
                                                                                                                                                                                                             

 

หนังสือยินยอมให้หักบัตรเครดิต/บัญชีเงินฝาก 

 

 

 

      
 

                           
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) (ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกว่า “บริษทั”) แจง้ใหธ้นาคาร................................................................................................ 
(ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกว่า “ธนาคาร”) เรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากทีข่า้พเจา้ไดเ้ลอืกไวด้า้นล่าง เพื่อช าระค่าเบีย้ประกนัภยัของ 
 (ชื่อผูข้อเอาประกนัภยั)...........................................................................................ใบค าขอเอาประกนัภยั/สญัญาเลขที ่..............................................................มคีวามสมัพนัธเ์ป็น  ตนเอง  
 บดิา-มารดา  คู่สมรส  บุตร  พีน้่อง   ปู่ย่า-ตายาย  ทัง้นี้ไดแ้สดงหลกัฐานความสมัพนัธร์ะหว่างผูช้ าระเงนิค่าเบีย้ประกนัภยักบัผูข้อเอาประกนัภยัมาพรอ้มกนัน้ีแลว้  
  กรณุาเลือกช่องทางการช าระเงินค่าเบ้ียประกนัภยัช่องทางใดช่องทางหน่ึง ดงัต่อไปน้ี     
❑ กรณีเรยีกเกบ็เงินผ่านบตัรเครดิต  ( ❑ ส าหรบัช าระเบ้ียปีแรกงวดแรกและงวดต่อไป ❑ เฉพาะงวดแรกปีแรกเท่านัน้ ❑ งวดท่ีครบก าหนดและงวดต่อไป)  
บตัรเครดติประเภท  ❑ บตัรเครดติ VISA  ❑ บตัรเครดติ MASTER    ธนาคาร....................................................................  
หมายเลขบตัรเครดติ           บตัรหมดอาย ุ                                                         
 

ชื่อผูถ้อืบตัรเครดติ (ภาษาองักฤษ) .........................................................................……………จ านวนเงนิ....................................... บาท วนัท่ีตดับตัรงวดแรก(ถ้ามี) .................................. 
❑ กรณีหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก   (ส าหรบัช าระเบ้ียงวดต่อๆไป) 
เป็นเจา้ของบญัชเีงนิฝากประเภท     ออมทรพัย ์     กระแสรายวนั    เลขทีบ่ญัช ี
 

