
 

 
ใบคำขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญและอุตสาหกรรม (ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างละเอียด) 

 
ช่ือบริษัท.............................................................................................................................................................................................. 
ที่ตั้งทำการ........................................................................................................................................................................................... 
ใบคำขอเอาประกันชีวิตประเภท.......................................................................................................................................................... 
คำเตือน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย ต้องตอบคำถามตามความเป็นจริงทุก
ข้อการปกปิดข้อเท็จจริงใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันชีวิตปฏิเสธไม่จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันชีวิต ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามมาตรา 865 
ช่ือตัวแทน/นายหน้า ……………………………………..ผู้บริหาร/นายหนา้......................................ใบอนุญาตเลขท่ี …………………..                   
รหัสตัวแทน ………………. ช่ือหน่วย ………….. รหสัหน่วย ………………. สาขา …………ช่องทางการจัดจำหน่าย……..............….. 
ใบคำขอเอาประกันชีวิตเลขท่ี …………………………………………..  กรมธรรม์ประกันภยัเลขท่ี ………………………….………… 
การสมคัรทำประกันชีวิตแบบ  
☐  แบบไม่ตรวจสุขภาพ         
☐  แบบตรวจสุขภาพ 
 
ส่วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอเอาประกันภัย และรายละเอียดการขอเอาประกันภัย 
1. ช่ือและนามสกลุของผู้ขอเอาประกนัภัย         ช่ือและนามสกลุเดมิ …………………………………...................………………….        

ช่ือและนามสกลุของผู้ขอเอาประกนัภัย (ภาษาอังกฤษ) …………………….................................................................................. 
เพศ   ❑ ชาย   ❑ หญิง    สัญชาติ ………………….……...    (กรณถีือสัญชาติ มากกว่า 1 สัญชาติ กรุณาระบุ …………….....) 
สถานภาพ   ❑ โสด    ❑ สมรส   ❑ หม้าย  ❑ หย่า     
อายุ ……..... ปี เกิดวันท่ี ………...  เดือน ………………..…………. พ.ศ. ……………..    เกิดที่ประเทศ……………...................  
เอกสารที่ใช้แสดง    ☐  บัตรประจำตัวประชาชน  ☐ หนังสือเดนิทาง (Passport)   ☐ ทะเบียนบ้าน  ☐  อื่นๆ โปรดระบุ ............ 

                                 เลขประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางเลขท่ี ………………...…... วันหมดอายุ ...................................... 
ภรรยา/สามี ช่ือ ………………………………….….............………นามสกลุ …………………………………..................……..     

 
2. ที่อยู่และที่ทำงาน 
    ก. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  
        เลขท่ี............. หมู่บ้าน/อาคาร........................................... หมู่ที่......... ตรอก/ซอย......................................... 
        ถนน................. แขวง/ตำบล............................ เขต/อำเภอ.......................... จังหวัด........................ รหัสไปรษณีย์.................. 
        ประเทศ.................. โทรศพัท์บ้าน.............................. โทรศพัท์มือถือ............................ อีเมล์...............................................          
    ข. ที่อยู่ปัจจุบัน  ❑  เหมือนที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน 
        เลขท่ี.................. หมู่บ้าน/อาคาร......................................... หมู่ที่............. ตรอก/ซอย.......................... ถนน.......................... 
        แขวง/ตำบล............................ เขต/อำเภอ.......................... จังหวัด........................ รหสัไปรษณีย์.............. ประเทศ................. 
        โทรศัพท์บ้าน...................................... โทรศัพท์มือถือ........................................... อีเมล์.......................................................... 
    ค.  สถานท่ีทำงาน  ❑  เหมือนที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน  ❑  เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน   
        อาคาร.......................................... เลขท่ี.................. หมู่ที่............... ตรอก/ซอย.........................ถนน ...............................  
        แขวง/ตำบล ................................. เขต/อำเภอ ........................................ จังหวัด............................ รหัสไปรษณีย์ ................. 
 ประเทศ.............................. โทรศพัท์ ................................ อีเมล์......................................... 
    ง.  สถานท่ีสะดวกในการติดต่อ ❑  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน        ❑  ที่อยู่ปัจจุบัน      ❑  สถานท่ีทำงาน       
    (option)  
     (จ. เมื่อบริษัทได้ตกลงรับประกนัภัยแล้ว ท่านต้องการให้จดัส่งกรมธรรมป์ระกันภัยในรูปแบบใด (กรุณาเลือกเพียงข้อใดข้อหนึ่ง) 
       ❑ แบบรูปเล่มและกระดาษ       ❑ แบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดส่งตามอีเมล (e-mail) ที่ให้ไว้กับบริษัท 

     ฉ. ท่านต้องการให้จัดส่งใบเสร็จรับเงิน และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัย (*ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะเอกสารบางประเภท
ที่บริษัทสามารถออกเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เท่าน้ัน*) ในรูปแบบใด (กรุณาเลือกเพียงข้อใดข้อหนึ่ง) 
       ❑ แบบรูปเล่มและกระดาษ      ❑ แบบอิเล็กทรอนิกส์   โดยจัดส่งตามอีเมล (e-mail) ที่ให้ไวก้ับบริษัท 
    หมายเหตุ : สำหรับข้อ จ. และ ฉ. หากไม่ได้ระบุวิธีการจดัส่ง หรอืบริษัทไม่สามารถจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ บริษัทจะจดัส่งกรมธรรม์
ประกันภัย ใบเสรจ็รับเงิน และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรมป์ระกันภัยให้ท่านในแบบรปูเล่มและกระดาษ โดยจดัส่งเอกสารให้
ท่านทางไปรษณีย์)         



