
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. ........................ สัญชาติ ...................................................
      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 ..............................................................

1.

2.

3.

4.

คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ผูขอเอาประกันชีวิตตองตอบคำถามตามความเปนจริงทุกขอ การปกปดขอเท็จจริงใดๆ
อาจจะเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันชีวิตปฏิเสธ ไมจายเงินคาสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตามมาตรา 865

muangthai.co.th



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 บริษัทจะจายผลประโยชนใหแกผูรับประประโยชนหลัก .....................................................................................................................

          เทากับจำนวนเงินเอาประกันภัยของเดือนที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตตามจำนวนที่ระบุไวในตารางแสดงจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงใหแก

        ผูรับประโยชนหลัก ทั้งนี้ จำนวนเงินดังกลาวจะไมเกินจำนวนหนี้ที่ผูเอาประกันภัยคางชำระอยูกับผูรับประโยชนหลัก ณ เวลานั้น ถามีจำนวนเงิน

        เอาประกันภัยเหลืออยู บริษัทจะจายใหแกผูรับประโยชนรองตามอัตราสวน ดังนี้ (ถามิไดระบุสวนแบงของผูรับประโยชนใหถือวาแบงเทาๆกัน)

    ข. กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัทจะจายผลประโยชนใหแกผูรับประโยชนหลัก ....................................................................................................

    เทากับจำนวนเงินเอาประกันภัยของเดือนที่ผูเอาประกันภัยเริ่มตนการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงใหแก

        ผูรับประโยชนหลัก ทั้งนี้ จำนวนเงินดังกลาวจะไมเกินจำนวนหนี้ที่ผูเอาประกันภัยคางชำระอยูกับผูรับประโยชนหลักในขณะนั้น ถามีจำนวนเงิน

        เอาประกันภัยเหลืออยู บริษัทจะจายใหแกผูเอาประกันภัย

     บุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่นองรวมบิดาและ/หรือมารดา) ของทาน เคยไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนหรือเคยเปน

    โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคไต โรคความดันโลหิตสูง การพยายามฆาตัวตายหรืออาการปวยทางจิต โรคเลือด

    หรือโรคไวรัสตับอักเสบ โรคเอดส(HIV) โรคมัลติเพิลสเคลอโรซิส โรคอัลไซเมอร หรือโรคพารกินสัน หรือไม

    ไมเปน   เปน  ถาเปนโปรดระบุรายละเอียดเฉพาะ ชื่อโรค ที่บุคคลในครอบครัวทานเปนหรือเคยเปน..........................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ชื่อและนามสกุล ผูรับประโยชนรอง อายุ ความสัมพันธ ที่อยู เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน รอยละของผลประโยชนคงเหลือ

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

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

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

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

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

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

บริษัท จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) ขณะนี้สัญญามีผลบังคับหรือไม

5.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

6. ทานมีการทำสัญญาประกันชีวิต หรืออยูระหวางการขอเอาประกันชีวิต เพ่ือคุมครองสินเช่ือตามขอ 1 กับบริษัทนีห้รือบริษัทอ่ืนหรือไม   ไมมี   มี ดังน้ี



สวนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับประวัติการเจ็บปวยหรือการรักษาโรคของผูขอเอาประกันภัย

สวนท่ี 4 การรับรองสถานะเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปฏิบัติการตามความตกลงระหวางรัฐบาล

              แหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือความรวมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตาม

              การภาษีอากรระหวางประเทศ (กฎหมาย FATCA) ของผูขอเอาประกันภัย

ทานมีสุขภาพทางรางกายและจิตใจสมบูรณดี ไมมีอวัยวะสวนใดของรางกายพิการและ/หรือทุพพลภาพ หรือไมปวยเปนโรคเอดสหรือ ภูมิคุมกันบกพรอง 

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

ประวัติสุขภาพในชวงเวลาที่ผานมา

ภายในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ทานเคยบาดเจ็บ หรือเจ็บปวยจนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือเคยไดรับการตรวจสุขภาพ หรือการตรวจ

