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ท ำไมตอ้งกูเ้งินตำมกรมธรรม ์

การกูเ้งนิตามกรมธรรมเ์ป็นการใชส้ิทธิทีร่ะบุไวต้ามกรมธรรม ์ผูถ้อืกรมธรรมส์ามารถใชส้ทิธกิูเ้งิน
โดยมกีรมธรรมเ์ป็นหลกัประกนัดว้ยอตัราดอกเบีย้ของแตล่ะแบบประกนั บวกเพิม่ดว้ยอตัราคงที ่2% โดยความ
คุม้ครองของกรมธรรมย์งัคงอยู่ตราบเท่าทีห่นีส้นิทัง้หมดยงันอ้ยกว่ามูลคา่เงนิสดของกรมธรรม ์ดงัน้ันการกูเ้งนิ
ตามกรมธรรมจ์งึมขีอ้ดดีงันี ้
 
1.ดอกเบีย้ต ่ำ: ดอกเบีย้เพยีง 5-8% ตอ่ปี (ขึน้อยู่กบัแบบของกรมธรรม)์ ซึง่ต า่กว่าการกูเ้งนิหลาย ๆ ประเภท  
เชน่ กูเ้งนิสนิเช ือ่บุคคล กูเ้งนิจากบตัรเครดติ กูเ้งนินอกระบบ  
ตวัอย่างดอกเบีย้ประเภทตา่ง ๆ 

ประเภท ยอดเงินกู ้ 
(บำท) 

อตัรำดอกเบีย้ 
(ต่อปี) 

อตัรำดอกเบีย้ 
(ต่อเดอืน) 

ยอดดอกเบีย้ 
(ต่อเดอืน) 

กูก้รมธรรม ์   100,000 6%* 0.5% 500 บำท 
กูบ้ตัรเครดติ 100,000 18%** 1.5% 1,500 บาท 
กูส้นิเช ือ่บุคคล 100,000 10%** 0.83% 833 บาท 

*อตัราดอกเบีย้เงนิกูต้ามกรมธรรมเ์ท่ากบัอตัราดอกเบีย้ทีใ่ชใ้นการค านวณเบีย้ประกนัภยัตามแต่ละแบบประกนัภยับวกเพิม่อกีรอ้ยละ 2 ต่อปี 

**ทีม่า ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th ขอ้มูล ณ วนัที ่6 ตลุาคม 2564 อตัราดอกเบีย้บตัรเครดติ 9.9%-18% ต่อปี อตัราดอกเบีย้สนิเช ือ่ส่วน
บคุคล 9%-35% ต่อปี 

2.อนุมตัิและไดร้บัเงินเรว็: บรษิัทจะอนุมตัหิลงัจากไดร้บัเอกสารครบถว้น 1 วนัท าการ และผูกู้จ้ะไดร้บัเงิน
ภายในวนัท าการถดัไป 
3.ไม่ตอ้งมบีุคคลค ำ้ประกนั: เน่ืองจากมกีรมธรรมเ์ป็นสนิทรพัยค์ า้ประกนัอยู่แลว้ จงึไม่ตอ้งหาบุคคลอืน่มาค า้
ประกนัอกี 
4.ควำมคุม้ครองยงัคงอยู่: ตามปกตผูิถ้อืกรมธรรมจ์ะสามารถกูไ้ดสู้งสุด 90-95% ของมูลค่าเงนิสด หากไม่
คา้งช าระหนีจ้นมูลคา่หนีม้ากกว่ามูลค่าเงนิสดของกรมธรรม ์กรมธรรมจ์ะยงัคุม้ครองผูถ้อืกรมธรรมต์ามเงือ่นไข
เดมิ 

