแล้วจึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนต่อหน้ำพยำน
ถนน

ลงชื่อ

(
)
ผู้กู้ (ผู้เอำประกันภัย/ผู้ปกครอง/ผู้ช�ำระเบี้ยประกันภัย)

ลงชื่อ

(

พยำน/ตัวแทนขำย

)

ลงชื่อ

(

พยำน

)

ช�าระอากรแล้ว
บำท
โปรดลงนามในสัญญาเงินกู้ตามกรมธรรม์ 2 ฉบับ ในการขอกู้แต่ละครั้ง และโปรดลงนามให้เหมือนลายมือชื่อที่ให้ไว้กับบริษัท
อำกรแสตมป์
บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) 2922/222-227 ชั้น 15 อำคำรชำญอิสสระทำวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2308-2245 โทรสำร 0-2308-2269
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ชื่อและที่อยู่ผู้รับ
บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
2922/222-227 ชั้น 15 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

Policy Loan

1 0 3 1 0
เพื่อความสะดวก ท่านสามารถตัดส่วนนี้ตามเส้นประ
เพื่อน�ำไปติดหน้าซองจดหมาย ส�ำหรับส่งบริษัทฯ
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