ใบคำขอเอำประกันชีวิต แบบมีคำถำมสุขภำพ
ใบคำขอเอำประกันชีวติ เลขที่ .............................................
คำเตือน ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ชื่อตัวแทน/นำยหน้ำ ......................................................................................................................................................................
ผู้ขอเอำประกันชีวิตต้องตอบคำถำมตำมควำมเป็ นจริงทุกข้อ กำรปกปิ ดข้อเท็จจริ ง
ใดๆ อำจจะเป็ นเหตุให้บริษทั ผูร้ บั ประกันชีวติ ปฏิเสธไม่จ่ำยเงินค่ำสินไหมทดแทนตำม ใบอนุ ญำตเลขที่ ...........................................................รหัสตัวแทน/นำยหน้ำ..................................................
ชื่อหน่วย............................................................รหัสหน่วย............................................สำขำ................................................
สัญญำประกันชีวติ ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ 865

ข้อ 1 – 5
: สำหรับแบบทีไ่ ม่ต้องตอบคำถำมสุขภำพ
ข้อ 1 – 18 : สำหรับกรณีมปี ระกันสุขภำพ
ข้อ 1 – 16.ก) : สำหรับแบบทีต่ อ้ งตอบคำถำมสุขภำพอย่ำงย่อ
ส่วนที่ 1 คำถำมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ขอเอำประกันภัย และรำยละเอียดกำรขอเอำประกันภัย
1. ชื่อและนำมสกุล.................................................................................................................................................................................... ชื่อและนำมสกุลเดิม.................................................................................................................................................................................
เพศ  ชำย  หญิง เกิดวันที่ ................เดือน.......................................................พ.ศ. ...........................อำยุ....................ปี สัญชำติ...........................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน
----
เอกสำรทีใ่ ช้แสดงตน  บัตรประจำตัวประชำชน วันบัตรหมดอำยุ...........................................  สูตบิ ตั ร/ทะเบียนบ้ำน (กรณีผเู้ ยำว์ทย่ี งั ไม่มบี ตั รประชำชน)
 หนังสือเดินทำง เลขที.่ ..........................................................................................วันหมดอำยุ.......................................................
สถำนภำพ  โสด  สมรส  หม้ำย  หย่ำ
ชื่อและนามสกุล ภรรยา / สามี............................................................................................................................................................................. เลขประจำตัวประชำชน ----
2. ก) ที่อยู่ปัจจุบนั ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
แขวง/ตำบล.....................................................................................เขต/อำเภอ.............................................................................................................จังหวัด......................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..............................................................
ข) ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
แขวง/ตำบล......................................................................................เขต/อำเภอ..............................................................................................................จังหวัด.....................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..............................................................
ค) สถำนที่ทำงำน........................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................
แขวง/ตำบล......................................................................................เขต/อำเภอ...............................................................................................................จังหวัด....................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..............................................................
ง) โทรศัพท์บำ้ น.........................................................................โทรศัพท์มอื ถือ....................................................................โทรศัพท์ทท่ี ำงำน............................................................ อีเมล์.....................................................................................................
จ) สถำนที่ติดต่อและส่งเอกสำร  ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั  ทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน  สถำนทีท่ ำงำน  อีเมล์ / ช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ
3. ก) อำชีพประจำ...............................................................................................ตำแหน่ง............................................................................................ลักษณะงำนทีท่ ำ.............................................................................................................................................................
ลักษณะธุรกิจ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................รำยได้ต่อปี ...............................................................................บำท
ข) อำชีพอื่นๆ (ถ้ำมี) .............................................................................ตำแหน่ง...........................................................................................ลักษณะงำนทีท่ ำ..............................................................................................................................................................
ลักษณะธุรกิจ.................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................รำยได้ต่อปี ..............................................................................บำท
สถำนทีป่ ฏิบตั งิ ำน จังหวัด........................................................................ประเทศ.......................................................................... ท่ำนใช้รถจักรยำนยนต์ในกำรทำงำนหรือไม่  ไม่ใช้  ใช้
4. แบบประกันภัย เบีย้ ประกันภัยและวิ ธีกำรชำระเบีย้ ประกันภัย
กรณี มีเงินคืนตำมสัญญำ
แบบประกันภัย
จำนวนเงินเอำประกันภัย (บำท) เบีย้ ประกันภัย (บำท)  โอนเข้ำบัญชีธนำคำร............................................................................................................................................
รหัส.........................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เบีย้ ประกันภัยรวม (บำท)

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

เลขทีบ่ ญ
ั ชี.................................................................ชื่อบัญชี..............................................................................

(กรุณาแนบสาเนาหน้าบัญชีธนาคาร)
ระยะเวลำเอำประกันภัย.........................................ปี ระยะเวลำชำระเบีย้ ประกันภัย..................................ปี

โอนผ่
ำนพร้อมเพย์ตำมเลขประจำตัวประชำชนของผูข้ อเอำประกันภัย
ชนิ ด  มีเงินปันผล  ไม่มเี งินปันผล
 นำไปชำระเบีย้ ประกันภัย
สัญญำเพิ่ มเติ ม
จำนวนเงินผลประโยชน์ (บำท) เบีย้ ประกันภัย (บำท)
 คงไว้กบั บริษทั เพื่อกำรสะสม
.............................................................................................
.................................................................................
.............................................................

