คําแถลงเกียวกับการทําประกันชีวติ ของตนเองและบุคคลในครอบครัว
Declaration of Personal and Family Members Insurance
ชือ – นามสกุล ผู ้ขอเอาประกันภัย/Name – Surname of Insurance Applicant
...............................................................................................................................................................

เลขทีการพิจารณา/Case No.................................................................................
วันที/Date……......................................................................................................
ตามทีข้าพเจ้า ได้ให้ถอ้ ยแถลงไวใ้ นเอกสารการขอเอาประกันชีวิตกับ บริษทั เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เกียวกับการทําประกันชีวิต หรือ
ประกันสุขภาพหรือประกันอุบตั เิ หตุของตนเองและบุคคลในครอบครัวกับบริษทั ฯ นีหรือบริษทั อืนนัน ขอให้รายละเอียดเพิมเติม ดังนี
As I have declared in the life insurance application documents of Muang Thai Life Assurance Public Company Limited about
life insurance or health insurance or accident insurance of myself and my family members with the Company and other companies,
I would like to provide additional details as follows:

ชือ – นามสกุล/

ความสัมพันธ์/

บริษทั /

Name - surname

Relationship

Company

จํานวนเงิน
เอาประกันภัย (บาท)/

Sum insured
(Baht)

วันเริมสัญญา/

Contract
effective
date

ขณะนีสัญญามีผลบังคับ
หรือไม่/

Is the contract still
in force?
 มี/Yes
 มี/Yes
 มี/Yes
 มี/Yes
 มี/Yes
 มี/Yes

ไม่ม/ี No
ไม่ม/ี No
ไม่ม/ี No
ไม่ม/ี No
ไม่ม/ี No
ไม่ม/ี No

ข้าพเจ้ารับรองว่าถ้อยแถลงดังกล่าวขา้ งต้นเป็ นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าทราบดีว่า บริษทั ฯ อาจมีการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่
ตัวแทนประกันชีวติ ของบริษทั ฯ นายหน้าประกันชีวติ ธนาคาร บริษทั ประกันภัยต่อ หน่วยงานทีมีอ าํ นาจตามกฎหมายและผูร้ บั จ้างหรือผูใ้ ห้บริการแก่ บริษทั ฯ รวมทังผู ้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทั ฯ เพือใช้และประมวลผลขอ้ มูลส่ว นบุคคล ตามวัตถุประสงค์ทระบุ
ี ใ นนโยบายความเป็ นส่ว นตัวของบริษทั ฯ ทังนี ข้าพเจ้า
ได้ทราบนโยบายความเป็ นส่วนตัวของบริษทั ฯ แล ้วที www.muangthai.co.th/th/privacy-policy จึงได้ลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐาน
ในกรณีทข้ี าพเจ้าได้ให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของบุคคลอืนแก่บริษทั ฯ เช่น ผูช้ าํ ระเบียประกันภัย สมาชิกในครอบครัว เพือวัตถุประสงค์ขา้ งต้น ข้าพเจ้ากระทําใน
ฐานะเป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านัน และขอรับรองว่าได้รบั ความยินยอมจากบุคคลเหล่านันในการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษทั ฯ แลว้ และ
บุคคลดังกล่าวยินยอมให้บริษทั ฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนันได้ตามวัตถุประสงค์ทได้
ี กล่าวมาข้างต้นนันด้วย
I hereby certify that the above declaration is true in all respects and I acknowledge that the Company may disclose my
personal information to life insurance agents of the Company, life insurance brokers, banks, reinsurance companies, agencies in authorities,
the Company's vendors or service providers, including data processors of the Company to use and process the personal information for
such purposes in accordance with the Company's Privacy Policy. In this regard, I have already acknowledged the Company’s Privacy Policy
on www.muangthai.co.th/th/privacy-policy. In witness whereof, I have hereunto signed my name.
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In the event that I give personal information of other persons to the Company such as premium payers, family members for the
purposes specified above, I act as a Data Controller of such persons and I certify that I have received consent from them to disclose the
personal information to the Company and they give consent to the Company to collect, use and disclose the personal information according
to the purposes specified above.

สแกนเพืออ่านรายละเอียด
นโยบายความเป็นส่วนตัว

(ลงชือ/Sign).............................................................
(..............................................................)

Scan for details of
Privacy Policy

วันที/Date..................../......................../....................

ผูใ้ ห้ความยินยอม/ผู ้ขอเอาประกันภัย
Consent Grantor/Insurance Applicant

(ลงชือ/Sign).............................................................พยาน/ผูร้ บั รอง
(..............................................................)Witness/Endorser

(ลงชือ/Sign).............................................................พยาน/ผูร้ บั รอง
(.............................................................)Witness/Endorser

หมายเหตุ/Remark:
1.กรณีพมิ พ์ลายนิวมือแทนการลงลายมือชือจะต้องมีพยานลงนามรับรองลายพิมพ์นวมื
ิ อ ท่าน
.พยานถือว่าเป็ นการรับรองลายมือชือของผู ้ให้ความยินยอม/ผูข้ อเอาประกันภัย/บิดา/มารดา/ผูป้ กครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
1.In case of signing by fingerprint, signatures of 2 witnesses must be completely provided.
2.Witnesses certify signature of consent grantor/insurance applicant/father/mother/legal guardian.
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