ใบคำขอเอาประกันชีวิตสำหรับกรมธรรมประกันชีวิต
แบบคุมครองสินเชื่อ ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ประเภทสามัญ (แบบไมตรวจสุขภาพ)
สวนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูขอเอาประกันภัยและรายละเอียดการขอเอาประกันภัย
1. ชื่อและนามสกุลของผูขอเอาประกันภัย ....................................................................... ชื่อและนามสกุลเดิม ...............................................................

2.

3.

4.

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. สถานที่ทำงาน .................................. 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 ..............................................................

คำเตือน หากมีการชำระเงินสำหรับเบี้ยประกันภัย ผูขอเอาประกันภัยตองไดรับใบรับเงินชั่วคราว / เอกสารการรับเงินตามเลขที่
ที่ระบุขางตน
* จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มตน คือ จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด ขณะเริ่มทำประกันชีวิต ซึ่งระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
และจำนวนเงินเอาประกันภัยนี้จะลดลงเปนรายเดือนซึ่งจะระบุตามที่แนบทายกรมธรรม

5. ผลประโยชน

ก. กรณีเสียชีวิต บริษัทจะจายผลประโยชนใหแกผูรับประโยชนหลัก ............................................................................................................................
เทากับจำนวนเงินผลประโยชนเทากับจำนวนหนี้ที่ผูเอาประกันภัยคางชำระอยูกับผูรับประโยชนหลัก ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ถามีจำนวนเงินเอาประกันภัยเหลืออยูบ ริษทั จะจายใหแกผรู บั ประโยชนรองตามอัตราสวน ดังนี้
(ถามิไดระบุสว นแบงของผูร บั ประโยชน ใหถอื วาแบงเทาๆ กัน )

ชื่อและนามสกุล ผูรับประโยชนรอง

อายุ

ความสัมพันธ

ที่อยู

เลขทีบ่ ตั รประจำตัวประชาชน รอยละของผลประโยชนคงเหลือ

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

6.

ข. กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะจายผลประโยชนใหแกผูรับประโยชนหลัก ....................................................................................................
เทากับจำนวนเงินผลประโยชนเทากับจำนวนหนี้ที่ผูเอาประกันภัยคางชำระอยูกับผูรับประโยชนหลัก ทั้งนี้ ไมเกินจำนวนเงินเอาประกัน ภั ย
ถามีจำนวนเงินเอาประกันภัยเหลืออยูบริษัทจะจายใหแกผูเอาประกันภัย
ทานมีการทำสัญญาประกันชีวติ หรืออยูร ะหวางการขอเอาประกันชีวติ เพือ่ คุม ครองสินเชือ่ ตามขอ 1 กับบริษทั นีห้ รือบริษทั อืน่ หรือไม  ไมมี  มี ดังนี้
บริษัท

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

ขณะนี้สัญญามีผลบังคับหรือไม

............................................................................. ............................................................................. .............................................................................
............................................................................. ............................................................................. .............................................................................
คำเตือนสำหรับขอ 6 คำถามนี้บริษัทถือเปนสาระสำคัญในการพิจารณารับประกันสำหรับกรมธรรมประกันชีวิต แบบคุมครองสินเชื่อชำระเบี้ยประกันภัย
ครัง้ เดียว ประเภทสามัญ หากผูเ อาประกันภัยปกปดหรือแถลงเท็จบริษทั อาจใชสทิ ธิบอกลางสัญญาและ ปฏิเสธไมจา ยเงินคาสินไหมทดแทน
ตามสัญญาประกันชีวิต

7. ทานเคยถูกปฏิเสธ เลื่อนการรับประกันภัย เพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สำหรับการขอเอาประกันภัย หรือการขอกลับคืนสูสถานะเดิม

หรือการขอตออายุของกรมธรรม จากบริษัทนี้หรือบริษัทอื่นหรือไม
 ไมเคย  เคย โปรดระบุ
ชื่อบริษัท ............................................................ สาเหตุ ................................................................................ เมื่อ ...................................................
8. ทานเคยมีสวนเกี่ยวของกับการคายาเสพติดหรือเคยตองโทษเกี่ยวกับคดียาเสพติดหรือไม ไมเคย  เคย
9. ทานเสพหรือเคยเสพยาเสพติด หรือสารเสพติดหรือไม
 ไมเสพ / ไมเคยเสพ
 เสพ / เคยเสพ
ถาเสพ/เคยเสพ โปรดระบุชนิด.......................... ปริมาณ ............ ความถี่................... ครั้ง/สัปดาห เสพมานาน.......... ป  เลิกเสพเมื่อ ...…….......
10. ทานดื่มหรือเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเปนประจำหรือไม
 ไมดื่ม / ไมเคยดื่ม
 ดื่ม / เคยดื่ม
ถาดื่ม/เคยดื่มโปรดระบุชนิด.............................. ปริมาณ ........ขวด/ครั้ง ความถี่ ........ ครั้ง/สัปดาห ดื่มมานาน ..........ป  เลิกดื่มเมื่อ ....................
11. ทานสูบหรือเคยสูบ บุหรี่ หรือยาสูบชนิดอื่นหรือไม
 ไมสูบ/ไมเคย
 เคย/เคยสูบ
ถาสูบ/เคยสูบ โปรดระบุปริมาณ ........................ มวน/วัน สูบมานาน .........................................................................ป  เลิกสูบเมื่อ ...................
12. สวนสูง ................. ซ.ม. น้ำหนัก ................... ก.ก. ในรอบ 6 เดือนที่ผานมาน้ำหนักตัวของทานเปลี่ยนแปลงหรือไม  ไมเปลีย่ น  เปลีย่ น
ถาเปลี่ยน โปรดระบุน้ำหนัก  เพิ่มขึ้น .............. ก.ก.  ลดลง................... ก.ก. สาเหตุที่น้ำหนักเปลี่ยนแปลง ……….........................................

สวนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลในครอบครัวของผูขอเอาประกันภัย
13. บิดา มารดา พี่นองรวมบิดาและ/หรือมารดา ของทานเคยไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนหรือเคยเปนโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคมะเร็ง

โรคเบาหวาน โรคไต โรคความดันโลหิตสูง การพยายามฆาตัวตายหรืออาการปวยทางจิต โรคเลือด หรือโรคไวรัสตับอักเสบ หรือไม  ไมเปน  เปน
โปรดระบุบุคคลที่เปน ...................................................................... โรค ................................................................... อายุที่เริ่มเปน ................... ป
14. สามี/ภรรยา ของทานเปนโรคเอดส (HIV) หรือไวรัสตับอักเสบหรือไม  ไมเปน  เปน กรุณาทำเครื่องหมายในชอง
 เปนโรคเอดส (HIV)  เปนโรคไวรัสตับอักเสบ

สวนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับประวัติการเจ็บปวยหรือการรักษาโรคของผูขอเอาประกันภัย
15. ทานมีสขุ ภาพทางรางกายและจิตใจสมบูรณดไี มมอี วัยวะสวนใดของรางกายพิการและ/หรือทุพพลภาพหรือไมปว ยเปนโรคเอดสหรือ ภูมคิ มุ กันบกพรอง
16.

หรือไมเปนโรครายแรงใดๆ  ใช  ไมใช (โปรดระบุรายละเอียด) .................................................................................................................
ในระหวาง 3 ปที่ผานมา ทานเคยใหแพทยตรวจหรือเขาสถานพยาบาลทำการรักษาตัว ตรวจโลหิต ความดันโลหิตปสสาวะ เอกซเรย ตรวจหัวใจ
หรือตรวจอยางอื่นหรือไม  ไมเคย  เคย ถาเคยโปรดแจงรายละเอียด
ชื่อสถานพยาบาล

ชื่อแพทย

โรค

ผลการตรวจ / รักษา

วันเดือนปที่รักษา

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

17. สำหรับผูขอเอาประกันภัย (กรณีตองการแจงรายละเอียดเพิ่มเติม)

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

สวนที่ 4 การรับรองสถานะและคำยินยอมและตกลงเพือ่ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (กฎหมาย FATCA)
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 ตกลงใหบริษทั สามารถดำเนินการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA
ก.การเปดเผยขอมูล การใหขอมูล และการแจงการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือขอมูล
ขาพเจายินยอมและตกลงใหบริษัทเปดเผยขอมูลใดๆ ที่บริษัทมีหนาที่ตองเปดเผยตอหนวยงานภาครัฐในประเทศหรือตางประเทศที่กำกับดูแล
การปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA
ขาพเจายินยอมและ ตกลงใหขอมูลเพิ่มเติมตามที่บริษัทรองขอเปนหนังสือภายในระยะเวลาที่กำหนด
ขาพเจาตกลงที่จะแจงใหบริษัททราบเกี่ยวกับกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือขอมูลใดๆ ที่ขาพเจาเคยแจงไวกับบริษัทไวกอนหนา นี้หากสถานะ
หรือขอมูลที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีความเกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่มีการเปลี ่ ยนแปลงสถานะหรือขอมูล
ข. ผลของการไมใหขอมูลในกรณีที่ขาพเจาไมใหขอมูล ขาพเจายินยอมและตกลงใหสิทธิกับบริษัทปฏิเสธการรับประกันภัย หรือหักภาษี ณ ที่จาย
จากจำนวนเงินใดๆ ทีข่ า พเจามีสิทธิไดรับตามกรมธรรมประกันภัยตามที่กำหนดไวในกฎหมาย FATCA
ในกรณีที่บริษัทจะปฏิเสธการรับประกันภัย หรือใชสิทธิหักภาษี ณ ที่จายตามกฎหมาย FATCA จากเหตุไมใหขอมูลตามกฎหมาย FATCA บริษัท
ตองสงหนังสือบอกกลาวกอนวา ใหขา พเจาแสดงเอกสารหลักฐานใดๆ หรือมีหนังสือยืนยันตอบริษทั วาขาพเจาไมมหี นาทีต่ อ งเสียภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกา
ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแตวนั ทีไ่ ดรบั หนังสือบอกกลาว ถาขาพเจาไมปฏิบตั ติ ามคำบอกกลาว บริษทั จะปฏิเสธ การรับประกันภัย หรือใชสทิ ธิหกั ภาษี
ณ ทีจ่ า ยจากจำนวนเงินใดๆ ทีข่ า พเจามีสทิ ธิไดรบั ตามกรมธรรมประกันภัยตามทีก่ ำหนดไวในกฎหมาย FATCA ก็ได ทัง้ นี้ การสงหนังสือแจงการปฏิเสธ
การรับประกันภัย หรือใชสิทธิหกั ภาษี ณ ทีจ่ า ย และการบอกกลาวดังกลาว บริษทั จะสงทาง ไปรษณียล งทะเบียนถึงขาพเจาตามทีอ่ ยูท ข่ี า พเจาแจงใหบริษทั ทราบ