กรณีทไ่ี ม่เลือกวิธใี ดวิธหี นึ่งข้ำงต้น จะคงไว้กบั บริษทั เพื่อกำรสะสม*
* กรณีท่แี บบประกันภัยหรือเงื่อนไขของบริษทั ไม่อนุญำตให้คงเงินคืน
ตำมสัญญำไว้กบั บริษทั เพื่อกำรสะสม บริษทั จะจ่ำยคืนเป็ นเช็ค
บริษทั กำหนดอัตรำดอกเบีย้ ที่จ่ำยให้กบั เงินคืนตำมสัญญำทีส่ ะสมไว้กบั
บริษทั ในแต่ละปี โดยกำรประกำศเป็ นครำวๆไป

งวดกำรชำระเบีย้ ประกันภัย  รำยเดือน  รำย 3 เดือน  รำย 6 เดือน  รำยปี  ชำระเบีย้ ประกันภัยครัง้ เดียว
จำนวนเงิ นที่ชำระพร้อมใบคำขอฯนี้ ...........................................................................................................บำท ใบรับเงินชั ่วครำวเลขที่........................................................................................................................................................
ชำระเป็ น  เงินสด  เช็ค  บัตรเครดิต  โอนเข้ำบัญชีบริษทั เลขทีบ่ ญ
ั ชี..................................................................ธนำคำร.....................................................สำขำ...............................................
คำเตือน หำกมีกำรชำระเงินสำหรับเบีย้ ประกันภัยงวดแรก ผูข้ อเอำประกันภัยต้องได้รบั ใบรับเงินชัวครำวตำมเลขที
่
่ ทีร่ ะบุขำ้ งต้น
ผู้ชำระเบีย้ ประกันภัย
 ตนเอง
 บุคคลอื่น (ตอบคำถำมเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูช้ ำระเบีย้ ประกันภัย ส่วนที่ 4)
5. ผู้รบั ประโยชน์ ถ้ำมิได้ระบุรอ้ ยละของผลประโยชน์ของผูร้ บั ประโยชน์ ให้ถอื ว่ำแบ่งเท่ำๆกัน
(กรณีผขู้ อเอำประกันภัยอำยุต่ำกว่ำ 16 ปี ผูร้ บั ประโยชน์ตำมกรมธรรม์คอื ผูช้ ำระเบี้ยประกันภัย ตำมข้อ 19 ดังนัน้ ไม่ตอ้ งระบุผรู้ บั ประโยชน์)
ชื่อ และนำมสกุลผูร้ บั ประโยชน์ อำยุ เลขทีบ่ ตั รประชำชน/หนังสือเดินทำง ควำมสัมพันธ์

ทีอ่ ยู่

ร้อยละของผลประโยชน์

ลงชื่อ.................................................................................................................................................................................... ผูข้ อเอำประกันภัย / ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของผูเ้ ยำว์ทข่ี อเอำประกันภัย

1/5

6. ท่ำนมีหรือเคยมีประกันชีวติ หรือประกันสุขภำพหรือประกันอุบตั เิ หตุ หรือกำลังขอเอำประกันภัยดังกล่ำวไว้กบั บริษทั นี้หรือบริษทั อื่นหรือไม่
 ไม่ม ี  มี ถ้ำ มี โปรดระบุรำยละเอียด หำกเนื้อทีร่ ะบุคำตอบมีไม่เพียงพอ โปรดระบุรำยละเอียดในบันทึกเพิม่ เติมข้อมูลใบคำขอเอำประกันภัย
จำนวนเงินเอำประกันภัย (บำท)
ชีวติ
โรคร้ำยแรง
อุบตั เิ หตุ

