
                                                                                                                                                                                                             

 

                                                 
                          

วนัที.่................เดอืน...............................................พ.ศ......................... 
ขา้พเจา้.......................................................................................บา้นเลขที.่...................หมู่ที.่...........ตรอก/ซอย...........................................ถนน.............................................................. 
แขวง/ต าบล............................................เขต/อ าเภอ............................................จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์...............................โทรศพัท.์........................................ 
มคีวามประสงคใ์ห ้บรษิทั พรูเดน็เชยีล ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกวา่ “บริษทั”) แจง้ใหธ้นาคาร....................................................................................... 
(ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกว่า “ธนาคาร”) เรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากทีข่า้พเจา้ไดเ้ลอืกไวด้า้นล่าง เพื่อช าระคา่เบีย้ประกนัภยัของ 
(ชื่อผูข้อเอาประกนัภยั).......................................................................................ใบค าขอเอาประกนัภยั/สญัญาเลขที ่..............................................................มคีวามสมัพนัธเ์ป็น  ตนเอง  
 บดิา-มารดา  คูส่มรส  บุตร  พีน้่อง   ปู่ย่า-ตายาย  ทัง้นี้ ไดแ้สดงหลกัฐานความสมัพนัธ์ระหว่างผูช้ าระเงนิค่าเบีย้ประกนัภยักบัผูข้อเอาประกนัภยัมาพรอ้มกนันี้แลว้  
กรณุาเลือกช่องทางการช าระเงินค่าเบ้ียประกนัภยัช่องทางใดช่องทางหน่ึงและกรณุาระบุประเภทการช าระเงิน ดงัต่อไปน้ี   
ประเภทการช าระเงินค่าเบี้ยประกนัภยั  ❑ ช าระ ณ วนัทีข่อสมคัรท าประกนัชวีติ  ❑ ช าระหลงัจากผ่านการพจิารณาอนุมตัริบัประกนัภยั  
❑ กรณีเรียกเกบ็เงินผ่านบตัรเครดิต (ส าหรบัช าระเบ้ียประกนัภยัรายงวดเท่านัน้) รายละเอียดการช าระเงิน  ❑ ส าหรบัเบ้ียปีแรกงวดแรกและงวดต่อๆไป  ❑ เฉพาะงวดปีแรกงวดแรกเท่านัน้ ❑ งวดท่ีครบก าหนดและงวดต่อไป 
บตัรเครดติประเภท  ❑ บตัรเครดติ VISA  ❑ บตัรเครดติ MASTER    ธนาคาร....................................................................  
หมายเลขบตัรเครดติ           บตัรหมดอายุ                                                          
 

ชื่อผู้ถอืบตัรเครดติ (ภาษาองักฤษ) .....................................................................................................……………จ านวนเงนิ............................................... บาท   
❑ กรณีหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก   ( ❑ ส าหรบัช าระเบ้ียประกนัภยัรายงวด  /  ❑ ช าระเบ้ียประกนัภยัครัง้เดียว  /  ❑ ช าระเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติมพิเศษ) 
เป็นเจา้ของบญัชเีงนิฝากประเภท     ออมทรพัย ์     กระแสรายวนั    เลขทีบ่ญัช ี
 

