
 

หนังสือแจ้งความจ านงช าระเบีย้ประกันภัยโดยหักบัญชีเงนิฝากอัตโนมัติ 
 

ถ้อยแถลงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:  
ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่านระบุในแบบฟอรม์นี ้บริษัทจะใชป้ระมวลผลเพื่อด าเนินการตามวัตถปุระสงคท์ี่ท่านระบุหรือรอ้งขอ   และ ท่านยินยอมใหบ้ริษัทเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย ขอ้มูลสุขภาพ และ/หรือประวติัการ
รกัษา หรือ ขอ้มลูส่วนบุคคลประเภทอ่อนไหวอื่นๆ ใหก้บับุคคลหรือหน่วยงานอื่น รวมถึง คปภ. ตามความจ าเป็นตามวตัถุประสงค ์โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดแนวทางการประมวลผลของบริษัทไดท้ี่ นโยบาย
ความเป็นส่วนตวั  https://www.tokiomarine.com/th/th-life/global/privacy-policy.html  หรือ สแกน QR Code 

บริษัท ไดเ้ปิดบริการช าระเบีย้ประกันภยั  โดยการหักบัญชีเงินฝากกระแสรายวนัหรือบัญชีออมทรพัย ์ณ ธ.กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธ.กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) ธ.กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธ.กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ธ.ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน)  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูถ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัของบริษัท 
 หากท่านมีความประสงคท์ี่จะช าระเบีย้ประกนัภยัโดยวิธีดงักล่าว  กรุณากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้นและเซ็นชื่อตรงช่องผูใ้หค้วามยินยอมใน  “หนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝาก”  โดยเซ็นให้
เหมือนกบัลายเซ็นที่ใหไ้วก้บัธนาคาร  และเซ็นชื่อใน  “หนงัสือยินยอมใหห้กับญัชีเงินฝากธนาคารของผูเ้อาประกนัชวีิต”  ใหเ้หมือนกบัลายเซ็นทีใ่หไ้วใ้นกรมธรรมเ์รียบรอ้ยแลว้ส่งผ่านมายงับริษัท  เพื่อ
บริษัทด าเนินการต่อไป  การบริการดงักล่าวจะเร่ิมมีผลนบัจากวนัที่บริษัทไดร้บัแจง้ยืนยนัจากธนาคารที่ท่านไดแ้จง้ความจ านง  ซึ่งบริษัทจะไดม้ีจดหมายตอบรบัแจง้มาใหท้่านไดร้บัทราบ   
หมายเหตุ  :  กรุณาแนบส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย ์ หรือ  STATEMENT  บัญชีกระแสรายวัน  และส่งไปยังบริษัท  โดยระบุเลขท่ีของกรมธรรมท่ี์จะช าระเบีย้ประกันภัย
โดยหักบัญชีธนาคาร  (กรณีเป็นธุรกิจน าส่งใหม่บริษัทจะเป็นผู้ระบุเลขท่ีกรมธรรมใ์ห้) 

 

หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก 
วนัท่ี.......เดือน............................พ.ศ.......... 

