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ทำไมต้องกูเ้ งินตำมกรมธรรม ์
การกู ้เงินตามกรมธรรม ์เป็ นการใช ้สิทธิทระบุ
ี่ ไวต้ ามกรมธรรม ์ ผูถ้ อ
ื กรมธรรมส์ ามารถใช ้สิทธิกู ้เงิน
้
่ ้วยอัตราคงที่ 2% โดยความ
โดยมีกรมธรรม ์เป็ นหลักประกันด ้วยอัตราดอกเบียของแต่
ละแบบประกัน บวกเพิมด
่ สิ
้ นทังหมดยั
้
คุ ้มครองของกรมธรรม ์ยังคงอยู่ตราบเท่าทีหนี
งน้อยกว่ามูลค่าเงินสดของกรมธรรม ์ ดังนั้นการกู ้เงิน
ตามกรมธรรม ์จึงมีข ้อดีดงั นี ้
้ ยง 5-8% ต่อปี (ขึนอยู
้
่ ากว่
่ าการกู ้เงินหลาย ๆ ประเภท
้ ่ำ: ดอกเบียเพี
่กบั แบบของกรมธรรม ์) ซึงต
1.ดอกเบียต
่ คคล กู ้เงินจากบัตรเครดิต กู ้เงินนอกระบบ
เช่น กู ้เงินสินเชือบุ
้
ตัวอย่างดอกเบียประเภทต่
าง ๆ
ยอดเงินกู ้

้
อัตรำดอกเบีย

้
อัตรำดอกเบีย

้
ยอดดอกเบีย

(บำท)

(ต่อปี )

(ต่อเดือน)

(ต่อเดือน)

กู ก
้ รมธรรม ์

100,000

6%*

0.5%

500 บำท

กู ้บัตรเครดิต
่ คคล
กู ้สินเชือบุ

100,000

18%**

1.5%

1,500 บาท

100,000

10%**

0.83%

833 บาท

ประเภท

้ นกู ้ตามกรมธรรม ์เท่ากับอัตราดอกเบียที
้ ใช
่ ้ในการคานวณเบียประกั
้
่ กร ้อยละ 2 ต่อปี
*อัตราดอกเบียเงิ
นภัยตามแต่ละแบบประกันภัยบวกเพิมอี
่ ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th ข ้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564 อัตราดอกเบียบั
้ ตรเครดิต 9.9%-18% ต่อปี อัตราดอกเบียสิ
้ นเชือส่
่ วน
**ทีมา
บุคคล 9%-35% ต่อปี

2.อนุ ม ต
ั ิและได้ร ับเงิ นเร็ว: บริษ ัท จะอนุ มต
ั ห
ิ ลังจากได ้รบั เอกสารครบถว้ น 1 วันทาการ และผูก้ ู ้จะไดร้ บั เงิน

ภายในวันทาการถัดไป
้
่
้
นอยู่แลว้ จึงไม่ต ้องหาบุคคลอืนมาค
า้
3.ไม่ตอ
้ งมีบุคคลคำประก
ัน: เนื่ องจากมีกรมธรรม ์เป็ นสินทร ัพย ์คาประกั
ประกันอีก
4.ควำมคุม
้ ครองยังคงอยู ่ : ตามปกติผูถ
้ อ
ื กรมธรรม ์จะสามารถกู ้ได ้สูงสุด 90-95% ของมูลค่าเงินสด หากไม่

้
้
่
ค ้างชาระหนี จนมู
ลค่าหนี มากกว่
ามูลค่าเงินสดของกรมธรรม ์ กรมธรรม ์จะยังคุ ้มครองผู ้ถือกรมธรรม ์ตามเงือนไข
เดิม

