ใบคำขอสินเชื่อค่ ำเบีย้ ประกันภัย
ทะเบียนรถยนต์ ____________________วันคุม้ ครอง_________________________
บัตรประจาตัวประชาชน

เกิดวันที่  เดือน  พ.ศ.

ผูเ้ อาประกัน ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว / อื่นๆ ระบุ____________) _____________________________ นามสกุล_________________________________
ที่อยูป่ ัจจุบนั บ้านเลขที่ ________ หมู่ที่ _____ หมู่บา้ น/อาคาร___________________ หมายเลขห้อง_______________ ซอย_______________________
ถนน_______________ ตาบล/แขวง_______________ อาเภอ/เขต________________ จังหวัด________________ รหัสไปรษณีย ์ __________________
โทรศัพท์ (บ้าน)___________________________ โทรศัพท์ (ที่ทางาน) _______________________ โทรศัพท์มือถือ______________________________

เจ้าของบ้าน บ้านบิดา-มารดา บ้านญาติ บ้านพักสวัสดิการ เช่า-เอกชน เช่าการเคหะ  อื่นๆ
สถานที่จดั ส่งเอกสาร  ที่อยูป่ ัจจุบนั  ที่อยูอ่ ื่น (โปรดระบุ)
สถานภาพที่อยู่ :

เลขที่ ________________ หมู่ที่ ___ หมู่บา้ น/อาคาร__________________ หมายเลขห้อง______________ ซอย_____________ ถนน______________
ตาบล/แขวง______________________ อาเภอ/เขต______________________ จังหวัด__________________ รหัสไปรษณีย ์ ______________________
บุคคลที่สำมำรถติดต่ อแทนท่ำนได้ กรณีฉุกเฉิน
ชื่ อ-สกุล___________________________________ ความสัมพันธ์ _______________________________ โทรศัพท์_____________________________
จำนวนเงินที่ขอสินเชื่อค่ ำเบีย้ ประกันภัย ___________________________บำท
ขอผ่ อนชำระทั้งหมด _____________________ งวด
โดยชำระงวดแรกเป็ นจำนวนเงิน ___________________บำท คงเหลืองวดที่ต้องชำระ____________งวด งวดละ__________________บำท
ข้าพเจ้า (ซึ่ งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า “ผูก้ ”ู้ ) มีความประสงค์จะกูเ้ งินจาก บริ ษทั ลัคกี้ ลีสซิ่ ง จากัด (ซึ่ งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า “ผูใ้ ห้ก”ู้ )เพือ่ นาไปชาระ
ค่าเบี้ยประกันภัยตามรายละเอียดที่ระบุไว้ขา้ งต้น โดยผูก้ ตู้ กลงปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกาหนดการให้สินเชื่อค่าเบี้ยประกันที่ระบุไว้ตามสัญญานี้รวม
ถึงเอกสารแนบท้ายสัญญาทุกประการ หากผูก้ ไู้ ม่ปฏิบตั ิตามหรื อประพฤติผิดเงื่อนไขหรื อข้อกาหนดต่างๆ ผูก้ ตู้ กลงยินยอมให้สิทธิอย่างเต็มที่ทุกประการ
แก่ผใู้ ห้กรู้ วมถึงบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรื อรับมอบอานาจจากผูใ้ ห้กใู้ นอันที่จะยกเลิก หรื อถอนกรมธรรม์ของผูก้ ไู้ ด้ทนั ที โดยผูก้ ยู้ นิ ยอมสละข้อต่อสู้ท้งั
หมดที่ผกู้ พู้ ึงมีและจะไม่เรี ยกร้องหรื อเอาความอย่างใดกับผูใ้ ห้กรู้ วมถึงบุคคลอื่นใดด้วย เพือ่ เป็ นหลักฐานแห่งการนี้ ผูก้ จู้ ึงได้ลงนามไว้เป็ นสาคัญ
ลายมือชื่อผูส้ มัคร / ผูก้ ู้ ___________________________________________ วันที่ _______ / __________/ ___________
ลายมือชื่อสมาชิกผูร้ ับผิดชอบ______________________________________ วันที่ _______ / __________/ ___________
หมำยเหตุ
-หากผูเ้ อาประกันหรื อผูก้ ผู้ ิดนัดชาระจากวันที่กาหนด (วันที่คุม้ ครอง) บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่ ำปรับล่ ำช้ ำ 200 บำท / งวด / ครั้ง
-หากผูเ้ อาประกันหรื อผูก้ ผู้ ิดนัดชาระเกิน7วันจากวันที่กาหนด(วันที่คุม้ ครอง)บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1.) ธ.กสิกร