ขา้พเจา้.................................................................................................................................. 
บญัชีเลขที่.........................................ชื่อบญัชี......................................................................... 
ณ ธนาคาร.................................................ส  านกังานใหญ่/สาขา.............................................. 
บา้นเลขที่..............ตรอก/ซอย.....................................ถนน...................................................... 
ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั..................................... 
รหสัไปรษณีย.์..............................โทร........................................ 
         เป็นผูเ้อาประกนัชีวิตไวก้บับริษัท  โตเกียวมารีนประกันชีวิต  (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า  “บริษัท"” มีความประสงคจ์ะช าระเบีย้ประกนัภยัใหก้บับริษัท  โดยใหธ้นาคาร
หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวของขา้พเจา้ตามจ านวนเงินที่ปรากฏในใบเตือนแจง้ยอดเบีย้ประกันภยั  
หรือแผ่นบันทึกข้อมูล  (Diskette/Tape) ที่ธนาคารได้รับจากบริษัทและน าเงินดังกล่าวโอนเข้า
บญัชีของบริษัท 
         ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจา้เพ่ือช าระเบีย้ประกันภัยใหแ้ก่บริษัทดังกล่าว  
หากปรากฏในภายหลงัว่าจ านวนเงินที่บริษัทแจง้แก่ธนาคารนัน้ไม่ถกูตอ้ง  และธนาคารไดท้ าการ
หักเงินจากบัญชีเงินฝากของขา้พเจา้  ตามจ านวนเงินที่ปรากฏในใบเตือนแจง้ยอดเบีย้ประกนัภยั  
หรือแผ่นบันทึกขอ้มูล (Diskette/Tape) เรียบรอ้ยแลว้  ขา้พเจา้ตกลงที่จะด าเนินการเรียกรอ้งเงิน
จ านวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง  โดยทัง้นีข้า้พเจา้ขอสละสิทธิ์ในการเรียกรอ้งหรือฟ้องรอ้งให้
ธนาคารชดใชเ้งินที่ธนาคารไดห้กัโอนจากบัญชีเงินฝากของขา้พเจา้  เพ่ือช าระหนีแ้ก่บริษัทตามใบ
เตือนแจง้ยอดเบีย้ประกันภัยหรือแผ่นบันทึกขอ้มูล (Diskette/Tape)  ที่ธนาคารไดร้บัจากบริษัท  
และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจา้ไดต้่อเมื่อมีเงินในบัญชี
เพียงพอในการหกับญัชีในขณะนัน้เท่านัน้  ในการหกับญัชีเงินฝากดงักล่าวได ้ ขา้พเจา้ไม่ประสงค์
จะใหธ้นาคารแจง้การหกับญัชีแต่อย่างใด  เนื่องจากขา้พเจา้สามารถทราบรายการดงักล่าวไดจ้าก
สมดุคู่ฝาก/Statement  ของธนาคารหรือจากใบเสร็จรบัเงินของบริษัท 
      ในกรณีเอกสารหลกัฐานเลขที่บัญชีเงินฝากที่กล่าวในวรรคขา้งตน้ไดเ้ปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าดว้ย
เหตุใดก็ตาม  หนังสือขอใหห้กับญัชีเงินฝากฉบับนีค้งมีผลใชบ้ังคบัส  าหรบับัญชีเงินฝากหมายเลข
ที่ไดเ้ปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ ไดด้ว้ยทกุประการ 
      การให้หักเงินบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นให้มีผลบังคับทันที  โดยบริษัทจะแจ้งงวดครบ
ก าหนดช าระครัง้แรกที่จะท าการหกับญัชีใหท้ราบ  และใหค้งมีผลบงัคบัต่อไปจนกว่าจะไดเ้พิกถอน
โดยท าเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหธ้นาคารและบริษัททราบอย่างนอ้ยล่วงหนา้  1  เดือน 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

ลงชื่อ....................................................ผูใ้หค้วามยินยอม 

(.............................................................) 
(ตามที่ใหไ้วก้บัธนาคาร) 

 

                                                ตรวจสอบแลว้ถกูตอ้ง 
 

ธนาคาร...........................................................สาขา.......................................... 
 

ลงชื่อ ............................................................ 

(.............................................................) 
ผูร้บัมอบอ านาจลงนามสาขา 

 
 

หนังสือเพิ่มเติม 
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้เอาประกันชีวิตกับ 
บริษัท  โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

เขียนท่ี....................................................... 
วนัท่ี.......เดือน............................พ.ศ.......... 

 

อา้งถึง   หนงัสือยินยอมใหห้กับญัชีเงินฝากธนาคารของผูเ้อาประกนัชีวิตกบับริษัท โตเกียว
มารีนประกนัชีวิต (ประเทศไทย)  จ ากดั  (มหาชน)  ลงวนัที่..................................................... 
ขา้พเจา้.............................................................................................................................. 
ขอท าหนังสือเพ่ิมเติมและให้ไว้กับบริษัท  โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)  จ ากัด  
(มหาชน) ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บริษัท”  ดงัมีขอ้ความต่อไปนี ้
1.  ขา้พเจา้ยินยอมให ้ บริษัท แจง้ใหธ้นาคารเรียกเก็บเงินค่าเบีย้ประกนัภยั  ซึ่งถึงก าหนดช าระ  
     ของกรมธรรมป์ระกนัภยัต่อไปนี ้ โดยหกับญัชีเงินฝากธนาคารตามรายละเอียดในหนงัสือที่  
     อา้งถึง 

