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ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุมแบบคุมครอง 1 ป (สำหรับสมาชิก)
ชื1อตัวแทน / นายหนา
สมาชิกเลขที่

กรมธรรมเลขที่

กรณีไมตองแถลงสุขภาพ ใหกรอกเฉพาะ สวนที่ 1
กรณีตองแถลงสุขภาพ ใหกรอก สวนที่ 1 และ สวนที่ 2

ชื1อกลุม

คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

สวนที่ 1

ผูขอเอาประกันชีวิตตองตอบคำถามตามความเปนจริงทุกขอ การปกปดขอเท็จจริงใดๆ อาจจะเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันชีวิตปฏิเสธไมจายเงินคาสินไหมทดแทน
ตามสัญญาประกันชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ม. 865

ผูขอเอาประกันภัย

ที่อยู

ชื1อ-สกุล
เพศ
ชาย
หญิง | เชื้อชาติ
| สัญชาติ
ชื1อ-สกุล (เดิม)
ชื1อ-สกุล ภรรยา/สามี
สถานภาพ
โสด
สมรส
หมาย
หยา
วดป เกิด
อายุ ณ วันเกิดที่ผานมา
ป
เลขประจำตัวประชาชน
เอกสารที่ ใชแสดง
บัตรประชาชน วันบัตรหมดอายุ
หนังสือเดินทาง เลขที่
วันหมดอายุ

ที่อยูตามทะเบียนบาน
จังหวัด
ที่อยูปจจุบัน
จังหวัด
ชื1อ/ที่อยูสถานที่ทำงาน

อาชีพ

กรณีทำประกันชีวิตเพื1อคุมครองเงินกู

อาชีพ / ตำแหนง / หนาที่
ประเภทธุรกิจ

กรุณาระบุ ประเภทเงินกู
วงเงินกู

จังหวัด
สถานที่ติดตอ
ที่อยูตามทะเบียนบาน |
หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรศัพทมือถือ
หมายเลขโทรศัพทที่ทำงาน
อีเมล

รายไดรวมตอป

รหัสไปรษณีย
รหัสไปรษณีย

รหัสไปรษณีย
ที่อยูปจจุบัน |

สถานที่ทำงาน

บาท

แบบประกันภัย
แบบประกันภัย
จำนวนเบี้ยประกันภัย

ระยะเวลาเอาประกันภัย
บาท | งวดการชำระเบี้ยประกันภัยราย
เดือน

ป | จำนวนเงินเอาประกันภัย
3 เดือน
6 เดือน
ป

บาท

ผูรับประโยชน (*กรณีที่มีผูรับประโยชนหลายคน และไมระบุรอยละของผลประโยชน จะจายผลประโยชนใหคนละเทาๆกัน)
ชื1อ-สกุล ผูรับประโยชน
ชื1อ-สกุล ผูรับประโยชน
เลขประจำตัวประชาชน
หรือ เลขประจำตัวประชาชน
หรือ
หนังสือเดินทาง เลขที่
| อายุ
ป
หนังสือเดินทาง เลขที่
| อายุ
ป
ที่อยู
ที่อยู
ความสัมพันธ
สวนแบง
%
ความสัมพันธ
สวนแบง
%
กรณีทำประกันชีวิตเพื1อคุมครองเงินกู
ผูร บั ประโยชนหลัก คือ ผูถ อื กรมธรรม (สถาบันการเงิน / สหกรณ) เฉพาะสวนทีเ่ ปนหนีค้ า งชำระ เงินผลประโยชนทเ่ี หลือจะจายใหกบั ผูร บั ประโยชนตามทีร่ ะบุไวขา งตน

คำถามผูขอเอาประกันภัย
ทานเคยถูกปฏิเสธ เลื1อนการรับประกันภัย เพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย เปลี่ยนแปลงเงื1อนไข สำหรับการขอเอาประกันภัย หรือการขอกลับคืนสูสถานะเดิม
หรือการขอตออายุของกรมธรรมจากบริษัทนี้หรือบริษัทอื1นหรือไม ถา เคย โปรดระบุรายละเอียด
ไมเคย
เคย
ชื1อบริษัท
สาเหตุ
เมื1อวันที่
ชื1อบริษัท
สาเหตุ
เมื1อวันที่
หนา
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ขอมูลสุขภาพ

สวนสูง
ซ.ม. | น้ำหนัก
ก.ก. ใน 6 เดือนที่ผานมาน้ำหนักของทาน
คงเดิม
เพิ่มขึ้น
ก.ก.
ลดลง
ก.ก.
ทานเสพหรือเคยเสพยาเสพติด หรือสารเสพติด หรือไม
ไมเสพ/ไมเคย
เสพ/เคยเสพ
ทานเคยไดรับการวินิจฉัย หรือรับการรักษา หรือตั้งขอสังเกตโดยแพทยวาปวยเปนโรคตามรายการทายคำถามนี้หรือไม หากเคย กรุณาทำเครื1องหมายในชอง
และใหระบุโรค และการรักษาตามรายละเอียดในตารางดานลาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ไมเคย
เคย
โรคมะเร็ง
โรคเบาหวาน
โรคประสาท
โรคหอบหืด
โรคไต
เนื้องอก กอน หรือถุงน้ำ โรคไทรอยด
โรคหลอดเลือดในสมอง
โรคตับหรือทางเดินน้ำดี
โรคชัก
โรคหัวใจ
โรคหลอดเลือด
โรคปอดหรือปอดอักเสบ
โรคพิษสุราเรื้อรัง
โรคจิต
โรคความดันโลหิตสูง
โรคเลือด
โรควัณโรค
โรคแผลในทางเดินอาหาร
โรคขออักเสบ
พิการทางรางกาย
โรคเอดสหรือภูมิคุมกันบกพรอง
โรคอัมพฤกษหรืออัมพาต
โรคเอสแอลอี

