
สัญญาขอสินเช่ือค่าเบีย้ประกันภัย 
ข้าพเจ้า_______________________________________ (“ผู้กู้”) เป็นผู้เอาประกันรถยนต์ทะเบียน_________________________ซ่ึงขอท าประกันภยัไว้กับบริษัท______________________จ ากัด 

ผ่านตวัแทน/นายหน้า บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์  จ ากัด ขอเข้าท าสัญญากับบริษัท ลัคกี ้ลีสซ่ิง จ ากัด (“ผู้ให้กู้”)  ในการขอรับสินเช่ือค่าเบีย้ประกันภยัในวงเงินเท่ากับอัตราเบีย้ประกันภยัที่ระบุไว้บนกรมธรรม์
ประกันภยัรวมถึงเอกสารแนบท้ายสัญญาประกันภยัด้วย โดยข้าพเจ้าขอให้ค ายืนยันต่อผู้ให้กู้ ว่าจะปฏิบัตแิละยินยอมผูกพนัตามข้อก าหนด และเงือ่นไขของสัญญาขอสินเช่ือค่าเบีย้ประกันภยั โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. ผู้กู้สัญญาว่า 
- ผู้กู้มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์ประกันภยัและเอกสารแนบท้ายสัญญาประกันภยัต่าง ๆ หากมีความผดิพลาดประการใดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภยัหรือเอกสารแนบท้าย

สัญญาประกันภยัจนอาจเป็นผลท าให้ผู้รับประกันภัยปฏิเสธการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไม่ว่าด้วยสาเหตุประการใด ให้ถือว่าเป็นความรับผดิชอบของผู้กู้  โดยผู้กู้ยินยอมรับผดิชอบความ
เสียหายน้ันเองเป็นการเฉพาะตวั 

- หากผู้กู้มีการแจ้งเคลมสินไหมเกิดขึน้ ผู้กู้ตกลงว่าผู้กู้มีหน้าที่ต้องช าระค่าเบีย้ประกันภยัที่ยังคงค้างอยู่รวมถึงค่าเบีย้ประกันภยัในงวดถัดไปให้กับผู้ให้กู้ทันที  ทั้งนีห้ากผู้กู้ เพกิเฉยไม่ปฏิบัตติาม
ผู้ให้กู้มีสิทธิที่จะแจ้งไปยังบริษัทประกันภยัเพือ่ที่จะไม่อนุมัตกิารเคลมสินไหมได้ โดยผู้กู้จะไม่เรียกร้องหรือตดิใจเอาความอย่างใดกับผู้ให้กู้  ตวัแทน นายหน้า และ/หรือบริษัทประกันภยั
ทั้งส้ิน 

- หากมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ในกรมธรรม์ประกันภยั ผู้กู้มีหน้าที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่ผู้ให้กู้ทันท ี
- ผู้กู้ยอมเข้าผูกพนัตนว่าจะไม่ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภยัตามสัญญานี้ หรือจะไม่ท าการมอบให้ โอน จ าน า ค า้ประกันโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้กู้ 
- หากทรัพย์สินที่เอาประกันภยัเกิดความเสียหายส้ินเชิงหรือเสียหายเสมือนส้ินเชิง ซ่ึงส่งผลให้กรมธรรม์ประกันภยัยกเลิกหรือส้ินสุด  ผู้กู้ตกลงว่าผู้กู้จะช าระค่าเบีย้ประกันภยัทั้งหมดให้กับ

ผู้ให้กู้ทันที ไม่ว่าค่าเบีย้ประกันภยัในแต่ละงวดจะถึงก าหนดช าระแล้วหรือไม่ 
- ผู้กู้จะต้องรับผดิชอบในจ านวนเงนิกู้ทั้งหมดที่ได้รับจากผู้ให้กู้ไปแล้วโดยตวัของผู้กู้ เองหรือโดยนายหน้าประกันภยั หรือตวัแทนประกันภยั  ผู้กู้ทราบดีว่าการกระท าใดๆ ของผู้ให้กู้  นายหน้า

ประกันภยั หรือตวัแทนประกันภยัจะไม่เป็นการผ่อนผนัหรือท าให้ผู้กู้พ้นจากความรับผดิชอบดังกล่าว 
2. ผู้กู้ตกลงและยินยอมช าระต้นเงนิกู้  ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

ก. หากผู้กู้ผดินัดในการช าระเงนิค่าเบีย้ประกันภยังวดหน่ึงงวดใด จากวนัครบก าหนดช าระค่าเบีย้ประกันภยัในงวดน้ัน ผู้กู้ยินยอมเสียค่าปรับล่าช้าในอัตรา 200 บาท ต่องวด/ต่อคร้ัง 
                                 ข.       หากผู้กู้ผดินัดไม่ช าระหนี้เงนิกู้ค่าเบีย้ประกันภยัเกิน 7  วนั นับจากวนัที่ถึงก าหนดการช าระ หรือช าระเงนิกู้ไม่ตรงตามเงือ่นไขการช าระเงนิที่ให้ไว้กับผู้ให้กู้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็