ชื่อบญัช.ี........................................................................ธนาคาร…………………………………………… สาขา............................................จ านวนเงนิ.............................................บาท 
เงื่อนไขและการให้ความยินยอม 
1. ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหธ้นาคารเรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากดงักล่าวของขา้พเจา้ เพื่อช าระเบีย้ประกนัภยั และ/หรอืบรรดาภาระผกูพนัใดๆ ของผูข้อเอาประกนัภยั
ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นหนังสอืฉบบันี้ใหแ้ก่บรษิทั โดยตกลงยนิยอมใหธ้นาคารเรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากดงักล่าวของขา้พเจา้ ตามจ านวนทีป่รากฏไวใ้นหนังสอืฉบบันี้ ใบแจง้
หนี้ สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ และ/หรอืช่องทางใดๆ ที่ธนาคารได้รบัจากบรษิทั และน าเงนิจ านวนดงักล่าวโอนเขา้บญัชเีงนิฝากของบรษิทั โดยขา้พเจ้าตกลงและยอมรบัว่า ธนาคารจะหกัเงนิได้ก็
ต่อเมื่อวงเงนิในบตัรเครดติ/เงนิในบญัชเีงนิฝากดงักลา่วมยีอดคงเหลอืเพยีงพอส าหรบัการเรยีกเกบ็เงนิ/หกัเงนิในขณะนัน้เท่านัน้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ยนิยอมผกูพนั และตกลงปฏบิตัติามเงื่อนไข และ
วธิกีารทีธ่นาคารก าหนดทุกประการ 
   นอกจากนี้ เมื่อธนาคารไดเ้รยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ตามวรรคก่อนเป็นทีเ่รยีบร้อยแลว้ หากปรากฏในภายหน้าว่าจ านวนเงนิทีบ่รษิทัแจง้แก่ธนาคาร
นัน้ไม่ถูกตอ้ง หรอืมคีวามเสยีหายหรอืผดิพลาดใดๆ เกดิขึน้ ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะด าเนินการเรยีกรอ้งเงนิจ านวนดงักล่าวจากบรษิทัโดยตรง โดยขา้พเจา้ขอสละสทิธิใ์นการเรยีกร้องหรอืฟ้องร้อง
ใหธ้นาคารชดใชเ้งนิทีธ่นาคารได้เรยีกเกบ็ผ่านบตัรเครดติ/หกัจากบญัชเีงนิฝากดงักล่าว ตลอดจนค่าเสยีหายใดๆ จากธนาคารทัง้สิน้ 
2. ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหถ้อืว่าบรรดาเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการเรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ตามความในหนังสอืฉบบันี้มคีวามถูกตอ้งทุกประการ โดย
ธนาคารไม่ต้องแจ้งการเรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก และไม่ต้องท าหลกัฐานการเรยีกเก็บเงนิ/การหกัและโอนเงนิใดๆ มอบให้แก่ขา้พเจ้า เนื่องจากขา้พเจ้าสามารถ
ตรวจสอบรายการดงักล่าวนัน้จากใบแจง้ยอดรายการบตัรเครดติ (CREDIT CARD STATEMENT) สมุดเงนิฝาก และ/หรอื รายการเดนิบญัช ี(STATEMENT) ไดด้ว้ยตนเอง นอกจากนี้ ขา้พเจา้
ตกลงยนิยอมใหธ้นาคารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และ/หรอืค่าใชจ้่ายใดๆ อนัเกีย่วกบัการใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากตามหนังสอืฉบบันี้ในอตัราทีธ่นาคารก าหนด โดยยนิยอมใหห้กัเงนิ
จากบญัชเีงนิฝากเพื่อช าระหนี้ดงักล่าวไดด้ว้ย  
3. ในกรณีที่บญัชีเงนิฝากดงักล่าวข้างต้นได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้ข้อก าหนดและเงื่อนไขในหนังสอืฉบบันี้ยั งคงมีผลบงัคบัใช้ส าหรบับญัชีเงนิฝากที่ได้
เปลีย่นแปลงนัน้ๆ ไดด้ว้ยทุกประการ  
4. ในการที่ขา้พเจา้ขอให้เรยีกเก็บเงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจ้าดงักล่าวขา้งต้น หากเกดิความเสยีหายใดๆ แก่ธนาคาร ขา้พเจ้ายนิดรีบัผดิชดใช้ค่าเสยีหายใหแ้ก่
ธนาคารทุกประการโดยไม่มเีงื่อนไข และไม่มขีอ้โตแ้ยง้แต่ประการใด    
5. ขา้พเจา้ตกลงและยอมรบัว่าบรษิทัจะพจิารณาอนุมตักิารช าระเบีย้ประกนัภยัเฉพาะบตัรเครดติ/บญัชเีงนิฝากของผูข้อเอาประกนัภยั หรอืญาตทิางตรงของผูข้อเอาประกนัภยัเท่านัน้ 
6. ขา้พเจา้ยอมรบัว่าหากธนาคารไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากตามที่ระบุไวใ้นหนังสอืฉบบันี้ได ้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม ใหถ้อืเสมอืนว่ายงัไม่มกีารช าระเงนิ
ค่าเบีย้ประกนัภยัเกดิขึน้ โดยการช าระเงนิค่าเบีย้ประกนัภยัจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิทัสามารถเรยีกเกบ็เงนิจากธนาคาร/ธนาคารไดห้กับญัชเีงนิฝาก และโอนเงนิใหบ้รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  
7. ขา้พเจา้ยนิยอมใหห้กัเงนิผา่นบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพือ่ช าระค่าเบีย้ประกนัภยั เดอืนละ 1 ครัง้ ทุกวนัที ่10, 20 หรอื 30 ของเดอืน ยกเวน้หกัจากบญัชธีนาคารทหารไทยธนชาตจะเรยีก
เกบ็ ณ วนัทีค่รบก าหนด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัวนัครบก าหนดช าระของสญัญาท่าน 
8. ขา้พเจา้ยอมรบัว่าในกรณีบรษิทัไม่สามารถเรยีกเกบ็ค่าเบีย้ประกนัภยัในงวดหนึ่งงวดใดได้ บรษิทัจะด าเนินการเรยีกเกบ็คา่เบีย้ประกนัภยัอกีครัง้ ภายใน 45 วนั นับจากวนัครบก าหนดช าระ
ค่าเบีย้ประกนัภยัของงวดนัน้ๆ 
9. ขา้พเจา้ยอมรบัว่าในกรณีที่มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืฉบบันี้  ขา้พเจา้ในฐานะเจา้ของบตัรเครดติ/บญัชเีงนิฝากจะตอ้งลงนามก ากบัดว้ยทุกครัง้ 
10. ในกรณีทีข่า้พเจา้ช าระค่าเบีย้ประกนัภยัผ่านบตัรเครดติ หากปรากฏว่าลายมอืชื่อของขา้พเจา้ในหนังสอืฉบบันี้แตกต่างจากตวัอย่างลายมอืชื่อทีใ่หไ้วก้บัธนาคาร ขา้พเจา้ยนิยอมใหธ้นาคาร
เรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติไดทุ้กประการ โดยขา้พเจา้ขอสละสทิธิใ์นการโตแ้ยง้ เรยีกรอ้ง และ/หรอืฟ้องรอ้งใดๆ กบัธนาคารและบรษิทั 
11. ขา้พเจา้รบัทราบและยอมรบัว่าบรษิทัจะเรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพื่อช าระค่าเบีย้ประกนัภยัต่อเมื่อบรษิทัไดพ้จิารณาอนุมตัริบัประกนัชวีติเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
12. ขา้พเจา้ตกลงและยอมรบัว่าในกรณีทีม่กีารคนืเงนิค่าเบีย้ประกนัภยัไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจะคนืเงนิค่าเบีย้ประกนัภยัเขา้บตัรเครดติ/บญัชเีงนิฝากทีห่กัช าระค่าเบีย้ประกนัภยัเท่านัน้ โดย
ขา้พเจา้ตกลงเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด (ถา้ม)ี  
13. ขา้พเจ้าตกลงให้หนังสอืฉบบันี้มผีลบงัคบัใช้ทนัทนีับแต่วนัที่ท าหนังสอืฉบบันี้ และให้มผีลบงัคบัต่อไปจนกว่าธนาคารจะไดบ้อกเลกิการให้บรกิารเรยีกเก็บเงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจาก
บญัชเีงนิฝากตามหนังสอืฉบบันี้ หรอืจนกว่าขา้พเจา้จะไดเ้พกิถอนโดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหธ้นาคารและบรษิทัไดท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนั 
14. ในกรณีที่ขา้พเจ้าเลอืกช าระค่าเบี้ยประกนัภยัเป็นงวดรายเดอืน ขา้พเจ้าตกลงยนิยอมให้ธนาคารสามารถเรยีกเก็บเงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัจากบญัชเีงนิฝากดงักล่าวของขา้พเจ้าจ านวน 2 เดอืน
ส าหรบัการช าระเบีย้ประกนัภยังวดแรก 
  