สวนที่ 2

โรค

วัน/เดือน/ป ที่รักษา

สถานพยาบาลที่รักษา

การรักษาและอาการปจจุบัน

(โปรดระบุวาไดรับการวินิจฉัย หรือรับการรักษา
หรือตั้งขอสังเกตโดยแพทย)

(หากระบุชื1อแพทยไดโปรดระบุ)

ในระหวาง 5 ปที่ผานมา ทานเคยไดรับการตรวจสุขภาพ การตรวจชิ้นเนื้อ หรือการตรวจเพื1อวินิจฉัยโรคเชน การเอกซเรย การตรวจคลื1นหัวใจ การตรวจเลือด
หรือการตรวจดวยเครื1องมือพิเศษอื1นๆ หรือไม ถา เคย โปรดระบุรายละเอียดในตารางดานลาง
ไมเคย
เคย
ตรวจอะไร

เมื1อใด

สถานที่ตรวจ

ผลการตรวจ

ขอสังเกตโดยแพทย

ในระหวาง 5 ปที่ผานมา ทานเคยบาดเจ็บ เจ็บปวย ไดรับการผาตัด ปรึกษาแพทย ไดรับการแนะนำจากแพทยเกี่ยวกับสุขภาพ หรือไดรับการรักษาในสถานพยาบาล
ที่มิไดระบุไวขางตน หรือไม ถา เคย โปรดระบุรายละเอียดในตารางดานลาง
ไมเคย
เคย
อาการ

วัน / เดือน / ป
ที่ ไดรับการรักษา

สถานพยาบาล

ผลการรักษา

การแจงความประสงค ในการใชสิทธิขอยกเวนภาษีเงินได

ขาพเจาประสงคจะใชสิทธิขอยกเวนภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากรหรือไม
มีความประสงค และยินยอมใหบริษัทประกันชีวิตสงและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยตอกรมสรรพากรตามหลักเกณฑวิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด
และหากผูขอเอาประกันภัยเปนชาวตางชาติ (Non-Thai Residence) ซึ่งเปนผูมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากร โปรดระบุเลขประจำตัว
ผูเสียภาษีที่ ไดรับจากกรมสรรพากร เลขที่
ไมมีความประสงค

ขอความยืนยันถอยแถลงหรือคำตอบในใบคำขอเอาประกันชีวิต

การใหถอยคำ การมอบอำนาจ และการใหความยินยอม
1. ขาพเจาขอยืนยันวาคำตอบทุกขอในใบคำขอเอาประกันชีวิตนี้ รวมถึงถอยแถลงที่ ไดตอบกับแพทยผูตรวจสุขภาพเปนความจริงทุกประการ ซึ่งขาพเจาเขาใจดีวา
หากขาพเจาไมแถลงขอความจริง บริษัทอาจจะปฏิเสธการรับประกันภัยและปฏิเสธการจายเงินตามกรมธรรม
2. ขาพเจายินยอมใหแพทย หรือบริษัทประกันภัยอื1น หรือสถานพยาบาล ซึ่งมีประวัติสุขภาพของขาพเจาที่ผานมาหรือจะมีขึ้นตอไปในอนาคตเปดเผยขอเท็จจริงใหแกบริษัท
หรือผูแทนของบริษัท เพื1อการขอเอาประกันภัยหรือการจายเงินตามกรมธรรมได
3. ขาพเจายินยอมใหบริษัทจัดเก็บ ใช และเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและขอมูลของขาพเจาตอบริษัทประกันภัย หรือบริษัทประกันภัยตอ หรือหนวยงานที่มีอำนาจ
ตามกฎหมายหรือบุคลากรทางการแพทยเพื1อการขอเอาประกันภัยหรือการจายเงินตามกรมธรรม หรือประโยชนทางการแพทยได
4. ขาพเจายินยอมใหบริษัทจัดเก็บ ใช และเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและขอมูลของขาพเจาตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เพื1อประโยชน ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย

กอนลงลายมือชื1อ ขอใหทานกรุณาตรวจสอบความถูกตองของคำตอบทุกขออีกครั้งหนึ่ง เพื1อความสมบูรณของสัญญาประกันภัย
เขียนที่

วันที่

ลงชื1อ

พยาน
(

)

(

)

ลงชื1อ

เดือน

พ.ศ.

ลงชื1อ

ผูขอเอาประกันภัย
(

ผู ใหความยินยอมในฐานะ
หนา
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)
บิดา / มารดา
ผูแทนโดยชอบธรรมของผูขอเอาประกันภัย
กรุณาเซ็นชื1อกำกับตรงที่มีการแกไข ขีดฆา ขูดลบขอความ

