ชาระอากรแล้ว
บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)

สัญญาเลขที่ …………………………
่ …………………………
สัญญากู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ เลขที…
ทาที่ บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
วันที่ ………………………………
สัญญานี ้ ทาขึน้ ระหว่าง บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ซึง่ ต่อไปในสัญญานีเ้ รียกว่า
“ผูใ้ ห้ก”ู้ ฝ่ ายหนึง่ กับ …………………………………………………… ซึ่งต่อไปในสัญญานีเ้ รียกว่า “ผูก้ ”ู้ อีกฝ่ ายหนึง่ คู่สญ
ั ญา
ทัง้ สองฝ่ ายต่างตกลงทากันดังมีขอ้ ความต่อไปนี ้ :ข้อ 1. ผูก้ ู้ ได้กยู้ ืมเงินตามกรมธรรม์ดงั กล่าวข้างต้นของผูก้ ดู้ งั มีรายละเอียด ต่อไปนี ้
จานวนเงินกู…
้ ………………………………………..(…………….……..……………………………………………….…………)
โอนเข้าบัญชีธนาคารเลขที่………………………………..………ธนาคาร…………………………………………………………..
ชื่อเจ้าของบัญชี………………………………………………………………………………………………………………….……..
โดยผูก้ ไู้ ด้รบั เงินกูจ้ ากผูใ้ ห้กตู้ ามรายละเอียดข้างต้นครบถ้วนแล้ว
ข้อ 2. ผูก้ ูต้ กลงเป็ นผูช้ าระค่าอากรแสตมป์ ตามจานวนที่กฎหมายกาหนด รวมถึงยินยอมให้ผูใ้ ห้กู้หักเงินค่าอากร
แสตมป์ ค่าเบีย้ ประกันภัยที่คา้ งชาระมากกว่า 30 วัน รวมไปถึงหักภาระหนีค้ งค้างตามวงเงินกูเ้ ดิม (ถ้ามี) ที่ผกู้ มู้ ีหน้าที่ตอ้ งชาระ
ตามข้อนีอ้ อกจากจานวนเงินกูท้ ่ีระบุขา้ งต้น โดยผูก้ รู้ บั ทราบและยอมรับว่าเงินกูส้ ทุ ธิท่ีผกู้ ูไ้ ด้รบั จากผูใ้ ห้กเู้ ป็ นเงินกูส้ ทุ ธิ ภายหลัง
จากการหักเงินค่าอากรแสตมป์ ค่าเบีย้ ประกันภัยที่คา้ งชาระมากกว่า 30 วัน และภาระหนีส้ ินคงค้างตามวงเงินกูเ้ ดิม (ถ้ามี) และให้
ถือว่าผูก้ ไู้ ด้ชาระค่าเบีย้ ประกันภัยที่คา้ งชาระ และหนีส้ ินตามวงเงินกูเ้ ดิมเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี)
ข้อ 3. ผู้กู้ยินยอมชาระดอกเบีย้ ทบต้น ตามอัตราที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์นับจากวัน ที่ได้รับเงิน กูจ้ นถึงวัน
ครบรอบปี แห่งกรมธรรม์ของเงินที่กใู้ ห้แก่ผใู้ ห้กู้ โดยกาหนดชาระภายในวันครบกาหนดชาระค่าเบีย้ ประกันภัย ทุก ๆ ปี ตลอดไป
จนกว่าจะชาระเงินกู้ตามสัญญาฉบับนีค้ รบถ้วนและหากผู้กูข้ าดชาระดอกเบีย้ ในงวดใด ผู้กู้ตกลงยิน ยอมให้ผู้ให้กูน้ าจานวน
ดอกเบีย้ ที่คา้ งชาระไปรวมกับเงินต้นที่กแู้ ละผูก้ ยู้ อมเสียดอกเบีย้ ในเงินที่เพิ่มใหม่
ข้อ 4. ผูก้ ูต้ กลงยอมรับอัตราดอกเบีย้ จากการกูย้ ืมเงินตามกรมธรรม์ ซึ่งผูใ้ ห้กูม้ ีสิทธิ คิดดอกเบีย้ ทบต้นในอัตราที่สงู
กว่าดอกเบีย้ ที่ใช้ในการคํานวณเบีย้ ประกันภัยตามที่ปรากฎในหน้าตารางกรมธรรม์ของกรมธรรม์ท่ที ่านได้ขอกูย้ ืมเงินตามสัญญานี ้
อีกร้อยละ 2 ต่อปี
นอกจากนี ้ ผูก้ ตู้ กลงให้ผใู้ ห้กมู้ ีสิทธิปรับอัตราดอกเบีย้ ของต้นเงินกูแ้ ละดอกเบีย้ ค้างชาระได้ในภายหลังโดยไม่จาเป็ นต้อง
แจ้งให้ผกู้ ทู้ ราบล่วงหน้า ซึ่งอัตราดอกเบีย้ ดังกล่าวเป็ นไปตามอัตราที่ผใู้ ห้กูไ้ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.