ใครเหมำะกบักำรกูเ้งินตำมกรรมธรรมบ์ำ้ง 

1.ผูท้ีต่อ้งกำรเงินมำหมุนเวยีนในธุรกจิฉุกเฉิน เชน่ ท าบรษิทัทวัรร์บันักท่องเทีย่วต่างประเทศ ในชว่งทีโ่รคโค
วดิ 19 ระบาดไปทั่วโลก ประเทศต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งปิดประเทศ ท าใหไ้ม่มีนักท่องเทีย่วต่างชาต ิธรุกจิขาดรายได ้แต่
รายจา่ยยงัคงมอียู ่  
2.ผูท้ีต่อ้งกำรปรบัปรุงทีอ่ยู่อำศยั เชน่ เกดิเหตนุ ้าทว่ม ท าใหบ้า้นทีพ่กัอาศยัเสยีหาย ตอ้งการเงนิมาซอ่มแซมทีอ่ยู่
อาศยัอยา่งเรง่ดว่น  
3.ผูป้กครองทีจ่ ำเป็นตอ้งใชจ้่ำยในชว่งบุตรเปิดเทอม เชน่ ลกูเปิดเทอมตอ้งซือ้ชดุนักเรยีน อุปกรณก์ารเรยีน
และช าระคา่เทอม แตม่เีงนิในบญัชไีม่พอจา่ย   
4.ผูท้ีต่อ้งกำรใชเ้งินอย่ำงเรง่ด่วน เชน่ ขาดสภาพคล่องหมุนเงนิไม่ทนัตอ้งน าเงนิไปจ่ายค่าใชจ้่ายรายเดอืนเป็น
คา่ผ่อนบา้น ตอ้งใชเ้งนิรกัษาพยาบาลคนในครอบครวัทีเ่จ็บป่วยกระทนัหนั 
5.ผูท้ีต่อ้งกำรประหยดัดอกเบีย้ (Re-finance) เชน่ ปกตกิูเ้งินจากบตัรเครดติดอกเบีย้สูง 18% จงึมาใชส้ทิธกิู ้
เงนิตามกรมธรรมด์อกเบีย้เพยีง 5-8% 
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เกณฑใ์นกำรกูก้รมธรรม ์

1. สถำนะกรมธรรม ์มีผลบงัคบัโดยสมบูรณ ์และไม่มกีารเปลีย่นแปลงสถานะกรมธรรมเ์ป็นแบบขยายเวลาหรอืใช ้
เงนิส าเรจ็ 
2. วงเงินกูท้ีส่ำมำรถกูไ้ด ้ไม่เกนิ  90% หรอื 95%  ของมูลคา่เวนคนืเงนิสด ณ ปัจจบุนั ขึน้อยูก่บัแบบประกนั หกั
ดว้ยหนีส้นิตามกรมธรรม ์(ถา้ม)ี 
มูลคา่เงินสดนีส้ามารถดไูดจ้ากตารางกรมธรรม ์ในสว่นทา้ยเลม่กรมธรรม ์มูลคา่เงนิสดนีจ้ะเกดิขึน้ตอ่เมือ่ไดช้ าระเบีย้
ประกนัไปแลว้อย่างนอ้ย 1-2 ปี แลว้แต่แบบประกนัภยั โดยแบบประกนัชวีติทีม่ีมูลค่าเงินสด ไดแ้ก ่แบบสะสมทรพัย ์
แบบตลอดชพี และแบบบ านาญ 
3. อตัรำดอกเบีย้ จะเท่ากบัอตัราดอกเบีย้ทีใ่ชค้ านวณเบีย้ประกนับวกเพิ่มอีก 2% ต่อปี ดงัน้ัน อตัราดอกเบีย้จาก
การกูเ้งนิตามกรมธรรมจ์งึเทา่กบั 5-8% ดงัตารางดา้นลา่ง 
ตวัอยา่งอตัราดอกเบีย้เงนิกูแ้ตล่ะแบบประกนั 

แบบประกนั อตัราดอกเบีย้ (%)*** วงเงนิทีส่ามารถกูไ้ด ้
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% 90% 
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% 95% 
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% 90% 

***เป็นเพียงตวัอย่างของอตัราดอกเบีย้ ซึง่ในแต่ละกรมธรรมด์อกเบีย้จะแตกต่างกนั โดยสามารถตรวจสอบอตัรา
ดอกเบีย้กอ่นกูไ้ดท้ี ่Call Center 0-2762-7777 
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ขัน้ตอนกำรสมคัรและเอกสำรขอรบัเงินกูต้ำมกรมธรรม ์