 

3. อาชีพประจำ ……...........................................  ตำแหน่ง ……………………………………  ลักษณะงานท่ีทำ ………………..…   
    ลักษณะธุรกิจ …………………………………………………………………………………  รายได้ต่อปี …………………….... บาท 
    อาชีพอ่ืนๆ (ถ้ามี) ……..................................... ตำแหน่ง ………………………  ลักษณะงานท่ีทำ …………………………………  
    ลักษณะธุรกิจ …………………………………………………………………………………  รายได้ต่อปี ………………………. บาท 
    ท่านใช้รถจักรยานยนต์ในการทำงานหรือไม่        ☐ ไม่ใช้ ☐ ใช้ 
4. รายละเอียดการขอเอาประกันภัย  
    ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องกรอกรายละเอียดแบบประกันภัยที่ต้องการ โดยรายละเอียดมีดังนี้ 
     ขื่อแบบสัญญาประกันภัย............................................... ระยะเวลาเอาประกันภัย.......... ปี  ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย........... ปี 
     ชนิด       ❑ มีเงินปันผล     ❑ ไม่มีเงินปันผล 
     งวดการชำระเบี้ยประกันภัย   ❑ รายปี    ❑ ราย 6 เดือน    ❑ ราย 3 เดือน    ❑ รายเดือน  ❑ ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดยีว 

 
ถ้ามีเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยเป็นเงินปันผล/เงินคืนตามสญัญา เลือก 
❑ เช็คขีดคร่อม ❑ โอนเข้าบญัชีธนาคารอัตโนมตัิ ช่ือบัญชี …................. เลขท่ีบัญชี …................. ธนาคาร …................. สาขา .................... 
(option) (❑ ขอรับเป็นเงินสด ❑ นำไปชำระเบี้ยประกันภัย  ❑ คงไว้กับบริษัทเพื่อการสะสม) 
ถ้ามีเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยเป็นเงินครบกำหนดสญัญา/เงินค่าสินไหมทดแทน (ยกเว้นกรณสีินไหมมรณกรรม) /เงินอ่ืน เลือก 
❑ เช็คขีดคร่อม ❑  โอนเข้าบญัชีธนาคารอัตโนมัติ ช่ือบัญชี …................. เลขท่ีบัญชี …................. ธนาคาร …................. สาขา .................... 
(option) (❑ ขอรับเป็นเงินสด)  
หากไม่เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้น ให้ถือว่าประสงค์จะให้โอนเข้าบญัชีธนาคารอัตโนมัติ กรณุากรอกข้อความตามข้อ ๕. 
    ข้อกำหนดและเง่ือนไข  

(ก) กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ ข้าพเจ้ารับทราบว่าเมื่อผู้เอาประกันภัยบรรลุนิติภาวะแล้วแต่ยังไม่มีการแจ้งเปลี่ยนบัญชีธนาคารให้เป็นชื่อของผู้เอา
ประกันภัย บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์เป็นเช็คขีดคร่อมให้แก่ผู้เอาประกันภัยดังกล่าว   

(ข) กรณีท่ีบริษัทไม่สามารถนำเงินเข้าบัญชีธนาคารข้างต้นได้ ข้าพเจ้ายินดีรับเป็นเช็คขีดคร่อม  
 

สัญญาประกันภัย จำนวนเงินเอาประกนัภัย (บาท) เบ้ียประกันภัย (บาท) 
สัญญาประกันชีวิต   
สัญญาเพิ่มเติม   

   
   

               เบ้ียประกันภัยรวม  

5. (option คำถามในข้อนี้ ใช้ในกรณีบริษัทให้เลือกโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคาร แต่หากใหโ้อนเข้าบัญชีธนาคารกรณีเดียว    
ไม่ต้องถามคำถามนี้ ให้ไปใช้ตามคำถามในข้อ 4.)  
(กรณีขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ประสงค์ให้โอนเข้าบัญชีธนาคาร เป็น (กรุณาเลอืก
ข้อใดข้อหนึ่ง) 

       ☐ บัญชีพร้อมเพย์ที่สมัครโดยใช้เลขที่บัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยตามที่ระบุในข้อ ๑. หรือบัญชีพร้อมเพย์ที่สมัครโดยใช้เลขที่     
บัตรประชาชนของผู้ชำระเบี้ยประกันภัยตามที่ระบุในข้อ ๖. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ 

       ☐ บัญชีธนาคาร  ช่ือบัญชี ………………….... เลขท่ีบัญชี ……................ ธนาคาร ………............. สาขา ........................... 
    ข้อกำหนดและเงื่อนไข  