ตาม ผู้ให้กู้มีสิทธิน ากรมธรรม์ประกันภยัในสัญญาให้สินเช่ือฉบับนี้ยกเลิก ทั้งนี้ผู้กู้ยนิยอมให้ผู้ให้กู้ ริบเงนิทั้งหมดที่ผู้กู้ได้ช าระให้กับผู้ให้กู้ไปแล้วทั้งหมดหรือน าเงนิคนืจาก
กรมธรรม์มาช าระหนี้เงนิกู้ได้  อน่ึง  หากผู้กู้ /ผู้เอาประกันภยัได้ร้องขอต่อผู้ให้กู้ เพือ่ให้กรมธรรม์ประกันภยัยังคงมีผลคุ้มครองต่อไป  และผู้ให้กู้ เห็นสมควรที่จะผ่อนผนัให้กับผู้กู้  
ผู้กู้ยินยอมที่จะจ่ายค่าปรับล่าช้าเป็นจ านวนเงนิ 500 บาทต่อคร้ัง เพือ่เป็นประกันความเสียหายให้กับผู้ให้กู้  ทั้งนี้ อัตราค่าปรับกรณีล่าช้าผู้ให้กู้อาจพจิารณาเปลี่ยนแปลงได้ตามที่
เห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ค. ค่าปรับกรณีเช็คคนื 200 บาท ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงนิตามเช็คทุกกรณี 
3. ในกรณีผู้กู้ผดินัดหรือผดิข้อก าหนดและเงือ่นไขใด ๆ  ที่ผู้กู้มีต่อผู้ให้กู้และเมื่อผู้ให้กู้ เห็นสมควร ผู้ให้กู้อาจก าหนดให้ต้นเงนิกู้และค่าธรรมเนียมและจ านวนเงนิอื่นใดที่ผู้กู้ต้องช าระแก่ผู้ให้กู้ตาม

สัญญาฉบับนี้ถึงก าหนดช าระในทันทีโดยไม่ต้องมทีวงถามบอกกล่าวหรือด าเนินกระบวนการทางกฎหมายอื่นใดอีกต่อไป ทั้งนี้ผู้ให้กู้ไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า 
4. หากผู้กู้ไม่มกีารจดแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้ถือเอาที่อยู่ซ่ึงระบุไว้ด้านหน้ากรมธรรม์ประกันภยัเป็นสถานที่ตดิต่อส่งค าบอกกล่าวต่อกันโดยชอบ หากการบอกกล่าวได้ส่งทางไปรษณีย์ลง  

ทะเบยีนแล้ว แต่มสีาเหตุท าให้ไม่สามารถส่งถึงมือผู้รับ/ผู้กู้ได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุประการใด ให้ถือว่าผู้ให้กู้ได้ส่งค าบอกกล่าวหรือแจ้งให้ผู้กู้ทราบโดยชอบแล้ว  
5. กรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าหนี้ค่าเบีย้ประกันภยัทั้งหมดครบก าหนดช าระในทันที 
- ผู้กู้ผดินัดช าระหนี้เงนิกู้ค่าเบีย้ประกันภยังวดหน่ึงงวดใดที่เรียกเก็บในแต่ละงวด หรือเงนิอืน่ใดที่ผู้กู้มีหน้าที่ต้องช าระไม่ว่ามีการทวงถามหรือไม่ก็ตาม 
- ผู้กู้ไม่ปฏิบัตติามข้อตกลง เงือ่นไข หรือข้อผูกพนัใด ๆ อันเป็นสาระส าคญัของสัญญานี้ 
- กรมธรรม์ถูกยกเลิกหรือส้ินผลผูกพนัไม่ว่าด้วยเหตุประการใดก็ตาม 
6. เพือ่เป็นหลักประกันต่อผู้ให้กู้ 
- ผู้กู้จะมอบต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภยัตามสัญญานี้แก่ผู้ให้กู้ไว้เป็นหลักประกันจนกว่าจะมีการช าระหนี้ครบถ้วนตามสัญญา 
- ผู้กู้ได้โอนกรรมสิทธ์ิหรือขอมอบอ านาจให้แก่ผู้ให้กู้โดยปราศจากข้อจ ากัดใด ๆ ที่จะลงนามในเอกสารทีจ่ าเป็นเพือ่ความสะดวกในการที่จะท าขึน้ใหม่ทดแทนซ่ึงกรมธรรม์ยกเลกิ   หรือท าให้