กรมธรรมเ์ลขที่                                    ชื่อ                                              ช าระราย  
                                                                                                       1 เดือน  3 เดือน  6 เดือน  1 ปี 

1)  ...............................   ................................................................ ❑     ❑     ❑    ❑ 
2)  ...............................   ................................................................ ❑     ❑     ❑    ❑ 
3)  ...............................   ................................................................ ❑     ❑     ❑    ❑ 
4)  ...............................   ................................................................ ❑     ❑     ❑    ❑ 
5)  ...............................   ................................................................ ❑     ❑     ❑    ❑ 
2.  ขา้พเจา้ยอมรบัว่า  หากธนาคารไม่สามารถหกับญัชีเงินฝากตามที่ตกลงไวไ้ดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุ 
     ใดก็ตาม  ใหถ้ือเสมือนหนึ่งว่ากรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้  ยงัไม่มีการช าระค่าเบีย้  
     ประกนัภยัเกิดขึน้ 
3.  ในกรณีมีเงินปันผลตามกรมธรรมป์ระกนัภัย  หากขา้พเจา้ไดเ้ลือกวิธีรบัเงินปันผลไว ้เป็นขอ้   
     (2)  คือ  น าเงินปันผลไปช าระคา่เบีย้ประกนัภยั  ขา้พเจา้ยินดีเปลี่ยนเป็นขอ้ (1) คือขอรบัเป็น 
     เงินสด 
4.  หากขา้พเจา้มีเงินกูต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยั  และ/หรือ  ดอกเบีย้เงินกูท้ี่คา้งช าระกบับริษัท   
     ขา้พเจา้จะช าระตามวิธีการปกติโดยไม่ผ่านวิธีการหกับญัชีผ่านธนาคาร 
5.  ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถหกับญัชีเงินฝากตามที่ตกลงไวไ้ด ้ ขา้พเจา้ยินยอมใหบ้ริษัทถือ 
     ว่าการหกัค่าเบีย้ประกนัภยัผ่านบญัชีธนาคารเป็นอนัยกเลิกหรือเป็นไปตามที่บริษัทเห็นสม 
     ควรและใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกรมธรรมป์ระกนัภยัต่อไป 
         เพื่อเป็นหลกัฐานแห่งการนี ้  ขา้พเจา้ไดล้งนามไวเ้ป็นส าคัญต่อหนา้พยาน ณ วนั เดือน ปี 
ที่ระบขุา้งตน้ 
 

        ลงชื่อ............................................................ผูใ้หค้วามยินยอม 

                                   (.............................................................) 
 

                           ลงชื่อ............................................................พยาน 

                                   (.............................................................) 

 

แผ่นที่ 1 ส  าหรบัธนาคารสาขาเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน   

https://www.tokiomarine.com/th/th-life/global/privacy-policy.html


 

หนังสือแจ้งความจ านงช าระเบีย้ประกันภัยโดยหักบัญชีเงนิฝากอัตโนมัติ 
 

ถ้อยแถลงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:  
ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่านระบุในแบบฟอรม์นี ้บริษัทจะใชป้ระมวลผลเพื่อด าเนินการตามวัตถปุระสงคท์ี่ท่านระบุหรือรอ้งขอ   และ ท่านยินยอมใหบ้ริษัทเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย ขอ้มูลสุขภาพ และ/หรือประวติัการ
รกัษา หรือ ขอ้มลูส่วนบุคคลประเภทอ่อนไหวอื่นๆ ใหก้บับุคคลหรือหน่วยงานอื่น รวมถึง คปภ. ตามความจ าเป็นตามวตัถุประสงค ์โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดแนวทางการประมวลผลของบริษัทไดท้ี่ นโยบาย
ความเป็นส่วนตวั  https://www.tokiomarine.com/th/th-life/global/privacy-policy.html  หรือ สแกน QR Code 