เพื่อวินิจฉัยโรค (เชน ความดันโลหิต การตรวจปสสาวะ การตรวจเอ็กซเรย การตรวจเลือด การตรวจเอ็มอารไอ (MRI) การตรวจอัลตราซาวด 

การตรวจโดยการสองกลอง การตรวจแมมโมแกรม การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ การตรวจชิ้นเนื้อ การตรวจดวยเครื่องมือพิเศษ การตรวจแบบอื่น)

หรือรับการผาตัด หรือการแนะนำจากแพทยแผนปจจุบันหรือแพทยทางเลือกเพื่อรับการรักษาใด ๆ หรือไม

 ไมเคย  เคย ถาเคยโปรดแจงรายละเอียด 

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

 1.  การรับรองสถานะ

 ก. ทานมีสัญชาติ ประเทศที่เกิด ที่เกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม

   ไมมี  มี    โปรดระบุ

   ถือสัญชาติอเมริกัน      เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา      ถือสัญชาติอเมริกันและเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา

 ข. ทานเปนหรือเคยเปนผูถือบัตรประจำตัวผูมีถิ่นที่อยูถาวรอยางถูกกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา (Green card) หรือไม

      ไมเปน  เปน     เคยเปนและสิ้นผลบังคับ กรณีเปนหรือเคยเปน โปรดระบุเลขที่......................................วันบัตรหมดอายุ...............

    ค. ทานมีหนาที่เสียภาษีใหแกกรมสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม

   ไมมี   มี

    ง. ทานมีสถานะเปนผูมีถิ่นที่อยูในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงคในการเก็บภาษีอากรของประเทศสหรัฐอเมริกาใชหรือไม

      (เชน มีถิ่นที่อยูในประเทศสหรัฐอเมริกาอยางนอย 183 วัน ในปปฏิทินที่ผานมา) 

        ไมมี  มี

 2.  คำรับรอง

      (1) ขาพเจารับทราบวา บริษัทประกันชีวิต (“บริษัท”) มีขอผูกพันหรือตองปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA

      (2) ขาพเจารับทราบวาบริษัทจำเปนตองเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลใด ๆ ของขาพเจา ที่บริษัทมีหนาที่ตองเปดเผยตอหนวยงานภาครัฐ

            ในประเทศหรือตางประเทศเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA

       (3) ขาพเจาจะใหขอมูลเพิ่มเติมตามที่บริษัทรองขอเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA เปนหนังสือภายในระยะเวลาที่กำหนด

      (4) ขาพเจาจะแจงใหบริษัททราบกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือขอมูลใด ๆ ที่ขาพเจาเคยแจงไวกับบริษัทไวกอนหนานี้ หากสถานะหรือขอมูล

           ที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีความเกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือขอมูล

      (5) ในกรณีที่ขาพเจาไมเปดเผยขอมูลตาม (3) และ (4) ขาพเจาใหสิทธิกับบริษัทในการรายงานขอมูลของขาพเจาไปยังหนวยงานภาครัฐในประเทศ

           หรือตางประเทศเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA

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

โรค วัน/เดือน/ป ที่ไดรับการตรวจ/รักษา ผลการตรวจ/รักษา
สถานพยาบาลที่ตรวจ/รักษา

(หากระบุชื่อแพทยไดโปรดระบุ) 

14.

15.

16.



สวนที่ 6 ขอความยืนยันถอยแถลงหรือคำตอบในใบคำขอเอาประกันชีวิตของผูขอเอาประกันภัย

               และการใหความยินยอม

1. ขาพเจาขอยืนยันวาคำตอบทุกขอในใบคำขอเอาประกันชีวิตน้ี รวมถึงถอยแถลงท่ีไดตอบกับแพทยผูตรวจสุขภาพเปนความจริงทุกประการ ซ่ึงขาพเจาเขาใจดีวา

    หากขาพเจาไมแถลงขอความจริง บริษัทอาจจะปฏิเสธการรับประกันภัยและปฏิเสธการจายเงินตามกรมธรรมประกันภัย

2. ขาพเจา และ/หรือผูแทนโดยชอบธรรม ยินยอมใหแพทย หรือบริษัทประกันภัย หรือสถานพยาบาล หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งมีขอมูลสุขภาพ ความพิการ

