ลําดับเอกสาร
สัญญาเลขที่

-

-

คําขอผ่ อนชําระค่ าเบีย้ ประกันภัยรถยนต์
ข้ อมูลผู้สั่งทําประกันภัยรถยนต์
ชื่อ-สกุล……………………………………….…………..อายุ……………ปี เลขที่บตั รประชาชน................................................................ ที่อยู่
ปั จจุบนั (สามารถติดต่อได้) บ้านเลขที่............................หมู่ที่…………….…ซอย....................................ถนน.............................................
ตําบล/แขวง.....................................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณี ย.์ .........................
โทรศัพท์บา้ น....................................................โทรศัพท์มือถือ…………………..……………EMAIL : ……………………………………
โทรศัพท์ที่ทาํ งาน………………………………………..

บุคคลทีส่ ามารถติดต่ อแทนท่ านได้ ในกรณีติดต่ อไม่ ได้
ชื่อ-นามสกุล..............................................................................ความสัมพันธ์............................สถานที่ติดต่อ..................................................
................................................................................โทรศัพท์บา้ น.............................................โทรศัพท์มือถือ………...……………………..

ข้ อมูลการทําประกันภัย / เงื่อนไขการผ่ อนชําระเบีย้ ประกันภัย
รถยีห่ อ้ .................................รุ่ น......................หมายเลขทะเบียนรถ.........................จังหวัด.....................................ประเภทประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์ช้ นั 1 ประกันภัยรถยนต์ช้ นั 2 พลัส ประกันภัยรถยนต์ช้ นั 3 พลัส ประกันภัยรถยนต์ช้ นั 3 พรบ.รถยนต์
เริ่ มคุม้ ครองวันที่............เดือน.......................ปี .............บริ ษทั ประกันภัย...................................ราคาเบี้ยประกันภัย..................................บาท
ผ่ อนชําระทั้งหมดรวม 3 งวด
งวดที่ 1 ชําระวันที่..............เดือน............................ปี ..................จํานวน..............................บาท (วันสั่งทําประกันภัย)
งวดที่ 2 ชําระวันที่..............เดือน............................ปี ..................จํานวน..............................บาท
งวดที่ 3 ชําระวันที่..............เดือน............................ปี ..................จํานวน..............................บาท
ข้าพเจ้า (ซึ่ งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า”ผูก้ ”ู้ ) มีความประสงค์จะขอผ่อนชําระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์จากบริ ษทั ยูพีดี โบรคเกอร์ จํากัด (ซึ่ งต่อไปนี้จะ
เรี ยกว่าผูใ้ ห้ก)ู้ โดยผูก้ ตู้ กลงจะปฏิบตั ิตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในตารางคําขอผ่อนชําระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ทั้งนี้หากผูก้ ไู้ ม่ชาํ ระค่าเบี้ย
ประกันภัยรถยนต์ตรงตามงวดสัญญา หรื อผูก้ ไู้ ม่ปฏิบตั ิตามหรื อประพฤติผิดเงื่อนไขหรื อข้อกําหนดต่างๆ รวมถึงเอกสารแนบท้ายสัญญาทุก
ประการ ผูก้ ตู้ กลงยินยอมให้สิทธิอย่างเต็มที่ทุกประการแก่ผใู้ ห้กรู้ วมถึงบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรื อรับมอบอํานาจจากผูใ้ ห้กใู้ นอันที่จะยกเลิก
หรื อถอนกรมธรรม์ของผูก้ ไู้ ด้ทนั ที โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ผกู้ ทู้ ราบล่วงหน้า โดยผูก้ ยู้ นิ ยอมสละข้อต่อสู้ท้ งั หมดที่ผกู้ พู้ ึงมี และจะไม่เรี ยกร้อง
หรื อเอาความอย่างใดกับผูใ้ ห้กรู้ วมถึงบุคคลอื่นใดด้วย เพื่อเป็ นหลักฐานแห่งการนี้ ผูก้ จู้ ึงได้ลงนามไว้เป็ นสําคัญ
……………………….
ลายมือชื่อผูก้ ู้ / ผูท้ าํ ประกันภัย

วันที่............/……/………

……………………….

