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หนังสือยินยอม
หักคาเบี้ยประกันอัตโนมัติ

ทานจะรูผลหักคาเบี้ยฯ ผานบัญชีอัตโนมัติ และรับขาวสารจากบริษัทฯ เพียงระบุหมายเลขโทรศัพทมือถือ และอีเมลของทานลงในแบบฟอรมนี้
วันที่

เดือน

ป

เรียน บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว)
บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่
โทรศัพทบาน
ที่ทำงาน
มือถือ
อีเมล
เปนผูชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรมประกันภัย ซึ่งออกโดย บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
กรมธรรมเลขที่
ช�อผูเอาประกันภัย
เกี่ยวของเปน
ขาพเจาประสงค ใหธนาคารหักบัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิตอัตโนมัติทุกงวด ตามกรมธรรมขางตน โดยยินยอมปฏิบัติตามเง�อนไขดังตอไปนี้
สำหรับชำระคาเบี้ยประกันภัย อัตโนมัติ (โปรดระบุเพียง 1 ประเภทการชำระเทานั้น)
1. หักบัญชีเงินฝากออมทรัพย/กระแสรายวัน ธนาคาร
สาขา
ช�อบัญชี
เลขที่บัญชี
1.1 ขาพเจายอมรับวา (ก) ธนาคารจะหักเงินเบี้ยประกันรายงวดเต็มจำนวนก็ตอเม�อเงินในบัญชีมีเพียงพอในขณะนั้นเทานั้น (ข) หากไมสามารถหักเงินตามขอ (ก) ได
ไมวา สาเหตุใดก็ตาม ใหถอื วายังไมมกี ารชำระเบีย้ ประกันภัย (ค) หากจำนวนเงินทีบ่ ริษทั ฯ แจงแกธนาคารไมถกู ตอง แตธนาคารไดทำการหักเงินจากบัญชีดงั กลาว
ตามจำนวนเงินที่บริษัท ฯ แจง ขาพเจาตกลงที่จะเรียกรองเงินจำนวนดังกลาวจากบริษัท ฯ โดยตรงและขอสละสิทธิ์ในการเรียก รองหรือฟองรองใหธนาคารชดใช
เงินจำนวนนั้น (ง) ธนาคารไมมีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของจำนวนเงินที่ไดรับแจงจากบริษัท ฯ (จ) ขาพเจาไมประสงค ใหธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด
เน�องจากรายการดังกลาวปรากฏอยูในสมุดคูฝาก/Statement ของธนาคารหรือเอกสารการรับเบี้ย ประกันภัยของบริษัท ฯ (ฉ) ขาพเจายินยอมใหบริษัท ฯ เรียก
เก็บเงินดวยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารตามรอบการชำระของกรมธรรมของขาพเจาขางตน และกรณีหักบัญชีไมผานเน�องจากจำนวนเงินไมพอชำระ บริษัท ฯ
จะทำการสงขอมูลใหธนาคารทำการเรียกเก็บเบี้ยประกันอีกครั้งภายใน 4 วันทำการ
2. หักบัญชีบัตรเครดิต ธนาคาร/สถาบันออกบัตรเครดิต
หมายเลข
เดือน/ป ที่บัตรหมดอายุ
2.1 ขาพเจายอมรับวา (ก) การชำระเบี้ยประกันภัยจะถือวาชำระเรียบรอย และมีผลใหกรมธรรมมีผลบังคับก็ตอเม�อหักเงินเบี้ยประกันรายงวดเต็มจำนวน จากวงเงิน