บริษทั

เงินชดเชย
รำยวัน

ขณะนี้สญ
ั ญำ
มีผลบังคับหรือไม่
 มี  ไม่มี  กำลังสมัคร
 มี  ไม่มี  กำลังสมัคร

7. ท่ำนเคยถูกปฏิเสธ เลื่อนกำรรับประกันภัย เพิม่ อัตรำเบี้ยประกันภัย เปลีย่ นแปลงเงื่อนไขสำหรับกำรขอเอำประกันภัยหรือกำรขอกลับคืนสู่สถำนะ
เดิม หรือกำรขอต่ออำยุของกรมธรรม์ จำกบริษทั นี้หรือบริษทั อื่นหรือไม่  ไม่เคย  เคย ถ้ำเคย โปรดระบุรำยละเอียด
ชื่อบริษทั ...........................................................................................................................................สำเหตุ...........................................................................................................................................................................................เมื่อ.....................................................................................
ชื่อบริษทั ...........................................................................................................................................สำเหตุ...........................................................................................................................................................................................เมื่อ.....................................................................................
8. ท่ำนเคยมีส่วนเกีย่ วข้องกับกำรค้ำยำเสพติดหรือเคยต้องโทษเกีย่ วกับคดียำเสพติดหรือไม่
 ไม่เคย
 เคย
9. ท่ำนเสพหรือเคยเสพยำเสพติด หรือสำรเสพติด หรือไม่
 ไม่เสพ/ไม่เคย  เสพ/เคยเสพ ชนิด....................................................ปริมำณ......................................ควำมถี.่ ................ครัง้ /สัปดำห์ เสพมำนำน...............ปี /เลิกเสพเมื่อ........................................
10. ท่ำนดื่มหรือเคยดื่มเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอลล์เป็ นประจำหรือไม่
 ไม่ด่มื /ไม่เคย  ดื่ม/เคยดื่ม ชนิด...........................................................ปริมำณ..............ขวด/ครัง้ ควำมถี.่ ................ครัง้ /สัปดำห์ ดื่มมำนำน..............ปี /เลิกดื่มเมื่อ.......................................
11. ท่ำนสูบหรือเคยสูบบุหรี่ หรือยำสูบชนิดอื่นหรือไม่
 ไม่สบู /ไม่เคย  สูบ/เคยสูบ ปริมำณ..................................มวน/วัน สูบมำนำน.........................................ปี / เลิกสูบเมื่อ.....................................................................................................................................................
12. ส่วนสูง.................................ซ.ม. น้ำหนัก.................................ก.ก. ในรอบ 6 เดือนทีผ่ ่ำนมำน้ำหนักตัวของท่ำนเปลีย่ นแปลงหรือไม่
 ไม่เปลีย่ น
 เปลีย่ น เพิม่ ขึน้ .............................ก.ก. ลดลง.....................ก.ก. สำเหตุทน่ี ้ำหนักเปลีย่ นแปลง .................................................................................................................................................
ส่วนที่ 2, 3, 4, และ 5 หำกเนื้อทีร่ ะบุคำตอบมีไม่เพียงพอ โปรดระบุรำยละเอียดในบันทึกเพิม่ เติมข้อมูลใบคำขอเอำประกันภัย
ส่วนที่ 2 คำถำมเกี่ยวกับสุขภำพของบุคคลในครอบครัวของ ผู้ขอเอำประกันภัย
13. บิดำ มำรดำ พีน่ ้องร่วมบิดำและ/หรือมำรดำ ของท่ำนเคยได้รบั กำรวินิจฉัยจำกแพทย์ว่ำเป็ นหรือเคยเป็ นโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคมะเร็ง
โรคเบำหวำน โรคไต โรคควำมดันโลหิตสูง กำรพยำยำมฆ่ำตัวตำยหรืออำกำรป่ วยทำงจิต โรคเลือด โรคไวรัสตับอักเสบ หรือไม่ ถ้ำ เป็ น โปรดระบุ
 ไม่เป็ น
 เป็ น บุคคลทีเ่ ป็ น..................................................................................โรค......................................................................................................................อำยุเมื่อเริม่ เป็ น..........................ปี
14. ภรรยำ/สำมีของท่ำนเป็ นโรคเอดส์ (HIV) หรือภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง หรือ ไวรัสตับอักเสบหรือไม่ (กรณีทไ่ี ม่ม ี ภรรยำ/สำมี ไม่ตอ้ งตอบ)
 ไม่เป็ น
 เป็ น หำก เป็ น กรุณำทำครื่องหมำย   โรคเอดส์ (HIV)หรือภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง  ไวรัสตับอักเสบ
ส่วนที่ 3 คำถำมเกี่ยวกับประวัติกำรเจ็บป่ วยหรือกำรรักษำโรคของ ผู้ขอเอำประกันภัย
15. ท่ำนเคยมี หรือกำลังมีอำกำรดังต่อไปนี้หรือไม่
ก) คลำพบก้อนเนื้อ  ไม่เคย/ไม่ม ี  เคย/มี โปรดระบุรำยละเอียด.........................................................................................................................................................................................................................................
ข) มีอำกำรดังต่อไปนี้ในระหว่ำง 6 เดือนทีผ่ ่ำนมำ  ไม่ม ี  มี
กรุณำทำเครื่องหมำย  และให้ระบุอำกำรและกำรรักษำตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
 อำกำรอ่อนเพลีย
 น้ ำหนักลด
 ท้องเดินเรือ้ รัง
 ไข้เรือ้ รัง
 โรคผิวหนังเรือ้ รัง
อำกำรและกำรรักษำ

วัน / เดือน / ปี ทีเ่ ริม่ มีอำกำร

อำกำรปัจจุบนั

ค) ในระหว่ำง 5 ปี ทผ่ี ่ำนมำ ท่ำนเคยให้แพทย์ตรวจ หรือเข้ำสถำนพยำบำลเพื่อทำกำรรักษำตัว ตรวจสุขภำพ ตรวจเลือด ตรวจชิ้นเนื้อ ควำมดันโลหิต
ปั สสำวะ เอ็กซเรย์ ตรวจคลื่นหัวใจ ตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษอื่นๆ หรือตรวจอย่ำงอื่นหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุรำยละเอียด
ตรวจอะไร

เมื่อใด

สถำนทีต่ รวจ

ผลกำรตรวจ

ข้อสังเกตโดยแพทย์

ง) ในระหว่ำง 5 ปี ทผ่ี ่ำนมำ ท่ำนเคย บำดเจ็บ เจ็บป่ วย ได้รบั กำรผ่ำตัด กำรปรึกษำแพทย์ กำรแนะนำจำกแพทย์เกีย่ วกับสุขภำพ กำรรักษำใน
สถำนพยำบำลทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ขำ้ งต้น  ไม่เคย  เคย โปรดระบุรำยละเอียด
อำกำร

