
ใบคำขอเอาประกันชีวิตสำหรับกรมธรรมประกันชีวิต

คำเตือน หากมีการชำระเงินสำหรับเบี้ยประกันภัย ผูขอเอาประกันภัยตองไดรับใบรับเงินชั่วคราว / เอกสารการรับเงินตามเลขที่
              ที่ระบุขางตน

แบบคุมครองสินเชื่อ ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ประเภทสามัญ  (แบบไมตรวจสุขภาพ)

สวนที่ 1  คำถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูขอเอาประกันภัยและรายละเอียดการขอเอาประกันภัย

* จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มตน คือ จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด ขณะเริ่มทำประกันชีวิต ซึ่งระบุไวในหนาตารางกรมธรรม 
   และจำนวนเงินเอาประกันภัยนี้จะลดลงเปนรายเดือนซึ่งจะระบุตามที่แนบทายกรมธรรม

     ชื่อและนามสกุลของผูขอเอาประกันภัย ....................................................................... ชื่อและนามสกุลเดิม ...............................................................

    เพศ    ชาย  หญิง อายุ ....... ป  เกิดวันที่ ...... เดือน ................. พ.ศ. .......... เชื้อชาติ ..................... สัญชาติ ..................... ศาสนา .......................
      สถานภาพ  โสด  สมรส  หมาย  หยา    ชื่อภรรยา/สามี ...................................................................................................................
     เอกสารที่ใชแสดงตน  บัตรประจำตัวประชาชน  เลขที่ ................................................................. วันหมดอายุ ..................................................
    หนังสือเดินทางในกรณีที่เปนคนตางดาว เลขที่ ......................................... วันหมดอายุ ...................................................
     ทะเบียนบาน  อื่นๆ .............................................................................................................................................
     ชื่อสถาบันการเงิน.................................................................. เลขที่คำขอสินเชื่อ/เลขที่การอนุมัติสินเชื่อ ........................................................................
     จำนวนเงินกู .......................................................................... บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม ................................................................................................
     วันที่ผูเอาประกันภัยประสงคจะใหบริษัทเริ่มตนใหความคุมครอง* .................................................................................................................................
     กูเพื่อซื้อ..................................................................................................................................  ราคาทรัพยสินที่ซื้อ ..........................................................
      ( ใหระบุรายการทรัพยสินที่จะกูยืมเงินจากสถาบันการเงินอยางเฉพาะเจาะจง )
    *วันที่เริ่มตนใหความคุมครอง ใหผูเอาประกันภัยระบุโดยอางอิงจากวันที่คาดวามีการทำสัญญากูยืมเงิน หรือวันที่ไดรับเงินกู

     ที่อยูและที่ทำงาน
 ก.  ที่อยูตามทะเบียนบานเลขที่ ............. หมูบาน/อาคาร ............................... หมูที่ ........... ตรอก/ซอย .......................... ถนน ......................................
  แขวง/ตำบล ...................................... เขต/อำเภอ ..................................... จังหวัด ..................................................... . รหัสไปรษณีย .........................
  โทรศัพทบาน .................................... โทรศัพทมือถือ ................................ อีเมล ..........................................................................................................
 ข.  สถานที่ทำง าน .................................. อาคาร ............................................. เลขที่ .............. หมูที่ ................................. ตรอก/ซอย .............................
  ถนน ................................................. แขวง/ตำบล .................................... เขต/อำเภอ ................................................. จังหวัด ...................................
  รหัสไปรษณีย ....................................โทรศัพท ............................................................................................................................................................
 ค.  ที่อยูปจจุบันเลขที่ ............................ หมูบาน/อาคาร ............................... หมูที่ ........... ตรอก/ซอย ........................... ถนน .......................................
  แขวง/ตำบล ...................................... เขต/อำเภอ ...................................... จังหวัด .......................................................รหัสไปรษณีย ........................
  โทรศัพทบาน .................................... โทรศัพทมือถือ ............................... อีเมล ..........................................................................................................
 ง. สถานที่สะดวกในการติดตอ            ที่อยูตามทะเบียนบาน       สถานที่ทำงาน       ที่อยูปจจุบัน