ชื่ อบัญชีบริษทั ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (Bill Payment)
สาขาดาวคะนอง 080-1-06427-2
2.) ธ.กรุ งไทย
สาขาถนนตากสิน

3.) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบางบอน

072-3-02375-1

014-6-07217-0

4.) ธ.กรุ งศรี อยุธยา สาขาถนนจอมทอง 304-0-00885-7

สั ญญาขอสิ นเชื่อค่ าเบีย้ ประกันภัย
ข้ าพเจ้า_______________________________________ (“ผู้ก้ ู”) เป็ นผู้เอาประกันรถยนต์ทะเบียน_________________________ซึ่งขอทาประกันภัยไว้กับบริษัท______________________จากัด
ผ่านตัวแทน/นายหน้ า บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จากัด ขอเข้ าทาสั ญญากับบริษัท ลัคกี้ ลีสซิ่ง จากัด (“ผู้ให้ ก้ ”ู ) ในการขอรับสิ นเชื่อค่าเบีย้ ประกันภัยในวงเงินเท่ ากับอัตราเบีย้ ประกันภัยที่ระบุไว้บนกรมธรรม์
ประกันภัยรวมถึงเอกสารแนบท้ ายสั ญญาประกันภัยด้ วย โดยข้ าพเจ้าขอให้ คายืนยันต่อผู้ให้ ก้ วู ่าจะปฏิบัตแิ ละยินยอมผูกพันตามข้ อกาหนด และเงือ่ นไขของสั ญญาขอสิ นเชื่อค่าเบีย้ ประกันภัย โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผู้ก้ สู ั ญญาว่า
- ผู้ก้ มู ีหน้ าที่ตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์ ประกันภัยและเอกสารแนบท้ ายสั ญญาประกันภัยต่าง ๆ หากมีความผิดพลาดประการใดเกี่ยวกับกรมธรรม์ ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ าย
สั ญญาประกันภัยจนอาจเป็ นผลทาให้ ผ้รู ับประกันภัยปฏิเสธการเรียกร้ องค่าสิ นไหมทดแทนไม่ ว่าด้ วยสาเหตุประการใด ให้ ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของผู้ก้ ู โดยผู้ก้ ยู ินยอมรับผิดชอบความ
เสี ยหายนั้นเองเป็ นการเฉพาะตัว
- หากผู้ก้ มู ีการแจ้งเคลมสิ นไหมเกิดขึน้ ผู้ก้ ตู กลงว่าผู้ก้ มู ีหน้ าที่ต้องชาระค่าเบีย้ ประกันภัยที่ยังคงค้างอยู่รวมถึงค่าเบีย้ ประกันภัยในงวดถัดไปให้ กับผู้ให้ ก้ ทู ันที ทั้งนีห้ ากผู้ก้ เู พิกเฉยไม่ ปฏิบัตติ าม
ผู้ให้ ก้ มู ีสิทธิที่จะแจ้งไปยังบริษัทประกันภัยเพือ่ ที่จะไม่ อนุมัตกิ ารเคลมสิ นไหมได้ โดยผู้ก้ จู ะไม่ เรียกร้ องหรือติดใจเอาความอย่ างใดกับผู้ให้ ก้ ู ตัวแทน นายหน้ า และ/หรือบริษัทประกันภัย
ทั้งสิ้น
- หากมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกรมธรรม์ ประกันภัย ผู้ก้ มู ีหน้ าที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวแก่ ผ้ใู ห้ ก้ ทู ันที
- ผู้ก้ ยู อมเข้ าผูกพันตนว่าจะไม่ ยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัยตามสั ญญานี้ หรือจะไม่ ทาการมอบให้ โอน จานา คา้ ประกันโดยมิได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อักษรจากผู้ให้ ก้ ู
- หากทรัพย์ สินที่เอาประกันภัยเกิดความเสี ยหายสิ้นเชิงหรือเสี ยหายเสมือนสิ้นเชิง ซึ่งส่ งผลให้ กรมธรรม์ ประกันภัยยกเลิกหรือสิ้นสุ ด ผู้ก้ ตู กลงว่าผู้ก้ จู ะชาระค่ าเบีย้ ประกันภัยทั้งหมดให้ กับ
ผู้ให้ ก้ ทู ันที ไม่ ว่าค่าเบีย้ ประกันภัยในแต่ละงวดจะถึงกาหนดชาระแล้ วหรือไม่
- ผู้ก้ จู ะต้องรับผิดชอบในจานวนเงินกู้ท้ งั หมดที่ได้ รับจากผู้ให้ ก้ ไู ปแล้ วโดยตัวของผู้ก้ เู องหรือโดยนายหน้ าประกันภัย หรือตัวแทนประกันภัย ผู้ก้ ทู ราบดีว่าการกระทาใดๆ ของผู้ให้ ก้ ู นายหน้ า
ประกันภัย หรือตัวแทนประกันภัยจะไม่ เป็ นการผ่อนผันหรือทาให้ ผ้กู ้ พู ้นจากความรับผิดชอบดังกล่ าว