ใครเหมำะก ับกำรกู เ้ งินตำมกรรมธรรม ์บ้ำง
่
่
1.ผู ท
้ ต้
ี่ องกำรเงินมำหมุนเวียนในธุรกิจฉุ กเฉิ น เช่น ทาบริษท
ั ทัวร ์รบั นักท่องเทียวต่
างประเทศ ในช่วงทีโรคโค
่
วิด 19 ระบาดไปทั่วโลก ประเทศต่าง ๆ จาเป็ นต ้องปิ ดประเทศ ทาให ้ไม่มีนักท่องเทียวต่
างชาติ ธุรกิจขาดรายได ้ แต่
รายจ่ายยังคงมีอยู่
่ ่อำศ ัย เช่น เกิดเหตุน้าท่วม ทาให ้บ ้านทีพั
่ กอาศัยเสียหาย ต ้องการเงินมาซ่อมแซมทีอยู
่ ่
2.ผู ท
้ ต้
ี่ องกำรปร ับปรุงทีอยู
อาศัยอย่างเร่งด่วน
่ ำเป็ นต้องใช้จ่ำยในช่วงบุตรเปิ ดเทอม เช่น ลูกเปิ ดเทอมต ้องซือชุ
้ ดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน
3.ผู ป
้ กครองทีจ
และชาระค่าเทอม แต่มเี งินในบัญชีไม่พอจ่าย
4.ผู ท
้ ต้
ี่ องกำรใช้เงิ นอย่ำงเร่งด่วน เช่น ขาดสภาพคล่องหมุนเงินไม่ทน
ั ต ้องนาเงินไปจ่ายค่าใช ้จ่ายรายเดือนเป็ น

่ บป่ วยกระทันหัน
ค่าผ่อนบ ้าน ต ้องใช ้เงินร ักษาพยาบาลคนในครอบคร ัวทีเจ็
้ (Re-finance) เช่น ปกติกู ้เงินจากบัตรเครดิตดอกเบียสู
้ ง 18% จึงมาใช ้สิทธิกู ้
5.ผู ท
้ ต้
ี่ องกำรประหยัดดอกเบีย
้ ยง 5-8%
เงินตามกรมธรรม ์ดอกเบียเพี
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เกณฑ ์ในกำรกูก
้ รมธรรม ์
่
1. สถำนะกรมธรรม ์ มีผลบังคับโดยสมบูรณ์ และไม่มก
ี ารเปลียนแปลงสถานะกรมธรรม
์เป็ นแบบขยายเวลาหรือใช ้
เงินสาเร็จ

้
2. วงเงินกูท
้ สำมำรถกู
ี่
ไ้ ด้ ไม่เกิน 90% หรือ 95% ของมูลค่าเวนคืนเงินสด ณ ปัจจุบน
ั ขึนอยู
ก
่ บ
ั แบบประกัน หัก
้ นตามกรมธรรม ์ (ถ ้ามี)
ด ้วยหนี สิ
้
้
้ อเมือได
่
มูลค่าเงินสดนี สามารถดู
ได ้จากตารางกรมธรรม ์ ในส่วนท ้ายเล่มกรมธรรม ์ มูลค่าเงินสดนี จะเกิ
ดขึนต่
้ชาระเบีย้
่ มูลค่าเงินสด ได ้แก่ แบบสะสมทรพ
ประกันไปแล ้วอย่างน้อย 1-2 ปี แล ้วแต่แบบประกันภัย โดยแบบประกันชีวต
ิ ทีมี
ั ย์
แบบตลอดชีพ และแบบบานาญ
้ จะเท่ากับอัตราดอกเบียที
้ ใช
่ ้คานวณเบียประกั
้
้
3. อต
ั รำดอกเบีย
นบวกเพิ่มอีก 2% ต่อปี ดังนั้น อัตราดอกเบียจาก
การกู ้เงินตามกรมธรรม ์จึงเท่ากับ 5-8% ดังตารางด ้านล่าง
้ นกู ้แต่ละแบบประกัน
ตัวอย่างอัตราดอกเบียเงิ
่
วงเงินทีสามารถกู
้ได ้
แบบประกัน
อัตราดอกเบีย้ (%)***
90%
Samsung Single Premium 3/1
7.00%
90%
Samsung Saving Plus3
7.00%
90%
Samsung Saving Plus1
7.00%
90%
Sap Anan Plus 18
6.00%
90%
Sap Anan Plus 21
6.00%
90%
Sap Anan Plus 24
6.00%
95%
Samsung Money Plus 10/5
7.00%
95%
Samsung Money Plus 10/10
7.00%
95%
Samsung Money Plus 10/5
7.00%
95%
Samsung Money Plus 10/7
7.00%
95%
Samsung Money Plus 10/10
7.00%
95%
Samsung Saving Plan 10/1
7.00%
95%
Samsung Money Plus 10/7
7.00%
95%
Samsung Money Plus 10/10
7.00%
90%
Samsung Happy Retirement 55
7.00%
90%
Samsung Happy Retirement 55 Plus
7.00%
90%
Samsung Happy Retirement 60
7.00%
90%
Samsung Happy Retirement 60 Plus
7.00%
้
่
้
***เป็ นเพียงตัวอย่างของอัตราดอกเบีย ซึงในแต่ละกรมธรรม ด์ อกเบียจะแตกต่างกัน โดยสามารถตรวจสอบอัตรา
้ อนกู ้ได ้ที่ Call Center 0-2762-7777
ดอกเบียก่
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้
ขันตอนกำรสมั
ครและเอกสำรขอร ับเงินกูต
้ ำมกรมธรรม ์
-บริกำรกู เ้ งินออนไลน์

