คําเตือ น ของสํ านั กงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ ม การประกอบธุ รกิจประกัน ภัย
ผู้เ อาประกัน ชี วิ ต จงตอบคํา ถามแบบสอบถามตามความเป็ นจริ งทุ ก ข้อ การปกปิ ด
ข้อเท็จ จริ งใดๆ อาจจะเป็ นเหตุให้บริ ษทั ผูร้ ับ ประกันชี วิต ปฏิ เสธไม่จ่ ายเงิ นค่าสิ นไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 865

แบบฟอร์ มขอเปลีย นแปลง ยกเลิก หรือขอเอาประกันภัยสัญญาเพิม เติม
ชือ-สกุล ผูเ้ อาประกันภัย...................................................................................................... สัญญาประกันภัยเลขที................................................................................................................................
อาชีพประจํา........................................................................................................................ ลักษณะงาน................................................................................................................................................
เกิดวันที.......................เดือน.............................................พ.ศ.......................อายุ............ปี ทีอยู.่ ...........................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
อีเมล (โปรดระบุเป็ นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ เท่ านั)น)
บริ ษทั ฯ จะบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ และ/หรื อ อีเมลดังกล่าวเพือใช้ในการติดต่อและแจ้งสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ จนกว่าท่านจะมีการเปลียนแปลงมายังบริ ษทั ฯ โปรดระบุความประสงค์ของท่าน
 บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ และ/หรื อ อีเมลสําหรับทุกสัญญาประกันภัยของท่าน

 บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ และ/หรื อ อีเมลเฉพาะเลขทีสญ
ั ญาประกันภัยทีระบุขา้ งต้น

ทั7งนี7 หากท่านไม่ระบุ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ บนั ทึกหมายเลขโทรศัพท์ และ/หรื อ อีเมลดังกล่าวสําหรับทุกสัญญาประกันภัยของท่าน และขอสงวนสิ ทธิ การแจ้งข้อมูลผ่านหมายเลขโทรศัพท์เพียง
1 หมายเลข และ/หรื อ อีเมล 1 บัญชีเท่านั7น
1 การขอเอาประกันภัยสั ญญาเพิม เติม /เปลีย นแปลงผลประโยชน์ สัญญาเพิม เติม
1.1 กรณีขอเอาประกันภัยเพิม เติม
แบบสั ญญาเพิม เติม
จํานวนเงินเอาประกันภัย

ชือผู้ชําระเบีย) ประกันภัย*

ความสั มพันธ์ *

* เฉพาะกรณี ผเู ้ อาประกันภัยเป็ นผูเ้ ยาว์และเป็ นการซื7อสัญญาเพิมเติมผลประโยชน์ผูช้ าํ ระเบี7ยประกันภัยเท่านั7น
โปรดระบุความสัมพันธ์ของผูช้ าํ ระเบี7ยประกันภัยกับผูเ้ อาประกันภัยลงในตารางข้างต้น พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผูช้ าํ ระเบี7ยประกันภัยด้วย
1.2 กรณีเปลีย นแปลงผลประโยชน์ ของสั ญญาเพิม เติมทีม อี ยู่
แบบสั ญญาเพิม เติม
ผลประโยชน์ เดิม
เปลีย นแปลงเป็ น

2 นับตั7งแต่บริ ษทั ออกกรมธรรม์ ผูเ้ อาประกันภัย  ไม่เคย  เคย ขอเอาประกันชีวิต/ประกันอุบตั ิเหตุ/ประกันสุ ขภาพ (ถ้าเคยโปรดแจ้งรายละเอียดด้านล่าง)
การประกันภัยเพิม เติม
บริษัทผู้รับประกันภัย
เลขทีส ั ญญาประกันภัย
แบบ/ผลประโยชน์
จํานวนเงินเอาประกันภัย

ผูเ้ อาประกันภัยเคยถูกปฏิเสธ ถูกเลือนรับประกันภัย หรื อรับประกันภัยโดยมีเงือนไขพิเศษ จากบริ ษทั นี7หรื อจากบริ ษทั อืนบ้างหรื อไม่  ไม่เคย  เคย
ถ้าเคย โปรดแจ้งรายละเอียด......................................................................................................................................................................................................................................................
 สมบูรณ์  ไม่สมบูรณ์ เนืองจาก..........................................................................................................................
3 สุ ขภาพของผูเ้ อาประกันภัยในปัจจุบนั เป็ นอย่างไร
ร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัยมีส่วนใดทีไม่สมประกอบบ้างหรื อไม่  ไม่มี  มี (ถ้ามี โปรดแจ้งรายละเอียด...........................................................................................................)
นับตั7งแต่บริ ษทั ออกกรมธรรม์ ผูเ้ อาประกันภัย
 ไม่เคย  เคยเจ็บป่ วย (ถ้าเคย โปรดแจ้งรายละเอียดด้านล่าง)
สถานพยาบาลทีไ ปรับการรักษา
ชือ-นามสกุลแพทย์ ผ้ ูทาํ การตรวจรักษา
โรคทีร ักษา
วันเดือนปี ทีร ักษา

4 โปรดแจ้งสัดส่วนร่ างกาย ส่วนสูง.............................................................................................. ซ.ม. นํ7าหนัก............................................................................................................ ก.ก.
5 การขอยกเลิกสั ญญาเพิม เติม
ระบุสญ
ั ญาเพิมเติมทีตอ้ งการยกเลิก...........................................................................................................................................................................................................................................