(ก) กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ ข้าพเจ้ารับทราบว่าเมื่อผู้เอาประกันภัยบรรลุนิติภาวะแล้วแต่ยังไม่มีการแจ้งเปลี่ยนบัญชีธนาคารให้เป็นชื่อของผู้เอา
ประกันภัย บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์เป็นเช็คขีดคร่อม ให้แก่ผู้เอาประกันภัยดังกล่าว   

(ข) กรณีท่ีบริษัทไม่สามารถนำเงินเข้าบัญชีธนาคารข้างต้นได้ ข้าพเจ้ายินดีรับเป็นเช็คขีดคร่อม  
(ค) ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารที่ข้าพเจ้าแจ้งความจำนงขอรับบริการข้างต้น เปิดเผยหรือให้ข้อมูลเลขที่บัญชีและชื่อบัญชีของข้าพเจ้ากับบ ริษัท 

………………………… เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของบัญชีพร้อมเพย์) 
 

6. รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเบี้ยประกันภัยในการขอเอาประกันภัย 
• จำนวนเงินท่ีชำระพร้อมใบคำขอฯ น้ี …………………………………… บาท 
• ชำระเป็น (Option ให้แต่ละบริษัทพิจารณาเอง) 

           (☐ โอนเข้าบัญชีธนาคารบริษัท ช่ือบัญชี ….................  เลขท่ีบัญช ี...................  ธนาคาร ….................  สาขา.................... 

☐ เช็ค 



 

☐ เงินสด 
☐ หักบัญชีธนาคาร ด้วยบัญชีล่าสุดที่ได้แจ้งต่อบริษัทฯ ธนาคาร.......................................................... 
☐ ชำระด้วยตนเอง ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร / เคาน์เตอร์เซอร์วิส / เอ ที เอ็ม 
☐ บัตรเครดิต................... ชนิด.................... ออกโดย................. หมายเลขบัตรเครดิต..............วันท่ีบัตรหมดอายุ.............. 

  ส่วนที่พิมพ์เพ่ิมกรณีที่ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต 
     (ตัวอย่าง เช่น ข้าพเจ้า          ผู้ถือบัตรเครติดหมายเลข          ยินยอมให้บริษัทเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยของข้าพเจ้า (ระบุช่ือ    

ผู้ขอเอาประกันภัย)        เป็นราย       จากบัตรเครดิตหมายเลขดังกล่าวจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือเมื่อบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยจากบัตรเครดิตหมายเลขดังกล่าวได้)   

☐ อื่นๆ โปรดระบุ..................)  
• ใบรับเงินช่ัวคราว / เอกสารแสดงการรับเงิน เลขท่ี ………………………………… 
คำเตือน หากมีการชำระเงินสำหรับเบี้ยประกันภัยงวดแรก ผู้ขอเอาประกันภัยต้องได้รับใบรับเงินชั่วคราว/เอกสารแสดงการรับเงินตามเลขที่ท่ีระบุ
ข้างต้น สำหรับการชำระเงินสำหรับเบี้ยประกันภัยงวดถัดไป ผู้ขอเอาประกันภัยต้องได้รับใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัย/เอกสารแสดงการรับเงินจาก
บริษัท 

 

ขอ้มลูผูช้  ำระเบีย้ประกนัภยักรณีมิใช่ผูข้อเอำประกนัภยั 

ชื่อและนำมสกลุ............................................................ อำย ุ....... ปี ควำมสมัพนัธ.์..................................  
ชือ่และนามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  ................................................................................................... 
(Option ใชส้ำหรับกรณีทำสัญญาเพ่ิมเติมคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันภัย)  

(เอกสารที่ใช้แสดง  ☐  บัตรประจำตัวประชาชน  ☐ หนังสือเดินทาง (Passport)   ☐ ทะเบียนบ้าน  ☐  อื่นๆ โปรดระบุ ............ 
                                 เลขประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางเลขท่ี …...………………... วันหมดอายุ ...................................... 

ที่อยู่ของผู้ชำระเบี้ยประกันภยัที่ตดิต่อได้   ❑ เหมือนที่อยู่ตามทะเบียนบ้านผู้ขอเอาประกันภยั   ❑ เหมือนที่อยู่ปัจจุบันผู้ขอเอา
ประกันภัย ❑ ที่อยู่อื่น โปรดระบ ุเลขท่ี............ หมู่บ้าน/อาคาร................................. หมู่ที่............. ตรอก/ซอย................................... ถนน
...................... แขวง/ตำบล..................... เขต/อำเภอ.......................... จังหวัด........................ รหสัไปรษณีย์................. ประเทศ.................. 
โทรศัพท์บ้าน............................... โทรศัพท์มือถือ............................ อีเมล.................................)  
 

7. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับประโยชน์ (ถ้ามิได้ระบุส่วนแบ่งของผู้รับประโยชน์ ให้ถือว่าแบ่งผลประโยชนเ์ท่าๆ กัน)   

ช่ือและนามสกลุ 
ผู้รับประโยชน ์

เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง 
/เอกสารที่หน่วยงานของรัฐออกให้ 

อาย ุ ความสัมพันธ์ ที่อยู่  ร้อยละของ    
ผลประโยชน์ 

      
      
      

 

8. ท่านมีประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพ หรือประกันอุบัติเหตุ หรือกำลังขอเอาประกันภัยดังกล่าวไว้กับบริษัทน้ีหรือบริษัทอ่ืนหรือไม่ 
❑  ไม่ม ี  ❑  มี ถ้ามีโปรดระบุรายละเอียดในตารางด้านล่าง      

จ ำนวนเงนิเอำประกนัภยัแต่ละบรษิทั (บำท) 

บริษทั ชวีติ โรครำ้ยแรง อบุตัิเหตุ เงนิชดเชยรำยวนั ขณะนี้สญัญำมผีลบงัคบั

หรือไม่ 

      
      
      

*กรณีที่มีกรมธรรม์มากกว่าตารางด้านบน โปรดระบเุพิ่มในข้อ 21* 
 
 
 
 



 

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธ เลื่อนการรับประกันภัย เพิ่มอตัราเบี้ยประกันภยั เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สำหรับการขอเอาประกันภัยหรือการขอกลบัคืนสู่
สถานะเดิม หรือการขอต่ออายุของกรมธรรม์ จากบริษัทนี้หรือบริษทัอ่ืนบ้างหรือไม่     
❑  ไม่เคย      ❑  เคย    ถ้าเคยโปรดระบรุายละเอียด  

บริษัท สาเหต ุ เมื่อใด 
   
   

*กรณีที่มีกรมธรรม์มากกว่าตารางด้านบน โปรดระบเุพิ่มในข้อ 21* 
10.ท่านเสพ หรือเคยเสพยาเสพตดิ หรือสารเสพติด หรือไม่  
   ☐  ไม่เสพ/ไมเ่คยเสพ 
   ☐  เสพ/เคยเสพ   โปรดระบุชนิด ………....….  ปรมิาณ ………….   ความถี่ …….……… ครั้ง ต่อสัปดาห์   เสพมานาน …… ปี 
   ☐  เลิกเสพเมื่อ ………………………….. 

11. ท่านเคยมสี่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพตดิหรือเคยต้องโทษเกีย่วกับคดียาเสพติดหรือไม่    ☐ ไม่เคย     ☐ เคย 

12. ท่านดืม่หรือเคยดืม่เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำหรือไม ่
      ☐ ไม่ดื่ม/ไม่เคย         ☐ ดื่ม/เคยดืม่  โปรดระบุชนิด.........ปริมาณ ….. แก้ว/กระป๋อง/ขวด ตอ่ครั้ง  ความถี่....... ครั้ง ต่อสปัดาห์ 
                                               ดื่มมานาน ........... ป ี
                                          ☐ เลิกดืม่ เมื่อ …………………………………… 
13. ท่านสูบหรือเคยสูบ บุหรี่ หรือยาสบูชนิดอื่นหรือไม ่
       ☐ ไม่สูบ/ไมเ่คย         ☐ สูบ/เคยสูบ    โปรดระบุปรมิาณ …………. มวน ต่อวัน  สูบมานาน ….. ปี 
                                          ☐ เลิกสูบ เมื่อ …………………………………….. 
14. ส่วนสูง ……………………. ซม.    น้ำหนัก ……………….. กก.      

• ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาน้ำหนักตวัของท่านเปลี่ยนแปลงหรือไม่     ☐ ไม่เปลี่ยน      ☐ เปลี่ยน  
    โปรดระบุน้ำหนัก  ☐ เพิ่มขึ้น ….... กก.      ☐ ลดลง …...... กก.  สาเหตุที่น้ำหนักเปลี่ยนแปลง ……..................……… 

15. คำถามเฉพาะผู้เยาว์อายุน้อยกว่า 2 ปี เป็นผู้ขอเอาประกันภัย 
• ผู้เยาว์คลอดก่อนกำหนดหรือคลอดก่อนมีอายุครรภ์ 37 สัปดาห์หรือไม่  ☐ ไม่ใช่   ☐ ใช่   ถ้าใช่ อายุครรภ์......... สัปดาห์ น้ำหนักแรก

เกิด ............. กรัม  ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลหลังคลอด.....................วัน        
• ผู้เยาวไ์ดร้ับการรักษาความผิดปกตแิต่กำเนดิหรอืภาวะสขุภาพแรกเกดิผดิปกติหลังคลอด หรือมีการเจรญิเตบิโตหรือพัฒนาการช้า หรือไม่  

☐ ไม่ใช่   ☐ ใช่  
ถ้า ใช่ระบุรายละเอียด……………………….................................................................................................................... 

• ผู้เยาว์เคยได้รับการตรวจพบว่าเปน็ภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD หรือไม่    ☐ ไมเ่ป็น    ☐ เป็น  
 
ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับสขุภาพของบุคคลในครอบครัวของผู้ขอเอาประกันภัย 
16. บุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา สามี ภรรยา พ่ีน้องร่วมบดิาและ/หรือมารดา) ของท่าน เคยไดร้ับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นหรือเคยเป็น

โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง  โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคไต โรคความดันโลหติสูง การพยายามฆา่ตัวตายหรืออาการป่วยทางจติ โรค
เลือด หรือโรคไวรสัตับอักเสบ โรคเอดส์ (HIV) โรคมัลตเิพิลสเคลอโรซิส โรคอลัไซเมอร์ หรือโรคพาร์กนิสัน หรือไม่  (Option ให้แต่ละ
บริษัทพิจารณาเอง)                                                          

