หนังสื อสั ญญากู้ยมื เงิน

ชาระอากรแล้ ว

ทำที่ ………………………….…...
วันที่…..……เดือน…………..………พ.ศ……………...
ข้ำพเจ้ำ………………………………(โดย……………………………...ผูร้ ับมอบอำนำจหรื อบิดำมำรดำผูเ้ ยำว์)
อำยุ………ปี อยูบ่ ำ้ นเลขที่………….…หมู่ที่….…..ตรอก/ซอย………………………. ถนน …….....………………
ตำบล.........…….…......…อำเภอ..........................................จังหวัด….............……………. รหัสไปรษณี ย…
์ .............…..….. .
แบบประกันภัย……………..………ของ บริ ษทั เจนเนอรำลี่ ประกันชีวติ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหำชน) กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
..…..…...…….. ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรี ยกว่ำ “ ผู้ก้ ู ” ได้ทำหนังสื อสัญญำกูย้ มื เงินฉบับนี้ให้ไว้แก่ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวติ
(ไทยแลนด์ ) จากัด (มหาชน) ซึ่ งต่อไปในสัญญำนี้เรี ยกว่ำ “ บริษัท ” เพื่อยึดถือไว้ ดังมีขอ้ ควำมต่อไปนี้
ข้อ 1. ผูก้ ไู้ ด้กยู้ มื เงินจำนวน………………บำท (………………………………………...)ไปจำกบริ ษทั ซึ่งผูก้ ู้
ได้รับเงินจำนวนดังกล่ำวไปจำกบริ ษทั โดยถูกต้องครบถ้วนแล้วในวันทำสัญญำ และให้ถือสัญญำนี้เป็ นหลักฐำนกำรรับเงิน ซึ่งผูก้ ทู้ ำให้
บริ ษทั ยึดถือไว้ดว้ ย
ข้อ 2. ผูก้ ยู้ อมชำระดอกเบี้ยให้แก่บริ ษทั ในอัตรำร้อยละ ....... ต่อปี (ทบต้น) นับแต่วนั ทำสัญญำนี้เป็ นต้นไปจนกว่ำผูก้ จู้ ะชำระ
เงินกูค้ ืนให้แก่บริ ษทั ครบถ้วนและผูก้ จู้ ะต้องชำระดอกเบี้ยเป็ นจำนวนเงิน……...…..บำท(…..………………………………..)
ในวันสิ้นรอบปี นับจำกวันที่ให้กยู้ มื
ข้อ 3. ผูก้ ตู้ กลงชำระดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้แก่บริ ษทั เป็ นงวดรำยปี จำนวน…………..บำท (..…..………………………...)
โดยจะนำมำชำระให้ภำยในวันที่……เดือน……………พ.ศ…………ของทุกปี หำกผูก้ ผู้ ิดนัด ผูก้ ยู้ นิ ยอมให้บริ ษทั คิดดอกเบี้ยที่
ค้ำงทบต้นด้วย
ข้อ 4. ผูก้ ขู้ อให้สญ
ั ญำว่ำ หำกผูก้ ถู้ ึงแก่กรรมลง หรื อกรมธรรม์ประกันภัยครบกำหนดสัญญำ ผูก้ ยู้ นิ ยอมให้บริ ษทั หักเงินกูแ้ ละ
ดอกเบี้ยที่ผกู ้ คู้ ำ้ งชำระอยูต่ ำมหนังสื อสัญญำกูย้ มื เงินฉบับนี้ ออกจำกเงินที่บริ ษทั จะต้องจ่ำยตำมกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวได้ทนั ที โดย
ไม่สำคัญว่ำหนี้สินตำมหนังสื อสัญญำกูย้ มื เงินฉบับนี้จะถึงกำหนดแล้วหรื อไม่ก็ตำม และหำกยังมีหนี้สินค้ำงชำระอยูอ่ ีกเป็ นจำนวนเท่ำใด
ผูก้ ยู้ อมชำระให้บริ ษทั จนครบถ้วนทันที
หนังสื อสัญญำนี้ทำขึ้นเป็ น 2 ฉบับ มีขอ้ ควำมตรงกัน ผูก้ ไู้ ด้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในหนังสื อสัญญำโดยตลอดแล้ว เห็นว่ำ
ถูกต้องตรงเจตนำ และเพื่อเป็ นหลักฐำน จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็ นสำคัญต่อหน้ำพยำนข้ำงท้ำยสัญญำนี้ คู่สญ
ั ญำต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำยละ 1 ฉบับ

ลงชื่อ ………………………………ผูก้ ู้
(……………………………..)

บัตรประชำชนเลขที่…………………………
ออก ณ……………………………………..………

ลงชื่อ…...………………………… บริ ษทั (ผูใ้ ห้ก)ู้
(……..……………………...)