ข้อ 5. ในระหว่างที่สญ
ั ญากูย้ ืมเงินนีม้ ีผลบังคับ หากผูก้ หู้ รือผูร้ บั ประโยชน์มีสิทธิได้รบั เงินผลประโยชน์ใดๆจากผูใ้ ห้กู้
ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ของสัญญานี ้ ผูก้ ยู้ ินยอมให้ผใู้ ห้กูน้ าเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวมาหักชาระเงินกูแ้ ละดอกเบีย้ ที่คา้ งชาระ
รวมหนีส้ ินอื่น ๆ ตามกรมธรรม์ของสัญญานีก้ ่อนทาการจ่ายเงินผลประโยชน์นนั้ ๆได้
อย่างไรก็ตาม หากไม่พอชาระหนีเ้ งินกูแ้ ละดอกเบีย้ ที่คา้ งชาระหรือหนีส้ ินอื่นๆตามวรรคข้างต้น ผูก้ ยู้ ินยอมให้ผใู้ ห้กมู้ ีสิทธิ
เรียกร้องกับผูก้ ไู้ ด้ตามกฎหมาย
ข้อ 6. ผูก้ ูร้ บั ทราบว่าในกรณีท่ีหนีส้ ินสะสมเพิ่มขึน้ จากเบีย้ ประกันภัยก็ดี หรือจากต้นเงินกู้ หรือจากดอกเบีย้ เงินกูท้ ่ี
ค้างชาระก็ดี โดยเพิ่มขึน้ มากกว่ามูลค่าเงินเวนคืนในกรมธรรม์ดงั กล่าวนีเ้ วลาใด ให้ถือว่าผูก้ ตู้ กลงขอเวนคืนกรมธรรม์กับบริษัท ฯ
แล้ว และให้ถือว่ากรมธรรม์นสี ้ นิ ้ ผลทันที ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์
ข้อ 7. การกู้ยื ม เงิ น ตามกรมธรรม์นี ้ จะไม่ เ ป็ น เหตุให้ก ระทบกระเทือ นหรื อ เปลี่ ยนแปลงเอกสิ ท ธิ์ แ ละเงื่อ นไขใน
กรมธรรม์นี ้ เว้นแต่จะมีการยกเว้นหรือแก้ไขที่ได้ระบุไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยชัดแจ้งแล้ว
ข้อ 8. ผูก้ จู้ ะชาระเงินต้นที่กพู้ ร้อมดอกเบีย้ ในเวลาใด ๆ ก็ได้ ในระหว่างที่กรมธรรม์ดงั กล่าวมีผลบังคับ โดยบริษัทฯ จะ
ออกหลักฐานการชาระเงินให้แก่ผกู้ ู้ และในกรณีท่ี ผูก้ ชู้ าระเงินต้นที่กพู้ ร้อมทัง้ ดอกเบีย้ รวมหนีส้ ินอื่นให้แก่ผใู้ ห้กเู้ สร็จสิน้ แล้วและ
ให้ถือว่าสัญญากูน้ เี ้ ป็ นอันสิน้ สุดทันที
ข้อ 9. จ านวนเงิ น กู้พ ร้อ มดอกเบี ย้ รวมหนี ้สิน อื่ น ใด ต้อ งช าระให้แ ก่ ผู้ให้กู้ ในช่ อ งทางที่ ผู้ใ ห้กู้กาหนดไว้ หรื อ ณ
สานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร หรือ สานักงานสาขา ของผูใ้ ห้กู้
สั ญ ญานี ้ท าขึ ้น เป็ น สองฉบั บ ข้อ ความถู ก ต้อ งตรงกั น คู่ สั ญ ญาแต่ ล ะฝ่ ายต่ า งเก็ บ รัก ษาไว้ค นละฉบั บ เพื่ อ เป็ น
พยานหลักฐาน

ลงนาม……………………………………………........................................................................….ผูใ้ ห้กู้
(
)
ลงนาม……………………………........................................................................................……….ผูก้ ู้
(
)
ลงนาม……………………………........................................................................................……….พยาน
(
)
ลงนาม……………………………........................................................................................……….พยาน
(
)