ชื่อบญัช.ี........................................................................ธนาคาร………………………………………………… สาขา.....……………............................จ านวนเงนิ.............................................บาท 
เงื่อนไขและการให้ความยินยอม 
1. ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหธ้นาคารเรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากดงักล่าวของขา้พเจา้ เพื่อช าระเบี้ยประกนัภยั และ/หรอืบรรดาภาระผกูพนัใดๆ ของผูข้อเอาประกนัภยัทีไ่ดร้ะบุไว้ใน
หนังสอืฉบบันี้ใหแ้ก่บรษิทั โดยตกลงยนิยอมใหธ้นาคารเรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากดงักล่าวของขา้พเจา้ ตามจ านวนทีป่รากฏไวใ้นหนังสอืฉบบันี้ ใบแจง้หนี้ สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และ/
หรอืช่องทางใดๆ ที่ธนาคารได้รบัจากบรษิทั และน าเงนิจ านวนดงักล่าวโอนเขา้บญัชเีงนิฝากของบรษิทั โดยขา้พเจ้าตกลงและยอมรบัว่า ธนาคารจะหกัเงนิได้กต่็อเมื่อวงเงนิในบตัรเครดติ/เงนิในบญัชเีงนิ
ฝากดงักล่าวมยีอดคงเหลอืเพยีงพอส าหรบัการเรยีกเกบ็เงนิ/หกัเงนิในขณะนัน้เท่านัน้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ยนิยอมผกูพนั และตกลงปฏบิตัติามเงื่อนไข และวธิกีารทีธ่นาคารก าหนดทุกประการ 
      นอกจากนี้ เมื่อธนาคารได้เรยีกเก็บเงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจ้าตามวรรคก่อนเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว หากปรากฏในภายหน้าว่าจ านวนเงนิที่บรษิทัแจ้งแก่ธนาคารนัน้ไม่
ถูกตอ้ง หรอืมคีวามเสยีหายหรอืผดิพลาดใดๆ เกดิขึน้ ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะด าเนินการเรยีกรอ้งเงนิจ านวนดงักล่าวจากบรษิทัโดยตรง โดยขา้พเจา้ขอสละสทิธิใ์นการเรยีกรอ้งหรอืฟ้องร้องใหธ้นาคารชดใช้เงนิ
ทีธ่นาคารไดเ้รยีกเกบ็ผ่านบตัรเครดติ/หกัจากบญัชเีงนิฝากดงักล่าว ตลอดจนค่าเสยีหายใดๆ จากธนาคารทัง้สิน้ 
2. ในกรณีที่ขา้พเจ้าเลอืกช าระค่าเบี้ยประกนัภยัรายงวด ขา้พเจ้าตกลงยนิยอมใหธ้นาคารเรยีกเก็บเงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากดงักล่าวของขา้พเจา้ส าหรบัการช าระค่าเบี้ยประกนัภยังวด
แรกในอตัราเท่ากบัเบี้ยประกนัภยัจ านวน 2 งวด และส าหรบังวดถดัๆ ไปในอตัราเท่ากบัเบี้ยประกนัภยัจ านวน 1 งวด 
3. ในกรณีที่ขา้พเจา้เลอืกช าระเงนิค่าเบี้ยประกนัภยั ณ วนัที่ขอเอาประกนัชวีติ ขา้พเจ้าตกลงและยอมรบัว่า เมื่อบรษิทัได้รบัช าระเบี้ยประกนัภยัแล้ว แต่บรษิทัยงัไม่อนุมตัิรบัประกนัภยัหรอืไม่ด าเนินการ
พจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 14 วนัท าการ นับแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัช าระเบี้ยประกนัภยั บรษิทัจะด าเนินการคนืเงนิค่าเบี้ยประกนัภยัดงักล่าวใหแ้ก่ขา้พเจา้ในวนัท าการถดัไปตามวธิีการทีบ่รษิทัก าหนด 
เมื่อบรษิทัได้ด าเนินการคนืค่าเบี้ยประกนัภยัใหแ้ก่ขา้พเจ้าตามวรรคก่อนแล้ว หากต่อมาบรษิทัได้พจิารณาอนุมตัิรบัประกนัภยัของขา้พเจา้ ขา้พเจ้าตกลงและยนิยอมใหบ้รษิทัสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าเบี้ย
ประกนัภยัตามช่องทางการช าระเงนิค่าเบี้ยประกนัภยัทีข่า้พเจา้ได้ระบุไวแ้ล้วตามหนังสอืฉบบันี้ไดอ้กีครัง้ทนัท ีโดยไม่ตอ้งท าหนังสอืยนิยอมใหห้กัเงนิผ่านบตัรเครดติ/บญัชเีงนิฝาก หรอืไดร้บัความยินยอม
จากขา้พเจา้อกีแต่อย่างใด 
4. ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมให้ถือว่าบรรดาเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการเรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจ้าตามความในหนังสอืฉบบันี้มคีวามถูกตอ้งทุกประการ โดยธนาคารไม่
ตอ้งแจง้การเรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก และไม่ตอ้งท าหลกัฐานการเรยีกเกบ็เงนิ/การหกัและโอนเงนิใดๆ มอบใหแ้ก่ขา้พเจา้ เนื่องจากขา้พเจา้สามารถตรวจสอบรายการดงักล่าว
นัน้จากใบแจ้งยอดรายการบตัรเครดติ (CREDIT CARD STATEMENT) สมุดเงนิฝาก และ/หรอื รายการเดนิบญัช ี(STATEMENT) ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ขา้พเจ้าตกลงยนิยอมให้ธนาคารเรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และ/หรอืค่าใชจ้่ายใดๆ อนัเกีย่วกบัการใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากตามหนังสอืฉบบันี้ในอตัราทีธ่นาคารก าหนด โดยยนิยอมใหห้กัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพื่อช าระหนี้ดงักล่าวไดด้ว้ย  
5. ในกรณีทีบ่ญัชเีงนิฝากดงักล่าวขา้งต้นไดเ้ปลีย่นแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ขา้พเจา้ตกลงใหข้อ้ก าหนดและเงื่อนไขในหนังสอืฉบบันี้ยังคงมผีลบงัคบัใช้ส าหรบับญัชเีงนิฝากที่ไดเ้ปลีย่นแปลงนัน้ๆ ได้
ดว้ยทุกประการ  
6. ในการที่ขา้พเจ้าขอให้เรยีกเก็บเงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจ้าดงักล่าวขา้งต้น หากเกดิความเสยีหายใดๆ แก่ธนาคาร ขา้พเจ้ายนิดรีบัผดิชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่ธนาคารทุก
ประการโดยไม่มเีงื่อนไข และไม่มขีอ้โตแ้ยง้แต่ประการใด    
7. ขา้พเจา้ตกลงและยอมรบัว่าบรษิทัจะพจิารณาอนุมตักิารช าระเบี้ยประกนัภยัเฉพาะบตัรเครดติ/บญัชเีงนิฝากของผูข้อเอาประกนัภยั หรอืญาตทิางตรงของผูข้อเอาประกนัภยัเท่านัน้ 
8. ขา้พเจ้ายอมรบัว่าหากธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิต/หกัเงนิจากบัญชเีงนิฝากตามที่ระบุไว้ในหนังสอืฉบบันี้ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือเสมอืนว่ายงัไม่มีการช าระเงินค่าเบี้ย
ประกนัภยัเกดิขึน้ โดยการช าระเงนิค่าเบี้ยประกนัภยัจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิทัสามารถเรยีกเกบ็เงนิจากธนาคาร/ธนาคารไดห้กับญัชเีงนิฝาก และโอนเงนิใหบ้รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  
9. บรษิทัจะน าเบี้ยประกนัภยัไปซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการถัดจากวนัทีบ่รษิทัพจิารณาอนุมตัิรบัประกนัภยั ทัง้นี้ หากวนัทีจ่ะซื้อหน่วยลงทุนเป็นวนัหยุดของกองทุนใด บรษิทัจะท าการซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนนัน้ในวนัท าการถดัไปทีส่ามารถท ารายการได ้ 
10. ในกรณีทีว่นัครบก าหนดช าระเงนิตามสญัญาของผูข้อเอาประกนัภยั และกรณีทีว่นัเรยีกเกบ็เงนิตรงกบัวนัหยุดราชการหรอืวนัหยุดธนาคาร บรษิทัจะส่งรายการในวนัท าการถดัไป 
11. ขา้พเจ้ายอมรบัว่าในกรณีบรษิทัไม่สามารถเรยีกเก็บค่าเบี้ยประกนัภยัในงวดหนึ่งงวดใดได้ บรษิทัจะด าเนินการเรยีกเก็บค่าเบี้ยประกนัภยัอกีครัง้ ภายใน 45 วนั นับจากวันครบก าหนดช าระค่าเบี้ย
ประกนัภยัของงวดนัน้ๆ 
12. ขา้พเจา้ยอมรบัว่าในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืฉบบันี้ ขา้พเจา้ในฐานะเจา้ของบตัรเครดติ/บญัชเีงนิฝากจะตอ้งลงนามก ากบัดว้ยทุกครัง้ 
13. ในกรณีทีข่า้พเจา้ช าระค่าเบี้ยประกนัภยัผ่านบตัรเครดติ หากปรากฏว่าลายมอืชื่อของขา้พเจา้ในหนังสอืฉบบันี้แตกต่างจากตวัอย่างลายมอืชื่อทีใ่หไ้วก้บัธนาคาร ขา้พเจา้ยนิยอมใหธ้นาคารเรยีกเกบ็เงนิ
ผ่านบตัรเครดติไดทุ้กประการ โดยขา้พเจา้ขอสละสทิธิใ์นการโตแ้ยง้ เรยีกรอ้ง และ/หรอืฟ้องรอ้งใดๆ กบัธนาคารและบรษิทั 
14. ขา้พเจา้ตกลงและยอมรบัว่าในกรณีทีม่กีารคนืเงนิค่าเบี้ยประกนัภยัไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิทัจะคนืเงนิค่าเบี้ยประกนัภยัเขา้บตัรเครดติ/บญัชเีงนิฝากทีห่กัช าระค่าเบี้ยประกนัภยัเท่านัน้ โดยขา้พเจา้ตกลง
เป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด (ถา้ม)ี  
15. ขา้พเจ้าตกลงใหห้นังสอืฉบบันี้มผีลบงัคบัใช้ทนัทีนับแต่วนัที่ท าหนังสอืฉบบันี้ และให้มผีลบงัคบัต่อไปจนกว่าธนาคารจะได้บอกเลกิการให้บรกิารเรยีกเก็บเงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก
ตามหนังสอืฉบบันี้ หรอืจนกว่าขา้พเจา้จะไดเ้พกิถอนโดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหธ้นาคารและบรษิทัไดท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนั 