บริษัท ไดเ้ปิดบริการช าระเบีย้ประกันภยั  โดยการหักบัญชีเงินฝากกระแสรายวนัหรือบัญชีออมทรพัย ์ณ ธ.กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธ.กรุงไ ทย จ ากัด (มหาชน) ธ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) ธ.กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธ.กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ธ.ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน)  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูถ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัของบริษัท 
 หากท่านมีความประสงคท์ี่จะช าระเบีย้ประกนัภยัโดยวิธีดงักล่าว  กรุณากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้นและเซ็นชื่อตรงช่องผูใ้หค้วามยินยอมใน  “หนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝาก”  โดยเซ็นให้
เหมือนกบัลายเซ็นที่ใหไ้วก้บัธนาคาร  และเซ็นชื่อใน  “หนงัสือยินยอมใหห้กับญัชีเงินฝากธนาคารของผูเ้อาประกนัชวีิต”  ใหเ้หมือนกบัลายเซ็นทีใ่หไ้วใ้นกรมธรรมเ์รียบรอ้ยแลว้ส่งผ่านมายงับริษัท  เพื่อ
บริษัทด าเนินการต่อไป  การบริการดงักล่าวจะเร่ิมมีผลนบัจากวนัที่บริษัทไดร้บัแจง้ยืนยนัจากธนาคารที่ท่านไดแ้จง้ความจ านง  ซึ่งบริษัทจะไดม้ีจดหมายตอบรบัแจง้มาใหท้่านไดร้บัทราบ   
หมายเหตุ  :  กรุณาแนบส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย ์ หรือ  STATEMENT  บัญชีกระแสรายวัน  และส่งไปยังบริษัท  โดยระบุเลขท่ีของกรมธรรมท่ี์จะช าระเบีย้ประกันภัย
โดยหักบัญชีธนาคาร  (กรณีเป็นธุรกิจน าส่งใหม่บริษัทจะเป็นผู้ระบุเลขท่ีกรมธรรมใ์ห้) 

 

หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก 
วนัท่ี.......เดือน............................พ.ศ.......... 

ขา้พเจา้.................................................................................................................................. 
บญัชีเลขที่.........................................ชื่อบญัชี......................................................................... 
ณ ธนาคาร.................................................ส  านกังานใหญ่/สาขา............................................. 
บา้นเลขที่..............ตรอก/ซอย.....................................ถนน..................................................... 
ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั..................................... 
รหสัไปรษณีย.์..............................โทร........................................ 
         เป็นผูเ้อาประกนัชีวิตไวก้บับริษัท  โตเกียวมารีนประกันชีวิต  (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า  “บริษัท"” มีความประสงคจ์ะช าระเบีย้ประกนัภยัใหก้บับริษัท  โดยใหธ้นาคาร
หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวของขา้พเจา้ตามจ านวนเงินที่ปรากฏในใบเตือนแจง้ยอดเบีย้ประกันภยั  
หรือแผ่นบันทึกข้อมูล  (Diskette/Tape) ที่ธนาคารได้รับจากบริษัทและน าเงินดังกล่าวโอนเข้า
บญัชีของบริษัท 
         ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจา้เพ่ือช าระเบีย้ประกันภัยใหแ้ก่บริษัทดังกล่าว  
หากปรากฏในภายหลงัว่าจ านวนเงินที่บริษัทแจง้แก่ธนาคารนัน้ไม่ถกูตอ้ง  และธนาคารไดท้ าการ
หักเงินจากบัญชีเงินฝากของขา้พเจา้  ตามจ านวนเงินที่ปรากฏในใบเตือนแจง้ยอดเบีย้ประกนัภยั  
หรือแผ่นบันทึกขอ้มูล (Diskette/Tape) เรียบรอ้ยแลว้  ขา้พเจา้ตกลงที่จะด าเนินการเรียกรอ้งเงิน
จ านวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง  โดยทัง้นีข้า้พเจา้ขอสละสิทธิ์ในการเรียกรอ้งหรือฟ้องรอ้งให้
ธนาคารชดใชเ้งินที่ธนาคารไดห้กัโอนจากบัญชีเงินฝากของขา้พเจา้  เพ่ือช าระหนีแ้ก่บริษัทตามใบ
เตือนแจง้ยอดเบีย้ประกันภัยหรือแผ่นบันทึกขอ้มูล (Diskette/Tape)  ที่ธนาคารไดร้บัจากบริษัท  
และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจา้ไดต้่อเมื่อมีเงินในบัญชี
เพียงพอในการหกับญัชีในขณะนัน้เท่านัน้  ในการหกับญัชีเงินฝากดงักล่าวได ้ ขา้พเจา้ไม่ประสงค์
จะใหธ้นาคารแจง้การหกับญัชีแต่อย่างใด  เนื่องจากขา้พเจา้สามารถทราบรายการดงักล่าวไดจ้าก
สมดุคู่ฝาก/Statement  ของธนาคารหรือจากใบเสร็จรบัเงินของบริษัท 
      ในกรณีเอกสารหลกัฐานเลขที่บัญชีเงินฝากที่กล่าวในวรรคขา้งตน้ไดเ้ปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าดว้ย
เหตุใดก็ตาม  หนังสือขอใหห้กับญัชีเงินฝากฉบับนีค้งมีผลใชบ้ังคบัส  าหรบับัญชีเงินฝากหมายเลข
ที่ไดเ้ปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ ไดด้ว้ยทกุประการ 
      การให้หักเงินบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นให้มีผลบังคับทันที  โดยบริษัทจะแจ้งงวดครบ
ก าหนดช าระครัง้แรกที่จะท าการหกับญัชีใหท้ราบ  และใหค้งมีผลบงัคบัต่อไปจนกว่าจะไดเ้พิกถอน
โดยท าเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหธ้นาคารและบริษัททราบอย่างนอ้ยล่วงหนา้  1  เดือน 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