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

สาขาเจ้าของบัญชี  

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

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

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

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

 



                                                                                                                                                                                                             

 

หนังสือยินยอมให้หักบัตรเครดิต/บัญชีเงินฝาก 

 

 

 

                                                 
 

                           
วนัที.่................เดอืน...............................................พ.ศ......................... 
ขา้พเจา้...............................................................................บา้นเลขที.่.......................หมู่ที.่.....................ตรอก/ซอย...........................................ถนน.................................................................. 
แขวง/ต าบล...........................................เขต/อ าเภอ................................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณยี.์...............................โทรศพัท.์........................................ 
มคีวามประสงคใ์ห ้บรษิทั พรูเดน็เชยีล ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกว่า “บริษทั”) แจง้ใหธ้นาคาร................................................................................................ 
(ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกว่า “ธนาคาร”) เรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากทีข่า้พเจา้ไดเ้ลอืกไวด้า้นล่าง เพื่อช าระค่าเบีย้ประกนัภยัของ 
 (ชื่อผูข้อเอาประกนัภยั)...........................................................................................ใบค าขอเอาประกนัภยั/สญัญาเลขที ่..............................................................มคีวามสมัพนัธเ์ป็น  ตนเอง  
 บดิา-มารดา  คู่สมรส  บุตร  พีน้่อง   ปู่ย่า-ตายาย ทัง้นี้ไดแ้สดงหลกัฐานความสมัพนัธร์ะหว่างผูช้ าระเงนิค่าเบีย้ประกนัภยักบัผูข้อเอาประกนัภยัมาพรอ้มกนัน้ีแลว้ 
  กรณุาเลือกช่องทางการช าระเงินค่าเบ้ียประกนัภยัช่องทางใดช่องทางหน่ึง ดงัต่อไปน้ี     
❑ กรณีเรยีกเกบ็เงินผ่านบตัรเครดิต  ( ❑ ส าหรบัช าระเบ้ียปีแรกงวดแรกและงวดต่อไป ❑ เฉพาะงวดแรกปีแรกเท่านัน้ ❑ งวดท่ีครบก าหนดและงวดต่อไป) 
บตัรเครดติประเภท  ❑ บตัรเครดติ VISA  ❑ บตัรเครดติ MASTER    ธนาคาร....................................................................  
หมายเลขบตัรเครดติ           บตัรหมดอาย ุ                                                         
 