……………………….

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ
วันที่............/……/………

ลายมือชื่อผูใ้ ห้กู้ / บริ ษทั
วันที่............/……/……….

ให้ ผ้ ูก้ชู ําระค่ างวดเบีย้ ประกันภัยเข้ า บัญชี คุณรุ่งโรจน์ สมบูรณ์ ทรัพย์ (ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ )
ธ. กรุงเทพ สาขาบางกรวย เลขทีบ่ ัญชี 2080622596
ธ. กรุงไทย สาขานนทบุรี เลขทีบ่ ัญชี 1080351698
ธ. กรุงศรีอยุธยา สาขาบางอ้ อ เลขทีบ่ ัญชี 1831248608 ธ. กสิ กรไทย สาขาเพชรเกษม อเวนิว เลขทีบ่ ัญชี 7852068579
ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาย่ อยฯ เจ้ าคุณทหาร เลขทีบ่ ัญชี 0882216704

เอกสารแนบท้ ายคําขอผ่ อนชําระค่ าเบีย้ ประกันภัยรถยนต์
ข้าพเจ้า _____________________________________ (“ผูก้ ”ู้ ) เป็ นผูเ้ อาประกันภัยรถยนต์ทะเบียน___________________ ซึ่ งขอทําประกันภัยไว้กบั บริ ษทั ____________________
จํากัดผ่านตัวแทน/นายหน้า บริ ษทั ยูพีดี โบรคเกอร์ จํากัด ขอเข้าทําสัญญากับบริ ษทั ยูพีดี ลิสซิ่ ง จํากัด (“ผูใ้ ห้ก”ู้ ) ในการขอรับสิ นเชื่อค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ในวงเงินเท่ากับอัตราเบี้ย
ประกันภัยที่ระบุไว้บนกรมธรรม์ประกันภัยรวมถึงเอกสารแนบท้ายสัญญาประกันภัยด้วย โดยข้าพเจ้าขอให้คาํ ยืนยันต่อผูใ้ ห้กวู้ า่ จะปฏิบตั ิและยินยอมผูกพันตามข้อกําหนด และเงื่อนไข
ของสัญญาขอสิ นเชื่อประกันภัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผูก้ สู้ ัญญาและยินยอมว่า
ผูก้ มู้ ีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายสัญญาประกันภัยต่างๆ
หากมีความผิดพลาดประการใดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยหรื อ
เอกสารแนบท้ายสัญญาประกันภัยจนอาจเป็ นผลทําให้ผรู ้ ับประกันภัยปฏิเสธการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนไม่วา่ ด้วยสาเหตุประการใด ให้ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของผูก้ ู้ โดยผูก้ ู้
ยินยอมรับผิดชอบความเสี ยหายนั้นเองเป็ นการเฉพาะตัว
- หากผูก้ มู้ ีการแจ้งเคลมสิ นไหมเกิดขึ้น ผูก้ ตู้ กลงว่าผูก้ มู้ ีหน้าที่ตอ้ งชําระค่าเบี้ยประกันภัยที่ยงั คงค้างอยูร่ วมถึงค่าเบี้ยประกันภัยในงวดถัดไปให้กบั ผูใ้ ห้กทู้ นั ที ทั้งนี้หากผูก้ เู้ พิกเฉยไม่
ปฏิบตั ิตาม ผูใ้ ห้กมู้ ีสิทธิ ที่จะแจ้งไปยังบริ ษทั ประกันภัยเพื่อที่จะไม่อนุมตั ิการเคลมสิ นไหมได้ โดยผูก้ จู้ ะไม่เรี ยกร้องหรื อติดใจเอาความอย่างใดกับผูใ้ ห้กู้ ตัวแทน นายหน้า และ/หรื อ
บริ ษทั ประกันภัยทั้งสิ้ น
- หากมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย ผูก้ มู้ ีหน้าที่ตอ้ งแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่ผใู ้ ห้กทู้ นั ที