  

ลงชื่อ..................................................................................เจา้ของบตัรเครดติ/บญัชเีงนิฝาก           ลงชื่อ.............................................................................................ผูข้อเอาประกนัภยั    
     (.......................................................................................) ตามตวัอย่างลายมอืชื่อทีใ่หไ้วก้บัธนาคาร     (...................................................................................................) 
              
 
 

หนังสือยินยอมให้หกัเงินผ่านบตัรเครติต/บญัชีเงินฝากส าหรบัช าระค่าเบ้ียประกนัภยักรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน 
สาขาเจา้ของบญัช ี(ลูกหนี)้ 

ส าหรบัตวัแทน/นายหน้า/บริษทั  (ตรวจสอบความถกูต้อง) 
      ถกูต้อง        ไม่ถกูต้อง (โปรดระบุ)..................................................................... 
  ลงชื่อ................................................................................................             

(..............................................................................................) 

ส าหรบัธนาคารเจา้ของบตัรเครดิต/บญัชีเงินฝาก (ตรวจสอบความถกูต้อง) 
    ถกูต้อง       ไม่ถกูต้อง (โปรดระบุ)............................................................................. 

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

 
       



                                                                                                                                                                                                             

 

                                                 
                          

วนัที.่................เดอืน...............................................พ.ศ......................... 
ขา้พเจา้.......................................................................................บา้นเลขที.่...................หมู่ที.่...........ตรอก/ซอย...........................................ถนน.............................................................. 
แขวง/ต าบล............................................เขต/อ าเภอ............................................จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์................. ..............โทรศพัท.์........................................ 
มคีวามประสงคใ์ห ้บรษิทั พรูเดน็เชยีล ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกวา่ “บริษทั”) แจง้ใหธ้นาคาร....................................................................................... 
(ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกว่า “ธนาคาร”) เรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากทีข่า้พเจา้ไดเ้ลอืกไวด้า้นล่าง เพื่อช าระคา่เบีย้ประกนัภยัของ 
(ชื่อผูข้อเอาประกนัภยั).......................................................................................ใบค าขอเอาประกนัภยั/สญัญาเลขที ่..............................................................มคีวามสมัพนัธเ์ป็น  ตนเอง  
 บดิา-มารดา  คูส่มรส  บุตร  พีน้่อง   ปู่ย่า-ตายาย  ทัง้นี้ ไดแ้สดงหลกัฐานความสมัพนัธ์ระหว่างผูช้ าระเงนิค่าเบีย้ประกนัภยักบัผูข้อเอาประกนัภยัมาพรอ้มกนันี้แลว้  
กรณุาเลือกช่องทางการช าระเงินค่าเบ้ียประกนัภยัช่องทางใดช่องทางหน่ึงและกรณุาระบุประเภทการช าระเงิน ดงัต่อไปน้ี   
ประเภทการช าระเงินค่าเบ้ียประกนัภยั  ❑ ช าระ ณ วนัทีข่อสมคัรท าประกนัชวีติ  ❑ ช าระหลงัจากผ่านการพจิารณาอนุมตัริบัประกนัภยั  
❑ กรณีเรียกเกบ็เงินผ่านบตัรเครดิต (ส าหรบัช าระเบ้ียประกนัภยัรายงวดเท่านัน้) รายละเอียดการช าระเงิน  ❑ ส าหรบัเบ้ียปีแรกงวดแรกและงวดต่อๆไป  ❑ เฉพาะงวดปีแรกงวดแรกเท่านัน้ ❑ งวดท่ีครบก าหนดและงวดต่อไป 