     อาชีพประจำ ................................................. ตำแหนง ............................................... ลักษณะงานที่ทำ .........................................................................
     ลักษณะธุรกิจ ............................................................................................................... รายไดตอป ...........................................................................บาท 
     อาชีพอื่นๆ (ถามี) .......................................... ตำแหนง ................................................ ลักษณะงานที่ทำ ….....................................................................
     ลักษณะธุรกิจ ............................................................................................................... รายไดตอป ...........................................................................บาท 

     ทานใชรถจักรยานยนตในการทำงานหรือไม     ไมใช       ใช

     กรมธรรมประกันชีวิตแบบคุมครองสินเชื่อ ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
     แบบประกันภัย........................................................................... ระยะเวลาเอาประกันภัย .............................. ป  ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว     
     จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มตน* ...................................................................... บาท เบี้ยประกันภัย ....................................................................... บาท 
     จำนวนเงินที่ชำระพรอมใบคำขอฯ นี้ ......................................... บาท  ใบรับเงินชั่วคราว/เอกสารการรับเงินเลขที่ ..........................................................
     ชำระเปน   เงินสด   โอนเขาบัญชีบริษัทเลขที่ .............................................................. ชื่อบัญชี ...........................................................................
      ธนาคาร .................................................สาขา ..........................................  อื่นๆ ..............................................................
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คำเตือนสำหรับขอ 6  คำถามนี้บริษัทถือเปนสาระสำคัญในการพิจารณารับประกันสำหรับกรมธรรมประกันชีวิต แบบคุมครองสินเชื่อชำระเบี้ยประกันภัย

 คร้ังเดียว ประเภทสามัญ หากผูเอาประกันภัยปกปดหรือแถลงเท็จบริษัทอาจใชสิทธิบอกลางสัญญาและ ปฏิเสธไมจายเงินคาสินไหมทดแทน

 ตามสัญญาประกันชีวิต

สวนที่ 2  คำถามเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลในครอบครัวของผูขอเอาประกันภัย

     ทานเคยถูกปฏิเสธ เลื่อนการรับประกันภัย เพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สำหรับการขอเอาประกันภัย หรือการขอกลับคืนสูสถานะเดิม 

     หรือการขอตออายุของกรมธรรม จากบริษัทนี้หรือบริษัทอื่นหรือไม    ไมเคย  เคย โปรดระบุ 

     ชื่อบริษัท ............................................................ สาเหตุ ................................................................................  เมื่อ ...................................................

     ทานเคยมีสวนเกี่ยวของกับการคายาเสพติดหรือเคยตองโทษเกี่ยวกับคดียาเสพติดหรือไม ไมเคย  เคย

     ทานเสพหรือเคยเสพยาเสพติด หรือสารเสพติดหรือไม    ไมเสพ / ไมเคยเสพ   เสพ / เคยเสพ 

     ถาเสพ/เคยเสพ โปรดระบุชนิด.......................... ปริมาณ ............ ความถี่................... ครั้ง/สัปดาห เสพมานาน.......... ป  เลิกเสพเมื่อ ...…….......

      ทานดื่มหรือเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเปนประจำหรือไม   ไมดื่ม / ไมเคยดื่ม  ดื่ม / เคยดื่ม

     ถาดื่ม/เคยดื่มโปรดระบุชนิด.............................. ปริมาณ ........ขวด/ครั้ง ความถี่ ........ ครั้ง/สัปดาห  ดื่มมานาน ..........ป   เลิกดื่มเมื่อ ....................

      ทานสูบหรือเคยสูบ บุหรี่ หรือยาสูบชนิดอื่นหรือไม   ไมสูบ/ไมเคย                 เคย/เคยสูบ

     ถาสูบ/เคยสูบ โปรดระบุปริมาณ ........................ มวน/วัน สูบมานาน .........................................................................ป  เลิกสูบเมื่อ ...................

      สวนสูง ................. ซ.ม. น้ำหนัก ................... ก.ก. ในรอบ 6 เดือนที่ผานมาน้ำหนักตัวของทานเปลี่ยนแปลงหรือไม  ไมเปล่ียน    เปล่ียน

     ถาเปลี่ยน โปรดระบุน้ำหนัก  เพิ่มขึ้น .............. ก.ก.  ลดลง................... ก.ก. สาเหตุที่น้ำหนักเปลี่ยนแปลง ……….........................................