ผ่ำน Samsung Life Touch Application

้
1.ดำวน์โหลดแอปพลิเคชน
ั Samsung Life Touch และ ติดตังแอปพลิ
เคชน
ั ใน Smart Phone ของท่าน
โดยสแกน QR code ด ้านล่าง
App Store

Play Store

หรือดาวน์โหลดที่ App Store หรือ Google Play Store โดยค ้นหาคาว่า “Samsung Life Touch”
2.Log In เข้ำสู ่ระบบ โดยคลิกที่ “กรมธรรม ์ของฉัน” และกรอกข ้อมูลให ้ครบถ ้วน (กรณี เข ้าแอปพลิเคชน
ั เป็ น
้ั
ครงแรก)
หรือใส่รหัส Passcode 6 หลัก กรณี ยน
ื ยันตัวตนแล ้ว
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3.จะปรากฎหน้า Home page ให ้ท่านคลิกไอคอนบริกำร (ไอคอนอยู ่ลำดับที่ 2 จำกทำงซำ้ ยมือด้ำนล่ำง)
่
่
เพือไปยั
งหน้าบริการ จากนั้นคลิกเมนู กู เ้ งิน ระบบจะแสดงรายการกรมธรรม ์ทีสามารถกู
้ได ้ ให ้ท่านเลือกกรมธรรมท์ ่ี
ต ้องการใช ้สิทธิกู์ ้เงินตามกรมธรรม ์โดยกดปุ่ มถัดไป

4.ระบุรำยละเอียดกำรกู ้ ดังนี ้
่ ้องการกู ้ และกดปุ่ มถัดไป
4.1 ระบุวงเงินทีต

่ อยู่
4.2 ระบุชอ่ งทางการร ับเงิน โดยใช ้บัญชีเดิมทีมี
่ ญชีใหม่ และกดปุ่ มถัดไป
หรือเพิมบั
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่
5.จะปรากฎหน้าจอเอกสารประกอบคาร ้อง ให้ทำ
่ นกดปุ่ มถ่ำยภำพ/แนบเอกสำร เพือแนบรู
ปภาพบัตรประจาตัว
ประชาชน และหน้าบัญชีธนาคารของผูเ้ อาประกัน ภัย/ผูถ้ อ
ื กรมธรรม ์ และกดปุ่ มถัดไป หลังจากนั้ น ระบบจะแสดง
่ ำร ้อง
รายละเอียดการขอกู ้ ให ้ท่านกดยอมร ับ และกดปุ่ มยืนค

6.ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP

่ ำเร็จจะแสดงหน้ำจอดังภำพ
7. เมือส
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-บริกำรกูเ้ งินด้วยวิธก
ี ำรจัดส่งเอกสำร
่
้ สามารถกู
่
1. ติดต่อ Call Center 0-2762-7777 เพือสอบถามวงเงิ
นและอัตราดอกเบียที
้ยืมได ้
่
2. พิมพ ์เอกสารสัญญากู ้กรมธรรม ์เพือกรอกรายละเอี
ยด
โดยท่านสามารถพิมพ ์สัญญากู ้กรมธรรม ์ได ้จากคู่มอ
ื การกู ้เงินตามกรมธรรม ์หน้าที่ 9
่ ้องการลงในสัญญากู ้เงินตามกรมธรรม ์ พร ้อมลงนามชือผู
่ ้กู ้ทัง้ 2 ฉบับ
3. กรอกรายละเอียดและวงเงิน ทีต
่ งไม่หมดอายุ พร ้อมลงนามร ับรองสาเนาถูกต ้อง
4. แนบสาเนาบัตรประชาชน ทียั
5. แนบสาเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทร ัพย ์ พร ้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต ้อง
6. นาเอกสารตามข ้อ 3-5 ใส่ซองจดหมาย จ่าหน้าซองติดแสตมป์ ส่งมาที่
“บริษท
ั ซ ัมซุง ประกันชีวต
ิ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 2922/222-227 ชัน้ 15
อาคารชาญอิสสระทาวเวอร ์ 2 ถนนเพชรบุรตี ด
ั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห ้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310”
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สัญญากู้เงินตามกรมธรรม์