-บรกิำรกูเ้งินออนไลน ์ผ่ำน Samsung Life Touch Application 

1.ดำวนโ์หลดแอปพลเิคชนั Samsung Life Touch และ ตดิต ัง้แอปพลเิคชนัใน Smart Phone ของท่าน 
โดยสแกน QR code ดา้นลา่ง 
           App Store                                                               Play Store 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หรอืดาวนโ์หลดที ่App Store หรอื Google Play Store โดยคน้หาค าว่า “Samsung Life Touch” 
 
2.Log In เขำ้สู่ระบบ โดยคลกิที ่“กรมธรรมข์องฉนั” และกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น (กรณีเขา้แอปพลเิคชนัเป็น
คร ัง้แรก) หรอืใสร่หสั Passcode 6 หลกั กรณียนืยนัตวัตนแลว้ 
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3.จะปรากฎหนา้ Home page ใหท้า่นคลกิไอคอนบรกิำร (ไอคอนอยู่ล ำดบัที ่2 จำกทำงซำ้ยมอืดำ้นล่ำง) 
เพือ่ไปยงัหนา้บรกิาร จากน้ันคลกิเมนูกูเ้งิน ระบบจะแสดงรายการกรมธรรมท์ีส่ามารถกูไ้ด ้ใหท้่านเลอืกกรมธรรมท์ี่

ตอ้งการใชส้ทิธิก์ูเ้งนิตามกรมธรรมโ์ดยกดปุ่มถดัไป 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
4.ระบุรำยละเอยีดกำรกู ้ดงันี ้

4.1 ระบุวงเงนิทีต่อ้งการกู ้และกดปุ่มถดัไป                   4.2 ระบุชอ่งทางการรบัเงนิ โดยใชบ้ญัชเีดมิทีม่อียู่ 

            หรอืเพิม่บญัชใีหม่ และกดปุ่ มถดัไป 
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5.จะปรากฎหนา้จอเอกสารประกอบค ารอ้ง ใหท้ำ่นกดปุ่มถำ่ยภำพ/แนบเอกสำร เพือ่แนบรปูภาพบตัรประจ าตวั
ประชาชน และหนา้บญัชธีนาคารของผูเ้อาประกนัภยั/ผูถ้อืกรมธรรม ์และกดปุ่ มถดัไป หลงัจากน้ัน ระบบจะแสดง
รายละเอยีดการขอกู ้ใหท้า่นกดยอมรบั และกดปุ่มยืน่ค ำรอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6.ยนืยนัตวัตนดว้ยรหสั OTP                                              7. เมือ่ส ำเรจ็จะแสดงหน้ำจอดงัภำพ 
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-บรกิำรกูเ้งินดว้ยวธิกีำรจดัส่งเอกสำร 

1. ตดิตอ่ Call Center 0-2762-7777 เพือ่สอบถามวงเงนิและอตัราดอกเบีย้ทีส่ามารถกูย้มืได ้

2. พมิพเ์อกสารสญัญากูก้รมธรรมเ์พือ่กรอกรายละเอยีด 

โดยท่านสามารถพมิพส์ญัญากูก้รมธรรมไ์ดจ้ากคู่มอืการกูเ้งนิตามกรมธรรมห์นา้ที ่9  

3. กรอกรายละเอยีดและวงเงนิ ทีต่อ้งการลงในสญัญากูเ้งนิตามกรมธรรม ์พรอ้มลงนามชือ่ผูกู้ท้ ัง้ 2 ฉบบั 

4. แนบส าเนาบตัรประชาชน ทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
5. แนบส าเนาหนา้บญัชเีงนิฝากธนาคาร ประเภทออมทรพัย ์พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
6. น าเอกสารตามขอ้ 3-5 ใส่ซองจดหมาย จา่หนา้ซองตดิแสตมป์ ส่งมาที ่

“บรษิทั ซมัซงุ ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 2922/222-227 ช ัน้ 15  
อาคารชาญอสิสระทาวเวอร ์2 ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310” 
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สัญญากู้เงินตามกรมธรรม์