ของบัตรเครดิตได (ข) หากไมสามารถหักเงินตามขอ (ก) ไดไมวาสาเหตุใดก็ตาม ใหถือวายังไมมีการชำระเบี้ยประกันภัย (ค) หากมีความเสียหาย หรือ ความผิด
พลาดใด ๆ เกิดขึน้ แกธนาคารผูอ อกบัตร หรือบริษทั ฯ เน�องมาจากการกระทำใด ๆ ของขาพเจา ขาพเจายินยอมรับชดใชคา เสีย หายแกธนาคารผูอ อกบัตรเครดิต
หรือบริษัท ฯ ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงทุกประการ (ง) ขาพเจายินยอมใหบริษัท ฯ เรียกเก็บเงินดวยวิธีหัก บัตรเครดิตอัตโนมัติตามรอบการชำระของ
กรมธรรม และกรณีหักบัญชีไมผานเน�องจากจำนวนเงินไมพอชำระ บริษัท ฯ จะทำการสงขอมูลเพ�อเรียกเก็บเบี้ยประกันอีกครั้งภายใน 4 วันทำการ (จ) ขาพเจา
ยอมรับและยืนยันวาขาพเจาเปนเจาของบัตรเครดิตทีท่ ำรายการชำระ หรือเปนผูช ำระแทนในกรณีผเู ยาว ทัง้ นี้ ขาพเจาจะไมปฏิเสธการทำรายการทีเ่ กิดขึน้ ในทุกกรณี
กับธนาคารเจาของบัตร และหากพบขอผิดพลาดหรือตองการขอเงินคืน ขาพเจาจะเปนผูต ดิ ตอไปยังบริษทั กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวติ จำกัด (มหาชน) โดยตรง
หากบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือบัญชีกระแสรายวัน หรือบัญชีบตั รเครดิตทีร่ ะบุในขอ 1 หรือ 2 หรือคาเบีย้ ประกันภัย ไดเปลีย่ นแปลงไมวา โดยสาเหตุใดก็ตาม
หนังสือแจงความประสงคฉบับนี้ ยังคงมีผลบังคับใชกับบัญชีใหม หรือ คาเบี้ยประกันภัยที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้นๆทุกประการ ทั้งนี้ขาพเจาตกลงสละสิทธิ์ยกเลิก /
แกไข / ลบลางความยินยอมดังกลาวจนกวาความคุมครองตามสัญญาประกันภัยของขาพเจา หรืออายุความในการฟองคดีสิ้นสุดลง แลวแตระยะเวลาใดสิ้นสุด
ภายหลัง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนาคารหรือเลขที่บัตรเครดิต หรือยกเลิกความยินยอมตามหนังสือฉบับนีข้ า พเจาจะแจงเปนลายลักษณอกั ษรแก
บริษทั ฯ ลวงหนาอยางนอย 30 วัน และใหถอื ความยินยอมตามหนังสือฉบับลาสุดของขาพเจามีผลบังคับใช และยกเลิก ความยินยอมเดิมโดยอัตโนมัติ
ขาพเจายินยอมใหบริษัท ฯ จัดเก็บ ใช และเปดเผยขอมูลหมายเลขบัญชีเงินฝาก และหรือ หมายเลขบัตรเครดิตของขาพเจาใหแกธนาคารเจาของบัญชี เพ�อ
วัตถุประสงค ในการหักชำระคาเบี้ยประกันภัยของขาพเจาเพ�อชำระใหแกบริษัท ฯ ภายใตเง�อนไขของกรมธรรม
โปรดแนบสำเนาบัญชีธนาคาร ฯ และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรเครดิตของทานพรอมรับรองสำเนาถูกตองทุกครั้ง
“รับชำระเบี้ย แทนไดเฉพาะ บิดา-มารดา-บุตร/ สามี-ภรรยา”
ลงช�อ
(