วันที่ท�ำสัญญำ

ข้ำพเจ้ำ

อำยุ
ปี อยู่บ้ำนเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
แขวง/ต�ำบล
เขต/อ�ำเภอ
จังหวัด
โทรศัพท์
ผูู้้เอำประกันภัยของ บริษััท ซัมซุง ประกันชีีวิต (ประเทศไทย) จ�ำกัด(มหำชีน)ตำมกรมธรรม์เลขที่
ซ่่งต่อไปในสัญญำนี�เรียกว่ำ “ผูู้้กู้” ฝ่่ำยหน่่งกับ บริษััท ซัมซุง
ประกันชีีวิต (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชีน) ซ่่งต่อไปในสัญญำนี�เรียกว่ำ “ผูู้้ให้ก”ู้ อีกฝ่่ำยหน่่ง ทั�งสองฝ่่ำยตกลงท�ำสัญญำกูเ้ งินเพ่่อกูเ้ งินตำมกรมธรรม์ โดยมีรำยละเอียดข้อก�ำหนดและเง่่อนไขดังนี�
ข้อ 1. ผูู้้กู้ได้กู้ย่มเงินตำมสิทธิและเง่่อนไขแห่งกรมธรรม์เลขที่
ตำมสัญญำประกันชีีวิตเป็นจ�ำนวนเงิน
บำท (
)
จำกผูู้้ให้กู้ และได้รับเงินดังกล่ำวจำกผูู้้ให้กู้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
อน่่ง ผูู้้กู้ตกลงชี�ำระค่ำอำกรแสตมป์ตำมจ�ำนวนที่กฎหมำยก�ำหนด โดยผูู้้กู้ตกลงยินยอมให้ผูู้้ให้กู้หักเงินค่ำอำกรแสตมป์ที่ผูู้้กู้มีหน้ำที่ต้องชี�ำระตำมข้อนี�ออกจำกจ�ำนวนเงินกู้ตำมข้อ 1.
ข้อ 2. ผูู้้กู้ตกลงชี�ำระดอกเบี�ยของเงินกู้ตำมข้อ 1. ในอัตรำตำมที่ระบุได้ไว้ในกรมธรรม์เลขที่ดังกล่ำวข้ำงต้น และตกลงให้คิดดอกเบี�ยนับแต่วันกู้จนถ่งครบรอบปีกรมธรรม์ดังกล่ำว ส่วนในงวดปีต่อๆ ไป ผูู้้กู้ตกลง
ให้คิดและสัญญำจะจ่ำยดอกเบี�ยปีละครั�งนับตั�งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์จนกว่ำจะชี�ำระหนี�สินครบถ้วนตำมสัญญำ ทั�งนี� ผูู้้กู้ตกลงชี�ำระหนี�ตำมสัญญำนี�ให้เสร็จสิ�นภำยในระยะเวลำกรมธรรม์ที่เหล่ออยู่ แต่หำกกรมธรรม์
สิ�นผู้ลบังคับก่อนระยะเวลำดังกล่ำวไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำมให้ถ่อว่ำสัญญำนี�สิ�นสุด
ข้อ 3. หำกผูู้้กู้ผู้ิดนัดชี�ำระดอกเบี�ยงวดหน่่งงวดใด ผูู้้กู้ยินยอมให้น�ำดอกเบี�ยที่ค้ำงชี�ำระทบเข้ำกับเงินกู้คงเหล่อ และให้คิดดอกเบี�ยของต้นเงินกู้ที่เพิ่มข่�นใหม่ในอัตรำตำมที่ก�ำหนดไว้ในเง่่อนไขกรมธรรม์ หำกเงินกู้