ชื่อผูถ้อืบตัรเครดติ (ภาษาองักฤษ) .........................................................................……………จ านวนเงนิ....................................... บาท วนัท่ีตดับตัรงวดแรก(ถ้ามี) .................................. 
❑ กรณีหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก   ( ❑ ส าหรบัช าระเบ้ียงวดต่อๆไป) 
เป็นเจา้ของบญัชเีงนิฝากประเภท     ออมทรพัย ์     กระแสรายวนั    เลขทีบ่ญัช ี
 

ชื่อบญัช.ี........................................................................ธนาคาร…………………………………………… สาขา............................................จ านวนเงนิ.............................................บาท 
เงื่อนไขและการให้ความยินยอม 
1. ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหธ้นาคารเรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากดงักล่าวของขา้พเจา้ เพื่อช าระเบีย้ประกนัภยั และ/หรอืบรรดาภาระผกูพนัใดๆ ของผูข้อเอาประกนัภยั
ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นหนังสอืฉบบันี้ใหแ้ก่บรษิทั โดยตกลงยนิยอมใหธ้นาคารเรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากดงักล่าวของขา้พเจา้ ตามจ านวนทีป่รากฏไวใ้นหนังสอืฉบบันี้ ใบแจง้
หนี้ สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ และ/หรอืช่องทางใดๆ ที่ธนาคารได้รบัจากบรษิทั และน าเงนิจ านวนดงักล่าวโอนเขา้บญัชเีงนิฝากของบรษิทั โดยขา้พเจ้าตกลงและยอมรบัว่า ธนาคารจะหกัเงนิได้ก็
ต่อเมื่อวงเงนิในบตัรเครดติ/เงนิในบญัชเีงนิฝากดงักลา่วมยีอดคงเหลอืเพยีงพอส าหรบัการเรยีกเกบ็เงนิ/หกัเงนิในขณะนัน้เท่านัน้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ยนิยอมผกูพนั และตกลงปฏบิตัติามเงื่อนไข และ
วธิกีารทีธ่นาคารก าหนดทุกประการ 
   นอกจากนี้ เมื่อธนาคารไดเ้รยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ตามวรรคก่อนเป็นทีเ่รยีบร้อยแลว้ หากปรากฏในภายหน้าว่าจ านวนเงนิทีบ่รษิทัแจง้แก่ธนาคาร
นัน้ไม่ถูกตอ้ง หรอืมคีวามเสยีหายหรอืผดิพลาดใดๆ เกดิขึน้ ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะด าเนินการเรยีกรอ้งเงนิจ านวนดงักล่าวจากบรษิทัโดยตรง โดยขา้พเจา้ขอสละสทิธิใ์นการเรยีกร้องหรอืฟ้องร้อง
ใหธ้นาคารชดใชเ้งนิทีธ่นาคารได้เรยีกเกบ็ผ่านบตัรเครดติ/หกัจากบญัชเีงนิฝากดงักล่าว ตลอดจนค่าเสยีหายใดๆ จากธนาคารทัง้สิน้ 
2. ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหถ้อืว่าบรรดาเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการเรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ตามความในหนังสอืฉบบันี้มคีวามถูกตอ้งทุกประการ โดย
ธนาคารไม่ต้องแจ้งการเรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก และไม่ต้องท าหลกัฐานการเรยีกเก็บเงนิ/การหกัและโอนเงนิใดๆ มอบให้แก่ขา้พเจ้า เนื่องจากขา้พเจ้าสามารถ
ตรวจสอบรายการดงักล่าวนัน้จากใบแจง้ยอดรายการบตัรเครดติ (CREDIT CARD STATEMENT) สมุดเงนิฝาก และ/หรอื รายการเดนิบญัช ี(STATEMENT) ไดด้ว้ยตนเอง นอกจากนี้ ขา้พเจา้
ตกลงยนิยอมใหธ้นาคารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และ/หรอืค่าใชจ้่ายใดๆ อนัเกีย่วกบัการใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากตามหนังสอืฉบับนี้ในอตัราทีธ่นาคารก าหนด โดยยนิยอมใหห้กัเงนิ
จากบญัชเีงนิฝากเพื่อช าระหนี้ดงักล่าวไดด้ว้ย  
3. ในกรณีที่บญัชีเงนิฝากดงักล่าวข้างต้นได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้ข้อก าหนดและเงื่อนไขในหนังสอืฉบบันี้ยงัคงมี ผลบงัคบัใช้ส าหรบับญัชีเงนิฝากที่ได้