เจาของกรมธรรม
/ผูเอาประกันภัย
(โปรดเซ็นช�อใหเหมือนกับลายเซ็นในกรมธรรม)

(
ธันวาคม 2563

ลงช�อ
(

)

ลงช�อ

)

(ลายเซ็นตามตัวอยางที่ใหกับธนาคารหรือใหไว ในบัตรเครดิต)

พยาน/ตัวแทน/
นายหนาประกันชีวิต
)

เจาของบัญชี
ผู ใหความยินยอม

ลงช�อ
ธนาคาร

สำหรับธนาคาร

ผูมีอำนาจลงนาม
สาขา
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หนังสือยินยอม
หักคาเบี้ยประกันอัตโนมัติ

ทานจะรูผลหักคาเบี้ยฯ ผานบัญชีอัตโนมัติ และรับขาวสารจากบริษัทฯ เพียงระบุหมายเลขโทรศัพทมือถือ และอีเมลของทานลงในแบบฟอรมนี้
วันที่

เดือน

ป

เรียน บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว)
บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่
โทรศัพทบาน
ที่ทำงาน
มือถือ
อีเมล
เปนผูชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรมประกันภัย ซึ่งออกโดย บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
กรมธรรมเลขที่
ช�อผูเอาประกันภัย
เกี่ยวของเปน
ขาพเจาประสงค ใหธนาคารหักบัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิตอัตโนมัติทุกงวด ตามกรมธรรมขางตน โดยยินยอมปฏิบัติตามเง�อนไขดังตอไปนี้
สำหรับชำระคาเบี้ยประกันภัย อัตโนมัติ (โปรดระบุเพียง 1 ประเภทการชำระเทานั้น)
1. หักบัญชีเงินฝากออมทรัพย/กระแสรายวัน ธนาคาร
สาขา
ช�อบัญชี
เลขที่บัญชี
1.1 ขาพเจายอมรับวา (ก) ธนาคารจะหักเงินเบี้ยประกันรายงวดเต็มจำนวนก็ตอเม�อเงินในบัญชีมีเพียงพอในขณะนั้นเทานั้น (ข) หากไมสามารถหักเงินตามขอ (ก) ได
ไมวา สาเหตุใดก็ตาม ใหถอื วายังไมมกี ารชำระเบีย้ ประกันภัย (ค) หากจำนวนเงินทีบ่ ริษทั ฯ แจงแกธนาคารไมถกู ตอง แตธนาคารไดทำการหักเงินจากบัญชีดงั กลาว
ตามจำนวนเงินที่บริษัท ฯ แจง ขาพเจาตกลงที่จะเรียกรองเงินจำนวนดังกลาวจากบริษัท ฯ โดยตรงและขอสละสิทธิ์ในการเรียก รองหรือฟองรองใหธนาคารชดใช
เงินจำนวนนั้น (ง) ธนาคารไมมีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของจำนวนเงินที่ไดรับแจงจากบริษัท ฯ (จ) ขาพเจาไมประสงค ใหธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด
เน�องจากรายการดังกลาวปรากฏอยูในสมุดคูฝาก/Statement ของธนาคารหรือเอกสารการรับเบี้ย ประกันภัยของบริษัท ฯ (ฉ) ขาพเจายินยอมใหบริษัท ฯ เรียก
เก็บเงินดวยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารตามรอบการชำระของกรมธรรมของขาพเจาขางตน และกรณีหักบัญชีไมผานเน�องจากจำนวนเงินไมพอชำระ บริษัท ฯ
จะทำการสงขอมูลใหธนาคารทำการเรียกเก็บเบี้ยประกันอีกครั้งภายใน 4 วันทำการ
2. หักบัญชีบัตรเครดิต ธนาคาร/สถาบันออกบัตรเครดิต
หมายเลข
เดือน/ป ที่บัตรหมดอายุ
2.1 ขาพเจายอมรับวา (ก) การชำระเบี้ยประกันภัยจะถือวาชำระเรียบรอย และมีผลใหกรมธรรมมีผลบังคับก็ตอเม�อหักเงินเบี้ยประกันรายงวดเต็มจำนวน จากวงเงิน