     พฤติกรรมทางเพศ ขอมูลชีวภาพ ขอมูลพันธุกรรม เชื้อชาติ ของขาพเจา และ/หรือผูเยาว ที่ผานมา หรือจะมีขึ้นตอไปในอนาคต สามารถเปดเผยขอมูลดังกลาว

     ใหแกบริษัทหรือผูแทนของบริษัท เพื่อการขอเอาประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย หรือการจายเงินตามกรมธรรมประกันภัยได

3. ขาพเจา และ/หรือผูแทนโดยชอบธรรม ยินยอมใหบริษัทเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย ขอมูลสุขภาพ ความพิการ พฤติกรรมทางเพศ ขอมูลชีวภาพ ขอมูลพันธุกรรม

    เชื้อชาติ ของขาพเจา และ/หรือผูเยาว ตอบริษัทประกันภัยอื่น บริษัทนายหนาประกันภัยตอ บริษัทประกันภัยตอ หนวยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย สถานพยาบาล

    แพทย บุคลากรทางการแพทย ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิต เพื่อการขอเอาประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย หรือการจายเงินตามกรมธรรม

    ประกันภัย

4. ขาพเจาเขาใจดีวา หากขาพเจาเพิกถอนความยินยอมตามขอ 2. หรือขอ 3. ที่ใหไวกับบริษัท จะมีผลกระทบตอการพิจารณารับประกันภัย การจายเงินตามกรมธรรม

    ประกันภัย หรือการใหบริการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับกรมธรรมประกันภัย อันจะสงผลใหบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัย ซึ่งจะมีผลทำให

    ขาพเจาไมไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย

5. ขาพเจารับทราบวา บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือโอนขอมูลสวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่ออนไหวของขาพเจา เพื่อการขอเอาประกันภัย การพิจารณา

    รับประกันภัย การจายเงินตามกรมธรรมประกันภัย ตามนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัทที่ปรากฏใน [www.muangthai.co.th/th/privacy-policy

    นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัท] รวมทั้งรับทราบวา บริษัทจะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาแกสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการ

    ประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เพื่อประโยชนในการกำกับดูแลและสงเสริมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิตและกฎหมายวาดวยคณะ

    กรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รายละเอียดการเก็บรวบรวม ใชและเปดเผยของสำนักงาน คปภ. ปรากฏตามนโยบายคุมครองขอมูลสวน

    บุคคลของสำนักงาน คปภ. ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต www.oic.or.th

6. เมื่อขาพเจาเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกจากของขาพเจาใหแกบริษัทเพื่อการขอเอาประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย

    หรือการจายเงินตามกรมธรรมประกันภัย

       (1) ขาพเจารับรองและรับประกันวาไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอื่นที่ขาพเจาใหแกบริษัทและจะแจงบริษัท

       หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอื่นที่ไดใหไว (หากมี)

       (2) ขาพเจารับรองและรับประกันวา ขาพเจาไดรับความยินยอมหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือโอนขอมูล

       สวนบุคคลของบุคคลอื่นนั้นตามกฎหมายที่ใชบังคับ

       (3) ขาพเจารับรองและรับประกันวา ขาพเจาไดแจงนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัทแกบุคคลอื่นนั้นแลว [www.muangthai.co.th/th/privacy-policy

       นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัท] ซึ่งมีการแจงวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือโอนขอมูลสวนบุคคลตอสํานักงานคณะกรรมการ

       กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.) เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลและสงเสริมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต

       และกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งสํานักงาน คปภ. จะเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือโอนขอมูลสวนบุคคล

       ของบุคคลอื่นตามนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสํานักงาน คปภ. ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต www.oic.or.th

       (4) ขาพเจารับรองและรับประกันวาบริษัทและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสามารถเก็บรวบรวม ใช เปดเผย

       และ/หรือโอนขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอื่นนั้นตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวในนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัทและสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

       และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจมีการแกไขเปนครั้งคราว รวมถึงวัตถุประสงคทั้งหมดที่กำหนดไวในเอกสารฉบับนี้ และที่เกี่ยวของ