เปลีย่นแปลงนัน้ๆ ไดด้ว้ยทุกประการ  
4. ในการที่ขา้พเจา้ขอให้เรยีกเก็บเงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจ้าดงักล่าวขา้งต้น หากเกดิความเสยีหายใดๆ แก่ธนาคาร ขา้พเจ้ายนิดรีบัผดิชดใช้ค่าเสยีหายใหแ้ก่
ธนาคารทุกประการโดยไม่มเีงื่อนไข และไม่มขีอ้โตแ้ยง้แต่ประการใด    
5. ขา้พเจา้ตกลงและยอมรบัว่าบรษิทัจะพจิารณาอนุมตักิารช าระเบีย้ประกนัภยัเฉพาะบตัรเครดติ/บญัชเีงนิฝากของผูข้อเอาประกนัภยั หรอืญาตทิางตรงของผูข้อเอาประกนัภยัเท่านัน้ 
6. ขา้พเจา้ยอมรบัว่าหากธนาคารไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากตามที่ระบุไวใ้นหนังสอืฉบบันี้ได ้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม ใหถ้อืเสมอืนว่ายงัไม่มกีารช าระเงนิ
ค่าเบีย้ประกนัภยัเกดิขึน้ โดยการช าระเงนิค่าเบีย้ประกนัภยัจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิทัสามารถเรยีกเกบ็เงนิจากธนาคาร/ธนาคารไดห้กับญัชเีงนิฝาก และโอนเงนิใหบ้รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  
7. ขา้พเจา้ยนิยอมใหห้กัเงนิผา่นบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพือ่ช าระค่าเบีย้ประกนัภยั เดอืนละ 1 ครัง้ ทุกวนัที ่10, 20 หรอื 30 ของเดอืน ยกเวน้หกัจากบญัชธีนาคารทหารไทยธนชาตจะเรยีก
เกบ็ ณ วนัทีค่รบก าหนด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัวนัครบก าหนดช าระของสญัญาท่าน 
8. ขา้พเจา้ยอมรบัว่าในกรณีบรษิทัไม่สามารถเรยีกเกบ็ค่าเบีย้ประกนัภยัในงวดหนึ่งงวดใดได้ บรษิทัจะด าเนินการเรยีกเกบ็คา่เบีย้ประกนัภยัอกีครัง้ ภายใน 45 วนั นับจากวนัครบก าหนดช าระ
ค่าเบีย้ประกนัภยัของงวดนัน้ๆ 
9. ขา้พเจา้ยอมรบัว่าในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืฉบบันี้ ขา้พเจา้ในฐานะเจา้ของบตัรเครดติ/บญัชเีงนิฝากจะตอ้งลงนามก ากบัดว้ยทุกครัง้ 
10. ในกรณีทีข่า้พเจา้ช าระค่าเบีย้ประกนัภยัผ่านบตัรเครดติ หากปรากฏว่าลายมอืชื่อของขา้พเจา้ในหนังสอืฉบบันี้แตกต่างจากตวัอย่างลายมอืชื่อทีใ่หไ้วก้บัธนาคาร ขา้พเจา้ยนิยอมใหธ้นาคาร
เรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติไดทุ้กประการ โดยขา้พเจา้ขอสละสทิธิใ์นการโตแ้ยง้ เรยีกรอ้ง และ/หรอืฟ้องรอ้งใดๆ กบัธนาคารและบรษิทั 
11. ขา้พเจา้รบัทราบและยอมรบัว่าบรษิทัจะเรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพื่อช าระค่าเบีย้ประกนัภยัต่อเมื่อบรษิทัไดพ้จิารณาอนุมตัริบัประกนัชวีติเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
12. ขา้พเจา้ตกลงและยอมรบัว่าในกรณีทีม่กีารคนืเงนิค่าเบีย้ประกนัภยัไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจะคนืเงนิค่าเบีย้ประกนัภยัเขา้บตัรเครดติ/บญัชเีงนิฝากทีห่กัช าระค่าเบีย้ประกนัภยัเท่านัน้ โดย
ขา้พเจา้ตกลงเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด (ถา้ม)ี  
13. ขา้พเจ้าตกลงให้หนังสอืฉบบันี้มผีลบงัคบัใช้ทนัทีนับแต่วนัที่ท าหนังสอืฉบบันี้ และให้มผีลบงัคบัต่อไปจนกว่าธนาคารจะไดบ้อกเลกิการให้บรกิารเรยีกเก็บเงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจาก
บญัชเีงนิฝากตามหนังสอืฉบบันี้ หรอืจนกว่าขา้พเจา้จะไดเ้พกิถอนโดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหธ้นาคารและบรษิทัไดท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนั 
14. ในกรณีที่ขา้พเจ้าเลอืกช าระค่าเบี้ยประกนัภยัเป็นงวดรายเดอืน ขา้พเจ้าตกลงยนิยอมให้ธนาคารสามารถเรยีกเก็บเงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัจากบญัชเีงนิฝากดงักล่าวของขา้พเจ้าจ านวน 2 เดอืน
ส าหรบัการช าระเบีย้ประกนัภยังวดแรก 
  