2. ผู้ก้ ตู กลงและยินยอมชาระต้นเงินกู้ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ก. หากผู้ก้ ผู ดิ นัดในการชาระเงินค่าเบีย้ ประกันภัยงวดหนึ่งงวดใด จากวันครบกาหนดชาระค่าเบีย้ ประกันภัยในงวดนั้น ผู้ก้ ยู ินยอมเสี ยค่าปรับล่ าช้ าในอัตรา 200 บาท ต่องวด/ต่อครั้ง
ข. หากผู้ก้ ผู ดิ นัดไม่ ชาระหนี้เงินกู้ค่าเบีย้ ประกันภัยเกิน 7 วัน นับจากวันที่ถึงกาหนดการชาระ หรือชาระเงินกู้ไม่ ตรงตามเงือ่ นไขการชาระเงินที่ให้ ไว้กับผู้ให้ ก้ ไู ม่ ว่าด้ วยเหตุผลใด ๆ ก็
ตาม ผู้ให้ ก้ มู ีสิทธินากรมธรรม์ ประกันภัยในสั ญญาให้ สินเชื่อฉบับนี้ยกเลิก ทั้งนี้ผ้กู ้ ยู นิ ยอมให้ ผู้ให้ ก้ รู ิบเงินทั้งหมดที่ผ้กู ้ ไู ด้ ชาระให้ กับผู้ให้ ก้ ไู ปแล้ วทั้งหมดหรือนาเงินคืนจาก
กรมธรรม์ มาชาระหนี้เงินกู้ได้ อนึ่ง หากผู้ก้ /ู ผู้เอาประกันภัยได้ ร้องขอต่อผู้ให้ ก้ ูเพือ่ ให้ กรมธรรม์ ประกันภัยยังคงมีผลคุ้มครองต่อไป และผู้ให้ ก้ เู ห็นสมควรที่จะผ่อนผันให้ กับผู้ก้ ู
ผู้ก้ ยู ินยอมที่จะจ่ายค่าปรับล่ าช้ าเป็ นจานวนเงิน 500 บาทต่อครั้ง เพือ่ เป็ นประกันความเสี ยหายให้ กับผู้ให้ ก้ ู ทั้งนี้ อัตราค่าปรับกรณีล่าช้ าผู้ให้ ก้ อู าจพิจารณาเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่
เห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่ วงหน้ า
ค. ค่าปรับกรณีเช็คคืน 200 บาท ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คทุกกรณี
3. ในกรณีผ้กู ้ ผู ดิ นัดหรือผิดข้ อกาหนดและเงือ่ นไขใด ๆ ที่ผู้ก้ มู ีต่อผู้ให้ ก้ แู ละเมื่อผู้ให้ ก้ เู ห็นสมควร ผู้ให้ ก้ อู าจกาหนดให้ ต้นเงินกู้และค่าธรรมเนียมและจานวนเงินอื่นใดที่ผ้กู ้ ตู ้องชาระแก่ ผ้ใู ห้ ก้ ตู าม
สั ญญาฉบับนี้ถึงกาหนดชาระในทันทีโดยไม่ ต้องมีทวงถามบอกกล่ าวหรือดาเนินกระบวนการทางกฎหมายอื่นใดอีกต่อไป ทั้งนี้ผ้ใู ห้ ก้ ไู ม่ จาเป็ นต้องแจ้งให้ ผ้กู ้ ูทราบล่ วงหน้ า
4. หากผู้ก้ ไู ม่ มกี ารจดแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้ ถือเอาที่อยู่ซึ่งระบุไว้ด้านหน้ ากรมธรรม์ ประกันภัยเป็ นสถานที่ตดิ ต่อส่ งคาบอกกล่ าวต่อกันโดยชอบ
หากการบอกกล่ าวได้ ส่งทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนแล้ ว แต่มสี าเหตุทาให้ ไม่สามารถส่ งถึงมือผู้รับ/ผู้ก้ ูได้ ไม่ ว่าด้ วยสาเหตุประการใด ให้ ถือว่าผู้ให้ ก้ ไู ด้ ส่งคาบอกกล่ าวหรือแจ้งให้ ผ้กู ้ ทู ราบโดยชอบแล้ ว
5. กรณีดังต่อไปนี้ให้ ถือว่าหนี้ค่าเบีย้ ประกันภัยทั้งหมดครบกาหนดชาระในทันที
- ผู้ก้ ผู ดิ นัดชาระหนี้เงินกู้ค่าเบีย้ ประกันภัยงวดหนึ่งงวดใดที่เรียกเก็บในแต่ละงวด หรือเงินอืน่ ใดที่ผ้กู ้มู ีหน้ าที่ต้องชาระไม่ ว่ามีการทวงถามหรือไม่ ก็ตาม
- ผู้ก้ ไู ม่ ปฏิบัตติ ามข้ อตกลง เงือ่ นไข หรือข้ อผูกพันใด ๆ อันเป็ นสาระสาคัญของสั ญญานี้
- กรมธรรม์ ถูกยกเลิกหรือสิ้นผลผูกพันไม่ ว่าด้ วยเหตุประการใดก็ตาม
6. เพือ่ เป็ นหลักประกันต่อผู้ให้ ก้ ู
- ผู้ก้ จู ะมอบต้นฉบับกรมธรรม์ ประกันภัยตามสั ญญานี้แก่ ผ้ใู ห้ ก้ ไู ว้เป็ นหลักประกันจนกว่าจะมีการชาระหนี้ครบถ้ วนตามสั ญญา
- ผู้ก้ ไู ด้ โอนกรรมสิทธิ์หรือขอมอบอานาจให้ แก่ ผ้ใู ห้ ก้ โู ดยปราศจากข้ อจากัดใด ๆ ที่จะลงนามในเอกสารทีจ่ าเป็ นเพือ่ ความสะดวกในการที่จะทาขึน้ ใหม่ ทดแทนซึ่งกรมธรรม์ ยกเลิก หรือทาให้