ส้ินผลผูกพนัของกรมธรรม์เน่ืองจากผู้กู้ผดิสัญญานี ้ รวมทั้งการรับช าระค่าเบีย้ประกันภยัทั้งหมดที่จ่ายคนืภายใต้เงือ่นไขกรมธรรม์ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดก็ตาม  ทั้งนี้ผู้ให้กู้ไม่ต้องรับผดิชอบ
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ภายหลังการยกเลิก หรือส้ินผลผูกพนัซ่ึงกรมธรรม์ดังกล่าว 

- ผู้กู้ได้โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงนิค่าสินไหมทดแทนค่าเสียหายหรือสิทธิประโยชน์อืน่ใดที่มีในกรมธรรม์แก่ผู้ให้กู้  เพือ่เป็นหลักประกันในจ านวนเงนิทั้งหมดที่ต้องช าระตามสัญญานี้ ผู้ให้กู้
สามารถน าเงนิที่ได้รับตามสิทธิข้างต้นหักช าระหนีข้องผู้กู้ตามสัญญานี้ได้ ทั้งนีห้ากมีเงนิคงเหลือจากค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ให้กู้ต้องคนืให้แก่ผู้กู้ 

7. ผู้กู้ตกลงว่าการที่ผู้ให้กู้ยอมผ่อนผนัแก่ผู้กู้ในการปฏบัิตติามข้อก าหนดในสัญญาหรือการผ่อนเวลาให้ผู้กู้ไม่เป็นการท าให้เส่ือมสิทธิหรืออ านาจอย่างใด ๆ ของผู้ให้กู้ตามสัญญานี ้
8. ผู้ให้กู้สงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิ หรือแก้ไขข้อก าหนดและเงือ่นไขใด ๆ ในเร่ืองอัตราดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกเก็บตาม

สัญญานี้รวมทั้งระยะเวลา และวธีิการจ่ายต้นเงนิกู้และระยะเวลาและวธีิการช าระคนืเงนิกู้  ดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ตามที่ผู้ให้กู้จะเห็นสมควร ทั้งนี้โดยผู้ให้กู้ไม่จ าเป็นต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า 

9. ผู้กู้ตกลงและรับทราบว่าการช าระหนี้ค่าเบีย้ประกันภยั ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้กู้มีหน้าที่ต้องช าระให้แก่ผู้ให้กู้ตามสัญญาฉบับนี้สามารถท าตามช่องทางการช าระเงนิด้านล่างนี้เท่าน้ัน 
- ช าระผ่าน ณ ที่ท าการธนาคาร  ช่ือบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จ ากัด  (Bill Payment) 

1.)  ธ.กสิกรไทย          สาขาดาวคะนอง    080-1-06427-2            2.)  ธ.กรุงไทย             สาขาถนนตากสิน     014-6-07217-0 
3.)  ธ.ไทยพาณิชย์      สาขาบางบอน         072-3-02375-1           4.)  ธ.กรุงศรีอยุธยา    สาขาถนนจอมทอง   304-0-00885-7 

- ช าระโดยส่ังจ่ายเช็คเพือ่เข้าบัญชี บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จ ากัด โดยส่งทางไปรษณีย์  (กรุณาส่งเช็คมาที่บริษัท  ล่วงหน้า 5 วนั)  
- ช าระด้วยบัตรเครดิต  VISA หรือ MASTER  CARD ณ ที่ท าการบริษัทฯ  (เสียค่าธรรมเนียม) 

ทั้งนี้ ผู้กู้ตกลงว่าหากผู้กู้ช าระเงนิโดยวธีิอื่นนอกเหนือจากวธีิข้างต้น ผู้กู้จะต้องรับผดิชอบเองเป็นการเฉพาะตวั และให้ถือว่าผู้ให้กู้ไม่ได้รับเงนิดังกล่าวแต่อย่างใด 
10. สัญญาฉบับนี้แต่ละข้อเป็นอสิระต่างหากจากกัน  ในกรณีส่วนหน่ึงส่วนใดของสัญญาฉบับนี้ไม่สามารถใช้บังคบัได้ ก็ให้สัญญาส่วนที่เหลือมีผลบังคบัต่อกันได้   เพือ่เป็นหลักฐานแห่งการนี ้

 จงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั ณ วนั เดือน ปี ที่ระบุด้านหน้านีแ้ล้ว 
กรมธรรม์จะมีผลคุ้มครองต่อเมื่อผู้ให้กู้ได้รับการช าระเบีย้ประกันภยังวดแรกครบถ้วนจากผู้กู้แล้ว 

     ลงช่ือผู้สมัคร / ผู้กู้  ____________________________ 
     วนัที_่_______/____________/__________________ 