                                                                                                                                                                                                                วันที่ท�ำสัญญำ

 ข้ำพเจ้ำ  อำยุ  ปี อยู่บ้ำนเลขที่  หมู่ที่ ตรอก/ซอย 

ถนน แขวง/ต�ำบล  เขต/อ�ำเภอ จังหวัด  โทรศัพท์ 

 ผูู้้เอำประกันภัยของ บริษััท ซัมซุง ประกันชีีวิต (ประเทศไทย) จ�ำกัด(มหำชีน)ตำมกรมธรรม์เลขท่ี                                                    ซ่่งต่อไปในสัญญำนี�เรียกว่ำ “ผูู้้กู้” ฝ่่ำยหน่่งกับ บริษััท ซัมซุง 

ประกันชีีวิต (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชีน) ซ่่งต่อไปในสัญญำนี�เรียกว่ำ “ผูู้้ให้กู้” อีกฝ่่ำยหน่่ง ทั�งสองฝ่่ำยตกลงท�ำสัญญำกู้เงินเพ่่อกู้เงินตำมกรมธรรม์ 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

ลงชี่่อ 

        ( )

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

ลงชี่่อ 

        ( )

           พยำน/ตัวแทนขำย

ลงชี่่อ 

        ( )

   พยำน

โปรดลงนามในสัญญาเงินกู้ตามกรมธรรม์ 2 ฉบับ ในการขอกู้แต่ละครั้ง และโปรดลงนามให้เหมือนลายมือชื่อที่ให้ไว้กับบริษัท       อำกรแสตมป์ บำท

บริษััท ซัมซุง ประกันชีีวิต (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชีน)  2922/222-227 ชัี�น 15 อำคำรชีำญอิสสระทำวเวอร์ 2  ถนนเพชีรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2308-2245  โทรสำร 0-2308-2269

ช�าระอากรแล้ว

สัญญากู้เงินตามกรมธรรม์

                                                                                                                                                                                                                วันที่ท�ำสัญญำ

 ข้ำพเจ้ำ  อำยุ  ปี อยู่บ้ำนเลขที่  หมู่ที่ ตรอก/ซอย 

ถนน แขวง/ต�ำบล  เขต/อ�ำเภอ จังหวัด  โทรศัพท์ 

 ผูู้้เอำประกันภัยของ บริษััท ซัมซุง ประกันชีีวิต (ประเทศไทย) จ�ำกัด(มหำชีน)ตำมกรมธรรม์เลขท่ี                                                    ซ่่งต่อไปในสัญญำนี�เรียกว่ำ “ผูู้้กู้” ฝ่่ำยหน่่งกับ บริษััท ซัมซุง 

ประกันชีีวิต (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชีน) ซ่่งต่อไปในสัญญำนี�เรียกว่ำ “ผูู้้ให้กู้” อีกฝ่่ำยหน่่ง ทั�งสองฝ่่ำยตกลงท�ำสัญญำกู้เงินเพ่่อกู้เงินตำมกรมธรรม์ 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

ลงชี่่อ 

        ( )

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

ลงชี่่อ 

        ( )

           พยำน/ตัวแทนขำย

ลงชี่่อ 

        ( )

   พยำน

โปรดลงนามในสัญญาเงินกู้ตามกรมธรรม์ 2 ฉบับ ในการขอกู้แต่ละครั้ง และโปรดลงนามให้เหมือนลายมือชื่อที่ให้ไว้กับบริษัท       อำกรแสตมป์ บำท

บริษััท ซัมซุง ประกันชีีวิต (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชีน)  2922/222-227 ชัี�น 15 อำคำรชีำญอิสสระทำวเวอร์ 2  ถนนเพชีรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2308-2245  โทรสำร 0-2308-2269

ช�าระอากรแล้ว
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คำ่ธรรมเนียมในกำรกูเ้งินตำมกรมธรรม ์

1. คา่ด าเนินการ กรมธรรมล์ะ 5 บาท 
2. คา่อากร 1 บาท ตอ่ยอดเงนิกู ้2,000 บาท 
 

ค่ำธรรมเนียม = 5+ ยอดเงนิกู ้𝟐𝟐,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎  

 
ตวัอย่ำงเชน่ กู ้50,000 บาท จะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมทัง้หมด 30 บาท โดยเป็นค่าอากร 25 บาท และคา่ใชจ้า่ยใน
การด าเนินการ 5 บาท ดงัน้ันลกูคา้จะไดเ้งนิกูย้มืสทุธเิขา้บญัชจี านวน 49,970 บาท 
 

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

 ท่านจะไดร้บัเงนิภายในวนัท าการถดัไปหลงัจากทีบ่รษิทัอนุมตักิารกูเ้งนิตามกรมธรรมเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
ซึง่บรษิทัฯ จะอนุมตักิารกูเ้งนิตามกรมธรรมไ์ดก็้ต่อเมือ่ไดร้บัเอกสารครบถว้น ถกูตอ้ง และรายละเอยีดเงือ่นไข
เป็นไปตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนด  

ขัน้ตอนกำรช ำระคนืเงินกู ้

1. ตดิต่อ Call Center 0-2762-7777 เพือ่ตรวสอบยอดกูค้งคา้ง 
2. ช ำระผ่ำนชอ่งทำงต่ำง ๆ ดงันี ้

2.1. ช าระดว้ยเชค็ หรอื ดราฟต ์หรอื แคชเชยีรเ์ชค็ ใหส้ั่งจา่ย “บรษิทั ซมัซงุ ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)” 

โดยขดีครอ่มและขดีฆ่า “หรอืผูถ้อื” พรอ้มระบุเลขทีก่รมธรรม ์และชือ่ผูเ้อาประกนัภยัไวด้า้นหลงั 
2.2. ช าระผ่านเคานเ์ตอรเ์ซอวสิ โดยส่งหลกัฐานการช าระเงนิมาที ่ 

E-mail: renew@thaisamsunglife.com 
2.3. ช าระดว้ยเงนิสดผ่านทางเคานเ์ตอรธ์นาคารทีเ่ปิดบรกิาร  

โดยใชใ้บน าฝากเงนิ (Pay-in) ของแตล่ะธนาคาร  
 ใชใ้บน าฝากเงนิ (Pay-in) ของแตล่ะธนาคารในการช าระเบีย้ประกนัภยัได ้โดยระบุช ือ่บญัชเีป็น 

“บรษิทั ซมัซงุ ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)” พรอ้มระบุสาขา ประเภทบญัช ีและ
เลขทีบ่ญัชขีองแตล่ะธนาคารตามตารางดา้นล่าง 

 ส่งแฟกซส์ าเนาใบน าฝากเงิน (Pay-in) ถึงบรษิัทฯ ที่หมายเลข 0-2308-2251 กด 2  หรอื 
Email : renew@thaisamsunglife.com  พรอ้มระบุว่า “ช าระคนืเงนิกูต้ามกรมธรรมเ์ลขที ่ชือ่
ผูเ้อาประกนัภยั และเบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ได”้  
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รำยละเอยีดบญัชขีองแต่ละธนำคำร 
 

ธนำคำร สำขำ ประเภทบญัช ี เลขทีบ่ญัช ี

กรุงเทพ เพชรบุรตีดัใหม่ กระแสรำยวนั 153-3-07854-7 

ไทยพำณิชย ์ เพชรบุรตีดัใหม่ กระแสรำยวนั 043-3-03600-2 

ทหำรไทยธนชำต ิ อำคำรมนูญผล กระแสรำยวนั 196-1-02221-5 

กรุงไทย เพชรบุรตีดัใหม่ ออมทรพัย ์ 041-1-24470-1 

กรุงศรอียุธยำ เพชรบุรตีดัใหม่ กระแสรำยวนั 034-0-04022-1 

กสกิรไทย เพชรบุรตีดัใหม่ กระแสรำยวนั 028-1-08590-5 

ทหำรไทยธนชำต เพชรบุรตีดัใหม่ ออมทรพัย ์ 777-2-70400-5 

ออมสนิ อำคำรบำงกอกทำวเวอร ์ กระแสรำยวนั 000-0-04022-1 

เพือ่กำรเกษตรฯ ส ำนกังำนใหญ่บำงเขน กระแสรำยวนั 082-0-25946-3 