และดอกเบี�ยที่ค้ำงชี�ำระเพิ่มข่�นมีจ�ำนวนเกินกว่ำมูลค่ำเวนค่นเงินสดที่ยังไม่ได้หักหนี�สินใดๆ แล้ว ผูู้้กู้ยินดีให้ผูู้้ให้กู้เวนค่นกรมธรรม์ และถ่อว่ำกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี�เป็นอันสิ�นผู้ลบังคับทันที
ผูู้้กู้ตกลงให้ผูู้้ให้กู้ปรับอัตรำดอกเบี�ยของต้นเงินกู้และดอกเบี�ยค้ำงชี�ำระได้ในภำยหลังตำมอัตรำที่ผูู้้ให้กู้ได้รับควำมเห็นชีอบจำกนำยทะเบียนประกันชีีวิต ทั�งนี� ผูู้้ให้กู้ไม่จ�ำเป็นต้องแจ้งให้ผูู้้กู้ทรำบล่วงหน้ำ
ข้อ 4. ผูู้้กู้ประสงค์จะรับเงินกู้ตำมกรมธรรม์โดย เชี็ค
โอนเข้ำบัญชีีธนำคำรออมทรัพย์ ธนำคำร
เลขที่
ชี่่อบัญชีี
(ต้องเป็นชี่่อบัญชีีของผูู้้กู้เท่ำนั�น)
ข้อ 5. ผูู้้กู้อำจจะชี�ำระเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี�ยในเวลำใดเวลำหน่่งที่กรมธรรม์ดังกล่ำวยังมีผู้ลบังคับอยู่ กำรชี�ำระเงินกู้และดอกเบี�ยจะต้องมีใบเสร็จรับเงินอันเป็นทำงกำรของผูู้้ให้กู้เท่ำนั�น ในกรณีที่ผูู้้กู้ได้ชี�ำระหนี�
สินแก่ผูู้้ให้กู้หมดสิ�นแล้ว สัญญำนี�เป็นอันสิ�นสุดทันที
ข้อ 6. ผูู้้กู้ตกลงยินยอมว่ำเงินกู้พร้อมดอกเบี�ยและหนี�สินอ่่น หำกยังไม่ได้ชี�ำระเต็มตำมจ�ำนวน ให้ถ่อว่ำเป็นหนี�สินที่จะต้องน�ำไปหักจำกจ�ำนวนเงินที่ผูู้้ให้กู้พ่งจะต้องจ่ำยตำมเง่่อนไขของกรมธรรม์ข้ำงต้น
ก่อนผูู้้กู้ชี�ำระหนี�ตำมสัญญำนี�เสร็จสิ�น หำกเกิดกรณีผูู้้ให้กู้ต้องจ่ำยเงินตำมเง่่อนไขของกรมธรรม์ และผูู้้กู้หร่อผูู้้รับประโยชีน์ตำมกรมธรรม์ดังกล่ำวมีสิทธิเรียกร้องหร่อมีสิทธิที่จะได้รับเงินตำมเง่่อนไขของกรมธรรม์
ไม่ว่ำด้วยประกำรใดๆก็ตำม ผูู้้กู้ยินยอมให้ผูู้้ให้กู้น�ำเงินที่ต้องจ่ำยตำมเง่่อนไขของกรมธรรม์มำหักชี�ำระหนี�สินได้ทันที ในกรณีที่ผูู้้กู้ยังมีหนี�ค้ำงชี�ำระอีก ผูู้้กู้ยินยอมชี�ำระหนี�ให้ผูู้้ให้กู้จนครบถ้วนทันที
ข้อ 7. ผูู้้กู้ตกลงให้ผูู้้ให้กู้ย่ดถ่อเงินค่ำเวนค่นกรมธรรม์ตำมกรมธรรม์ดังกล่ำวของผูู้้กู้เป็นกำรค��ำประกันหนี�สินตำมสัญญำนี�จนกว่ำจะชี�ำระหนี�ครบถ้วน
ข้อ 8. ผูู้้กู้และผูู้้ให้กู้ได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในหนังส่อสัญญำกู้เงินฉบับนี�โดยตลอดแล้วจ่งได้ลงลำยม่อชี่่อไว้เป็นหลักฐำนต่อหน้ำพยำน
ถนน