สิ้นผลผูกพันของกรมธรรม์ เนื่องจากผู้ก้ ผู ดิ สั ญญานี้ รวมทั้งการรับชาระค่าเบีย้ ประกันภัยทั้งหมดที่จ่ายคืนภายใต้เงือ่ นไขกรมธรรม์ ไม่ ว่าจะเกิดจากเหตุใดก็ตาม ทั้งนี้ผ้ใู ห้ ก้ ไู ม่ ต้องรับผิดชอบ
ความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึน้ ภายหลังการยกเลิก หรือสิ้นผลผูกพันซึ่งกรมธรรม์ ดังกล่ าว
- ผู้ก้ ไู ด้ โอนสิ ทธิเรียกร้ องในการรับเงินค่าสิ นไหมทดแทนค่าเสี ยหายหรือสิทธิประโยชน์ อนื่ ใดที่มีในกรมธรรม์ แก่ ผ้ใู ห้ ก้ ู เพือ่ เป็ นหลักประกันในจานวนเงินทั้งหมดที่ต้องชาระตามสั ญญานี้ ผู้ให้ ก้ ู
สามารถนาเงินที่ได้ รับตามสิทธิข้างต้นหักชาระหนีข้ องผู้ก้ ตู ามสั ญญานี้ได้ ทั้งนีห้ ากมีเงินคงเหลือจากค่าสิ นไหมทดแทนดังกล่ าว ผู้ให้ ก้ ตู ้องคืนให้ แก่ ผ้กู ้ ู
7. ผู้ก้ ตู กลงว่าการที่ผ้ใู ห้ ก้ ยู อมผ่อนผันแก่ ผ้กู ้ ใู นการปฏิบัตติ ามข้ อกาหนดในสั ญญาหรือการผ่อนเวลาให้ ผ้กู ้ไู ม่ เป็ นการทาให้ เสื่ อมสิทธิหรืออานาจอย่ างใด ๆ ของผู้ให้ ก้ ตู ามสั ญญานี้
8. ผู้ให้ ก้ สู งวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิม่ เติม หรือแก้ ไขข้ อกาหนดและเงือ่ นไขใด ๆ ในเรื่องอัตราดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับหรือค่ าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ผู้ให้ ก้ มู ีสิทธิเรียกเก็บตาม
สั ญญานี้รวมทั้งระยะเวลา และวิธีการจ่ายต้นเงินกู้และระยะเวลาและวิธีการชาระคืนเงินกู้ ดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายใด ๆ ตามที่ผ้ใู ห้ ก้ จู ะเห็นสมควร ทั้งนี้โดยผู้ให้ ก้ ไู ม่ จาเป็ นต้องแจ้ง
ให้ ทราบล่ วงหน้ า
9. ผู้ก้ ตู กลงและรับทราบว่าการชาระหนี้ค่าเบีย้ ประกันภัย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที่ผ้กู ้ มู ีหน้ าที่ต้องชาระให้ แก่ ผ้ใู ห้ ก้ ตู ามสั ญญาฉบับนี้สามารถทาตามช่ องทางการชาระเงินด้ านล่ างนี้เท่ านั้น
- ชาระผ่าน ณ ที่ทาการธนาคาร ชื่อบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จากัด (Bill Payment)
1.) ธ.กสิ กรไทย
สาขาดาวคะนอง 080-1-06427-2
2.) ธ.กรุงไทย
สาขาถนนตากสิ น 014-6-07217-0
3.) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบางบอน 072-3-02375-1
4.) ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาถนนจอมทอง 304-0-00885-7
- ชาระโดยสั่ งจ่ายเช็คเพือ่ เข้ าบัญชี บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จากัด โดยส่ งทางไปรษณีย์ (กรุณาส่ งเช็คมาที่บริษัท ล่ วงหน้ า 5 วัน)
- ชาระด้ วยบัตรเครดิต VISA หรือ MASTER CARD ณ ที่ทาการบริษัทฯ (เสี ยค่าธรรมเนียม)
ทั้งนี้ ผู้ก้ ตู กลงว่าหากผู้ก้ ูชาระเงินโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากวิธีข้างต้น ผู้ก้ จู ะต้องรับผิดชอบเองเป็ นการเฉพาะตัว และให้ ถือว่าผู้ให้ ก้ ไู ม่ ได้ รับเงินดังกล่ าวแต่อย่ างใด
10. สั ญญาฉบับนี้แต่ละข้ อเป็ นอิสระต่างหากจากกัน ในกรณีส่วนหนึ่งส่ วนใดของสั ญญาฉบับนี้ไม่ สามารถใช้ บังคับได้ ก็ให้ สัญญาส่ วนที่เหลือมีผลบังคับต่อกันได้ เพือ่ เป็ นหลักฐานแห่ งการนี้
จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุด้านหน้ านีแ้ ล้ ว
กรมธรรม์ จะมีผลคุ้มครองต่อเมื่อผู้ให้ ก้ ไู ด้ รับการชาระเบีย้ ประกันภัยงวดแรกครบถ้ วนจากผู้ก้ แู ล้ ว
ลงชื่อผู้สมัคร / ผู้ก้ ู ____________________________
วันที_่ _______/____________/__________________