บตัรเครดติประเภท  ❑ บตัรเครดติ VISA  ❑ บตัรเครดติ MASTER    ธนาคาร....................................................................  
หมายเลขบตัรเครดติ           บตัรหมดอายุ                                                          
 

ชื่อผู้ถอืบตัรเครดติ (ภาษาองักฤษ) .....................................................................................................……………จ านวนเงนิ............................................... บาท   
❑ กรณีหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก   ( ❑ ส าหรบัช าระเบ้ียประกนัภยัรายงวด  /  ❑ ช าระเบ้ียประกนัภยัครัง้เดียว  /  ❑ ช าระเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติมพิเศษ) 
เป็นเจา้ของบญัชเีงนิฝากประเภท     ออมทรพัย ์     กระแสรายวนั    เลขทีบ่ญัช ี
 

ชื่อบญัช.ี........................................................................ธนาคาร………………………………………………… สาขา.....……………............................จ านวนเงนิ.............................................บาท 
เงื่อนไขและการให้ความยินยอม 
1. ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหธ้นาคารเรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากดงักล่าวของขา้พเจา้ เพื่อช าระเบี้ยประกนัภยั และ/หรอืบรรดาภาระผกูพนัใดๆ ของผูข้อเอาประกนัภยัทีไ่ดร้ะบุไว้ใน
หนังสอืฉบบันี้ใหแ้ก่บรษิทั โดยตกลงยนิยอมใหธ้นาคารเรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากดงักล่าวของขา้พเจา้ ตามจ านวนทีป่รากฏไวใ้นหนังสอืฉบบันี้ ใบแจง้หนี้ สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และ/
หรอืช่องทางใดๆ ที่ธนาคารได้รบัจากบรษิทั และน าเงนิจ านวนดงักล่าวโอนเขา้บญัชเีงนิฝากของบรษิทั โดยขา้พเจ้าตกลงและยอมรบัว่า ธนาคารจะหกัเงนิได้กต่็อเมื่อวงเงนิในบตัรเครดติ/เงนิในบญัชเีงนิ
ฝากดงักล่าวมยีอดคงเหลอืเพยีงพอส าหรบัการเรยีกเกบ็เงนิ/หกัเงนิในขณะนัน้เท่านัน้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ยนิยอมผกูพนั และตกลงปฏบิตัติามเงื่อนไข และวธิกีารทีธ่นาคารก าหนดทุกประการ 
      นอกจากนี้ เมื่อธนาคารได้เรยีกเก็บเงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจ้าตามวรรคก่อนเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว หากปรากฏในภายหน้าว่าจ านวนเงนิที่บรษิทัแจ้งแก่ธนาคารนัน้ไม่
ถูกตอ้ง หรอืมคีวามเสยีหายหรอืผดิพลาดใดๆ เกดิขึน้ ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะด าเนินการเรยีกรอ้งเงนิจ านวนดงักล่าวจากบรษิทัโดยตรง โดยขา้พเจา้ขอสละสทิธิใ์นการเรยีกรอ้งหรอืฟ้องร้องใหธ้นาคารชดใช้เงนิ
ทีธ่นาคารไดเ้รยีกเกบ็ผ่านบตัรเครดติ/หกัจากบญัชเีงนิฝากดงักล่าว ตลอดจนค่าเสยีหายใดๆ จากธนาคารทัง้สิน้ 
2. ในกรณีที่ขา้พเจ้าเลอืกช าระค่าเบี้ยประกนัภยัรายงวด ขา้พเจ้าตกลงยนิยอมใหธ้นาคารเรยีกเก็บเงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากดงักล่าวของขา้พเจา้ส าหรบัการช าระค่าเบี้ยประกนัภยังวด
แรกในอตัราเท่ากบัเบี้ยประกนัภยัจ านวน 2 งวด และส าหรบังวดถดัๆ ไปในอตัราเท่ากบัเบี้ยประกนัภยัจ านวน 1 งวด 
3. ในกรณีที่ขา้พเจา้เลอืกช าระเงนิค่าเบี้ยประกนัภยั ณ วนัที่ขอเอาประกนัชวีติ ขา้พเจ้าตกลงและยอมรบัว่า เมื่อบรษิทัได้รบัช าระเบี้ยประกนัภยัแล้ว แต่บรษิทัยงัไม่อนุมตัิรบัประกนัภยัหรอืไม่ด าเนินการ
พจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 14 วนัท าการ นับแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัช าระเบี้ยประกนัภยั บรษิทัจะด าเนินการคนืเงนิค่าเบี้ยประกนัภยัดงักล่าวใหแ้ก่ขา้พเจา้ในวนัท าการถดัไปตามวธิกีารทีบ่รษิทัก าหนด 
เมื่อบรษิทัได้ด าเนินการคนืค่าเบี้ยประกนัภยัใหแ้ก่ขา้พเจ้าตามวรรคก่อนแล้ว หากต่อมาบรษิทัได้พจิารณาอนุมตัิรบัประกนัภยัของขา้พเจ้ า ขา้พเจ้าตกลงและยนิยอมใหบ้รษิทัสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าเบี้ย
ประกนัภยัตามช่องทางการช าระเงนิค่าเบี้ยประกนัภยัทีข่า้พเจา้ได้ระบุไวแ้ล้วตามหนังสอืฉบบันี้ไดอ้กีครัง้ทนัท ีโดยไม่ตอ้งท าหนังสอืยนิยอมใหห้กัเงนิผ่านบตัรเครดติ/บญัชเีงนิฝาก หรอืไดร้บัความยนิยอม
จากขา้พเจา้อกีแต่อย่างใด 
4. ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมให้ถือว่าบรรดาเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการเรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจ้าตามความในหนังสอืฉบบันี้มคีวามถูกตอ้งทุกประการ โดยธนาคารไม่