วัน/เดือน/ปี ทีร่ บั กำรรักษำ

สถำนพยำบำล

ผลกำรรักษำ

16. ท่ำนเคยได้รบั กำรวินิจฉัย หรือรับกำรรักษำหรือตัง้ ข้อสังเกตโดยแพทย์ว่ำป่ วยเป็ นโรคตำมรำยกำรท้ำยคำถำมนี้หรือไม่  ไม่เคย/ไม่ม ี  เคย/มี
หำก เคย/มี กรุณำทำเครื่องหมำย  และระบุโรคและกำรรักษำตำมรำยละเอียด ในข้อ 16.ค) (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
16.ก) สำหรับกำรขอเอำประกันภัยหลัก และสัญญำเพิม่ เติมเกี่ยวกับโรคร้ำยแรง
 โรคหอบหืด
 โรคควำมดันโลหิตสูง
 โรคเลือด
 โรคชัก
 โรคตับหรือทำงเดินน้ำดี
 โรควัณโรค
 โรคหลอดเลือดในสมอง  โรคหลอดเลือด
 โรคไต
 โรคเอดส์ (HIV) หรือภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง
 โรคหัวใจ
 โรคเบำหวำน
 โรคมะเร็ง
 โรคจิต
 โรคเก๊ำท์
 โรคปอดหรือปอดอักเสบ  โรคเอสแอลอี
 พิกำรทำงร่ำงกำย  โรคพำร์กนิ สัน  โรคอัมพฤกษ์หรืออัมพำต
ลงชื่อ.................................................................................................................................................................................... ผูข้ อเอำประกันภัย / ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของผูเ้ ยำว์ทข่ี อเอำประกันภัย
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16.ข) ข้อ 16.ข) และ ข้อ 17. สำหรับกำรขอเอำประกันภัยสัญญำเพิม่ เติมเกีย่ วกับสุขภำพ
 สำยตำพิกำร
 ดีซ่ำน
 โรคประสำท
 โรคจอประสำทตำ
 ม้ำมโต
 โรคซึมเศร้ำ
 โรคต้อหิน
 โรคตับอ่อนอักเสบ
 ออทิสติก
 โรคควำมจำเสื่อม
 โรคแผลในทำงเดินอำหำร  สมำธิสนั ้
 โรคไทรอยด์
 โรคข้ออักเสบ
 ภูมแิ พ้
 โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
 โรคหนังแข็ง
 กรดไหลย้อน
 โรคถุงลมโป่ งพอง
 โรคต่อมน้ำเหลืองโต
 นิ่ว
 ภำวะหยุดหำยใจขณะหลับ  เนื้องอก ก้อนหรือถุงน้ ำ
 ริดสีดวงทวำร
 โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
 โรคกำมโรค (ภำยใน 2 ปี )  ฝีคนั ฑสูตร
 โรคพิษสุรำเรือ้ รัง
 ดำวน์ซนิ โดรม
 ข้อเสื่อม
16.ค) รำยละเอียดของข้อ 16.ก) และ 16.ข)
โรค

วัน / เดือน / ปี
ทีร่ กั ษำ

 ติดเชือ้ ในหูชนั ้ กลำง
 ถุงน้ำดีอกั เสบ
 ต่อมทอนซิลอักเสบเรือ้ รัง
 ไส้เลื่อน
 ไซนัสอักเสบ
 หลอดลมอักเสบเรือ้ รัง
 ปวดศีรษะไมเกรน
 กระดูกสันหลังเคลื่อน
 หมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือทับเส้นประสำท
 เส้นเอ็นอักเสบเรือ้ รัง
 เส้นประสำทอักเสบหรือถูกเบียดทับ
 เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

กำรรักษำ และอำกำรปัจจุบนั

สถำนพยำบำลทีร่ กั ษำ
(หำกระบุชอ่ื แพทย์ได้ โปรดระบุ)

17. ท่ำนเคยมี หรือกำลังมีอำกำรดังต่อไปนี้หรือไม่
 ไม่เคย/ไม่ม ี
 เคย/มี
หำก เคยมี หรือกำลังมี กรุณำทำเครื่องหมำย  และให้ระบุอำกำรและกำรรักษำตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
 กำรมองเห็นผิดปกติ
 มีพฒ
ั นำกำรช้ำ
 เหนื่อยง่ำยผิดปกติ  ปวดท้องเรือ้ รัง
 อำเจียนหรือถ่ำยเป็ นเลือด
 กล้ำมเนื้ออ่อนแรง
 ปวดศีรษะรุนแรงเรือ้ รัง  เจ็บหรือแน่นหน้ำอก  ท้องมำน
 ท้องเสียเรือ้ รัง
 กำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำยผิดปกติ  ไอเรือ้ รัง
 ใจสั ่น
 มีเลือดปนในปัสสำวะ  ปวดข้อเรือ้ รัง
 ร่ำงกำยสูญเสียประสำทรับควำมรูส้ กึ  ไอเป็ นเลือด
 จ้ำเลือด
 เคยพยำยำมทำร้ำยร่ำงกำยตนเอง
เฉพำะสตรี  กำลังตัง้ ครรภ์...................................เดือน
 โรคแทรกซ้อนในกำรตัง้ ครรภ์และคลอดบุตร  เลือดออกผิดปกติทำงช่องคลอด
อำกำรและกำรรักษำ

