คาเตือน ของส านั กงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย
ผู้เ อาประกัน ชี วิ ต จงตอบค าถามแบบสอบถามตามความเป็ นจริ งทุ ก ข้อ การปกปิ ด
ข้อ เท็จจริ ง ใดๆ อาจจะเป็ นเหตุให้บริ ษทั ผูร้ ับประกันชี วิต ปฏิ เ สธไม่จ่ายเงิ นค่าสิ นไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 865

แบบฟอร์ มขอเปลีย่ นแปลง ยกเลิก หรือขอเอาประกันภัยสัญญาเพิม่ เติม
ชื่อ-สกุล ผูเ้ อาประกันภัย...................................................................................................... สัญญาประกันภัยเลขที่................................................................................................................................
อาชีพประจา........................................................................................................................ ลักษณะงาน................................................................................................................................................
เกิดวันที่.......................เดือน.............................................พ.ศ.......................อายุ............ปี ที่อยู.่ ...........................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ แจ้งข้อมูลผ่านหมายเลขโทรศัพท์เพียง 1 หมายเลขเท่านั้น).............................................................................................................................................
บริ ษทั ฯ จะบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ดงั กล่าวเพื่อใช้ในการติดต่อและแจ้งสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ จนกว่าท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงมายังบริ ษทั ฯ โปรดระบุความประสงค์ของท่าน
 บันทึกหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะเลขที่สญ
ั ญาประกันภัยที่ระบุขา้ งต้น

 บันทึกหมายเลขโทรศัพท์สาหรับทุกสัญญาประกันภัยของท่าน

ทั้งนี้ หากท่านไม่ระบุ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ บนั ทึกหมายเลขโทรศัพท์ดงั กล่าวสาหรับทุกสัญญาประกันภัยของท่าน
1 การขอเอาประกันภัยสั ญญาเพิม่ เติม /เปลีย่ นแปลงผลประโยชน์ สัญญาเพิม่ เติม
1.1 กรณีขอเอาประกันภัยเพิม่ เติม
แบบสั ญญาเพิม่ เติม
จานวนเงินเอาประกันภัย

ชื่อผู้ชาระเบีย้ ประกันภัย*

ความสั มพันธ์ *

* เฉพาะกรณี ผเู ้ อาประกันภัยเป็ นผูเ้ ยาว์และเป็ นการซื้อสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผชู ้ าระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น
โปรดระบุความสัมพันธ์ของผูช้ าระเบี้ยประกันภัยกับผูเ้ อาประกันภัยลงในตารางข้างต้น พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูช้ าระเบี้ยประกันภัยด้วย
1.2 กรณีเปลีย่ นแปลงผลประโยชน์ ของสั ญญาเพิม่ เติมทีม่ อี ยู่
แบบสั ญญาเพิม่ เติม
ผลประโยชน์ เดิม
เปลีย่ นแปลงเป็ น

2 นับตั้งแต่บริ ษทั ออกกรมธรรม์ ผูเ้ อาประกันภัย  ไม่เคย  เคย ขอเอาประกันชีวิต/ประกันอุบตั ิเหตุ/ประกันสุ ขภาพ (ถ้าเคยโปรดแจ้งรายละเอียดด้านล่าง)
การประกันภัยเพิม่ เติม
บริษัทผู้รับประกันภัย
เลขทีส่ ั ญญาประกันภัย
แบบ/ผลประโยชน์
จานวนเงินเอาประกันภัย

ผูเ้ อาประกันภัยเคยถูกปฏิเสธ ถูกเลื่อนรับประกันภัย หรื อรับประกันภัยโดยมีเงื่อนไขพิเศษ จากบริ ษทั นี้หรื อจากบริ ษทั อื่นบ้างหรื อไม่  ไม่เคย  เคย
ถ้าเคย โปรดแจ้งรายละเอียด
.................................................................................................................................................................................................................................................................
 สมบูรณ์  ไม่สมบูรณ์ เนื่องจาก..........................................................................................................................
3 สุ ขภาพของผูเ้ อาประกันภัยในปัจจุบนั เป็ นอย่างไร
ร่ างกายของผูเ้ อาประกันภัยมีส่วนใดที่ไม่สมประกอบบ้างหรื อไม่  ไม่มี  มี (ถ้ามี โปรดแจ้งรายละเอียด...........................................................................................................)
นับตั้งแต่บริ ษทั ออกกรมธรรม์ ผูเ้ อาประกันภัย
 ไม่เคย  เคยเจ็บป่ วย (ถ้าเคย โปรดแจ้งรายละเอียดด้านล่าง)
สถานพยาบาลทีไ่ ปรับการรักษา
ชื่อ-นามสกุลแพทย์ ผ้ ูทาการตรวจรักษา
โรคทีร่ ักษา
วันเดือนปี ทีร่ ักษา

4 โปรดแจ้งสัดส่วนร่ างกาย ส่วนสูง.............................................................................................. ซ.ม. น้ าหนัก............................................................................................................ ก.ก.
5 การขอยกเลิกสั ญญาเพิม่ เติม
ระบุสญ
ั ญาเพิ่มเติมที่ตอ้ งการยกเลิก.............................................................................................................................................................................................................................................