     ผลประโยชน

     ก. กรณีเสียชีวิต บริษัทจะจายผลประโยชนใหแกผูรับประโยชนหลัก ............................................................................................................................

          เทากับจำนวนเงินผลประโยชนเทากับจำนวนหนี้ที่ผู เอาประกันภัยคางชำระอยูกับผูรับประโยชนหลัก ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

    ถามีจำนวนเงินเอาประกันภัยเหลืออยูบริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชนรองตามอัตราสวน ดังน้ี

    (ถามิไดระบุสวนแบงของผูรับประโยชน ใหถือวาแบงเทาๆ กัน )

    ข. กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะจายผลประโยชนใหแกผูรับประโยชนหลัก ....................................................................................................

    เทากับจำนวนเงินผลประโยชนเทากับจำนวนหนี้ที่ผู เอาประกันภัยคางชำระอยูกับผูรับประโยชนหลัก ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

    ถามีจำนวนเงินเอาประกันภัยเหลืออยูบริษัทจะจายใหแกผูเอาประกันภัย

     ทานมีการทำสัญญาประกันชีวิต หรืออยูระหวางการขอเอาประกันชีวิต เพ่ือคุมครองสินเช่ือตามขอ 1 กับบริษัทนีห้รือบริษัทอ่ืนหรือไม   ไมมี   มี ดังน้ี

     บิดา มารดา พี่นองรวมบิดาและ/หรือมารดา ของทานเคยไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนหรือเคยเปนโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคมะเร็ง

     โรคเบาหวาน โรคไต โรคความดันโลหิตสูง การพยายามฆาตัวตายหรืออาการปวยทางจิต โรคเลือด หรือโรคไวรัสตับอักเสบ หรือไม     ไมเปน    เปน   

    โปรดระบุบุคคลที่เปน ...................................................................... โรค ................................................................... อายุที่เริ่มเปน ................... ป

      สามี/ภรรยา ของทานเปนโรคเอดส (HIV) หรือไวรัสตับอักเสบหรือไม    ไมเปน   เปน   กรุณาทำเครื่องหมายในชอง

  เปนโรคเอดส (HIV)    เปนโรคไวรัสตับอักเสบ 

............................................................ ................................

................................

.............................................

.............................................

.....................................................

.....................................................................

................

..................

..................

............................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

ชื่อและนามสกุล ผูรับประโยชนรอง อายุ ความสัมพันธ ที่อยู เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน รอยละของผลประโยชนคงเหลือ

บริษัท จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) ขณะนี้สัญญามีผลบังคับหรือไม
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สวนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับประวัติการเจ็บปวยหรือการรักษาโรคของผูขอเอาประกันภัย

สวนท่ี 4 การรับรองสถานะและคำยินยอมและตกลงเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act

          ของประเทศสหรัฐอเมริกา (กฎหมาย FATCA)

ทานมีสุขภาพทางรางกายและจิตใจสมบูรณดีไมมีอวัยวะสวนใดของรางกายพิการและ/หรือทุพพลภาพหรือไมปวยเปนโรคเอดสหรือ ภูมิคุมกันบกพรอง 

หรือไมเปนโรครายแรงใดๆ  ใช  ไมใช  (โปรดระบุรายละเอียด) .................................................................................................................

ในระหวาง 3 ปที่ผานมา ทานเคยใหแพทยตรวจหรือเขาสถานพยาบาลทำการรักษาตัว ตรวจโลหิต ความดันโลหิตปสสาวะ เอกซเรย ตรวจหัวใจ

หรือตรวจอยางอื่นหรือไม  ไมเคย  เคย ถาเคยโปรดแจงรายละเอียด 

................................................................. ................................................ ......................................... ......................................... ............................

สำหรับผูขอเอาประกันภัย (กรณีตองการแจงรายละเอียดเพิ่มเติม)
.................................................................................................................................................................................................................................