    ☐ ไม่เป็น     ☐ เป็น  ถ้าเป็นโปรดระบุรายละเอียดเฉพาะ ช่ือโรค ที่บุคคลในครอบครัวท่านเป็นหรือเคยเป็น.................................... 
ส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับประวัติการเจ็บป่วยหรือการรักษาโรคของผู้ขอเอาประกันภัย  
17. ประวัตสิุขภาพในช่วงเวลาที่ผ่านมา  
      ภายในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือท่านเคยได้รับการตรวจสุขภาพ 
หรือการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค (เช่น ความดันโลหิต การตรวจปสัสาวะ การตรวจเอ็กซเรย์ การตรวจเลือด การตรวจเอม็อาร์ไอ (MRI) การ
ตรวจอัลตราซาวด์ การตรวจโดยการส่องกล้อง การตรวจแมมโมแกรม การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจชิ้นเนื้อ การตรวจด้วยเครื่องมอืพิเศษ 
การตรวจแบบอื่น) หรือรับการผ่าตัด หรือการแนะนำจากแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์ทางเลือกเพื่อรับการรักษาใดๆ หรือไม ่

☐  ไม่เคย       ☐  เคย    ถ้าเคยโปรดระบรุายละเอยีด  
 
 



 

 
ช่ือสถานพยาบาล ช่ือแพทย์ โรค ผลการตรวจ/รักษา วันเดือนปีท่ีรักษา 

     
      

18. ท่านเคยได้รับการวินิจฉัย หรือรับการรักษา หรือตั้งข้อสังเกตจากแพทย์ว่าป่วยเป็นโรค ตามรายการท้ายคำถามนี้หรือไม่    
        ☐ ไม่เคย        ☐ เคย  
        หากเคย กรุณาทำเครื่องหมายในช่อง ☐ และระบุโรคและการรักษาตามรายละเอียดด้านล่าง (ตอบคำถามได้มากกว่า 1 ข้อ) 
❑ สายตาพิการ ❑ โรคหอบหืด ❑ ดีซ่าน ❑ โรคต่อมน้ำเหลืองโต 
❑ โรคจอประสาทตา ❑ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ❑ ม้ามโต ❑ เนื้องอก ก้อน หรือถุงน้ำ 
❑ โรคต้อหิน ❑ โรคถุงลมโป่งพอง ❑ โรคตับอ่อนอักเสบ ❑ โรคมะเร็ง 
❑ โรคหลอดเลือดในสมอง ❑ โรคหยุดหายใจขณะหลบั ❑ โรคไต ❑ โรคเอดส์ หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
❑ โรคอัมพฤกษ์ / โรคอมัพาต ❑ โรคความดันโลหิตสูง ❑ โรคข้ออักเสบ ❑ โรคกามโรค (ภายใน 2 ปี) 
❑ โรคพาร์กินสัน ❑ โรคหัวใจ ❑ โรคเก๊าท ์ ❑ พิการทางร่างกาย 
❑ โรคความจำเสื่อม ❑ โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ ❑ โรคหนังแข็ง ❑ โรคจิตเวช 
❑ โรคชัก ❑ โรคหลอดเลือด ❑ โรคเอสแอลอ ี ❑ โรคระบบประสาท 
❑ โรคปอด หรือปอดอักเสบ ❑ โรคแผลในทางเดินอาหาร ❑ โรคเลือด ❑ โรคซึมเศร้า 
❑ โรควัณโรค ❑ โรคตับหรือทางเดินน้ำด ี ❑ โรคเบาหวาน ❑ ดาวน์ซินโดรม 
❑ โรคไขมันในเลือดสูง ❑ โรคพิษสุราเรื้อรัง ❑ โรคไทรอยด ์ ❑ โรคสมองและเยื่อหุม้สมอง 
❑ โรคมัลติเพิลสเคลอโรซิส ❑ โรคของต่อมใต้สมอง ❑ โรคถุงน้ำในไต ❑ โรคต้อกระจก 
❑ โรคโลหิตจาง ❑ โรคของต่อมหมวกไต ❑ โรคนิ่ว ❑ โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง 
❑ โรคไข้รมูาติก    

     

โรค 

วัน/เดือน/ปี ท่ีรักษา 
(ระบุว่าได้รับการวินิจฉัย หรือรับการ
รักษา หรือตั้งข้อสังเกตโดยแพทย์) 

การรักษา 
และอาการปจัจุบัน 

สถานพยาบาลที่รักษา 
(หากระบุชื่อแพทย์ไดโ้ปรดระบุ) 

    

    

 
 
19. ท่านเคยมี หรือกำลังมีอาการ ดังตอ่ไปนี้หรือไม่   ☐  ไม่เคย/ไมม่ ี  ☐  เคย /ม ี               

        หากเคยมี หรือ กำลังมี กรุณาทำเครื่องหมายในช่อง  ☐ และให้ระบุอาการและการรักษาตามรายละเอียดด้านล่าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
❑ การมองเห็นผิดปกต ิ ❑ เจ็บหรือแน่นหน้าอก ❑ อาการอ่อนเพลีย คำถามเฉพาะสตรี 
❑ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ❑ ใจสั่น ❑ น้ำหนักลด ❑ กำลังตั้งครรภ์ ..........เดือน 