วัน / เดือน / ปี ทีเ่ ริม่ มีอำกำร

อำกำรปัจจุบนั

18. กรณีตอ้ งกำรแจ้งรำยละเอียดเพิม่ เติมของผูข้ อเอำประกันภัย...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ส่วนที่ 4 คำถำมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ชำระเบีย้ ประกันภัย สำหรับผู้ขอเอำประกันภัยที่ไม่ได้ชำระเบีย้ ด้วยตนเอง
หรือผู้ขอเอำประกันภัยอำยุตำ่ กว่ำ 16 ปี (กรณีผู้ขอเอำประกันภัยอำยุต่ำกว่ำ 16 ปี ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย คือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนำจ
ปกครองของผูเ้ ยำว์ทข่ี อเอำประกันภัยซึง่ เป็ นผูม้ สี ทิ ธิ เป็ นผูร้ บั ประโยชน์ตำมกรมธรรม์ และเป็ นผูใ้ ห้ถอ้ ยแถลงข้อมูลเกีย่ วกับผูเ้ ยำว์ทข่ี อเอำประกันภัย)
19. ชื่อและนำมสกุล.................................................................................................................................................................................... ชื่อและนำมสกุลเดิม............................................................................................................................................................................
เพศ  ชำย  หญิง เกิดวันที่ ................เดือน.......................................................พ.ศ. ...........................อำยุ....................ปี สัญชำติ.......................................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน
---- ควำมสัมพันธ์กบั ผูข้ อเอำประกันภัย................................................................................................................................
เอกสำรทีใ่ ช้แสดงตน  บัตรประจำตัวประชำชน วันบัตรหมดอำยุ.....................................................................................................
 หนังสือเดินทำง เลขที.่ ......................................................................วันหมดอำยุ.......................................................
สถำนภำพ
 โสด  สมรส  หม้ำย  หย่ำ
ชื่อและนามสกุล ภรรยา / สามี............................................................................................................................................................................. เลขประจำตัวประชำชน ----
20. ก) ที่อยู่ปัจจุบนั .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
แขวง/ตำบล.....................................................................................เขต/อำเภอ..........................................................................................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย.์ .................................................................
ข) ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
แขวง/ตำบล.....................................................................................เขต/อำเภอ..........................................................................................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย.์ .................................................................
ค) สถำนที่ทำงำน......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
แขวง/ตำบล.....................................................................................เขต/อำเภอ..........................................................................................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย.์ .................................................................
ง) โทรศัพท์บำ้ น.......................................................................โทรศัพท์มอื ถือ..................................................................โทรศัพท์ทท่ี ำงำน.......................................................... อีเมล์..........................................................................................................
21. ก) อำชีพประจำ...............................................................................................ตำแหน่ง...............................................................................................ลักษณะงำนทีท่ ำ.....................................................................................................................................................
ลักษณะธุรกิจ..................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................รำยได้ต่อปี .........................................................................บำท
ข) อำชีพอื่นๆ (ถ้ำมี) .............................................................................ตำแหน่ง..............................................................................................ลักษณะงำนทีท่ ำ..........................................................................................................................................................
ลักษณะธุรกิจ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................รำยได้ต่อปี ........................................................................บำท
สถำนทีป่ ฏิบตั งิ ำน จังหวัด........................................................................ประเทศ.......................................................................... ท่ำนใช้รถจักรยำนยนต์ในกำรทำงำนหรือไม่  ไม่ใช้  ใช้
ลงชื่อ.................................................................................................................................................................................... ผูข้ อเอำประกันภัย / ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของผูเ้ ยำว์ทข่ี อเอำประกันภัย
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ส่วนที่ 5 คำถำมเกี่ยวกับ ผู้ชำระเบีย้ ประกันภัยกรณี ซื้อสัญญำเพิ่ มเติ มผู้ชำระเบีย้
22. ท่ำนเคยถูกปฏิเสธ เลื่อนกำรรับประกันภัย เพิม่ อัตรำเบี้ยประกันภัย เปลีย่ นแปลงเงื่อนไขสำหรับกำรขอเอำประกันภัยหรือกำรขอกลับคืนสู่สถำนะ
เดิม หรือกำรขอต่ออำยุของกรมธรรม์ จำกบริษทั นี้หรือบริษทั อื่นหรือไม่  ไม่เคย  เคย ถ้ำ เคย โปรดระบุรำยละเอียด
ชื่อบริษทั ...........................................................................................................................................สำเหตุ...........................................................................................................................................................................................เมื่อ.....................................................................................
ชื่อบริษทั ...........................................................................................................................................สำเหตุ...........................................................................................................................................................................................เมื่อ.....................................................................................
23. ท่ำนเคยมีส่วนเกีย่ วข้องกับกำรค้ำยำเสพติดหรือเคยต้องโทษเกีย่ วกับคดียำเสพติดหรือไม่
 ไม่เคย
 เคย
24. ท่ำนเสพหรือเคยเสพยำเสพติด หรือสำรเสพติด หรือไม่
 ไม่เสพ/ไม่เคย  เสพ/เคยเสพ ชนิด....................................................ปริมำณ.........................................ควำมถี.่ ................ครัง้ /สัปดำห์ เสพมำนำน...............ปี /เลิกเสพเมื่อ.....................................
25. ท่ำนดื่มหรือเคยดื่มเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอลล์เป็ นประจำหรือไม่
 ไม่ด่มื /ไม่เคย  ดื่ม/เคยดื่ม ชนิด...........................................................ปริมำณ..............ขวด/ครัง้ ควำมถี.่ ................ครัง้ /สัปดำห์ ดื่มมำนำน..............ปี /เลิกดื่มเมื่อ.......................................
26. ท่ำนสูบหรือเคยสูบบุหรี่ หรือยำสูบชนิดอื่นหรือไม่
 ไม่สบู /ไม่เคย  สูบ/เคยสูบ ปริมำณ............................มวน/วัน สูบมำนำน....................ปี / เลิกสูบเมื่อ......................................................................................................................
27. ส่วนสูง..................................ซ.ม. น้ำหนัก.................................ก.ก. ในรอบ 6 เดือนทีผ่ ่ำนมำน้ำหนักตัวของท่ำนเปลีย่ นแปลงหรือไม่
 เปลีย่ น เพิม่ ขึน้ ..........................ก.ก. ลดลง ...................ก.ก. สำเหตุทน่ี ้ำหนักเปลีย่ นแปลง ................................................................................................................................................
 ไม่เปลี่ยน
28. ท่ำนเคยได้รบั กำรวินิจฉัย หรือรับกำรรักษำ หรือตัง้ ข้อสังเกตโดยแพทย์ว่ำป่ วยเป็ นโรคตำมรำยกำรท้ำยคำถำมนี้หรือไม่  ไม่เคย  เคย
ถ้ำ เคย กรุณำทำเครื่องหมำย  และระบุรำยละเอียด (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
 โรคหอบหืด
 โรคควำมดันโลหิตสูง
 โรคเลือด
 โรคชัก
 โรคตับหรือทำงเดินน้ำดี
 โรควัณโรค
 โรคหลอดเลือดในสมอง  โรคหลอดเลือด
 โรคไต
 โรคเอดส์ (HIV) หรือภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง
 โรคหัวใจ
 โรคเบำหวำน
 โรคมะเร็ง
 โรคจิต
 โรคเก๊ำท์
 โรคปอดหรือปอดอักเสบ  โรคเอสแอลอี
 พิกำรทำงร่ำงกำย  โรคพำร์กนิ สัน  โรคอัมพฤกษ์หรืออัมพำต
โรค