สวนที่ 5 การใชสิทธิขอยกเวนภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากร
ผูขอเอาประกันภัยประสงคจะใชสิทธิขอยกเวนภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากรหรือไม
 มีความประสงค และยินยอมใหบริษัทประกันชีวิตสงและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยตอกรมสรรพากร
ตามหลักเกณฑ วิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด และหากผูขอเอาประกันภัยเปนชาวตางชาติ (Non-Thai Residence)
ซึ่งเปนผูมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากร โปรดระบุเลขประจำตัวผูเสียภาษีที่ไดรับจากกรมสรรพากร
เลขที่ ...................................................
ไมมีความประสงค

สวนที่ 6 ขอความยืนยันถอยแถลงหรือคำตอบในใบคำขอเอาประกันชีวิตของผูขอเอาประกันภัย
การใหถอยคำ การมอบอำนาจ และการใหความยินยอม
1. ขาพเจาขอยืนยันวาคำตอบทุกขอในใบคำขอเอาประกันชีวติ นี้ รวมถึงถอยแถลงทีไ่ ดตอบกับแพทยผตู รวจสุขภาพเปนความจริงทุกประการ ซึง่ ขาพเจา
เขาใจดีวา หากขาพเจาไมแถลงขอความจริง บริษัทอาจจะปฏิเสธการรับประกันภัยและปฏิเสธการจายเงินตามกรมธรรม
2. ขาพเจายินยอมใหแพทยหรือบริษัทประกันภัยอื่น หรือสถานพยาบาล ซึ่งมีประวัติสุขภาพของขาพเจาที่ผานมาหรือจะมีขึ้นตอไปในอนาคตเปดเผย
ขอเท็จจริงใหแกบริษัท หรือผูแทนของบริษัท เพื่อการขอเอาประกันภัยหรือการจายเงินตามกรมธรรมได
3. ขาพเจายินยอมใหบริษัทจัดเก็บ ใช และเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและขอมูลของขาพเจาตอบริษัทประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยตอหรือ
หนวยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือบุคลากรทางการแพทย เพื่อการขอเอาประกันภัยหรือการจายเงินตามกรมธรรม หรือประโยชนทางการแพทยได
4. ผูขอเอาประกันภัยยินยอมใหบริษัทจัดเก็บ ใช และเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและขอมูลของผูขอเอาประกันภัยตอสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชนในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
เขียนที่ .................................................................................................................................. วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. ……...........
1. หากผูเ อาประกันภัยยังไมไดทำสัญญาการกูย มื เงินกับสถาบันการเงิน ผูเ อาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรมนไ้ี ดภายใน 30 วันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั
กรมธรรมจากบริษัท และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยหลังจากหักคาตรวจสุขภาพตามที่จายจริงและคาใชจายของบริษัท ฉบับละ 500 บาท
2. หากกรมธรรมยงั มีผลบังคับ ผูเ อาประกันภัยสามารถใชสทิ ธิเวนคืนกรมธรรมได โดยไดรบั ความยินยอมจากสถาบันการเงินซึง่ เปนผูร บั ประโยชนหลัก
ที่ใหสินเชื่อ หรือเมื่อผูเอาประกันภัยไดชำระหนี้สินที่มีอยูกับสถาบันการเงินซึ่งเปนผูรับประโยชนหลักหมดแลว
3. วันทีเ่ ริม่ ตนความคุม ครองซึง่ เปนวันเดียวกับวันทีผ่ เู อาประกันภัยประสงคจะใหบริษทั เริม่ ตนใหความคุม ครองซึง่ ระบุไวในใบคำขอเอาประกันภัย
หรือวันทีร่ ะบุไวในกรณีทม่ี กี ารขอแกไขวันเริม่ ตนความคุม ครอง หรือวันทีบ่ ริษทั หรือตัวแทนประกันชีวติ ของบริษทั ไดรบั ขอเสนอการรับประกันภัยใหม
(counter offer) แลวแตวันใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
4. กอนลงลายมือชื่อใหทานกรุณาตรวจสอบความถูกตองของคำตอบทุกขออีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสมบูรณของสัญญาประกันภัย

(ลงชือ่ ) ................................................................
( ................................................................ )
พนักงานบริษทั ประกันชีวติ

(ลงชือ่ ) ................................................................
( ................................................................ )
ผูข อเอาประกันภัย