ตอ้งแจง้การเรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก และไม่ตอ้งท าหลกัฐานการเรยีกเกบ็เงนิ/การหกัและโอนเงนิใดๆ มอบใหแ้ก่ขา้พเจา้ เนื่องจากขา้พเจา้สามารถตรวจสอบรายการดงักล่าว
นัน้จากใบแจ้งยอดรายการบตัรเครดติ (CREDIT CARD STATEMENT) สมุดเงนิฝาก และ/หรอื รายการเดนิบญัช ี(STATEMENT) ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ขา้พเจ้าตกลงยนิยอมให้ธนาคารเรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และ/หรอืค่าใชจ้่ายใดๆ อนัเกีย่วกบัการใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากตามหนังสอืฉบบันี้ในอตัราทีธ่นาคารก าหนด โดยยนิยอมใหห้กัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพื่อช าระหนี้ดงักล่าวไดด้ว้ย  
5. ในกรณีทีบ่ญัชเีงนิฝากดงักล่าวขา้งต้นไดเ้ปลีย่นแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ขา้พเจา้ตกลงใหข้อ้ก าหนดและเงื่อนไขในหนังสอืฉบบันี้ยงัคงมผีลบงัคบัใช้ส าหรบับญัชเีงนิฝากที่ไดเ้ปลีย่นแปลงนัน้ๆ ได้
ดว้ยทุกประการ  
6. ในการที่ขา้พเจ้าขอให้เรยีกเก็บเงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจ้าดงักล่าวขา้งต้น หากเกดิความเสยีหายใดๆ แก่ธนาคาร ขา้พเจ้ายนิดรีบัผดิชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่ธนาค ารทุก
ประการโดยไม่มเีงื่อนไข และไม่มขีอ้โตแ้ยง้แต่ประการใด    
7. ขา้พเจา้ตกลงและยอมรบัว่าบรษิทัจะพจิารณาอนุมตักิารช าระเบี้ยประกนัภยัเฉพาะบตัรเครดติ/บญัชเีงนิฝากของผูข้อเอาประกนัภยั หรอืญาตทิางตรงของผูข้อเอาประกนัภยัเท่านัน้ 
8. ขา้พเจ้ายอมรบัว่าหากธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิต/หกัเงนิจากบัญชเีงนิฝากตามที่ ระบุไว้ในหนังสอืฉบบันี้ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือเสมอืนว่ายงัไม่มีการช าระเงินค่าเบี้ย
ประกนัภยัเกดิขึน้ โดยการช าระเงนิค่าเบี้ยประกนัภยัจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิทัสามารถเรยีกเกบ็เงนิจากธนาคาร/ธนาคารไดห้กับญัชเีงนิฝาก และโอนเงนิใหบ้รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  
9. บรษิทัจะน าเบี้ยประกนัภยัไปซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัพจิารณาอนุมตัิรบัประกนัภยั ทัง้นี้ หากวนัทีจ่ะซื้อหน่วยลงทุนเป็นวนัหยุดของกองทุนใด บรษิทัจะท าการซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนนัน้ในวนัท าการถดัไปทีส่ามารถท ารายการได ้ 
10. ในกรณีทีว่นัครบก าหนดช าระเงนิตามสญัญาของผูข้อเอาประกนัภยั และกรณีทีว่นัเรยีกเกบ็เงนิตรงกบัวนัหยุดราชการหรอืวนัหยุดธนาคาร บรษิทัจะส่งรายการในวนัท าการถัดไป 
11. ขา้พเจ้ายอมรบัว่าในกรณีบรษิทัไม่สามารถเรยีกเก็บค่าเบี้ยประกนัภยัในงวดหนึ่งงวดใดได้ บรษิทัจะด าเนินการเรยีกเก็บค่าเบี้ยประกนัภยัอกีครัง้ ภายใน 45 วนั นับจากวนัครบก าหนดช าระค่าเบี้ย
ประกนัภยัของงวดนัน้ๆ 
12. ขา้พเจา้ยอมรบัว่าในกรณีที่มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืฉบบันี้  ขา้พเจา้ในฐานะเจา้ของบตัรเครดติ/บญัชเีงนิฝากจะตอ้งลงนามก ากบัดว้ยทุกครัง้ 
13. ในกรณีทีข่า้พเจา้ช าระค่าเบี้ยประกนัภยัผ่านบตัรเครดติ หากปรากฏว่าลายมอืชื่อของขา้พเจา้ในหนังสอืฉบบันี้แตกต่างจากตวัอย่างลายมอืชื่อทีใ่หไ้วก้บัธนาคาร ขา้พเจา้ยนิยอมใหธ้นาคารเรยีกเกบ็เงนิ
ผ่านบตัรเครดติไดทุ้กประการ โดยขา้พเจา้ขอสละสทิธิใ์นการโตแ้ยง้ เรยีกรอ้ง และ/หรอืฟ้องรอ้งใดๆ กบัธนาคารและบรษิทั 
14. ขา้พเจา้ตกลงและยอมรบัว่าในกรณีทีม่กีารคนืเงนิค่าเบี้ยประกนัภยัไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิทัจะคนืเงนิค่าเบี้ยประกนัภยัเขา้บตัรเครดติ/บญัชเีงนิฝากทีห่กัช าระค่าเบี้ยประกนัภยัเท่านัน้ โดยขา้พเจา้ตกลง
เป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด (ถา้ม)ี  
15. ขา้พเจ้าตกลงใหห้นังสอืฉบบันี้มผีลบงัคบัใช้ทนัทีนับแต่วนัที่ท าหนังสอืฉบบันี้ และให้มผีลบงัคบัต่อไปจนกว่าธนาคารจะได้บอกเลกิการให้บรกิารเรยีกเก็บเงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบัญชเีงนิฝาก
ตามหนังสอืฉบบันี้ หรอืจนกว่าขา้พเจา้จะไดเ้พกิถอนโดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหธ้นาคารและบรษิทัไดท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนั 