โปรดพลิกด้านหลัง

6 การแจ้ งความประสงค์ ในการใช้ สิทธิขอยกเว้ นภาษีเงินได้ ตามกฎหมายว่ าด้ วยภาษีอากร
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ ใช้สิทธิ ขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และยินยอมให้บริ ษทั เมืองไทยประกันชี วิต จํากัด (มหาชน) นําส่ งและเปิ ดเผย

ข้อมูลเกียวกับเบี7ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการทีกรมสรรพากรกําหนด
 ทุกสัญญาประกันภัยทีสามารถใช้สิทธิ ลดหย่อนภาษี ซึ งได้ทาํ ไว้กบั บริ ษทั ฯ
 เฉพาะสัญญาประกันภัยเลขที ...................................................................................................................................................................................
(ทั7งนี7 บริ ษทั ฯ จะถือว่าสัญญาประกันภัยทีท่านไม่ได้ระบุน7 นั ท่านไม่มีความประสงค์จะใช้สิทธิ ขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร)
หากผูเ้ อาประกันภัยเป็ นชาวต่ างชาติ (Non-Thai Resident) ซึ งเป็ นผูม้ ีหน้าทีตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร โปรดระบุเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี
ทีได้รับจากกรมสรรพากร เลขที …………………………………………………...................................…
 ข้าพเจ้าไม่ มีความประสงค์ ใช้สิทธิ ขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรทุกสัญญาประกันภัย
(โปรดแนบสํ าเนาบัตรประชาชน พร้ อมลงนามรับรองสํ าเนาถูกต้ อง)

ข้า พเจ้า ขอรั บรองว่า ถ้อ ยแถลงที ปรากฎในแบบฟอร์ ม ขอเปลี ย นแปลง ยกเลิ ก หรื อขอเอาประกันภัยสัญญาเพิม เติ มนี7 เป็ นความจริ ง โดยถื อ เป็ นมู ลฐานและสาระสําคัญที บริ ษทั ฯ
จะนําไปพิจารณารับประกันภัย ทั7งนี7 ข้าพเจ้าทราบดีวา่ คําขอนี7จะมีผลโดยสมบูรณ์ต่อเมือบริ ษทั ฯเห็นชอบ และ/หรื อ อนุมตั ิแล้วเท่านั7น
อนึง ข้าพเจ้ายินยอมให้แพทย์หรื อโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลใดๆ ทีเคยทําการตรวจรักษาสุ ขภาพ หรื อจะได้ทาํ การตรวจรักษาสุ ขภาพต่อไปในอนาคต เปิ ดเผยประวัติ หรื อรายละเอียด
ต่างๆ เกียวกับสุ ขภาพหรื อการตรวจรักษาสุ ขภาพของข้าพเจ้า (ผูเ้ อาประกันภัย) ให้กบั บริ ษทั ฯ หรื อผูแ้ ทนของบริ ษทั ฯ ทราบได้โดยละเอียดทุกประการ
สถานทีลงนาม.................................................................................................................................วันที...........................................เดือน...........................................................พ.ศ..............................

ลงนาม .......................................................................................
(.....................................................................................)
ผูเ้ อาประกันภัย / ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม / ผูป้ กครองทีชอบด้วยกฎหมายของผูเ้ อาประกันภัย / สมาชิกผูเ้ อาประกันภัย
ลงชือ ...............................................................................
(..............................................................................)
พยาน / ตัวแทนประกันชีวิต / นายหน้าประกันชีวิต

ประทับ
ตราบริษทั

ลงชือ ............................................................................
(.............................................................................)
พยาน / กรรมการหรื อหุ น้ ส่วนผูจ้ ดั การผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันสมาชิกผูเ้ อาประกันภัย (นิติบุคคล) หรื อผูร้ ับมอบอํานาจ

หมายเหตุ: 1. กรณี ลงนามโดยใช้วิธีพิมพ์ลายนิ7วหัวแม่มือ ต้องมีพยานลงนามรับรองให้ครบถ้วนทั7ง 2 ท่าน
2. กรณี นิติบุคคล ขอให้ประทับตราบริ ษทั ในส่วนของกรรมการหรื อหุ น้ ส่วนผูจ้ ดั การผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันสมาชิกผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับมอบอํานาจ
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