❑ โรคแทรกซ้อนในการ
ตั้งครรภ์และคลอดบตุร 
❑ เลือดออกผิดปกติทางช่อง
คลอด 
❑ ปวดท้องมากขณะมี
ประจำเดือน 
❑ ประจำเดือนมามากผิดปกต ิ

❑ การเคลื่อนไหวของร่างกายผิดปกติ ❑ ปวดท้องเรื้อรัง ❑ ท้องเดินเรื้อรัง 
❑ ร่างกายสูญเสียประสาทรับ
ความรูส้ึก 

❑ อาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือด ❑ ไข้เรื้อรัง 

❑ มีพัฒนาการช้า ❑ ท้องมาน ❑ โรคผิวหนังเรื้อรัง 
❑ ปวดศีรษะรุนแรงเรื้อรัง ❑ ท้องเสียเรื้อรัง ❑ ท้องผูกเรื้อรัง 

❑ ไอเรื้อรัง ❑ มีเลือดปนในปัสสาวะ ❑ มีอวัยวะส่วนเกิน ก้อน หรือ
ติ่งเนื้อในร่างกาย 

❑ การได้ยินผิดปกต ิ

❑ ไอเป็นเลือด ❑ ปวดข้อเรื้อรัง ❑ ตัวเหลือง ตาเหลือง ❑ การพูดผิดปกต ิ
❑ เหนื่อยง่ายผิดปกต ิ ❑ เคยพยายามทำร้ายร่างกายตนเอง ❑ คลำพบก้อนเนื้อ ❑ ภาวะการมโีปรตีนปนใน

ปัสสาวะ 
❑ ภาวะไขมันพอกตับ ❑ จ้ำเลือด ❑ ภาวะหัวใจเต้นผิดปกต ิ ❑ ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง

หรือมีน้ำตาลในปัสสาวะ 



 

 
อาการ วัน/เดือน/ปีท่ีเริ่มมีอาการ อาการปัจจุบัน 

   
   
   

 
 
คำถามเพ่ิมเติมสำหรับการขอเอาประกันภัยสัญญาเพ่ิมเติมสุขภาพหรือโรคร้ายแรงหรือโรคมะเร็ง 
20. ท่านเคยได้รับการวินิจฉัย หรือรับการรักษา หรือตั้งข้อสังเกตจากแพทย์ว่ามีอาการหรือป่วยเป็นโรคตามรายการท้ายคำถามนี้หรือไม่        

        ☐  ไม่เคย/ไมม่ี       ☐  เคย/มี   
        หากเคย กรุณาทำเครื่องหมายในช่อง  ☐ และให้ระบอุาการหรือโรคตามรายละเอียดด้านล่าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
❑ ติดเชื้อในหูช้ันกลาง ❑ ถุงน้ำดีอักเสบ ❑ เส้นเอ็นอักเสบเรื้อรัง ❑ กรดไหลย้อน 
❑ ต่อมทอนซลิอักเสบเรื้อรัง ❑ ไส้เลื่อน ❑ ฝีคันฑสูตร ❑ โรคประสาทหูเสื่อม 
❑ ไซนัสอักเสบ ❑ ริดสีดวงทวาร ❑ เส้นประสาทอักเสบหรือถูกเบียดทับ ❑ สะเก็ดเงิน 
❑ ปวดศีรษะไมเกรน ❑ โรคกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง ❑ ออทิสติก ❑ ข้อเสื่อม 
❑ ภูมิแพ้ ❑ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที ่ ❑ สมาธิสั้น ❑ ความผิดปกติและโรคเกี่ยวกับ

กระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ 
❑ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ❑ กระดูกสันหลังเคลื่อน/คด/เสื่อม ❑ หมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือ

ทับเส้นประสาท 
❑ ความผิดปกติและโรคเกี่ยวกับ
ต่อมลูกหมาก 

 

โรค 

วัน/เดือน/ปี ท่ีรักษา 
(ระบุว่าได้รับการวินิจฉัย หรือรับ
การรักษา หรือตั้งข้อสังเกตโดย

แพทย์) 

การรักษา 
และอาการปจัจุบัน 

สถานพยาบาลที่รักษา 
(หากระบุชื่อแพทย์ไดโ้ปรดระบุ) 

    

    

 
 
21. สำหรับผู้ขอเอาประกันภัย กรณตีอ้งการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม 

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

........................................................................................................................................................................................................................ 
 
ส่วนที่ 4 การรับรองสถานะเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา (กฎหมาย 
FATCA) ของผู้ขอเอาประกนัภัย 
1. การรับรองสถานะ  
ก.ท่านมีสัญชาติ ประเทศท่ีเกิด ที่เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐ 
อเมริกาหรือไม ่

❑ ไม่ม ี ❑  มี   โปรดระบุ  ❑ ถือสญัชาติอเมริกัน  ❑ เกิด
ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ❑ ถือสัญชาติอเมริกันและ
เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ข. ท่านเป็นหรือเคยเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นท่ีอยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา (Green card) หรือไม ่
❑ ไม่เป็น                
❑ เป็น                     
❑ เคยเป็นและสิ้นผลบังคับ   

กรณีเป็นหรือเคยเป็น  
โปรดระบุเลขท่ี.............................................................  วันบัตรหมดอายุ ……………….................................................. 