  

ลงชื่อ..................................................................................เจา้ของบตัรเครดติ/บญัชเีงนิฝาก           ลงชื่อ.............................................................................................ผูข้อเอาประกนัภยั    
     (.......................................................................................) ตามตวัอย่างลายมอืชื่อทีใ่หไ้วก้บัธนาคาร     (...................................................................................................) 
              
 
 

หนังสือยินยอมให้หกัเงินผ่านบตัรเครติต/บญัชีเงินฝากส าหรบัช าระค่าเบ้ียประกนัภยักรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน 
ส าหรบับรษิทัฯ 

ส าหรบัตวัแทน/นายหน้า/บริษทั  (ตรวจสอบความถกูต้อง) 
      ถกูต้อง        ไม่ถกูต้อง (โปรดระบุ)..................................................................... 
  ลงชื่อ................................................................................................             

(..............................................................................................) 

ส าหรบัธนาคารเจา้ของบตัรเครดิต/บญัชีเงินฝาก (ตรวจสอบความถกูต้อง) 
    ถกูต้อง       ไม่ถกูต้อง (โปรดระบุ)............................................................................. 

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

 
       



                                                                                                                                                                                                             

 

                                                 
                          

วนัที.่................เดอืน...............................................พ.ศ......................... 
ขา้พเจา้.......................................................................................บา้นเลขที.่...................หมู่ที.่...........ตรอก/ซอย...........................................ถนน.............................................................. 
แขวง/ต าบล............................................เขต/อ าเภอ............................................จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์...............................โทรศพัท.์........................................ 
มคีวามประสงคใ์ห ้บรษิทั พรูเดน็เชยีล ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกวา่ “บริษทั”) แจง้ใหธ้นาคาร....................................................................................... 
(ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกว่า “ธนาคาร”) เรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากทีข่า้พเจา้ไดเ้ลอืกไวด้า้นล่าง เพื่อช าระคา่เบีย้ประกนัภยัของ 
(ชื่อผูข้อเอาประกนัภยั).......................................................................................ใบค าขอเอาประกนัภยั/สญัญาเลขที ่..............................................................มคีวามสมัพนัธเ์ป็น  ตนเอง  
 บดิา-มารดา  คูส่มรส  บุตร  พีน้่อง   ปู่ย่า-ตายาย  ทัง้นี้ ไดแ้สดงหลกัฐานความสมัพนัธ์ระหว่างผูช้ าระเงนิค่าเบีย้ประกนัภยักบัผูข้อเอาประกนัภยัมาพรอ้มกนันี้แลว้  
กรณุาเลือกช่องทางการช าระเงินค่าเบ้ียประกนัภยัช่องทางใดช่องทางหน่ึงและกรณุาระบุประเภทการช าระเงิน ดงัต่อไปน้ี   
ประเภทการช าระเงินค่าเบ้ียประกนัภยั  ❑ ช าระ ณ วนัทีข่อสมคัรท าประกนัชวีติ  ❑ ช าระหลงัจากผ่านการพจิารณาอนุมตัริบัประกนัภยั  
❑ กรณีเรียกเกบ็เงินผ่านบตัรเครดิต (ส าหรบัช าระเบ้ียประกนัภยัรายงวดเท่านัน้) รายละเอียดการช าระเงิน  ❑ ส าหรบัเบ้ียปีแรกงวดแรกและงวดต่อๆไป  ❑ เฉพาะงวดปีแรกงวดแรกเท่านัน้ ❑ งวดท่ีครบก าหนดและงวดต่อไป 

บตัรเครดติประเภท  ❑ บตัรเครดติ VISA  ❑ บตัรเครดติ MASTER    ธนาคาร....................................................................  
หมายเลขบตัรเครดติ           บตัรหมดอายุ                                                          
 

ชื่อผู้ถอืบตัรเครดติ (ภาษาองักฤษ) .....................................................................................................……………จ านวนเงนิ............................................... บาท   
❑ กรณีหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก   ( ❑ ส าหรบัช าระเบ้ียประกนัภยัรายงวด  /  ❑ ช าระเบ้ียประกนัภยัครัง้เดียว  /  ❑ ช าระเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติมพิเศษ) 
เป็นเจา้ของบญัชเีงนิฝากประเภท     ออมทรพัย ์     กระแสรายวนั    เลขทีบ่ญัช ี
 