       กับการเอาประกันภัย

         มีความประสงค และยินยอมใหบริษัทประกันชีวิตสงและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยตอกรมสรรพากร 

              ตามหลักเกณฑ วิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด และหากผูขอเอาประกันภัยเปนชาวตางชาติ (Non Thai Residence)

              ซึ่งเปนผูมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากร โปรดระบุเลขประจำตัวผูเสียภาษีที่ไดรับจากกรมสรรพากร 

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

   ไมมีความประสงค

สวนที่ 5 ผูขอเอาประกันภัยประสงคที่จะใชสิทธิขอยกเวนภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากรหรือไม

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

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



สวนที่ 7 คำเตือน

1. หากทานยังไมไดทําสัญญาการกูยืมเงินกับสถาบันการเงิน ทานสามารถขอยกเลิกกรมธรรมน้ีไดโดยการสงคืนกรมธรรมมายังบริษัทภายใน 30 วัน

    นับแตวันท่ีไดรับกรมธรรมจากบริษัท เวนแตบริษัทไดออกกรมธรรมใหแกทานโดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ทานไมตองสงคืนกรมธรรมและบริษัท

    จะคืนเบ้ียประกันภัยท่ีเหลือจากการหักคาตรวจสุขภาพตามท่ีจายจริงและคาใชจายของบริษัท ฉบับละ 500 บาท เวนแตเปนการเสนอขายกรมธรรมโดย

    ใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส บริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยเต็มจำนวนโดยไมหักคาใชจายใด ๆ ท้ังส้ิน การคืนคาเบ้ียประกันภัยบริษัทจะดําเนินการใหแลวเสร็จ

    ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีบริษัทไดรับการขอใชสิทธิยกเลิกกรมธรรมประกันภัย อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีทานไดใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนแลว

    ทานไมมีสิทธิยกเลิกกรมธรรมประกันภัย

2. หากกรมธรรมยังมีผลบังคับ ทานสามารถใชสิทธิเวนคืนกรมธรรมได โดยไดรับความยินยอมจากสถาบันการเงินซ่ึงเปนผูรับประโยชนหลักท่ีใหสินเช่ือ หรือ

    เม่ือทานไดชําระหน้ีสินท่ีมีอยูกับสถาบันการเงินซ่ึงเปนผูรับประโยชนหลักหมดแลว เงินคาเวนคืนกรมธรรมท่ีทานไดรับจะเปนไปตามจํานวนท่ีกําหนดไว

    ในตารางมูลคาเวนคืนกรมธรรม กับผลประโยชนอ่ืน ๆ อันพึงจะไดรับ (ถามี) และหากทานมีเบ้ียประกันภัยต่ำกวามาตรฐาน ทานจะไดรับเงินคาเวนคืน

    กรมธรรมประกันภัยของเบ้ียประกันภัยสําหรับภัยต่ำกวามาตรฐานตามตารางมูลคากรมธรรมสําหรับภัยต่ำกวามาตรฐาน

3. วันท่ีเร่ิมตนความคุมครองซ่ึงเปนวันเดียวกับวันท่ีทานประสงคจะใหบริษัทเร่ิมตนใหความคุมครองซ่ึงระบุไวใน ใบคำขอเอาประกันชีวิต หรือวันท่ีระบุไว

    ในกรณีท่ีมีการขอแกไขวันเร่ิมตนความคุมครอง หรือวันท่ีบริษัทหรือตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทไดรับขอเสนอการรับประกันภัยใหม (counter offer)

    แลวแตวันใดจะเกิดข้ึนหลังสุด

4. กอนลงลายมือช่ือใหทานกรุณาตรวจสอบความถูกตองของคำตอบทุกขออีกคร้ังหน่ึง เพ่ือความสมบูรณของสัญญาประกันภัย

 ขาพเจาไดอานและตกลงตามขอความในเอกสารฉบับน้ีแลว รวมท้ังรับทราบนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัท และสำนักงาน คปภ. แลว

 จึงลงลายมือช่ือไวดานลางน้ี

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

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

เขียนท่ี .....................................................................

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

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

วันท่ี .......... เดือน ................. พ.ศ. .........................