ค. ท่านมีหน้าที่เสยีภาษีให้แก่กรมสรรพากรสหรัฐอเมริกาหรือไม่           ❑ ไม่มี        ❑ มี ❑ มี 

ง. ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่ (เช่น ทีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน
ในปีปฏิทินท่ีผ่านมา) 

❑ ไม่มี        ❑ มี 



 

 
2. คำรับรอง 
        ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทประกันชีวิต (“บริษัท”) มีข้อผูกพันหรือต้องปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรฐับาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัตติามการภาษีอากรระหว่าง
ประเทศ (กฎหมาย FATCA) ซึ่งบริษัทสามารถดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมาย FATCA 
        การเปิดเผยข้อมูล การให้ข้อมูล และการแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือข้อมลู 
        ข้าพเจ้าให้บริษัทเปิดเผยขอ้มูลใดๆ ท่ีบริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยต่อหน่วยงานภาครัฐในประเทศหรือต่างประเทศท่ีกำกับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย FATCA 
        ข้าพเจ้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่บริษัทร้องขอเป็นหนังสือภายในระยะเวลาที่กำหนด 
        ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับกรณีมีการเปลีย่นแปลงสถานะหรือข้อมลูใดๆ ที่ข้าพเจ้าเคยแจ้งไว้กับบริษัทไว้ก่อนหน้านี้ หาก
สถานะหรือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรฐัอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ
หรือข้อมูล 
        ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่เปดิเผยข้อมูลข้างต้น ข้าพเจ้าใหส้ิทธิกับบริษัทในการรายงานข้อมลูของข้าพเจ้าไปยังหน่วยงานภาครัฐในประเทศหรือ
ต่างประเทศท่ีกำกับดูแลการปฏิบตัิตามกฎหมาย FATCA  
 
ส่วนที่ 5  ผู้ขอเอาประกันภัยประสงค์ที่จะใช้สิทธขิอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรหรือไม่ 
 ❑ มีความประสงค์ และยินยอมให้บริษัทประกันชีวิตส่งและเปดิเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์ วิธกีารที่

กรมสรรพากรกำหนด และหากผู้ขอเอาประกันภยัเป็นชาวต่างชาติ (Non Thai Residence) ซึ่งเป็นผูม้ีหน้าที่ต้องเสยีภาษีเงินได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร โปรดระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ไดร้ับจากกรมสรรพากร เลขท่ี ………………………… 

 ❑ ไม่มีความประสงค ์
 
ส่วนที่ 6 ข้อความยืนยืนถ้อยแถลงหรือคำตอบในใบคำขอเอาประกันชีวิตของผู้ขอเอาประกนัภัยและการให้ความยินยอม 
1. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าคำตอบทุกข้อในใบคำขอเอาประกันชีวิตนี้ รวมถงึถ้อยแถลงท่ีได้ตอบกับแพทย์ผูต้รวจสุขภาพเป็นความจริงทุกประการ 

ซึ่งข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า หากข้าพเจ้าไม่แถลงข้อความจริง บริษัทอาจจะปฏิเสธการรับประกันภัยและปฏเิสธการจา่ยเงินตามกรมธรรม์ 
2. ข้าพเจ้า และ/หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ยินยอมให้แพทย์ หรือบริษทัประกันภัย หรือสถานพยาบาล หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งมีข้อมลูสุขภาพ 

ความพิการ พฤติกรรมทางเพศ ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลพันธุกรรม เช้ือชาติ ของข้าพเจ้า และ/หรือผู้เยาว์ ที่ผ่านมา หรือจะมีขึ้นต่อไปใน
อนาคต สามารถเปดิเผยข้อมูลดังกล่าว ให้แก่บริษัท หรือผู้แทนของบริษัท เพื่อการขอเอาประกันภัย หรือพิจารณารับประกันภัย หรือการ
จ่ายเงินตามกรมธรรมไ์ด้  

3. ข้าพเจ้า และ/หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ พฤติกรรมทางเพศ ข้อมูล
ชีวภาพ ข้อมูลพันธุกรรม เชื้อชาต ิของข้าพเจ้า และ/หรือผู้เยาว์ ต่อบริษัทประกันภยัอื่น หรือบริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ หรือบริษัท
ประกันภัยต่อหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจตามกฎหมาย หรือสถานพยาบาล หรือแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ หรือตัวแทนประกันชีวิต 
หรือนายหน้าประกันชีวิต เพื่อการขอเอาประกันภยั หรือพิจารณารบัประกันภยั หรือการจา่ยเงินตามกรมธรรม์ หรือประโยชน์ทาง
การแพทย์  

4. ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า หากข้าพเจ้าเพกิถอนความยินยอมที่ให้ไว้กับบริษทั จะมีผลกระทบต่อการพิจารณารับประกันภัย รวมถึงการให้บริการ
เกี่ยวกับกรมธรรม์ หรือการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หรือการให้บริการใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันภัย อันจะส่งผลให้
บริษัทไมส่ามารถปฏิบัตติามสัญญาประกันภยัได้ ซึ่งจะมผีลทำให้ข้าพเจ้าไมไ่ดร้ับความคุม้ครองตามกรมธรรม์  

5. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน 
คปภ.) และยินยอมให้สำนักงาน คปภ. เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและ
ส่งเสริมธุรกิจประกันภัยตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคปภ. สำหรับกรณีไม่สามารถอ้างฐานทางกฎหมายอื่นอันเป็น
ข้อยกเว้นของการขอความยินยอมได้  

6. เมื่อข้าพเจ้าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกจากของข้าพเจ้าแก่บริษัท 
(ก) ข้าพเจ้ารับรองและรับประกันว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลสว่นบุคคลของบุคคลอื่นที่ข้าพเจ้าให้แก่บริษัทและ

จะแจ้งบริษัท หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ได้ให้ไว้ (หากมี) 
(ข) ข้าพเจ้ารับรองและรับประกันว่า ข้าพเจ้าได้รับความยินยอมหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย 

และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ 
(ค) ข้าพเจ้ารับรองและรับประกันว่า ข้าพเจ้าได้แจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลอื่นดังกล่าวแล้วตามที่ปรากฎอยู่ใน [โปรดใส่ link นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของบริษัทและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย] และ 



 

(ง) ข้าพเจ้ารับรองและรับประกันว่าบริษัทและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสามารถเก็บรวบรวม 
ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทและสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ทั้งหมด
ที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับน้ี และที่เกี่ยวข้องกับการเอาประกันภัย 

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

                                                                                         (................................................................................) 
         ผู้ขอเอาประกันภัย 

 

1. หากท่านยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบกำหนดสญัญา ผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจะเป็นไปตามตารางมลูค่าเวนคืนในกรมธรรม์
ประกันภัย (ถ้ามี) ซึ่งอาจน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระไว ้

2. ก่อนลงลายมือช่ือให้ท่านกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบทุกข้ออีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย 
3. กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบทุกข้อที่ได้ให้ไว้ผ่านทางโทรศัพท์ และ/หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทได้ทำการ

บันทึกเสียง และ/หรือบันทึกข้อมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไว้เป็นหลักฐานพร้อมพิมพ์ถ้อยแถลงที่ให้ไว้ลงในใบคำขอเอาประกัน
ชีวิต และได้ส่งสำเนาให้กับท่านไว้เป็นหลักฐาน เพื่อความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย  หากมีข้อความใดไม่ตรงกับความจริง ท่าน
จะแจ้งให้บริษัททราบ เพ่ือทำการแก้ไขให้ถูกต้อง (ข้อนี้ใช้กับช่องทางการขายช่องทางโทรศัพท์ /อิเล็กทรอนิกส์) 

4. สำหรับช่องทางโทรศัพท/์อิเล็กทรอนิกส์ ท่านและพยาน มติ้องลงนามในใบคำขอเอาประกันชีวิต (ข้อนี้ใช้กับช่องทางการขาย
ช่องทางโทรศัพท์ / อิเล็กทรอนิกส์) 

5. หากท่านประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์นี้ด้วยเหตผุลใดกต็าม ท่านสามารถส่งคืนกรมธรรม์มายังบริษัทภายในระยะเวลา......วัน นับแต่
วันท่ีได้รับกรมธรรม์จากทางบริษทั เว้นแต่บริษัทได้ออกกรมธรรม์โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เอาประกันภัยไมต่้องส่งคืน
กรมธรรม์ประกันภัย และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภยัทีเ่หลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจรงิและค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 
500 บาท เว้นแต่เป็นการเสนอขายกรมธรรมโ์ดยใช้วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ บริษัทจะคืนเบี้ยประกนัภัยเตม็จำนวนโดยไม่หัก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น การคืนค่าเบีย้ประกันภยับริษัทจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน......วัน นับแต่วนัท่ีบริษัทได้รับการขอใช้สิทธิ
ยกเลิกกรมธรรม์ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ท่านได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทนแล้ว ท่านไมม่ีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์   

 
ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงตามข้อความส่วนที่ 1 – 6 ในเอกสารฉบับนี้แล้ว รวมทั้งรับทราบ [นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล] ของ

บริษัทและสำนักงาน คปภ. ตามที่ปรากฏใน [โปรดใส่ link นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย] จึงลงลายมือช่ือไว้ด้านล่างนี ้

 
            เขียนที่ ……………………………………............…                        วันท่ี ……… เดือน …………...…………พ.ศ.………………………. 
 

(ลงช่ือ)............................................................................       (ลงช่ือ)............................................................................ 
       (...........................................................................)    (...........................................................................) 
   พยาน/ตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกันชีวิต                                            ผู้ขอเอาประกนัภัย 

             รหัสพนักงาน (เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์) ............ 
 

(ลงช่ือ)...........................................................................       (ลงช่ือ)................................................................. 
        (........................................................................)                           (..........................................................................)                               
                               พยาน                                                                   ผู้ให้ความยินยอมในฐานะ   
                                                                                                      บิดา / มารดา 

                                                                                                            ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ขอเอาประกันภัย  
                                                                                          (กรณีผู้ขอเอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 
 
 
 
 
 
 

 