เรื่ อง ขอยกเลิกถอนกรมธรรม์ประกันภัย
เรี ยน บริ ษทั ____________________
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว___________________________________________ มีความประสงค์ขอยกเลิก และ
/ หรื อ ถอนกรมธรรม์ประกันภัยรถทะเบียน____________________หมายเลขตัวถัง_______________________________

ทั้งนี้

ข้าพเจ้าขอให้บริ ษทั ประกันภัยจ่ายคืนจานวนเงินค่าเบี้ยประกันภัยและ/หรื อส่ วนที่เหลือจากการยกเลิกหรื อ

ถอนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ บริ ษทั ศรี กรุ งโบรคเกอร์ จากัดโดยการคืนเงินดังกล่าวข้างต้นให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้า
เป็ นผูไ้ ด้รับเงินคืนเองทุกประการและข้าพเจ้าทราบดีวา่ ภายหลังจากนี้ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวของ
ข้าพเจ้าได้สิ้นสุ ดลงแล้ว หากมีความเสี ยหายใดๆเกิดขึ้น ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงยินยอมรับผิดชอบด้วยตนเองทุกประการ
นอกเหนือจากนี้ขา้ พเจ้าขอตกลงด้วยว่าข้าพเจ้าจะไม่เรี ยกร้องหรื อฟ้ องร้องดาเนิ นการอย่างใดๆกับบริ ษทั ประกันภัยและ/
หรื อนายหน้าประกันภัยรวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่นใดทั้งสิ้ น
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดดาเนินการยกเลิกกรมธรรม์และ/หรื อถอนประกันภัยตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(____________________________________)
ผูเ้ อาประกัน

