
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 3 ชั้น 14, 16, 28 และ 29 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

ศูนยบริการลูกคาเอฟดับบลิวดี โทร. 1351  เลขทะเบียนบริษัท 0107555000546

 ขาพเจา (ชื�อ - นามสกุล) เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง สัญชาติ

ที่อยูปจจุบัน

รหัสไปรษณีย โทรศัพทที่ติดตอได อีเมล

 ขาพเจา ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา “ผูกู”  ตกลงทำสัญญากูมอบให บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ี เรียกวา “ผูใหกู” มีสาระสำคัญ

ดังตอไปนี้

 ขอ 1. ผูกูไดกูยืมเงินตามสิทธิและเงื�อนไขแหงกรมธรรมประกันภัยเลขที่ 

จากผูใหกูเปนจำนวนเงิน บาท ( )

อนึ่ง ผูกูตกลงชำระคาอากรแสตมป โดยผูกูยินยอมใหผูใหกูหักเงินจากจำนวนเงินกูที่ระบุขางตนเพื�อชำระเปนคาอากรแสตมปตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว 

 ขอ 2. ผูกูตกลงจายดอกเบี้ยของเงินกูตามขอ 1. ในอัตรารอยละ ตอป และตกลงใหคิดดอกเบี้ยนับแตวันกูจนถึงวันครบรอบปกรมธรรมดังกลาว 

สวนในงวดปตอๆไป ผูกูตกลงใหคิดและสัญญาจะจายดอกเบี้ยปละครั้ง นับตั้งแตวันครบรอบปกรมธรรม จนกวาจะชำระหนี้สินครบถวนตามสัญญา หากผูกูผิดนัดชำระดอกเบี้ย

งวดใด ผูกูยินยอมใหนำดอกเบี้ยที่คางชำระทบเขากับตนเงินกูได และใหคิดดอกเบี้ยของตนเงินที่เพิ่มขึ้นใหมในอัตราขางตน

ผูกูตกลงใหผูใหกู ปรับอัตราดอกเบี้ยของตนเงินกูและดอกเบี้ยคางชำระไดในภายหลัง ตามอัตราที่ผูใหกูไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนประกันชีวิต ทั้งนี้ผูใหกูไมจำเปน

ตองแจงใหผูกูทราบลวงหนา

ขอ 3. ผูกูประสงคจะรับเงินกูตามกรมธรรมโดยโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย

ธนาคาร* สาขา

เลขที ชื�อบัญชี

(ทั้งนี้ ตองเปนชื�อบัญชีของผูกูเทานั้น โดยผูกูไดแนบสำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย พรอมผูกูลงลายมือชื�อรับรองสำเนาถูกตอง ซึ่งเปนลายมือชื�อที่เหมือนกับที่เคยใหไวกับ

บริษัทฯ ยกเวน กรณีที่ผูกูไมมีบัญชีออมทรัพยของธนาคาร*ตามที่บริษัทกำหนด ผูกูตกลงจะรับเงินกูตามกรมธรรมโดยเช็ค)

 ขอ 4. เมื�อปรากฎวาผูกู หรือ ผูรับประโยชน หรือ ผูรับโอนสิทธิ ตามกรมธรรมดังกลาว มีสิทธิเรียกรองที่จะไดรับเงินตามกรมธรรมไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ผูกูยินยอม

ใหผูใหกูหักเงินที่พึงจะตองจายตามกรมธรรมเพื�อชำระหนี้เงินกูพรอมดอกเบี้ยตามสัญญานี้กอนไดทันที

ขอ 5. ผูกูอาจชำระตนเงินกูพรอมดวยดอกเบ้ียในเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีกรมธรรมดังกลาวยังมีผลบังคับอยู หากผูกูไดชำระหน้ีสินแกผูใหกูหมดส้ินแลว สัญญาน้ีเปนอันส้ินสุดทันที

 ขอ 6. หากผูกูคางชำระตนเงินกู ดอกเบ้ีย และหน้ีสินอื�นๆ (ถามี) รวมกันท้ังส้ินมีมูลคาเทากับหรือเกินกวามูลคาเงินสด หรือเงินคาเวนคืนกรมธรรมของปน้ันๆแลว ผูกูยินยอม