- ผูก้ ยู้ อมเข้าผูกพันตนว่าจะไม่ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามสัญญานี้ หรื อจะไม่ทาํ การมอบให้ โอน จํานํา คํ้าประกันโดยมิได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูใ้ ห้กู้
- หากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเกิดความเสี ยหายสิ้ นเชิง โดยมีผลให้กรมธรรม์ยกเลิกหรื อสิ้ นสุ ด ผูก้ ตู้ กลงว่าผูก้ จู้ ะชําระค่าเบี้ยประกันทั้งหมดให้กบั ผูใ้ ห้กทู้ นั ที ไม่วา่ ค่าเบี้ยประกันภัยใน
แต่ละงวดจะถึงกําหนดชําระแล้วหรื อไม่
- ผูก้ จู้ ะต้องรับผิดชอบในจํานวนเงินกูท้ ้ งั หมดที่ได้รับจากผูใ้ ห้กไู้ ปแล้วโดยตัวของผูก้ เู้ อง หรื อโดยนายหน้าประกันภัย หรื อตัวแทนประกันภัย ผูก้ ทู้ ราบดีวา่ การกระทําใดๆ ของผูใ้ ห้กู้
นายหน้าประกันภัย หรื อตัวแทนประกันภัยจะไม่เป็ นการผ่อนผันหรื อทําให้ผกู ้ พู้ น้ จากความรับผิดชอบดังกล่าว
2. ผูก้ ตู้ กลงและยินยอมชําระต้นเงินกู้ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้
ก. ผูก้ จู้ ะชําระค่าเบี้ยประกันภัยเข้าบัญชีผใู ้ ห้กตู้ รงตามวันงวดสัญญา และจะส่ งเอกสารยืนยันทุกครั้ง โดยที่ผใู ้ ห้กไู้ ม่จาํ เป็ นต้องแจ้งเตือนแต่อย่างใด หากผูก้ ผู้ ิดนัดในการชําระเงินค่าเบี้ย
ประกันภัยงวดหนึ่งงวดใด แต่ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันครบกําหนดชําระในงวดนั้นๆ ผูก้ ยู้ นิ ยอมเสี ยค่าปรับล่าช้าในอัตรา 200 บาท ต่องวด/ต่อครั้ง
ข. หากผูก้ ผู้ ิดนัดไม่ชาํ ระหนี้เงินกูค้ ่าเบี้ยประกันภัยเกิน 7 วัน นับจากวันที่ถึงกําหนดการชําระ หรื อชําระเงินกูไ้ ม่ตรงตามเงื่อนไขการชําระเงินที่ให้ไว้กบั ผูใ้ ห้กไู้ ม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตาม ผูใ้ ห้กมู้ ีสิทธิ์ นํากรมธรรม์ประกันภัยในสัญญาให้สินเชื่อฉบับนี้ยกเลิก ทั้งนี้ผกู ้ ยู้ นิ ยอมให้ผใู ้ ห้กรู้ ิ บเงินทั้งหมดที่ผกู ้ ไู้ ด้ชาํ ระให้กบั ผูใ้ ห้กไู้ ปแล้วทั้งหมด หรื อนําเงินคืนจากกรมธรรม์
มาชําระหนี้เงินกูไ้ ด้ อนึ่ง หากผูก้ /ู้ ผูเ้ อาประกันภัยร้องขอเพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัยยังคงมีผลคุม้ ครองต่อไป และผูใ้ ห้กเู้ ห็นสมควรที่จะผ่อนผันให้กบั ผูก้ ู้ ผูก้ ยู้ นิ ยอมที่จะจ่ายค่าปรับ
ล่าช้าเป็ นจํานวนเงิน 500 บาทต่อครั้ง เพื่อเป็ นประกันความเสี ยหายให้กบั ผูใ้ ห้กู้ ทั้งนี้ อัตราค่าปรับกรณี ล่าช้าผูใ้ ห้กอู้ าจพิจารณาเปลี่ยนแปลงได้ตามที่เห็นสมควรโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
3. ในกรณี ผกู ้ ผู้ ิดนัดหรื อผิดข้อกําหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ผกู ้ มู้ ีต่อผูใ้ ห้กแู้ ละเมื่อผูใ้ ห้กเู้ ห็นสมควรผูใ้ ห้กอู้ าจกําหนดให้ตน้ เงินกูแ้ ละค่าธรรมเนียมและจํานวนเงินอื่นใดที่ผกู ้ ตู้ อ้ งชําระแก่
ผูใ้ ห้กตู้ ามสัญญาฉบับนี้ถึงกําหนดชําระในทันทีโดยไม่ตอ้ งมีการทวงถามบอกกล่าวหรื อดําเนินกระบวนทางกฎหมายอื่นใดอีกต่อไปทั้งนี้ผใู ้ ห้กไู้ ม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ผกู ้ ทู้ ราบล่วงหน้า