ลงชี่่อ

(
)
ผูู้้กู้ (ผูู้้เอำประกันภัย/ผูู้้ปกครอง/ผูู้้ชี�ำระเบี�ยประกันภัย)

ลงชี่่อ

(

พยำน/ตัวแทนขำย

)

ลงชี่่อ

(

พยำน

)

ช�าระอากรแล้ว
บำท
โปรดลงนามในสัญญาเงินกู้ตามกรมธรรม์ 2 ฉบับ ในการขอกู้แต่ละครั้ง และโปรดลงนามให้เหมือนลายมือชื่อที่ให้ไว้กับบริษัท
อำกรแสตมป์
บริษััท ซัมซุง ประกันชีีวิต (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชีน) 2922/222-227 ชีั�น 15 อำคำรชีำญอิสสระทำวเวอร์ 2 ถนนเพชีรบุรีตัดใหม่ 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
ผูู้้เอำประกันภัยของ บริษััท ซัมซุง ประกันชีีวิต (ประเทศไทย) จ�ำกัด(มหำชีน)ตำมกรมธรรม์เลขที่
ซ่่งต่อไปในสัญญำนี�เรียกว่ำ “ผูู้้กู้” ฝ่่ำยหน่่งกับ บริษััท ซัมซุง
ประกันชีีวิต (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชีน) ซ่่งต่อไปในสัญญำนี�เรียกว่ำ “ผูู้้ให้ก”ู้ อีกฝ่่ำยหน่่ง ทั�งสองฝ่่ำยตกลงท�ำสัญญำกูเ้ งินเพ่่อกูเ้ งินตำมกรมธรรม์ โดยมีรำยละเอียดข้อก�ำหนดและเง่่อนไขดังนี�
ข้อ 1. ผูู้้กู้ได้กู้ย่มเงินตำมสิทธิและเง่่อนไขแห่งกรมธรรม์เลขที่
ตำมสัญญำประกันชีีวิตเป็นจ�ำนวนเงิน
บำท (
)
จำกผูู้้ให้กู้ และได้รับเงินดังกล่ำวจำกผูู้้ให้กู้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
อน่่ง ผูู้้กู้ตกลงชี�ำระค่ำอำกรแสตมป์ตำมจ�ำนวนที่กฎหมำยก�ำหนด โดยผูู้้กู้ตกลงยินยอมให้ผูู้้ให้กู้หักเงินค่ำอำกรแสตมป์ที่ผูู้้กู้มีหน้ำที่ต้องชี�ำระตำมข้อนี�ออกจำกจ�ำนวนเงินกู้ตำมข้อ 1.
ข้อ 2. ผูู้้กู้ตกลงชี�ำระดอกเบี�ยของเงินกู้ตำมข้อ 1. ในอัตรำตำมที่ระบุได้ไว้ในกรมธรรม์เลขที่ดังกล่ำวข้ำงต้น และตกลงให้คิดดอกเบี�ยนับแต่วันกู้จนถ่งครบรอบปีกรมธรรม์ดังกล่ำว ส่วนในงวดปีต่อๆ ไป ผูู้้กู้ตกลง
ให้คิดและสัญญำจะจ่ำยดอกเบี�ยปีละครั�งนับตั�งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์จนกว่ำจะชี�ำระหนี�สินครบถ้วนตำมสัญญำ ทั�งนี� ผูู้้กู้ตกลงชี�ำระหนี�ตำมสัญญำนี�ให้เสร็จสิ�นภำยในระยะเวลำกรมธรรม์ที่เหล่ออยู่ แต่หำกกรมธรรม์
สิ�นผู้ลบังคับก่อนระยะเวลำดังกล่ำวไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำมให้ถ่อว่ำสัญญำนี�สิ�นสุด
ข้อ 3. หำกผูู้้กู้ผู้ิดนัดชี�ำระดอกเบี�ยงวดหน่่งงวดใด ผูู้้กู้ยินยอมให้น�ำดอกเบี�ยที่ค้ำงชี�ำระทบเข้ำกับเงินกู้คงเหล่อ และให้คิดดอกเบี�ยของต้นเงินกู้ที่เพิ่มข่�นใหม่ในอัตรำตำมที่ก�ำหนดไว้ในเง่่อนไขกรมธรรม์ หำกเงินกู้