ลงชื่อ……………………………...พยำน
(………………..…………...)
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ชื่อผู้เอาประกันภัย ____________________________________ กรมธรรม์ ประกันภัยเลขที่ _________________________________
การรับรองสถานะและคายินยอมและตกลงเพือ่ ปฏิบัตติ ามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา
(กฎหมาย FATCA)
1) กำรรับรองสถำนะ
ก. ผูเ้ อำประกันภัยมีสัญชำติ ประเทศที่เกิด ที่เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริ กำหรื อไม่
 ไม่มี
 มี โปรดระบุ  ถือสัญชำติอเมริ กนั  เกิดในประเทศสหรัฐอเมริ กำ  ถือสัญชำติอเมริ กนั และเกิดในประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ข. ผูเ้ อำประกันภัยเป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือบัตรประจำตัวผูม้ ีถิ่นที่อยูถ่ ำวรอย่ำงถูกกฎหมำยในประเทศสหรัฐอเมริ กำ (Green card) หรื อไม่
 ไม่เป็ น
 เป็ น
 เคยเป็ นและสิ้ นผลบังคับ
ค. ผูเ้ อำประกันภัยมีหน้ำที่เสี ยภำษีให้แก่กรมสรรพำกรสหรัฐอเมริ กำหรื อไม่
 ไม่มี
 มี
ง. ผูเ้ อำประกันภัยมีสถำนะเป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กำเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเก็บภำษีอำกรของประเทศสหรัฐอเมริ กำใช่หรื อไม่
 ไม่มี
 มี

2) คำยินยอมและตกลง
ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ บริ ษทั ประกันชีวติ (“บริ ษทั ”) อำจมีขอ้ ผูกพันหรื อต้องปฏิบตั ิตำม กฎหมำย FATCA ในกำรนี้ขำ้ พเจ้ำยินยอม
และตกลงให้บริ ษทั สำมำรถดำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ เพื่อปฏิบตั ิตำมกฎหมำย FATCA
ก. กำรเปิ ดเผยข้อมูล กำรให้ขอ้ มูล และกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะหรื อข้อมูล
ข้ำพเจ้ำยินยอมและตกลงให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลใดๆ ที่บริ ษทั มีหน้ำที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อหน่วยงำนภำครัฐในประเทศหรื อต่ำงประเทศ
ที่กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย FATCA
ข้ำพเจ้ำยินยอมและตกลงให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมตำมที่บริ ษทั ร้องขอเป็ นหนังสื อภำยในระยะเวลำที่กำหนด
ข้ำพเจ้ำตกลงที่จะแจ้งให้บริ ษทั ทรำบเกี่ยวกับกรณี มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะหรื อข้อมูลใดๆ ที่ขำ้ พเจ้ำเคยแจ้งไว้กบั บริ ษทั ไว้ก่อน
หน้ำนี้ หำกสถำนะหรื อข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีควำมเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริ กำ ภำยในระยะเวลำ 30 วันนับแต่วนั ที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงสถำนะหรื อข้อมูล
ข. ผลของกำรไม่ให้ขอ้ มูล
ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำไม่ให้ขอ้ มูล ข้ำพเจ้ำยินยอมและตกลงให้สิทธิกบั บริ ษทั ในกำรปฏิเสธกำรรับประกันภัย หรื อหักภำษี ณ ที่จ่ำยจำก
จำนวนเงินใดๆ ที่ขำ้ พเจ้ำมีสิทธิได้รับตำมกรมธรรม์ประกันภัยตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำย FATCA
ในกรณี ที่บริ ษทั จะปฏิเสธกำรรับประกันภัย หรื อใช้สิทธิหกั ภำษี ณ ที่จ่ำยตำมกฎหมำย FATCA จำกเหตุไม่ให้ขอ้ มูลตำมกฎหมำย FATCA
บริ ษทั ต้องส่งหนังสื อบอกกล่ำวก่อนว่ำ ให้ขำ้ พเจ้ำแสดงเอกสำรหลักฐำนใดๆ หรื อมีหนังสื อยืนยันต่อบริ ษทั ว่ำข้ำพเจ้ำไม่มีหน้ำที่ตอ้ งเสี ย
ภำษีในประเทศสหรัฐอเมริ กำภำยในระยะเวลำ 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อบอกกล่ำว ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่ปฏิบตั ิตำมคำบอกกล่ำว บริ ษทั จะ
ปฏิเสธกำรรับประกันภัย หรื อใช้สิทธิหกั ภำษี ณ ที่จ่ำยจำกจำนวนเงินใดๆ ที่ขำ้ พเจ้ำมีสิทธิได้รับตำมกรมธรรม์ประกันภัยตำมที่กำหนดไว้
ในกฎหมำย FATCA ก็ได้ ทั้งนี้ กำรส่งหนังสื อแจ้งกำรปฏิเสธกำรรับประกันภัย หรื อใช้สิทธิหกั ภำษี ณ ที่จ่ำย และกำรบอกกล่ำวดังกล่ำว
บริ ษทั จะส่งทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงข้ำพเจ้ำตำมที่อยูท่ ี่ขำ้ พเจ้ำแจ้งให้บริ ษทั ทรำบ
ลงชื่อ……………………………………...ผูเ้ อำประกันภัย ลงชื่อ……..…………………………………ผูป้ กครอง/ผูช้ ำระเบี้ยประกันภัย
(…………….………………………..)

(……………………………...………..)
กรณี ผเู ้ อำประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภำวะ

ลงชื่อ ……………………….…………... พยำน
(………………………….……………..)
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