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

ส าหรับบริษัทฯ 

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

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

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

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

 



                                                                                                                                                                                                             

 

หนังสือยินยอมให้หักบัตรเครดิต/บัญชีเงินฝาก 

 

 

 

                                                 
 

                           
วนัที.่................เดอืน...............................................พ.ศ......................... 
ขา้พเจา้...............................................................................บา้นเลขที.่.......................หมู่ที.่.....................ตรอก/ซอย...........................................ถนน.................................................................. 
แขวง/ต าบล...........................................เขต/อ าเภอ................................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณยี.์...............................โทรศพัท.์........................................ 
มคีวามประสงคใ์ห ้บรษิทั พรูเดน็เชยีล ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกว่า “บริษทั”) แจง้ใหธ้นาคาร................................................................................................ 
(ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกว่า “ธนาคาร”) เรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากทีข่า้พเจา้ไดเ้ลอืกไวด้า้นล่าง เพื่อช าระค่าเบีย้ประกนัภยัของ 
 (ชื่อผูข้อเอาประกนัภยั)...........................................................................................ใบค าขอเอาประกนัภยั/สญัญาเลขที ่..............................................................มคีวามสมัพนัธเ์ป็น  ตนเอง  
 บดิา-มารดา  คู่สมรส  บุตร  พีน้่อง   ปู่ย่า-ตายาย ทัง้นี้ไดแ้สดงหลกัฐานความสมัพนัธร์ะหว่างผูช้ าระเงนิค่าเบีย้ประกนัภยักบัผูข้อเอาประกนัภยัมาพรอ้มกนัน้ีแลว้ 
  กรณุาเลือกช่องทางการช าระเงินค่าเบ้ียประกนัภยัช่องทางใดช่องทางหน่ึง ดงัต่อไปน้ี     
❑ กรณีเรยีกเกบ็เงินผ่านบตัรเครดิต  ( ❑ ส าหรบัช าระเบ้ียปีแรกงวดแรกและงวดต่อไป ❑ เฉพาะงวดแรกปีแรกเท่านัน้ ❑ งวดท่ีครบก าหนดและงวดต่อไป) 
บตัรเครดติประเภท  ❑ บตัรเครดติ VISA  ❑ บตัรเครดติ MASTER    ธนาคาร....................................................................  
หมายเลขบตัรเครดติ           บตัรหมดอาย ุ                                                         
 

ชื่อผูถ้อืบตัรเครดติ (ภาษาองักฤษ) .........................................................................……………จ านวนเงนิ....................................... บาท วนัท่ีตดับตัรงวดแรก(ถ้ามี) .................................. 
❑ กรณีหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก   ( ❑ ส าหรบัช าระเบ้ียงวดต่อๆไป) 
เป็นเจา้ของบญัชเีงนิฝากประเภท     ออมทรพัย ์     กระแสรายวนั    เลขทีบ่ญัช ี
 