และดอกเบี�ยที่ค้ำงชี�ำระเพิ่มข่�นมีจ�ำนวนเกินกว่ำมูลค่ำเวนค่นเงินสดที่ยังไม่ได้หักหนี�สินใดๆ แล้ว ผูู้้กู้ยินดีให้ผูู้้ให้กู้เวนค่นกรมธรรม์ และถ่อว่ำกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี�เป็นอันสิ�นผู้ลบังคับทันที
ผูู้้กู้ตกลงให้ผูู้้ให้กู้ปรับอัตรำดอกเบี�ยของต้นเงินกู้และดอกเบี�ยค้ำงชี�ำระได้ในภำยหลังตำมอัตรำที่ผูู้้ให้กู้ได้รับควำมเห็นชีอบจำกนำยทะเบียนประกันชีีวิต ทั�งนี� ผูู้้ให้กู้ไม่จ�ำเป็นต้องแจ้งให้ผูู้้กู้ทรำบล่วงหน้ำ
โอนเข้ำบัญชีีธนำคำรออมทรัพย์ ธนำคำร
เลขที่
ข้อ 4. ผูู้้กู้ประสงค์จะรับเงินกู้ตำมกรมธรรม์โดย เชี็ค
ชี่่อบัญชีี
(ต้องเป็นชี่่อบัญชีีของผูู้้กู้เท่ำนั�น)
ข้อ 5. ผูู้้กู้อำจจะชี�ำระเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี�ยในเวลำใดเวลำหน่่งที่กรมธรรม์ดังกล่ำวยังมีผู้ลบังคับอยู่ กำรชี�ำระเงินกู้และดอกเบี�ยจะต้องมีใบเสร็จรับเงินอันเป็นทำงกำรของผูู้้ให้กู้เท่ำนั�น ในกรณีที่ผูู้้กู้ได้ชี�ำระหนี�
สินแก่ผูู้้ให้กู้หมดสิ�นแล้ว สัญญำนี�เป็นอันสิ�นสุดทันที
ข้อ 6. ผูู้้กู้ตกลงยินยอมว่ำเงินกู้พร้อมดอกเบี�ยและหนี�สินอ่่น หำกยังไม่ได้ชี�ำระเต็มตำมจ�ำนวน ให้ถ่อว่ำเป็นหนี�สินที่จะต้องน�ำไปหักจำกจ�ำนวนเงินที่ผูู้้ให้กู้พ่งจะต้องจ่ำยตำมเง่่อนไขของกรมธรรม์ข้ำงต้น
ก่อนผูู้้กู้ชี�ำระหนี�ตำมสัญญำนี�เสร็จสิ�น หำกเกิดกรณีผูู้้ให้กู้ต้องจ่ำยเงินตำมเง่่อนไขของกรมธรรม์ และผูู้้กู้หร่อผูู้้รับประโยชีน์ตำมกรมธรรม์ดังกล่ำวมีสิทธิเรียกร้องหร่อมีสิทธิที่จะได้รับเงินตำมเง่่อนไขของกรมธรรม์
ไม่ว่ำด้วยประกำรใดๆก็ตำม ผูู้้กู้ยินยอมให้ผูู้้ให้กู้น�ำเงินที่ต้องจ่ำยตำมเง่่อนไขของกรมธรรม์มำหักชี�ำระหนี�สินได้ทันที ในกรณีที่ผูู้้กู้ยังมีหนี�ค้ำงชี�ำระอีก ผูู้้กู้ยินยอมชี�ำระหนี�ให้ผูู้้ให้กู้จนครบถ้วนทันที
ข้อ 7. ผูู้้กู้ตกลงให้ผูู้้ให้กู้ย่ดถ่อเงินค่ำเวนค่นกรมธรรม์ตำมกรมธรรม์ดังกล่ำวของผูู้้กู้เป็นกำรค��ำประกันหนี�สินตำมสัญญำนี�จนกว่ำจะชี�ำระหนี�ครบถ้วน
ข้อ 8. ผูู้้กู้และผูู้้ให้กู้ได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในหนังส่อสัญญำกู้เงินฉบับนี�โดยตลอดแล้วจ่งได้ลงลำยม่อชี่่อไว้เป็นหลักฐำนต่อหน้ำพยำน
ถนน