วัน / เดือน / ปี
ทีร่ กั ษำ

กำรรักษำ และอำกำรปัจจุบนั

สถำนพยำบำลทีร่ กั ษำ
(หำกระบุชอ่ื แพทย์ได้ โปรดระบุ)

29. ในระหว่ำง 5 ปี ทผ่ี ่ำนมำ ท่ำนเคยได้รบั กำรตรวจสุขภำพ กำรตรวจชิ้นเนื้อ หรือกำรตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค เช่น กำรเอกซเรย์ กำรตรวจคลื่นหัวใจ
กำรตรวจเลือดหรือกำรตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษอื่น ๆ หรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุรำยละเอียด
ตรวจอะไร
เมื่อใด
สถำนทีต่ รวจ
ผลกำรตรวจ
ข้อสังเกตโดยแพทย์

ส่วนที่ 6 กำรรับรองสถำนะ และคำยินยอมและตกลงเพื่อปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกำของผู้ขอเอำประกันภัย และผู้ชำระเบีย้ ประกันภัย (ตำมส่วนที่ 4)
1. กำรรับรองสถำนะ
ก. ข้ำพเจ้ำเป็ นผู้มสี ญ
ั ชำติอเมริกนั หรือ มีสถำนที่เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือดินแดนที่เป็ นของสหรัฐอเมริกำและยังไม่ได้สละควำมเป็ น
พลเมืองอเมริกนั อย่ำงสมบูรณ์ตำมกฎหมำย หรือ มีกรีนกำร์ด (Green Card) ของประเทศสหรัฐอเมริกำทีย่ งั ไม่ส้นิ ผลบังคับ หรือ มีสถำนะเป็ นผูม้ ถี ิ่น
ที่อ ยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำเพื่อ วัตถุ ประสงค์ในกำรเก็บภำษีอ ำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือ มีหน้ ำที่เสียภำษีใ ห้แก่ ก รมสรรพำกรของ
สหรัฐอเมริกำ หรือไม่
ผู้ขอเอำประกันภัย
 ไม่เป็ น
 เป็ น
ผู้ชำระเบีย้ ประกันภัย (ตำมส่วนที่ 4)
 ไม่เป็ น
 เป็ น
ข. ข้ำพเจ้ำมีทอ่ี ยู่เพื่อกำรติดต่อในประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือมีกำรมอบอำนำจในกำรลงลำยมือชื่อแก่บุคคลทีอ่ ยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือไม่
ผู้ขอเอำประกันภัย
 ไม่มี
 มี
ผู้ชำระเบีย้ ประกันภัย (ตำมส่วนที่ 4)
 ไม่มี
 มี
2. คำยินยอมและตกลง
ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ บริษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ จำกัด (มหำชน) (บริษทั ) อำจมีขอ้ ผูกพันหรือต้องปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย FATCA ในกำรนี้ขำ้ พเจ้ำ
ยินยอมและตกลงให้บริษทั สำมำรถดำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ เพื่อปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย FATCA
ลงชื่อ.................................................................................................................................................................................... ผูข้ อเอำประกันภัย / ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของผูเ้ ยำว์ทข่ี อเอำประกันภัย
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ก. กำรเปิ ดเผยข้อมูล กำรให้ข้อมูล และกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะหรือข้อมูล
ข้ำพเจ้ำยินยอมและตกลงให้บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลใดๆ ทีบ่ ริษทั มีหน้ำทีต่ ้องเปิ ดเผยต่อหน่ วยงำนภำครัฐในประเทศหรือต่ำงประเทศที่กำกับดู แลกำร
ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย FATCA
ข้ำพเจ้ำยินยอมและตกลงให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมตำมทีบ่ ริษทั ร้องขอเป็ นหนังสือภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด
ข้ำพเจ้ำตกลงทีจ่ ะแจ้งให้บริษทั ทรำบกรณีทม่ี กี ำรเปลีย่ นแปลงสถำนะหรือข้อมูลใดๆ ทีข่ ำ้ พเจ้ำเคยแจ้งกับบริษทั ไว้ก่อนหน้ำนี้ หำกสถำนะหรือข้อมูล
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงนัน้ มีควำมเกีย่ วข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกำ ภำยในระยะเวลำ 30 วันนับแต่วนั ทีม่ กี ำรเปลีย่ นแปลงสถำนะหรือข้อมูล
ข. ผลของกำรไม่ให้ข้อมูล
ในกรณีท่ขี ้ำพเจ้ำไม่ให้ข้อมูล ข้ำพเจ้ำยินยอมและตกลงให้สทิ ธิก์ ับบริษัท ปฏิเสธกำรรับประกันภัย หรือหักภำษี ณ ที่จ่ำยจำกจำนวนเงิน ใดๆ ที่
ข้ำพเจ้ำมีสทิ ธิ ์ได้รบั ตำมกรมธรรม์ประกันภัย ตำมทีก่ ำหนดไว้ในกฎหมำย FATCA
ในกรณีทบ่ี ริษทั จะปฏิเสธกำรรับประกันภัย หรือใช้สทิ ธิ ์หักภำษี ณ ทีจ่ ่ำยตำมกฎหมำย FATCA จำกเหตุทข่ี ำ้ พเจ้ำไม่ให้ขอ้ มูล บริษทั จะต้องส่งหนังสือ
บอกกล่ำวให้ขำ้ พเจ้ำแสดงเอกสำร หรือหลักฐำนใดๆ หรือให้ทำหนังสือยืนยันต่อบริษทั ก่อนว่ำข้ำพเจ้ำไม่มหี น้ำทีต่ ้องเสียภำษีในประเทศสหรัฐอเมริกำ
ภำยในระยะเวลำ 30 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือบอกกล่ำว หำกข้ำพเจ้ำไม่ปฏิบตั ติ ำมคำบอกกล่ำวนัน้ บริษทั จะปฏิเสธกำรรับประกันภัย หรือใช้สทิ ธิ ์หัก
ภำษี ณ ทีจ่ ่ำยจำกจำนวนเงินใดๆ ทีข่ ำ้ พเจ้ำมีสทิ ธิ ์ได้รบั ตำมกรมธรรม์ประกันภัย ตำมทีก่ ำหนดไว้ในกฎหมำย FATCA ก็ได้
ทัง้ นี้ กำรส่งหนังสือบอกกล่ำว หรือแจ้งกำรปฏิเสธกำรรับประกันภัย หรือใช้สทิ ธิ ์หักภำษี ณ ทีจ่ ่ำยดังกล่ำว บริษทั จะส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนถึง
ข้ำพเจ้ำตำมทีอ่ ยู่ทข่ี ำ้ พเจ้ำได้แจ้งให้บริษทั ทรำบ
ส่วนที่ 7 กำรแจ้งควำมประสงค์ในกำรใช้สิทธิ ขอยกเว้นภำษี เงินได้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีอำกรของ ผู้ขอเอำประกันภัย
 ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ และยินยอมให้บริษทั ประกันชีวติ ส่งและเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพำกรตำมหลักเกณฑ์วธิ ีกำรที่
กรมสรรพำกรกำหนด
หำกผูข้ อเอำประกันภัยเป็ นชำวต่ำงชำติ (Non-Thai Residence) ซึ่งเป็ นผูม้ หี น้ำทีต่ ้องเสียภำษีเงินได้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีอำกร โปรดระบุเลข
ประจำตัวผูเ้ สียภำษีทไ่ี ด้รบั จำกกรมสรรพำกร เลขที…่ ………………….............................................................…….…………………
 ข้ำพเจ้ำไม่มีควำมประสงค์
ส่วนที่ 8 ข้อควำมยืนยันถ้อยแถลงหรือคำตอบในใบคำขอเอำประกันชีวิตของผู้ขอเอำประกันภัย และ ผู้ชำระเบีย้ ประกันภัย
ข้ำพเจ้ำผู้กระทำในฐำนะ  ผู้ขอเอำประกันภัย
 ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ใช้อำนำจปกครองของผู้เยำว์ที่ขอเอำประกันภัย
กำรให้ถ้อยคำ กำรมอบอำนำจ และกำรให้ควำมยินยอม
1.ข้ำ พเจ้ำ ขอยืน ยัน ว่ ำ ค ำตอบทุ ก ข้อ ในใบค ำขอเอำประกัน ชีวิต นี้ รวมถึง ถ้อ ยแถลงที่ไ ด้ต อบกับ แพทย์ผู้ต รวจสุ ขภำพเป็ น ควำมจริง ทุก ประกำร
ซึง่ ข้ำพเจ้ำเข้ำใจดีว่ำหำกข้ำพเจ้ำไม่แถลงข้อควำมจริง บริษทั อำจจะปฏิเสธกำรรับประกันภัยและปฏิเสธกำรจ่ำยเงินตำมกรมธรรม์
2.ข้ำพเจ้ำยินยอมให้แพทย์หรือบริษทั ประกันภัย หรือสถำนพยำบำล หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งมีประวัตสิ ุขภำพของข้ำพเจ้ำและผูเ้ ยำว์ ทีผ่ ่ำนมำหรือจะมีขน้ึ