ของบัตรเครดิตได (ข) หากไมสามารถหักเงินตามขอ (ก) ไดไมวาสาเหตุใดก็ตาม ใหถือวายังไมมีการชำระเบี้ยประกันภัย (ค) หากมีความเสียหาย หรือ ความผิด
พลาดใด ๆ เกิดขึน้ แกธนาคารผูอ อกบัตร หรือบริษทั ฯ เน�องมาจากการกระทำใด ๆ ของขาพเจา ขาพเจายินยอมรับชดใชคา เสีย หายแกธนาคารผูอ อกบัตรเครดิต
หรือบริษัท ฯ ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงทุกประการ (ง) ขาพเจายินยอมใหบริษัท ฯ เรียกเก็บเงินดวยวิธีหัก บัตรเครดิตอัตโนมัติตามรอบการชำระของ
กรมธรรม และกรณีหักบัญชีไมผานเน�องจากจำนวนเงินไมพอชำระ บริษัท ฯ จะทำการสงขอมูลเพ�อเรียกเก็บเบี้ยประกันอีกครั้งภายใน 4 วันทำการ (จ) ขาพเจา
ยอมรับและยืนยันวาขาพเจาเปนเจาของบัตรเครดิตทีท่ ำรายการชำระ หรือเปนผูช ำระแทนในกรณีผเู ยาว ทัง้ นี้ ขาพเจาจะไมปฏิเสธการทำรายการทีเ่ กิดขึน้ ในทุกกรณี
กับธนาคารเจาของบัตร และหากพบขอผิดพลาดหรือตองการขอเงินคืน ขาพเจาจะเปนผูต ดิ ตอไปยังบริษทั กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวติ จำกัด (มหาชน) โดยตรง
หากบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือบัญชีกระแสรายวัน หรือบัญชีบตั รเครดิตทีร่ ะบุในขอ 1 หรือ 2 หรือคาเบีย้ ประกันภัย ไดเปลีย่ นแปลงไมวา โดยสาเหตุใดก็ตาม
หนังสือแจงความประสงคฉบับนี้ ยังคงมีผลบังคับใชกับบัญชีใหม หรือ คาเบี้ยประกันภัยที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้นๆทุกประการ ทั้งนี้ขาพเจาตกลงสละสิทธิ์ยกเลิก /
แกไข / ลบลางความยินยอมดังกลาวจนกวาความคุมครองตามสัญญาประกันภัยของขาพเจา หรืออายุความในการฟองคดีสิ้นสุดลง แลวแตระยะเวลาใดสิ้นสุด
ภายหลัง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนาคารหรือเลขที่บัตรเครดิต หรือยกเลิกความยินยอมตามหนังสือฉบับนีข้ า พเจาจะแจงเปนลายลักษณอกั ษรแก
บริษทั ฯ ลวงหนาอยางนอย 30 วัน และใหถอื ความยินยอมตามหนังสือฉบับลาสุดของขาพเจามีผลบังคับใช และยกเลิก ความยินยอมเดิมโดยอัตโนมัติ
ขาพเจายินยอมใหบริษัท ฯ จัดเก็บ ใช และเปดเผยขอมูลหมายเลขบัญชีเงินฝาก และหรือ หมายเลขบัตรเครดิตของขาพเจาใหแกธนาคารเจาของบัญชี เพ�อ
วัตถุประสงค ในการหักชำระคาเบี้ยประกันภัยของขาพเจาเพ�อชำระใหแกบริษัท ฯ ภายใตเง�อนไขของกรมธรรม
โปรดแนบสำเนาบัญชีธนาคาร ฯ และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรเครดิตของทานพรอมรับรองสำเนาถูกตองทุกครั้ง
“รับชำระเบี้ย แทนไดเฉพาะ บิดา-มารดา-บุตร/ สามี-ภรรยา”
ลงช�อ
(

เจาของกรมธรรม
/ผูเอาประกันภัย
(โปรดเซ็นช�อใหเหมือนกับลายเซ็นในกรมธรรม)

)

ลงช�อ
(
ธันวาคม 2563

ลงช�อ
(

)

(ลายเซ็นตามตัวอยางที่ใหกับธนาคารหรือใหไว ในบัตรเครดิต)

พยาน/ตัวแทน/
นายหนาประกันชีวิต
)

เจาของบัญชี
ผู ใหความยินยอม

ลงช�อ
ธนาคาร
สำหรับบริษัท

ผูมีอำนาจลงนาม
สาขา
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