ชื่อบญัช.ี........................................................................ธนาคาร…………………………………………… สาขา............................................จ านวนเงนิ.............................................บาท 
เงื่อนไขและการให้ความยินยอม 
1. ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหธ้นาคารเรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากดงักล่าวของขา้พเจา้ เพื่อช าระเบีย้ประกนัภยั และ/หรอืบรรดาภาระผกูพนัใดๆ ของผูข้อเอาประกนัภยั
ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นหนังสอืฉบบันี้ใหแ้ก่บรษิทั โดยตกลงยนิยอมใหธ้นาคารเรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากดงักล่าวของขา้พเจา้ ตามจ านวนทีป่รากฏไว้ในหนังสอืฉบบันี้ ใบแจง้
หนี้ สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ และ/หรอืช่องทางใดๆ ที่ธนาคารได้รบัจากบรษิทั และน าเงนิจ านวนดงักล่าวโอนเขา้บญัชเีงนิฝากของบรษิทั โดยขา้พเจ้าตกลงและยอมรบัว่า ธนาคารจะหกัเงนิได้ก็
ต่อเมื่อวงเงนิในบตัรเครดติ/เงนิในบญัชเีงนิฝากดงักลา่วมยีอดคงเหลอืเพยีงพอส าหรบัการเรยีกเกบ็เงนิ/หกัเงนิในขณะนัน้เท่านัน้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ยนิยอมผกูพนั และตกลงปฏบิตัติามเงื่อนไข และ
วธิกีารทีธ่นาคารก าหนดทุกประการ 
   นอกจากนี้ เมื่อธนาคารไดเ้รยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ตามวรรคก่อนเป็นทีเ่รยีบร้อยแลว้ หากปรากฏในภายหน้าว่าจ านวนเงนิทีบ่รษิทัแจง้แก่ธนาคาร
นัน้ไม่ถูกตอ้ง หรอืมคีวามเสยีหายหรอืผดิพลาดใดๆ เกดิขึน้ ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะด าเนินการเรยีกรอ้งเงนิจ านวนดงักล่าวจากบรษิทัโดยตรง โดยขา้พเจา้ขอสละสทิธิใ์นการเรยีกร้องหรอืฟ้องร้อง
ใหธ้นาคารชดใชเ้งนิทีธ่นาคารไดเ้รยีกเกบ็ผ่านบตัรเครดติ/หกัจากบญัชเีงนิฝากดงักล่าว ตลอดจนค่าเสยีหายใดๆ จากธนาคารทัง้สิน้ 
2. ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหถ้อืว่าบรรดาเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการเรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ตามความในหนังสอืฉบบันี้มคีวามถูกตอ้งทุกประการ โดย
ธนาคารไม่ต้องแจ้งการเรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก และไม่ต้องท าหลกัฐานการเรยีกเก็บเงนิ/การหกัและโอนเงนิใดๆ มอบให้แก่ขา้พเจ้า เนื่องจากขา้พเจ้าสามารถ
ตรวจสอบรายการดงักล่าวนัน้จากใบแจง้ยอดรายการบตัรเครดติ (CREDIT CARD STATEMENT) สมุดเงนิฝาก และ/หรอื รายการเดนิบญัช ี(STATEMENT) ไดด้ว้ยตนเอง นอกจากนี้ ขา้พเจา้
ตกลงยนิยอมใหธ้นาคารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร และ/หรอืค่าใชจ้่ายใดๆ อนัเกีย่วกบัการใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากตามหนังสอืฉบบันี้ในอตัราทีธ่นาคารก าหนด โดยยนิยอมใหห้กัเงนิ
จากบญัชเีงนิฝากเพื่อช าระหนี้ดงักล่าวไดด้ว้ย  
3. ในกรณีที่บญัชีเงนิฝากดงักล่าวข้างต้นได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้ข้อก าหนดและเงื่อนไขในหนังสอืฉบบันี้ยั งคงมีผลบงัคบัใช้ส าหรบับญัชีเงนิฝากที่ได้
เปลีย่นแปลงนัน้ๆ ไดด้ว้ยทุกประการ  
4. ในการที่ขา้พเจา้ขอให้เรยีกเก็บเงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจ้าดงักล่าวขา้งต้น หากเกดิความเสยีหายใดๆ แก่ธนาคาร ขา้พเจ้ายนิดรีบัผดิชดใช้ค่าเสยีหายใหแ้ก่
ธนาคารทุกประการโดยไม่มเีงื่อนไข และไม่มขีอ้โตแ้ยง้แต่ประการใด    