ลงชื่อ....................................................ผูใ้หค้วามยินยอม 

(.............................................................) 
(ตามที่ใหไ้วก้บัธนาคาร) 

 

                                                ตรวจสอบแลว้ถกูตอ้ง 
 

ธนาคาร...........................................................สาขา.......................................... 
 

ลงชื่อ ............................................................ 

(.............................................................) 
ผูร้บัมอบอ านาจลงนามสาขา 

 
 

หนังสือเพิ่มเติม 
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้เอาประกันชีวิตกับ 
บริษัท  โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

เขียนท่ี....................................................... 
วนัท่ี.......เดือน............................พ.ศ.......... 

 

อา้งถึง   หนงัสือยินยอมใหห้กับญัชีเงินฝากธนาคารของผูเ้อาประกนัชีวิตกบับริษัท โตเกียว
มารีนประกนัชีวิต (ประเทศไทย)  จ ากดั  (มหาชน)  ลงวนัที่..................................................... 
ขา้พเจา้.............................................................................................................................. 
ขอท าหนังสือเพ่ิมเติมและให้ไว้กับบริษัท  โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)  จ ากัด  
(มหาชน) ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บริษัท”  ดงัมีขอ้ความต่อไปนี ้
1.  ขา้พเจา้ยินยอมให ้ บริษัท แจง้ใหธ้นาคารเรียกเก็บเงินค่าเบีย้ประกนัภยั  ซึ่งถึงก าหนดช าระ  
     ของกรมธรรมป์ระกนัภยัต่อไปนี ้ โดยหกับญัชีเงินฝากธนาคารตามรายละเอียดในหนงัสือที่  
     อา้งถึง 

กรมธรรมเ์ลขที่                                    ชื่อ                                              ช าระราย  
                                                                                                       1 เดือน  3 เดือน  6 เดือน  1 ปี 

1)  ...............................   ................................................................ ❑     ❑     ❑    ❑ 
2)  ...............................   ................................................................ ❑     ❑     ❑    ❑ 
3)  ...............................   ................................................................ ❑     ❑     ❑    ❑ 
4)  ...............................   ................................................................ ❑     ❑     ❑    ❑ 
5)  ...............................   ................................................................ ❑     ❑     ❑    ❑ 
2.  ขา้พเจา้ยอมรบัว่า  หากธนาคารไม่สามารถหกับญัชีเงินฝากตามที่ตกลงไวไ้ดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุ 
     ใดก็ตาม  ใหถ้ือเสมือนหนึ่งว่ากรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้  ยงัไม่มีการช าระค่าเบีย้  
     ประกนัภยัเกิดขึน้ 
3.  ในกรณีมีเงินปันผลตามกรมธรรมป์ระกนัภัย  หากขา้พเจา้ไดเ้ลือกวิธีรบัเงินปันผลไว ้เป็นขอ้   
     (2)  คือ  น าเงินปันผลไปช าระคา่เบีย้ประกนัภัย  ขา้พเจา้ยินดีเปลี่ยนเป็นขอ้ (1) คือขอรบัเป็น 
     เงินสด 
4.  หากขา้พเจา้มีเงินกูต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยั  และ/หรือ  ดอกเบีย้เงินกูท้ี่คา้งช าระกบับริษัท   
     ขา้พเจา้จะช าระตามวิธีการปกติโดยไม่ผ่านวิธีการหกับญัชีผ่านธนาคาร 
5.  ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถหกับัญชีเงินฝากตามที่ตกลงไวไ้ด ้ ขา้พเจา้ยินยอมใหบ้ริษัทถือ 
     ว่าการหกัค่าเบีย้ประกนัภยัผ่านบญัชีธนาคารเป็นอนัยกเลิกหรือเป็นไปตามที่บริษัทเห็นสม 
     ควรและใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกรมธรรมป์ระกนัภยัต่อไป 
         เพื่อเป็นหลกัฐานแห่งการนี ้  ขา้พเจา้ไดล้งนามไวเ้ป็นส าคัญต่อหนา้พยาน ณ วนั เดือน ปี 
ที่ระบขุา้งตน้ 
 