 1.  การรับรองสถานะ

 ก. ทานมีสัญชาติ หรือประเทศที่เกิด ที่เกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม

   ไมมี  มี    โปรดระบุ

       ถือสัญชาติอเมริกัน      เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา      ถือสัญชาติอเมริกันและเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา

 ข. ทานเปนหรือเคยเปนผูถือบัตรประจำตัวผูมีถิ่นที่อยูถาวรอยางถูกกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา(Green card) หรือไม

      ไมเปน  เปน     เคยเปนและสิ้นผลบังคับ  

    ค. ทานมีหนาที่เสียภาษีใหแกกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกาหรือไม

   ไมมี   มี

    ง. ทานมีสถานะเปนผูมีถิ่นที่อยูในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงคในการเก็บภาษีอากรของ  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ใชหรือไม

      (เชน มีถิ่นที่อยู  ในประเทศสหรัฐอเมริกา  อยางนอย 183 วัน  ในปปฏิทินที่ผานมา) 

        ไมมี  มี

 2.  คำยินยอมและตกลง ขาพเจารับทราบวา บริษัทประกันชีวิต (“บริษัท”) อาจมีขอผูกพันหรือตองปฏิบัติตาม กฎหมาย FATCA ในการนี้

      ขาพเจายินยอมและ ตกลงใหบริษัทสามารถดำเนินการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA 

  ก.การเปดเผยขอมูล การใหขอมูล และการแจงการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือขอมูล

      ขาพเจายินยอมและตกลงใหบริษัทเปดเผยขอมูลใดๆ ที่บริษัทมีหนาที่ตองเปดเผยตอหนวยงานภาครัฐในประเทศหรือตางประเทศที่กำกับดูแล

       การปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA 

      ขาพเจายินยอมและ ตกลงใหขอมูลเพิ่มเติมตามที่บริษัทรองขอเปนหนังสือภายในระยะเวลาที่กำหนด

      ขาพเจาตกลงที่จะแจงใหบริษัททราบเกี่ยวกับกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือขอมูลใดๆ ที่ขาพเจาเคยแจงไวกับบริษัทไวกอนหนานี้หากสถานะ

 หรือขอมูลที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีความเกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่มีการเปลี ่ยนแปลงสถานะหรือขอมูล

  ข. ผลของการไมใหขอมูลในกรณีที่ขาพเจาไมใหขอมูล ขาพเจายินยอมและตกลงใหสิทธิกับบริษัทปฏิเสธการรับประกันภัย หรือหักภาษี ณ ที่จาย

      จากจำนวนเงินใดๆ  ท่ีขาพเจามีสิทธิไดรับตามกรมธรรมประกันภัยตามที่กำหนดไวในกฎหมาย FATCA                            

  ในกรณีที่บริษัทจะปฏิเสธการรับประกันภัย หรือใชสิทธิหักภาษี ณ ที่จายตามกฎหมาย FATCA จากเหตุไมใหขอมูลตามกฎหมาย FATCA บริษัท

 ตองสงหนังสือบอกกลาวกอนวา  ใหขาพเจาแสดงเอกสารหลักฐานใดๆ หรือมีหนังสือยืนยันตอบริษัทวาขาพเจาไมมีหนาท่ีตองเสียภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกา

 ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือบอกกลาว ถาขาพเจาไมปฏิบัติตามคำบอกกลาว บริษัทจะปฏิเสธ การรับประกันภัย หรือใชสิทธิหักภาษี

 ณ ท่ีจายจากจำนวนเงินใดๆ ท่ีขาพเจามีสิทธิไดรับตามกรมธรรมประกันภัยตามท่ีกำหนดไวในกฎหมาย FATCA ก็ได ท้ังน้ี  การสงหนังสือแจงการปฏิเสธ

 การรับประกันภัย หรือใชสิทธหัิกภาษี ณ ท่ีจาย และการบอกกลาวดังกลาว บริษัทจะสงทาง ไปรษณียลงทะเบียนถึงขาพเจาตามท่ีอยูท่ีขาพเจาแจงใหบริษัททราบ

ชื่อสถานพยาบาล ชื่อแพทย โรค ผลการตรวจ / รักษา วันเดือนปที่รักษา

15.

16.

17.