ใหถือวาผูกูไดขอเวนคืนกรมธรรมและกรมธรรมดังกลาวเปนอันสิ้นผลบังคับโดยอัตโนมัติทันที

ขอ 7. ผูกูตกลงใหผูใหกูยึดถือเงินคาเวนคืนกรมธรรมตามกรมธรรมดังกลาวของผูกู เปนการค้ำประกันหนี้สินตามสัญญานี้จนกวาจะชำระหนี้ครบถวน

 ผูกูและผูใหกูไดรับทราบและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื�อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน

สัญญากูเงินตามกรมธรรม

ชำระอากรเเลว
เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ. 

(ลงชื�อ) ผูใหกู

( )

ผูรับมอบอำนาจในนามบริษัท

พยาน / ตัวแทน / นายหนา

(ลงชื�อ)

( )

(ลงชื�อ) ผูกู

( )

ผูเอาประกันภัย / ผูใชอำนาจปกครอง / ผูแทนโดยชอบธรรม /
ผูถือกรมธรรม / ผูรับโอนสิทธิ

(ลงชื�อ)

( )

 พยาน / ตัวแทน / นายหนา

เพื�อการอนุมัติที่เร็วขึ้น

- กรอกสัญญาเงินกูตามกรมธรรมใหครบถวน โดยระบุหมายเลขกรมธรรมที่ทานตองการกูใหชัดเจน โปรดลงลายมือชื�อผูกู ซึ่งเปนลายมือชื�อที่เหมือนกับที่เคยใหไวกับ

บริษัทฯและลายมือชื�อพยานใหครบถวน

- แนบสำเนาบัตรประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ พรอมเซ็นชื�อรับรองสำเนาถูกตอง

* ผูกูตองมีบัญชีออมทรัพยของธนาคารดังตอไปนี้

1. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 2. ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) 3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

5. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 6. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 7. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ 8. ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกูยืมเงินตามกรมธรรมจากกรมธรรมประกันภัยที่ทานถืออยู



บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 3 ชั้น 14, 16, 28 และ 29 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

ศูนยบริการลูกคาเอฟดับบลิวดี โทร. 1351 เลขทะเบียนบริษัท 0107555000546

 ขาพเจา (ชื�อ - นามสกุล) เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง สัญชาติ

ที่อยูปจจุบัน

รหัสไปรษณีย โทรศัพทที่ติดตอได อีเมล

 ขาพเจา ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา “ผูกู”  ตกลงทำสัญญากูมอบให บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซ่ึงตอไปในสัญญาน้ี เรียกวา “ผูใหกู” มีสาระสำคัญ

ดังตอไปนี้

 ขอ 1. ผูกูไดกูยืมเงินตามสิทธิและเงื�อนไขแหงกรมธรรมประกันภัยเลขที่ 

จากผูใหกูเปนจำนวนเงิน บาท ( )

อนึ่ง ผูกูตกลงชำระคาอากรแสตมป โดยผูกูยินยอมใหผูใหกูหักเงินจากจำนวนเงินกูที่ระบุขางตนเพื�อชำระเปนคาอากรแสตมปตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว 

 ขอ 2. ผูกูตกลงจายดอกเบี้ยของเงินกูตามขอ 1. ในอัตรารอยละ ตอป และตกลงใหคิดดอกเบี้ยนับแตวันกูจนถึงวันครบรอบปกรมธรรมดังกลาว 

สวนในงวดปตอๆไป ผูกูตกลงใหคิดและสัญญาจะจายดอกเบี้ยปละครั้ง นับตั้งแตวันครบรอบปกรมธรรม จนกวาจะชำระหนี้สินครบถวนตามสัญญา หากผูกูผิดนัดชำระดอกเบี้ย

งวดใด ผูกูยินยอมใหนำดอกเบี้ยที่คางชำระทบเขากับตนเงินกูได และใหคิดดอกเบี้ยของตนเงินที่เพิ่มขึ้นใหมในอัตราขางตน

ผูกูตกลงใหผูใหกู ปรับอัตราดอกเบี้ยของตนเงินกูและดอกเบี้ยคางชำระไดในภายหลัง ตามอัตราที่ผูใหกูไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนประกันชีวิต ทั้งนี้ผูใหกูไมจำเปน

ตองแจงใหผูกูทราบลวงหนา

ขอ 3. ผูกูประสงคจะรับเงินกูตามกรมธรรมโดยโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย

ธนาคาร* สาขา

เลขที ชื�อบัญชี

(ทั้งนี้ ตองเปนชื�อบัญชีของผูกูเทานั้น โดยผูกูไดแนบสำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย พรอมผูกูลงลายมือชื�อรับรองสำเนาถูกตอง ซึ่งเปนลายมือชื�อที่เหมือนกับที่เคยใหไวกับ

บริษัทฯ ยกเวน กรณีที่ผูกูไมมีบัญชีออมทรัพยของธนาคาร*ตามที่บริษัทกำหนด ผูกูตกลงจะรับเงินกูตามกรมธรรมโดยเช็ค)

 ขอ 4. เมื�อปรากฎวาผูกู หรือ ผูรับประโยชน หรือ ผูรับโอนสิทธิ ตามกรมธรรมดังกลาว มีสิทธิเรียกรองที่จะไดรับเงินตามกรมธรรมไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ผูกูยินยอม

ใหผูใหกูหักเงินที่พึงจะตองจายตามกรมธรรมเพื�อชำระหนี้เงินกูพรอมดอกเบี้ยตามสัญญานี้กอนไดทันที

ขอ 5. ผูกูอาจชำระตนเงินกูพรอมดวยดอกเบ้ียในเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีกรมธรรมดังกลาวยังมีผลบังคับอยู หากผูกูไดชำระหน้ีสินแกผูใหกูหมดส้ินแลว สัญญาน้ีเปนอันส้ินสุดทันที

 ขอ 6. หากผูกูคางชำระตนเงินกู ดอกเบ้ีย และหน้ีสินอื�นๆ (ถามี) รวมกันท้ังส้ินมีมูลคาเทากับหรือเกินกวามูลคาเงินสด หรือเงินคาเวนคืนกรมธรรมของปน้ันๆแลว ผูกูยินยอม

ใหถือวาผูกูไดขอเวนคืนกรมธรรมและกรมธรรมดังกลาวเปนอันสิ้นผลบังคับโดยอัตโนมัติทันที

ขอ 7. ผูกูตกลงใหผูใหกูยึดถือเงินคาเวนคืนกรมธรรมตามกรมธรรมดังกลาวของผูกู เปนการค้ำประกันหนี้สินตามสัญญานี้จนกวาจะชำระหนี้ครบถวน

 ผูกูและผูใหกูไดรับทราบและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื�อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน

สัญญากูเงินตามกรมธรรม

ชำระอากรเเลว
เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ. 

(ลงชื�อ) ผูใหกู

( )

ผูรับมอบอำนาจในนามบริษัท

พยาน / ตัวแทน / นายหนา

(ลงชื�อ)

( )

(ลงชื�อ) ผูกู

( )

ผูเอาประกันภัย / ผูใชอำนาจปกครอง / ผูแทนโดยชอบธรรม /
ผูถือกรมธรรม / ผูรับโอนสิทธิ

(ลงชื�อ)

( )

 พยาน / ตัวแทน / นายหนา

เพื�อการอนุมัติที่เร็วขึ้น

- กรอกสัญญาเงินกูตามกรมธรรมใหครบถวน โดยระบุหมายเลขกรมธรรมที่ทานตองการกูใหชัดเจน โปรดลงลายมือชื�อผูกู ซึ่งเปนลายมือชื�อที่เหมือนกับที่เคยใหไวกับ

บริษัทฯและลายมือชื�อพยานใหครบถวน

- แนบสำเนาบัตรประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ พรอมเซ็นชื�อรับรองสำเนาถูกตอง

* ผูกูตองมีบัญชีออมทรัพยของธนาคารดังตอไปนี้    

1. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 2. ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) 3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

5. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 6. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 7. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ 8. ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกูยืมเงินตามกรมธรรมจากกรมธรรมประกันภัยที่ทานถืออยู
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