        ลงชื่อ............................................................ผูใ้หค้วามยินยอม 

                                   (.............................................................) 
 

                           ลงชื่อ............................................................พยาน 

                                   (.............................................................) 

 

แผ่นที่ 2 ส  าหรบัธนาคารส านกังานใหญ่เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน   

https://www.tokiomarine.com/th/th-life/global/privacy-policy.html


 

หนังสือแจ้งความจ านงช าระเบีย้ประกันภัยโดยหักบัญชีเงนิฝากอัตโนมัติ 
 

ถ้อยแถลงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:  
ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ท่านระบุในแบบฟอรม์นี ้บริษัทจะใชป้ระมวลผลเพื่อด าเนินการตามวัตถปุระสงคท์ี่ท่านระบุหรือร ้องขอ  และ ท่านยินยอมใหบ้ริษัทเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย ขอ้มูลสุขภาพ และ/หรือประวติัการ
รกัษา หรือ ขอ้มลูส่วนบุคคลประเภทอ่อนไหวอื่นๆ ใหก้บับุคคลหรือหน่วยงานอื่น รวมถึง คปภ. ตามความจ าเป็นตามวตัถุประสงค ์โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดแนวทางการประมวลผลของบริษัทได้ที่ นโยบาย
ความเป็นส่วนตวั  https://www.tokiomarine.com/th/th-life/global/privacy-policy.html  หรือ สแกน QR Code 

บริษัท ไดเ้ปิดบริการช าระเบีย้ประกันภยั  โดยการหักบัญชีเงินฝากกระแสรายวนัหรือบัญชีออมทรพัย ์ณ ธ.กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธ.กรุงไทย จ ากั ด (มหาชน) ธ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) ธ.กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธ.กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ธ.ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน)  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูถ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัของบริษัท 
 หากท่านมีความประสงคท์ี่จะช าระเบีย้ประกนัภยัโดยวิธีดงักล่าว  กรุณากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้นและเซ็นชื่อตรงช่องผูใ้หค้วามยินยอมใน  “หนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝาก”  โดยเซ็นให้
เหมือนกบัลายเซ็นที่ใหไ้วก้บัธนาคาร  และเซ็นชื่อใน  “หนงัสือยินยอมใหห้กับญัชีเงินฝากธนาคารของผูเ้อาประกนัชวีิต”  ใหเ้หมือนกบัลายเซ็นทีใ่หไ้วใ้นกรมธรรมเ์รียบรอ้ยแลว้ส่งผ่านมายงับริษัท  เพื่อ
บริษัทด าเนินการต่อไป  การบริการดงักล่าวจะเร่ิมมีผลนบัจากวนัที่บริษัทไดร้บัแจง้ยืนยนัจากธนาคารที่ท่านไดแ้จง้ความจ านง  ซึ่งบริษัทจะไดม้ีจดหมายตอบรบัแจง้มาใหท้่านไดร้บัทราบ   
หมายเหตุ  :  กรุณาแนบส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย ์ หรือ  STATEMENT  บัญชีกระแสรายวัน  และส่งไปยังบริษัท  โดยระบุเลขท่ีของกรมธรรมท่ี์จะช าระเบีย้ประกันภัย
โดยหักบัญชีธนาคาร  (กรณีเป็นธุรกิจน าส่งใหม่บริษัทจะเป็นผู้ระบุเลขท่ีกรมธรรมใ์ห้) 

หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก 
วนัท่ี.......เดือน............................พ.ศ.......... 

ขา้พเจา้.................................................................................................................................. 
บญัชีเลขที่.........................................ชื่อบญัชี......................................................................... 
ณ ธนาคาร.................................................ส  านกังานใหญ่/สาขา............................................. 
บา้นเลขที่..............ตรอก/ซอย.....................................ถนน
....................................................... 
ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั..................................... 
รหสัไปรษณีย.์..............................โทร........................................ 
         เป็นผูเ้อาประกนัชีวิตไวก้ับบริษัท  โตเกียวมารีนประกันชีวิต  (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า  “บริษัท"” มีความประสงคจ์ะช าระเบีย้ประกนัภยัใหก้บับริษัท  โดยใหธ้นาคาร
หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวของขา้พเจา้ตามจ านวนเงินที่ปรากฏในใบเตือนแจง้ยอดเบีย้ประกันภยั  
หรือแผ่นบันทึกข้อมูล  (Diskette/Tape) ที่ธนาคารได้รับจากบริษัทและน าเงินดังกล่าวโอนเข้า
บญัชีของบริษัท 
         ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจา้เพ่ือช าระเบีย้ประกันภัยใหแ้ก่บริษัทดังกล่าว  
หากปรากฏในภายหลงัว่าจ านวนเงินที่บริษัทแจง้แก่ธนาคารนัน้ไม่ถกูตอ้ง  และธนาคารได้ท าการ
หักเงินจากบัญชีเงินฝากของขา้พเจา้  ตามจ านวนเงินที่ปรากฏในใบเตือนแจง้ยอดเบีย้ประกนัภยั  
หรือแผ่นบันทึกขอ้มูล (Diskette/Tape) เรียบรอ้ยแลว้  ขา้พเจา้ตกลงที่จะด าเนินการเรียกรอ้งเงิน
จ านวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง  โดยทัง้นีข้า้พเจา้ขอสละสิทธิ์ในการเรียกรอ้งหรือฟ้องรอ้งให้
ธนาคารชดใชเ้งินที่ธนาคารไดห้กัโอนจากบัญชีเงินฝากของขา้พเจา้  เพ่ือช าระหนีแ้ก่บริษัทตามใบ
เตือนแจง้ยอดเบีย้ประกันภัยหรือแผ่นบันทึกขอ้มูล (Diskette/Tape)  ที่ธนาคารไดร้บัจากบริษัท  
และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจา้ได้ต่อเมื่อมีเงินในบัญชี
เพียงพอในการหกับญัชีในขณะนัน้เท่านัน้  ในการหกับญัชีเงินฝากดงักล่าวได ้ ขา้พเจา้ไม่ประสงค์
จะใหธ้นาคารแจง้การหกับญัชีแต่อย่างใด  เนื่องจากขา้พเจา้สามารถทราบรายการดงักล่าวไดจ้าก
สมดุคู่ฝาก/Statement  ของธนาคารหรือจากใบเสร็จรบัเงินของบริษัท 
      ในกรณีเอกสารหลกัฐานเลขที่บัญชีเงินฝากที่กล่าวในวรรคขา้งตน้ไดเ้ปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าดว้ย
เหตุใดก็ตาม  หนังสือขอใหห้กับญัชีเงินฝากฉบับนีค้งมีผลใชบ้ังคบัส  าหรบับัญชีเงินฝากหมายเลข
ที่ไดเ้ปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ ไดด้ว้ยทกุประการ 
      การให้หักเงินบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นให้มีผลบังคับทันที  โดยบริษัทจะแจ้งงวดครบ
ก าหนดช าระครัง้แรกที่จะท าการหกับญัชีใหท้ราบ  และใหค้งมีผลบงัคบัต่อไปจนกว่าจะไดเ้พิกถอน
โดยท าเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหธ้นาคารและบริษัททราบอย่างนอ้ยล่วงหนา้  1  เดือน 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

ลงชื่อ....................................................ผูใ้หค้วามยินยอม 

(.............................................................) 
(ตามที่ใหไ้วก้บัธนาคาร) 

 

                                                ตรวจสอบแลว้ถกูตอ้ง 
 

ธนาคาร...........................................................สาขา.......................................... 
 

ลงชื่อ ............................................................ 

(.............................................................) 
ผูร้บัมอบอ านาจลงนามสาขา 

 หนังสือเพิ่มเติม 
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้เอาประกันชีวิตกับ 
บริษัท  โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

เขียนท่ี....................................................... 
วนัท่ี.......เดือน............................พ.ศ.......... 

 

อา้งถึง   หนงัสือยินยอมใหห้กับญัชีเงินฝากธนาคารของผูเ้อาประกนัชีวิตกบับริษัท โตเกียว
มารีนประกนัชีวิต (ประเทศไทย)  จ ากดั  (มหาชน)  ลงวนัที่..................................................... 
ขา้พเจา้.............................................................................................................................. 
ขอท าหนังสือเพ่ิมเติมและให้ไว้กับบริษัท  โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)  จ ากัด  
(มหาชน) ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “บริษัท”  ดงัมีขอ้ความต่อไปนี ้
1.  ขา้พเจา้ยินยอมให ้ บริษัท แจง้ใหธ้นาคารเรียกเก็บเงินค่าเบีย้ประกนัภยั  ซึ่งถึงก าหนดช าระ  
     ของกรมธรรมป์ระกนัภยัต่อไปนี ้ โดยหกับญัชีเงินฝากธนาคารตามรายละเอียดในหนงัสือที่  
     อา้งถึง 

กรมธรรมเ์ลขที่                                    ชื่อ                                              ช าระราย  
                                                                                                       1 เดือน  3 เดือน  6 เดือน  1 ปี 

1)  ...............................   ................................................................ ❑     ❑     ❑    ❑ 
2)  ...............................   ................................................................ ❑     ❑     ❑    ❑ 
3)  ...............................   ................................................................ ❑     ❑     ❑    ❑ 
4)  ...............................   ................................................................ ❑     ❑     ❑    ❑ 
5)  ...............................   ................................................................ ❑     ❑     ❑    ❑ 
2.  ขา้พเจา้ยอมรบัว่า  หากธนาคารไม่สามารถหกับญัชีเงินฝากตามที่ตกลงไวไ้ดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุ 
     ใดก็ตาม  ใหถ้ือเสมือนหนึ่งว่ากรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้  ยงัไม่มีการช าระค่าเบีย้  
     ประกนัภยัเกิดขึน้ 
3.  ในกรณีมีเงินปันผลตามกรมธรรมป์ระกนัภัย  หากขา้พเจา้ไดเ้ลือกวิธีรบัเงินปันผลไว ้เป็นขอ้   
     (2)  คือ  น าเงินปันผลไปช าระคา่เบีย้ประกนัภยั  ขา้พเจา้ยินดีเปลี่ยนเป็นขอ้ (1) คือขอรบัเป็น 
     เงินสด 
4.  หากขา้พเจา้มีเงินกูต้ามกรมธรรมป์ระกนัภยั  และ/หรือ  ดอกเบีย้เงินกูท้ี่คา้งช าระกบับริษัท   
     ขา้พเจา้จะช าระตามวิธีการปกติโดยไม่ผ่านวิธีการหกับญัชีผ่านธนาคาร 
5.  ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถหกับญัชีเงินฝากตามที่ตกลงไวไ้ด ้ ขา้พเจา้ยินยอมใหบ้ริษัทถือ 
     ว่าการหกัค่าเบีย้ประกนัภยัผ่านบญัชีธนาคารเป็นอนัยกเลิกหรือเป็นไปตามที่บริษัทเห็นสม 
     ควรและใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกรมธรรมป์ระกนัภยัต่อไป 
         เพื่อเป็นหลกัฐานแห่งการนี ้  ขา้พเจา้ไดล้งนามไวเ้ป็นส าคัญต่อหนา้พยาน ณ วนั เดือน ปี 
ที่ระบขุา้งตน้ 
 

        ลงชื่อ............................................................ผูใ้หค้วามยินยอม 

                                   (.............................................................) 
 

                           ลงชื่อ............................................................พยาน 

                                   (.............................................................) 

 

แผ่นที่ 3 ส  าหรบับริษัทเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน   

https://www.tokiomarine.com/th/th-life/global/privacy-policy.html