4. หากผูก้ ไู้ ม่มีการจดแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยูใ่ ห้ถือเอาที่อยูซ่ ่ ึ งระบุไว้ดา้ นหน้ากรมธรรม์ประกันภัยเป็ นสถานที่ติดต่อส่ งคําบอกกล่าวต่อกันโดยชอบ หากการบอกกล่าวได้ส่งทางไปรษณี ย ์
ลง ทะเบียนแล้ว แต่มีสาเหตุทาํ ให้ไม่สามารถส่ งถึงมือผูร้ ับ/ผูก้ ไู้ ด้ไม่วา่ ด้วยสาเหตุประการใดให้ถือว่าผูใ้ ห้กไู้ ด้ส่งคําบอกกล่าวหรื อแจ้งให้ผกู ้ ทู้ ราบโดยชอบแล้ว
5. กรณี ดงั ต่อไปนี้ให้ถือว่าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยทั้งหมดครบกําหนดชําระในทันที
- ผูก้ ผู้ ิดนัดชําระหนี้เงินกูค้ ่าเบี้ยประกันภัยงวดหนึ่งงวดใดที่เรี ยกเก็บในแต่ละงวด หรื อเงินอื่นใดที่ผกู ้ มู้ ีหน้าที่ตอ้ งชําระไม่วา่ มีการทวงถามหรื อไม่กต็ าม
- ผูก้ ไู้ ม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงเงื่อนไชข้อผูกพันใดๆ อันเป็ นสาระสําคัญของสัญญานี้ หรื อกรมธรรม์ถกู ยกเลิกหรื อสิ้ นผลผูกพันไม่วา่ ด้วยเหตุประการใดก็ตาม
6. เพื่อเป็ นหลักประกันต่อผูใ้ ห้กู้
- ผูก้ จู้ ะมอบต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัยตามสัญญานี้แก่ผใู ้ ห้กไู้ ว้เป็ นหลักประกันจนกว่าจะมีการชําระหนี้ครบถ้วนตามสัญญา
- ผูก้ ไู้ ด้โอนกรรมสิ ทธิ์ ให้แก่ผใู ้ ห้กโู้ ดยปราศจากข้อจํากัดใดๆ ที่จะลงนามในเอกสารที่จาํ เป็ นเพื่อความสะดวกในการที่จะทําให้ข้ ึนใหม่ทดแทน ซึ่ งกรมธรรม์ยกเลิกหรื อทําให้สิ้นผล
ผูกพันของกรมธรรม์เนื่องจากผูก้ ผู้ ิดสัญญานี้รวมทั้งการรับชําระค่าเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่จ่ายคืนภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ไม่วา่ จะเกิดจากเหตุใดก็ตาม ทั้งนี้ผใู ้ ห้กไู้ ม่ตอ้ งรับผิดชอบ
ความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังการยกเลิก หรื อสิ้ นผลผูกพันซึ่ งกรมธรรม์ดงั กล่าว
- ผูก้ ไู้ ด้โอนสิ ทธิ เรี ยกร้องในการรับเงินค่าสิ นไหมทดแทนค่าเสี ยหายหรื อสิ ทธิ ประโยชน์อื่นใดที่มีในกรมธรรม์แก่ผใู ้ ห้กู้ เพื่อเป็ นหลักประกันในจํานวนเงินทั้งหมดที่ตอ้ งชําระตาม
สัญญานี้ ผูใ้ ห้กสู้ ามารถนําเงินที่ได้รับตามสิ ทธิ ขา้ งต้นหักชําระหนี้ของผูก้ ตู้ ามสัญญานี้ได้ ทั้งนี้หากมีเงินคงเหลือผูใ้ ห้กตู้ อ้ งคืนให้แก่ผกู ้ ู้
7. ผูก้ ตู้ กลงว่าการที่ผใู ้ ห้กยู้ อมผ่อนผันแก่ผกู ้ ใู้ นการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในสัญญาหรื อการผ่อนเวลาให้ผกู ้ ไู้ ม่เป็ นการทําให้เสื่ อมสิ ทธิ หรื ออํานาจอย่างใดๆ ของผูใ้ ห้กตู้ ามสัญญานี้
8. ผูใ้ ห้กสู้ งวนสิ ทธิ ในการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรื อแก้ไขข้อกําหนด และเงื่อนไขใดๆ ในเรื่ องอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับหรื อค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผใู ้ ห้กมู้ ีสิทธิ เรี ยกเก็บ