ชื่อบญัช.ี........................................................................ธนาคาร………………………………………………… สาขา.....……………............................จ านวนเงนิ.............................................บาท 
เงื่อนไขและการให้ความยินยอม 
1. ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหธ้นาคารเรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากดงักล่าวของขา้พเจา้ เพื่อช าระเบี้ยประกนัภยั และ/หรอืบรรดาภาระผกูพนัใดๆ ของผูข้อเอาประกนัภยัทีไ่ดร้ะบุไว้ใน
หนังสอืฉบบันี้ใหแ้ก่บรษิทั โดยตกลงยนิยอมใหธ้นาคารเรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากดงักล่าวของขา้พเจา้ ตามจ านวนทีป่รากฏไวใ้นหนังสอืฉบบันี้ ใบแจง้หนี้ สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และ/
หรอืช่องทางใดๆ ที่ธนาคารได้รบัจากบรษิทั และน าเงนิจ านวนดงักล่าวโอนเขา้บญัชเีงนิฝากของบรษิทั โดยขา้พเจ้าตกลงและยอมรบัว่า ธนาคารจะหกัเงนิได้กต่็อเมื่อวงเงนิในบตัรเครดติ/เงนิในบญัชเีงนิ
ฝากดงักล่าวมยีอดคงเหลอืเพยีงพอส าหรบัการเรยีกเกบ็เงนิ/หกัเงนิในขณะนัน้เท่านัน้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ยนิยอมผกูพนั และตกลงปฏบิตัติามเงื่อนไข และวธิกีารทีธ่นาคารก าหนดทุกประการ 
      นอกจากนี้ เมื่อธนาคารได้เรยีกเก็บเงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจ้าตามวรรคก่อนเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว หากปรากฏในภายหน้าว่าจ านวนเงนิที่บรษิทัแจ้งแก่ธนาคารนัน้ไม่
ถูกตอ้ง หรอืมคีวามเสยีหายหรอืผดิพลาดใดๆ เกดิขึน้ ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะด าเนินการเรยีกรอ้งเงนิจ านวนดงักล่าวจากบรษิทัโดยตรง โดยขา้พเจา้ขอสละสทิธิใ์นการเรยีกรอ้งหรอืฟ้องร้องใหธ้นาคารชดใช้เงนิ
ทีธ่นาคารไดเ้รยีกเกบ็ผ่านบตัรเครดติ/หกัจากบญัชเีงนิฝากดงักล่าว ตลอดจนค่าเสยีหายใดๆ จากธนาคารทัง้สิน้ 
2. ในกรณีที่ขา้พเจ้าเลอืกช าระค่าเบี้ยประกนัภยัรายงวด ขา้พเจ้าตกลงยนิยอมใหธ้นาคารเรยีกเก็บเงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากดงักล่าวของขา้พเจา้ส าหรบัการช าระค่าเบี้ยประกนัภยังวด
แรกในอตัราเท่ากบัเบี้ยประกนัภยัจ านวน 2 งวด และส าหรบังวดถดัๆ ไปในอตัราเท่ากบัเบี้ยประกนัภยัจ านวน 1 งวด 
3. ในกรณีที่ขา้พเจา้เลอืกช าระเงนิค่าเบี้ยประกนัภยั ณ วนัที่ขอเอาประกนัชวีติ ขา้พเจ้าตกลงและยอมรบัว่า เมื่อบรษิทัได้รบัช าระเบี้ยประกนัภยัแล้ว แต่บรษิทัยงัไม่อนุมัติรบัประกนัภยัหรอืไม่ด าเนินการ
พจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 14 วนัท าการ นับแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัช าระเบี้ยประกนัภยั บรษิทัจะด าเนินการคนืเงนิค่าเบี้ยประกนัภยัดงักล่าวใหแ้ก่ขา้พเจา้ในวนัท าการถดัไปตามวธิกีารทีบ่รษิทัก าหนด 
เมื่อบรษิทัได้ด าเนินการคนืค่าเบี้ยประกนัภยัใหแ้ก่ขา้พเจ้าตามวรรคก่อนแล้ว หากต่อมาบรษิทัได้พจิารณาอนุมตัิรบัประกนัภยัของขา้พเจ้ า ขา้พเจ้าตกลงและยนิยอมใหบ้รษิทัสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าเบี้ย
ประกนัภยัตามช่องทางการช าระเงนิค่าเบี้ยประกนัภยัทีข่า้พเจา้ได้ระบุไวแ้ล้วตามหนังสอืฉบบันี้ไดอ้กีครัง้ทนัท ีโดยไม่ตอ้งท าหนังสอืยนิยอมใหห้กัเงนิผ่านบตัรเครดติ/บญัชเีงนิฝาก หรอืไดร้บัความยนิยอม
จากขา้พเจา้อกีแต่อย่างใด 
4. ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมให้ถือว่าบรรดาเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการเรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจ้าตามความในหนังสอืฉบบันี้มคีวามถูกตอ้งทุกประการ โดยธนาคารไม่
ตอ้งแจง้การเรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก และไม่ตอ้งท าหลกัฐานการเรยีกเกบ็เงนิ/การหกัและโอนเงนิใดๆ มอบใหแ้ก่ขา้พเจา้ เนื่องจากขา้พเจา้สามารถตรวจสอบรายการดงักล่าว
นัน้จากใบแจ้งยอดรายการบตัรเครดติ (CREDIT CARD STATEMENT) สมุดเงนิฝาก และ/หรอื รายการเดนิบญัช ี(STATEMENT) ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ขา้พเจ้าตกลงยนิยอมให้ธนาคารเรยีกเก็บ
คา่ธรรมเนียม ค่าบรกิาร และ/หรอืค่าใชจ้่ายใดๆ อนัเกีย่วกบัการใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากตามหนังสอืฉบบันี้ในอตัราทีธ่นาคารก าหนด โดยยนิยอมใหห้กัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพื่อช าระหนี้ดงักล่าวไดด้ว้ย  
5. ในกรณีทีบ่ญัชเีงนิฝากดงักล่าวขา้งต้นไดเ้ปลีย่นแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ขา้พเจา้ตกลงใหข้อ้ก าหนดและเงื่อนไขในหนังสอืฉบบันี้ยงัคงมผีลบงัคบัใช้ส าหรบับญัชเีงนิฝากที่ไดเ้ปลีย่นแปลงนัน้ๆ ได้
ดว้ยทุกประการ  