ลงชี่่อ

(
)
ผูู้้กู้ (ผูู้้เอำประกันภัย/ผูู้้ปกครอง/ผูู้้ชี�ำระเบี�ยประกันภัย)

ลงชี่่อ

(

พยำน/ตัวแทนขำย

)

ลงชี่่อ

(

พยำน

)

ช�าระอากรแล้ว
บำท
โปรดลงนามในสัญญาเงินกู้ตามกรมธรรม์ 2 ฉบับ ในการขอกู้แต่ละครั้ง และโปรดลงนามให้เหมือนลายมือชื่อที่ให้ไว้กับบริษัท
อำกรแสตมป์
บริษััท ซัมซุง ประกันชีีวิต (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชีน) 2922/222-227 ชีั�น 15 อำคำรชีำญอิสสระทำวเวอร์ 2 ถนนเพชีรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2308-2245 โทรสำร 0-2308-2269

ค่ำธรรมเนี ยมในกำรกูเ้ งินตำมกรมธรรม ์
1. ค่าดาเนิ นการ กรมธรรม ์ละ 5 บาท
2. ค่าอากร 1 บาท ต่อยอดเงินกู ้ 2,000 บาท
ค่ำธรรมเนี ยม = 5+

ยอดเงินกู ้
𝟐𝟐,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

้
ตัวอย่ำงเช่น กู ้ 50,000 บาท จะต ้องเสียค่าธรรมเนี ยมทังหมด
30 บาท โดยเป็ นค่าอากร 25 บาท และค่าใช ้จ่ายใน
การดาเนิ นการ 5 บาท ดังนั้นลูกค ้าจะได ้เงินกู ้ยืมสุทธิเข ้าบัญชีจานวน 49,970 บาท

ระยะเวลำกำรดำเนิ นกำร
่ ษท
ท่านจะได ้รบั เงินภายในวันทาการถัดไปหลังจากทีบริ
ั อนุ มต
ั ก
ิ ารกู ้เงินตามกรมธรรม ์เรียบร ้อยแลว้
่ ษท
่
่
ซึงบริ
ั ฯ จะอนุ มต
ั ก
ิ ารกู ้เงินตามกรมธรรม ์ได ้ก็ต่อเมือได
้รบั เอกสารครบถ ้วน ถูกต ้อง และรายละเอียดเงือนไข
่ ษท
เป็ นไปตามทีบริ
ั ฯ กาหนด

้
ขันตอนกำรช
ำระคืนเงินกู ้
่
1. ติดต่อ Call Center 0-2762-7777 เพือตรวสอบยอดกู
้คงค ้าง
2. ชำระผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ดังนี ้
2.1. ชาระด ้วยเช็ค หรือ ดราฟต ์ หรือ แคชเชียร ์เช็ค ใหส้ ่งจ่
ั าย “บริษทั ซ ัมซุง ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)”
่
่ ้เอาประกันภัยไว ้ด ้านหลัง
โดยขีดคร่อมและขีดฆ่า “หรือผู ้ถือ” พร ้อมระบุเลขทีกรมธรรม
์ และชือผู
2.2. ชาระผ่านเคาน์เตอร ์เซอวิส โดยส่งหลักฐานการชาระเงินมาที่
E-mail: renew@thaisamsunglife.com

่ ดบริการ
2.3. ชาระด ้วยเงินสดผ่านทางเคาน์เตอร ์ธนาคารทีเปิ
โดยใช ้ใบนาฝากเงิน (Pay-in) ของแต่ละธนาคาร


้
ใช ้ใบนาฝากเงิน (Pay-in) ของแต่ละธนาคารในการชาระเบียประกั
นภัยได ้ โดยระบุชอบั
ื่ ญชีเป็ น
“บริษท
ั ซัมซุง ประกันชีวต
ิ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ” พร ้อมระบุสาขา ประเภทบัญชี และ

่ ญชีของแต่ละธนาคารตามตารางด ้านล่าง
เลขทีบั


ส่ ง แฟกซ ์ส าเนาใบน าฝากเงิน ( Pay-in) ถึง บริษัท ฯ ที่หมายเลข 0-2308-2251 กด 2 หรือ
Email : renew@thaisamsunglife.com พร ้อมระบุว่า “ชาระคืนเงินกู ้ตามกรมธรรม ์เลขที่ ชือ่
่
ผู ้เอาประกันภัย และเบอร ์โทรศัพท ์ทีสามารถติ
ดต่อได”้
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รำยละเอียดบัญชีของแต่ละธนำคำร
ธนำคำร

สำขำ

ประเภทบัญชี

่ ญชี
เลขทีบั

กรุงเทพ

เพชรบุรต
ี ัดใหม่

กระแสรำยว ัน

153-3-07854-7

ไทยพำณิ ชย ์

เพชรบุรต
ี ัดใหม่

กระแสรำยว ัน

043-3-03600-2

ทหำรไทยธนชำติ

อำคำรมนู ญผล

กระแสรำยว ัน

196-1-02221-5

กรุงไทย

เพชรบุรต
ี ัดใหม่

ออมทร ัพย ์

041-1-24470-1

กรุงศรีอยุธยำ

เพชรบุรต
ี ัดใหม่

กระแสรำยว ัน

034-0-04022-1

กสิกรไทย

เพชรบุรต
ี ัดใหม่

กระแสรำยว ัน

028-1-08590-5

ทหำรไทยธนชำต

เพชรบุรต
ี ัดใหม่

ออมทร ัพย ์

777-2-70400-5

ออมสิน

อำคำรบำงกอกทำวเวอร ์

กระแสรำยว ัน

000-0-04022-1

่
เพือกำรเกษตรฯ

สำนักงำนใหญ่บำงเขน

กระแสรำยว ัน

082-0-25946-3

| 11