โปรดพลิกด้านหลัง

6 การใช้ สิทธิขอยกเว้ นภาษีเงินได้ ตามกฎหมายว่ าด้ วยภาษีอากร
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ จะใช้สิทธิ ขอยกเว้นภาษี เงิ นได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษี อากร และยิ นยอมให้ บมจ. เมื องไทยประกันชี วิ ต ส่ งและเปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ ยวกับเบี้ ยประกันภัย
ต่อกรมสรรพากรตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกาหนด
 ทุ กสัญญาประกันภัยที่ สามารถใช้สิทธิ ลดหย่อนภาษี ซึ่ งได้ทาไว้กบั บริ ษทั ฯ
 เฉพาะสัญญาประกันภัยเลขที่ ...................................................................................................................................................................................................................................
หากผูเ้ อาประกันภัยเป็ นชาวต่ างชาติ (Non-Thai Residence) ซึ่ งเป็ นผูม้ ีหน้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร โปรดระบุเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีที่ได้รับจาก
กรมสรรพากร เลขที่ …………...........……………………………………….......................
ข้าพเจ้าไม่ มีความประสงค์ จะใช้สิทธิ ขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร
 ทุ ก สัญ ญาประกันภัย ที่ ทาไว้กับ บริ ษ ัทฯ
 เฉพาะสัญ ญาประกันภัย เลขที่ ......................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
1. โปรดแนบสาเนาบัตรประชาชน พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
2. บริษัทฯ จะบันทึกข้ อมูลดังกล่ าวจนกว่ าท่ านจะมีการแจ้ งเปลีย่ นแปลงมายังบริษัทฯ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ถ้อยแถลงที่ปรากฎในแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรื อขอเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมนี้ เป็ นความจริ ง โดยถือเป็ นมูลฐานและสาระสาคัญที่บริ ษทั ฯ จะนาไป
พิจารณารับประกันภัย ทั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบดีวา่ คาขอนี้จะมีผลโดยสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษทั ฯเห็นชอบ และ/หรื อ อนุมตั ิแล้วเท่านั้น
อนึ่ง ข้าพเจ้ายินยอมให้แพทย์หรื อโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลใดๆ ที่เคยทาการตรวจรักษาสุ ขภาพ หรื อจะได้ทาการตรวจรักษาสุ ขภาพต่อไปในอนาคต เปิ ดเผยประวัติหรื อรายละเอียด
ต่างๆ เกี่ยวกับสุ ขภาพหรื อการตรวจรักษาสุ ขภาพของข้าพเจ้า (ผูเ้ อาประกันภัย) ให้กบั บริ ษทั ฯ หรื อผูแ้ ทนของบริ ษทั ฯ ทราบได้โดยละเอียดทุกประการ
สถานที่ลงนาม.................................................................................................................................วันที่...........................................เดือน...........................................................พ.ศ..............................
ลงนาม .......................................................................................
(.....................................................................................)
ผูเ้ อาประกันภัย / ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม / ผูป้ กครองที่ชอบด้วยกฎหมายของผูเ้ อาประกันภัย / สมาชิกผูเ้ อาประกันภัย
ลงชื่อ ...............................................................................
(..............................................................................)
พยาน / ตัวแทนประกันชีวิต / นายหน้าประกันชีวิต

ประทับ
ตราบริษทั

ลงชื่อ ............................................................................
(.............................................................................)
พยาน / กรรมการหรื อหุ น้ ส่วนผูจ้ ดั การผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันสมาชิกผูเ้ อาประกันภัย (นิติบุคคล) หรื อผูร้ ับมอบอานาจ

หมายเหตุ: 1. กรณี ลงนามโดยใช้วิธีพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือ ต้องมีพยานลงนามรับรองให้ครบถ้วนทั้ง 2 ท่าน
2. กรณี นิติบุคคล ขอให้ประทับตราบริ ษทั ในส่วนของกรรมการหรื อหุ น้ ส่วนผูจ้ ดั การผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันสมาชิกผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับมอบอานาจ
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