6. ในการที่ขา้พเจ้าขอให้เรยีกเก็บเงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจ้าดงักล่าวขา้งต้น หากเกดิความเสยีหายใดๆ แก่ธนาคาร ขา้พเจ้ายนิดรีบัผดิชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่ธนาคารทุก
ประการโดยไม่มเีงื่อนไข และไม่มขีอ้โตแ้ยง้แต่ประการใด    
7. ขา้พเจา้ตกลงและยอมรบัว่าบรษิทัจะพจิารณาอนุมตักิารช าระเบี้ยประกนัภยัเฉพาะบตัรเครดติ/บญัชเีงนิฝากของผูข้อเอาประกนัภยั หรอืญาตทิางตรงของผูข้อเอาประกนัภยัเท่านัน้ 
8. ขา้พเจ้ายอมรบัว่าหากธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิต/หกัเงนิจากบัญชเีงนิฝากตามที่ ระบุไว้ในหนังสอืฉบบันี้ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือเสมอืนว่ายงัไม่มีการช าระเงินค่าเบี้ย
ประกนัภยัเกดิขึน้ โดยการช าระเงนิค่าเบี้ยประกนัภยัจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิทัสามารถเรยีกเกบ็เงนิจากธนาคาร/ธนาคารไดห้กับญัชเีงนิฝาก และโอนเงนิใหบ้รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  
9. บรษิทัจะน าเบี้ยประกนัภยัไปซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัพจิารณาอนุมตัิรบัประกนัภยั ทัง้นี้ หากวนัทีจ่ะซื้อหน่วยลงทุนเป็นวนัหยุดของกองทุนใด บรษิทัจะท าการซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนนัน้ในวนัท าการถดัไปทีส่ามารถท ารายการได ้ 
10. ในกรณีทีว่นัครบก าหนดช าระเงนิตามสญัญาของผูข้อเอาประกนัภยั และกรณีทีว่นัเรยีกเกบ็เงนิตรงกบัวนัหยุดราชการหรอืวนัหยุดธนาคาร บรษิทัจะส่งรายการในวนัท าการถดัไป 
11. ขา้พเจ้ายอมรบัว่าในกรณีบรษิทัไม่สามารถเรยีกเก็บค่าเบี้ยประกนัภยัในงวดหนึ่งงวดใดได้ บรษิทัจะด าเนินการเรยีกเก็บค่าเบี้ยประกนัภยัอกีครัง้ ภายใน 45 วนั นับจากวนัครบก าหนดช าระค่าเบี้ย
ประกนัภยัของงวดนัน้ๆ 
12. ขา้พเจา้ยอมรบัว่าในกรณีที่มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืฉบบันี้  ขา้พเจา้ในฐานะเจา้ของบตัรเครดติ/บญัชเีงนิฝากจะตอ้งลงนามก ากบัดว้ยทุกครัง้ 
13. ในกรณีทีข่า้พเจา้ช าระค่าเบี้ยประกนัภยัผ่านบตัรเครดติ หากปรากฏว่าลายมอืชื่อของขา้พเจา้ในหนังสอืฉบบันี้แตกต่างจากตวัอย่างลายมอืชื่อทีใ่หไ้วก้บัธนาคาร ขา้พเจา้ยนิยอมใหธ้นาคารเรยีกเกบ็เงนิ
ผ่านบตัรเครดติไดทุ้กประการ โดยขา้พเจา้ขอสละสทิธิใ์นการโตแ้ยง้ เรยีกรอ้ง และ/หรอืฟ้องรอ้งใดๆ กบัธนาคารและบรษิทั 
14. ขา้พเจา้ตกลงและยอมรบัว่าในกรณีทีม่กีารคนืเงนิค่าเบี้ยประกนัภยัไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิทัจะคนืเงนิค่าเบี้ยประกนัภยัเขา้บตัรเครดติ/บญัชเีงนิฝากทีห่กัช าระค่าเบี้ยประกนัภยัเท่านัน้ โดยขา้พเจา้ตกลง
เป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด (ถา้ม)ี  
15. ขา้พเจ้าตกลงใหห้นังสอืฉบบันี้มผีลบงัคบัใช้ทนัทีนับแต่วนัที่ท าหนังสอืฉบบันี้ และให้มผีลบงัคบัต่อไปจนกว่าธนาคารจะได้บอกเลกิการให้บรกิารเรียกเก็บเงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก
ตามหนังสอืฉบบันี้ หรอืจนกว่าขา้พเจา้จะไดเ้พกิถอนโดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหธ้นาคารและบรษิทัไดท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนั 

  

ลงชื่อ..................................................................................เจา้ของบตัรเครดติ/บญัชเีงนิฝาก           ลงชื่อ.............................................................................................ผูข้อเอาประกนัภยั    
     (.......................................................................................) ตามตวัอย่างลายมอืชื่อทีใ่หไ้วก้บัธนาคาร     (...................................................................................................) 
              
 
 

หนังสือยินยอมให้หกัเงินผ่านบตัรเครติต/บญัชีเงินฝากส าหรบัช าระค่าเบ้ียประกนัภยักรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน 
ส าหรบัลูกคา้ 

ส าหรบัตวัแทน/นายหน้า/บริษทั  (ตรวจสอบความถกูต้อง) 
      ถกูต้อง        ไม่ถกูต้อง (โปรดระบุ)..................................................................... 
  ลงชื่อ................................................................................................             

(..............................................................................................) 

ส าหรบัธนาคารเจา้ของบตัรเครดิต/บญัชีเงินฝาก (ตรวจสอบความถกูต้อง) 
    ถกูต้อง       ไม่ถกูต้อง (โปรดระบุ)............................................................................. 

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

 
       