สวนที่ 6 ขอความยืนยันถอยแถลงหรือคำตอบในใบคำขอเอาประกันชีวิตของผูขอเอาประกันภัย

 การใหถอยคำการมอบอำนาจ และการใหความยินยอม

1. ขาพเจาขอยืนยันวาคำตอบทุกขอในใบคำขอเอาประกันชีวิตน้ี รวมถึงถอยแถลงท่ีไดตอบกับแพทยผูตรวจสุขภาพเปนความจริงทุกประการ ซ่ึงขาพเจา

    เขาใจดีวา หากขาพเจาไมแถลงขอความจริง บริษัทอาจจะปฏิเสธการรับประกันภัยและปฏิเสธการจายเงินตามกรมธรรม

2. ขาพเจายินยอมใหแพทยหรือบริษัทประกันภัยอื่น หรือสถานพยาบาล ซึ่งมีประวัติสุขภาพของขาพเจาที่ผานมาหรือจะมี ขึ้นตอไปในอนาคตเปดเผย

    ขอเท็จจริงใหแกบริษัท หรือผูแทนของบริษัท เพื่อการขอเอาประกันภัยหรือการจายเงินตามกรมธรรมได

3. ขาพเจายินยอมใหบริษัท จัดเก็บ ใช และเปดเผย ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและขอมูลของขาพเจาตอบริษัทประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยตอหรือ

    หนวยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือบุคลากรทางการแพทย เพื่อการขอเอาประกันภัยหรือการจายเงินตามกรมธรรม หรือประโยชนทางการแพทยได 

4. ผูขอเอาประกันภัยยินยอมใหบริษัทจัดเก็บ ใช และเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและขอมูลของผูขอเอาประกันภัยตอสำนักงานคณะกรรมการ

    กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชนในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย

1. หากผูเอาประกันภัยยังไมไดทำสัญญาการกูยืมเงินกับสถาบันการเงิน ผูเอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรมน้ีไดภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับ

    กรมธรรมจากบริษัท และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยหลังจากหักคาตรวจสุขภาพตามที่จายจริงและคาใชจายของบริษัท ฉบับละ 500 บาท

2. หากกรมธรรมยังมีผลบังคับ ผูเอาประกันภัยสามารถใชสิทธิเวนคืนกรมธรรมได โดยไดรับความยินยอมจากสถาบันการเงินซ่ึงเปนผูรับประโยชนหลัก

    ที่ใหสินเชื่อ หรือเมื่อผูเอาประกันภัยไดชำระหนี้สินที่มีอยูกับสถาบันการเงินซึ่งเปนผูรับประโยชนหลักหมดแลว

3. วันท่ีเร่ิมตนความคุมครองซ่ึงเปนวันเดียวกับวันท่ีผูเอาประกันภัยประสงคจะใหบริษัทเร่ิมตนใหความคุมครองซ่ึงระบุไวใน ใบคำขอเอาประกันภัย

    หรือวันท่ีระบุไวในกรณีท่ีมีการขอแกไขวันเร่ิมตนความคุมครอง หรือวันท่ีบริษัทหรือตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทไดรับขอเสนอการรับประกันภัยใหม

    (counter offer) แลวแตวันใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

4. กอนลงลายมือชื่อใหทานกรุณาตรวจสอบความถูกตองของคำตอบทุกขออีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสมบูรณของสัญญาประกันภัย

(ลงช่ือ) ................................................................

         ( ................................................................ )
                    พนักงานบริษัทประกันชีวิต

(ลงช่ือ) ................................................................

         ( ................................................................ )
                           ผูขอเอาประกันภัย

เขียนที่ .................................................................................................................................. วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. ……...........

ผูขอเอาประกันภัยประสงคจะใชสิทธิขอยกเวนภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากรหรือไม

         มีความประสงค และยินยอมใหบริษัทประกันชีวิตสงและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยตอกรมสรรพากร 

              ตามหลักเกณฑวิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด และหากผูขอเอาประกันภัยเปนชาวตางชาติ (Non-Thai Residence)  

              ซึ่งเปนผูมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากร โปรดระบุเลขประจำตัวผูเสียภาษีที่ไดรับจากกรมสรรพากร 

              เลขที่ ...................................................

  ไมมีความประสงค

สวนที่ 5 การใชสิทธิขอยกเวนภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากร


