หนังสือ ยิน ยอมให้ ห กั ค่ าเบียประกัน สุข ภาพอัต โนมัต ิ/Letter of Consent of Automatic Recurring Payment
เรื อง ยิน ยอมให้ ห ัก ค่ าเบียประกัน สุข ภาพอัต โนมัต ผิ ่ านบัต รเครดิต และบัต รเดบิต Automatic recurring payment via Credit Card
เรี ย น ฝ่ ายการเงิน /บริษัท วิร ิย ะ ประกัน ภัย จํากัด (มหาชน) Finance Department/ Viriyah Insurance Public Company Limited
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว/ I am ............................................... นามสกุล / Surname..........................................โทรศัพ ท์ / Telephone No. ….……......................
ข้ าพเจ้ าตกลงยิน ยอมและผูก พัน ปฏิบ ัต ติ ามข้ อ กําหนดและเงือนไขหลัก ของแผนการผ่ อ นชําระค่ าเบียประกัน สุข ภาพกับ บริษัท วิร ิย ะ ประกัน ภัย จํากัด (มหาชน)
ตามรายละเอีย ดแบบฟอร์ ม การชําระเบียประกัน ภัย โดยชําระค่ าเบียประกัน ให้ ก ับ / I hereby agree to buy health insurance from Viriyah Insurance to below the
person(s) and agree that Viriyah Insurance will charge insurance premium from my below account
1) นาย,Mr/ นาง,Mrs/ นางสาว,Ms.......................................................................... นามสกุล /Surname...........................................................................
ความสัม พัน ธ์ ก ับ เจ้ าของบัต ร/ Relationship .................................................... กรมธรรม์ เ ลขที/Contract No. .........................................................
โปรดเรี ย กเก็บ เงิน จากข้ าพเจ้ า/Payment Method
 Monthly/รายเดือน จํานวนเงินค่าเบียต่อเดือน/Premium Amount per month …………………………. บาท/Baht
กรณีสมัครใหม่จ่ายค่าเบียครังแรกชําระรวม 2 งวด / Total premium for new application for 2 installments …………………………. บาท/Baht
 Yearly/รายปี
จํานวนเงิน/Premium Amount …………………………. บาท/Baht
2) นาย,Mr/ นาง,Mrs/ นางสาว,Ms............................................................................นามสกุล/Surname.......................................................................
ความสัม พัน ธ์ / Relationship .................................................................................. กรมธรรม์ เ ลขที/Contract No. .....................................................
แบบการชําระ/Payment Method
 Monthly/รายเดือน จํานวนเงินค่าเบียต่อเดือน/Premium Amount per month …………………………. บาท/Baht
กรณีสมัครใหม่จ่ายค่าเบียครังแรกชําระรวม 2 งวด / Total premium for new application for 2 installments …………………………. บาท/Baht
 Yearly/รายปี
จํานวนเงิน/Premium Amount …………………………. บาท/Baht
ยิน ยอมให้ ห ัก ค่ าเบียประกัน สุข ภาพอัต โนมัต ิ โดย/ hereby agree to authorize Viriyah Insurance to debit my below account via
 หัก บัต รเครดิต /via Credit Card
 Visa  Master  JCB
 หัก บัต รเดบิต /via Debit Card
 Visa  Master  JCB (ธนาคารผู้ออกบัตร/ Accept Bank Owner : SCB,BBL,K Bank ,KTB)
ธนาคารผู้ออกบัตร/Bank owner ..........................................ธนาคารผู้ออกบัตร อืนๆ โปรดระบุ/Other Banks ,please specific..........................................

---
วันบัตรหมดอายุ (เดือน/ปี )/Expiry date (MM/YY) /

บัตรหมายเลข/ Credit Card/Debit Card No.

ชือทีแสดงบนบัตรเป็ นภาษาอังกฤษ/ Name as shown on card ..............................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์เจ้ าของบัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิต/ Telephone's Credit card or Debit card owner ..............................................................
ข้ าพเจ้ าขอรับ รองว่ า ข้ อ ความทีปรากฏข้ างต้ น เป็ นความจริงทุก ประการ จึงลงลายมือ ชือไว้ เ ป็ นหลัก ฐาน / I hereby confirm that all statements and information given above are truly correct.

ลงชือ ................................................................. ผู้เ อาประกัน /Policy Holder

ลงชือ........................................................ชือเจ้ าของบัต ร/Credit Card Holder

กรุ ณาเซ็น ต์ ช ือให้ เ หมือ นกับ ลายเซ็น ในใบสมัค ร /As that given to the Application

กรุ ณาเซ็น ต์ ช ือให้ เ หมือ นกับ ทีให้ก ับ ธนาคารและบัต รเครดิต /As that given to the Bank

(...........................................................................................)
วัน ที/Date ............................................................

(...........................................................................................)
วัน ที/Date ......................................................................

***กรุณาแนบสําเนาบัตรประชาชนของเจ้ าของบัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิต***

กรณีม ีก ารยกเลิก สัญญาในระหว่ างปี กรมธรรม์ / Termination of Insurance Policy
- เมือมีก ารตกลงกัน ระหว่ างบริ ษัท กับ ผู้ถ ือ กรมธรรม์ ก รณี ย กเลิก สัญ ญาระหว่ างกัน เรี ย บร้ อ ยแล้ ว หากมีเ งิน ทีต้ อ งชําระคืน (ต้ อ งเป็ นไปตามข้ อ ตกลงหรื อ กฎเกณฑ์ ก ารคืน เบียประกัน ในสัญ ญา/
กรมธรรม์ ) ข้ าพเจ้ ายิน ยอมให้ บ ริษัท คืน เงิน ตามจํานวนทีได้ ต กลงกัน ตามสัญญาให้ ก ับ ผู้ถ ือ กรมธรรม์ หรือ บุค คลทีได้ ร ั บ มอบอํานาจจากผู้ถ ือ กรมธรรม์ เ ท่ านัน / If the insured is entitled to the refund
of premium (according to the policy agreement/condition or short-rate schedule), I hereby agree to return the refund premium to policy holder or given authorize person by policy holder.
- การเรี ยกเบียประกัน สุข ภาพโดยหัก จากบัญ ชีบ ัต รดังกล่ าวข้ างต้ น ให้ ม ีผ ลบังคับ ทัน ที นับ แต่ วัน ทําหนังสือ นีเป็ นต้ น ไปและคงให้ ม ีผ ลบังคับ ต่ อ ไปจนกว่ าธนาคารจะได้ บ อกเลิก ใช้ บ ริ ก ารตามหนังสือ
ฉบับ นี หรือ ข้ าพเจ้ าจะได้ เ พิก ถอนโดยทําการเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรให้ ธ นาคารและบริษัท ฯ ทราบล่ วงหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า เดือ น/ The health insurance premium is deducted from your card mentioned
above. The immediate effect from the date this letter, and so on, and continue to have. Banks are not effective until termination of service by this letter or I will not be revoked by the written notice to
the Bank and the Company not less than 2 months.
- การรับ ประกัน จะมีผ ลสมบูร ณ์ เ มือบริษัท ฯ ได้ ร ับ เงิน ค่ าเบียประกัน สุข ภาพจากบัต รเครดิต เรี ยบร้ อ ยแล้ วเท่ านัน/- The health insurance is only effective when a company received the insurance
premiums paid for by credit card already.
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