ตามสัญญานี้รวมทั้งระยะเวลา และวิธีการจ่ายต้นเงินกูแ้ ละระยะเวลาและวิธีการชําระคืนเงินกูด้ อกเบี้ยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ตามที่ผใู ้ ห้กจู้ ะเห็นสมควร ทั้งนี้โดยผูใ้ ห้กไู้ ม่
จําเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. ผูก้ ตู้ กลงและรับทราบว่าการชําระหนี้ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผกู ้ มู้ ีหน้าที่ชาํ ระให้แก่ผใู ้ ห้กตู้ ามสัญญาฉบับนี้ คือ
- ชําระเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี คุณรุ่ งโรจน์ สมบูรณ์ทรัพย์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น และผูก้ ตู้ กลงว่าจะส่ งเอกสารยืนยันทุกครั้ง ทั้งนี้หากผูก้ ชู้ าํ ระเงินโดยวิธีอื่นนอกเหนื อจาก
วิธีขา้ งต้น ผูก้ จู้ ะต้องรับผิดชอบเองเป็ นการเฉพาะตัว และให้ถือว่าผูใ้ ห้กไู้ ม่ได้รับเงินดังกล่าวแต่อย่างใด
10. สัญญาฉบับนี้แต่ละข้อเป็ นอิสระต่างหากจากกัน ในกรณี ส่วนหนึ่งส่ วนใดของสัญญาฉบับนี้ไม่สามารถใช้บงั คับได้ ก็ให้สัญญาส่ วนที่เหลือมีผลบังคับต่อกันได้เพื่อเป็ นหลักฐานแห่ง
การนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไวเป็ นสําคัญ ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุดา้ นหน้านี้แล้ว
กรมธรรม์จะมีผลคุม้ ครองต่อเมื่อผูใ้ ห้กไู้ ด้รับการชําระเบี้ยประกันภัยงวดแรกครบถ้วนจากผูก้ แู้ ล้ว
ลงชื่อผูส้ มัคร / ผูก้ ู้ ________________________________
วันที่ _________ / _____________ / ____________

วันที่................/............................/25...................
เรื่อง ขอยกเลิกถอนกรมธรรม์ ประกันภัย
เรียน ..........................................................
บริษัท................................................
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ ขอยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย โดยตกลงให้ จ่ายคืนจํานวนค่ าเบีย้ ประกันภัยและ/หรือส่ วนทีเ่ หลือ จากการยกเลิก
กรมธรรม์ ประกันภัยให้ แก่ บริษัท ยูพดี ี โบรคเกอร์ จํากัด ซึ่งมีสิทธิทุกอย่างในจํานวนเงินดังกล่ าว

รายละเอียดกรมธรรม์ ทขี่ อยกเลิก มีดังนี้
ผู้เอาประกันภัย

กรมธรรม์ เลขที่

วันทีเ่ ริ่ม - สิ้นสุ ดความคุ้มครอง

จึงเรียนมาเพือ่ โปรดดําเนินการยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัยดังกล่ าว ตั้งแต่ วันที่..........................................................................
และคืนค่ าเบีย้ ประกันภัย จํานวน..............................................................บาท ให้ แล้ วเสร็จในวันที่............................................................

ขอแสดงความนับถือ
(..................................................)
ผู้เอาประกันภัย