5. ขา้พเจา้ตกลงและยอมรบัว่าบรษิทัจะพจิารณาอนุมตักิารช าระเบีย้ประกนัภยัเฉพาะบตัรเครดติ/บญัชเีงนิฝากของผูข้อเอาประกนัภยั หรอืญาตทิางตรงของผูข้อเอาประกนัภยัเท่านัน้ 
6. ขา้พเจา้ยอมรบัว่าหากธนาคารไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากตามที่ระบุไวใ้นหนังสอืฉบบันี้ได ้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม ใหถ้อืเสมอืนว่ายงัไม่มกีารช าระเงนิ
ค่าเบีย้ประกนัภยัเกดิขึน้ โดยการช าระเงนิค่าเบีย้ประกนัภยัจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิทัสามารถเรยีกเกบ็เงนิจากธนาคาร/ธนาคารไดห้กับญัชเีงนิฝาก และโอนเงนิใหบ้รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  
7. ขา้พเจา้ยนิยอมใหห้กัเงนิผา่นบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพือ่ช าระค่าเบีย้ประกนัภยั เดอืนละ 1 ครัง้ ทุกวนัที ่10, 20 หรอื 30 ของเดอืน ยกเวน้หกัจากบญัชธีนาคารทหารไทยธนชาตจะเรยีก
เกบ็ ณ วนัทีค่รบก าหนด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัวนัครบก าหนดช าระของสญัญาท่าน 
8. ขา้พเจา้ยอมรบัว่าในกรณีบรษิทัไม่สามารถเรยีกเกบ็ค่าเบีย้ประกนัภยัในงวดหนึ่งงวดใดได้ บรษิทัจะด าเนินการเรยีกเกบ็คา่เบีย้ประกนัภยัอกีครัง้ ภายใน 45 วนั นับจากวนัครบก าหนดช าระ
ค่าเบีย้ประกนัภยัของงวดนัน้ๆ 
9. ขา้พเจา้ยอมรบัว่าในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืฉบบันี้ ขา้พเจา้ในฐานะเจา้ของบตัรเครดติ/บญัชเีงนิฝากจะตอ้งลงนามก ากบัดว้ยทุกครัง้ 
10. ในกรณีทีข่า้พเจา้ช าระค่าเบีย้ประกนัภยัผ่านบตัรเครดติ หากปรากฏว่าลายมอืชื่อของขา้พเจา้ในหนังสอืฉบบันี้แตกต่างจากตวัอย่างลายมอืชื่อทีใ่หไ้วก้บัธนาคาร ขา้พเจา้ยนิยอมใหธ้นาคาร
เรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติไดทุ้กประการ โดยขา้พเจา้ขอสละสทิธิใ์นการโตแ้ยง้ เรยีกรอ้ง และ/หรอืฟ้องรอ้งใดๆ กบัธนาคารและบรษิทั 
11. ขา้พเจา้รบัทราบและยอมรบัว่าบรษิทัจะเรยีกเกบ็เงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพื่อช าระค่าเบีย้ประกนัภยัต่อเมื่อบรษิทัไดพ้จิารณาอนุมตัริบัประกนัชวีติเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
12. ขา้พเจา้ตกลงและยอมรบัว่าในกรณีทีม่กีารคนืเงนิค่าเบีย้ประกนัภยัไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจะคนืเงนิค่าเบีย้ประกนัภยัเขา้บตัรเครดติ/บญัชเีงนิฝากทีห่กัช าระค่าเบีย้ประกนัภยัเท่านัน้ โดย
ขา้พเจา้ตกลงเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด (ถา้ม)ี  
13. ขา้พเจ้าตกลงให้หนังสอืฉบบันี้มผีลบงัคบัใช้ทนัทีนับแต่วนัที่ท าหนังสอืฉบบันี้ และให้มผีลบงัคบัต่อไปจนกว่าธนาคารจะไดบ้อกเลกิการให้บรกิารเรยีกเก็บเงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัเงนิจาก
บญัชเีงนิฝากตามหนังสอืฉบบันี้ หรอืจนกว่าขา้พเจา้จะไดเ้พกิถอนโดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหธ้นาคารและบรษิทัไดท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนั 
14. ในกรณีที่ขา้พเจ้าเลอืกช าระค่าเบี้ยประกนัภยัเป็นงวดรายเดอืน ขา้พเจ้าตกลงยนิยอมให้ธนาคารสามารถเรยีกเก็บเงนิผ่านบตัรเครดติ/หกัจากบญัชเีงนิฝากดงักล่าวของขา้พเจ้าจ านวน 2 เดอืน
ส าหรบัการช าระเบีย้ประกนัภยังวดแรก 
  

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

ส าหรับลูกค้า 

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