ต่อไปในอนำคตเปิ ดเผยข้อเท็จจริงให้แก่บริษทั หรือผูแ้ ทนของบริษทั เพื่อกำรขอเอำประกันภัยหรือกำรจ่ำยเงินตำมกรมธรรม์ได้
3.ข้ำพเจ้ำยินยอมให้บริษัท จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผย ข้อ เท็จจริงเกี่ยวกับสุขภำพและ ข้อ มูลของข้ำพเจ้ำและผู้เยำว์ต่อ บริษัท ประกันภัยหรือ บริษัท
ประกันภัยต่อหรือองค์กรหรือบุคคลอื่นหรือหน่วยงำนของรัฐ เพื่อกำรขอเอำประกันภัยหรือกำรจ่ำยเงินตำมกรมธรรม์ หรือประโยชน์ทำงกำรแพทย์ ได้
4.ข้ำพเจ้ำยินยอมให้บริษทั จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผย ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ สุขภำพและข้อมูลของข้ำพเจ้ำและผูเ้ ยำว์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและ
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยและหน่วยงำนของรัฐ เพื่อประโยชน์ในกำรกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
• กรณีทข่ี ำ้ พเจ้ำเลือกรับเงินคืนตำมสัญญำโดยกำรโอนเข้ำบัญชีธนำคำรหรือโอนผ่ำนพร้อมเพย์ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้บริษท
ั และธนำคำรทีข่ ำ้ พเจ้ำได้แจ้ง
ควำมจำนงขอรับบริกำร จัดเก็บ ใช้และเปิ ดเผยข้อมูลของข้ำพเจ้ำเพื่อประโยชน์ในกำรยืนยันตัวตนและตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลของข้ำพเจ้ำ
และเพื่อให้บริษทั โอนเงินคืนตำมสัญญำตำมจำนวนและระยะเวลำทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์เข้ำบัญชีธนำคำรหรือบัญชีพร้อมเพย์ของข้ำพเจ้ำ
• ข้ำพเจ้ำยินยอมให้บริษท
ั จัดเก็บ และใช้ขอ้ มูลหมำยเลขโทรศัพท์และอีเมล์ของข้ำพเจ้ำตำมทีร่ ะบุไว้เพื่อกำรติดต่อสื่อสำรเกี่ยวกับกำรขอเอำประกัน
ชีวติ และกรมธรรม์ของข้ำพเจ้ำตลอดระยะเวลำทีก่ รมธรรม์ยงั มีผลบังคับหรือระหว่ำงทีย่ งั สำมำรถใช้สทิ ธิกำรขอต่ออำยุกรมธรรม์ได้
1. หำกท่ ำนยกเลิ กกรมธรรม์ประกัน ภัย ก่ อ นครบกำหนดสัญญำผลประโยชน์ ที่ ท่ ำนจะได้รบั จะเป็ นไปตำมตำรำงมู ลค่ำ เงิ นเวนคื น ใน
กรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ำมี) ซึ่งอำจน้ อยกว่ำเบีย้ ประกันภัยที่ชำระมำแล้ว
2. ก่อนลงลำยมือชื่อ กรุณำตรวจสอบควำมถูกต้องของคำตอบทุกข้ออีกครัง้ หนึ่ ง เพื่อควำมสมบูรณ์ของสัญญำประกันภัย
เขียนที่ .....................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ....................................................................................................................................................................................
(................................................................................................................................................................................)
พยำน / นำยหน้ำประกันชีวติ / ตัวแทนประกันชีวติ
(ลงชื่อ) ....................................................................................................................................................................................
(................................................................................................................................................................................)
พยำน
กรณีผขู้ อเอำประกันภัยยังไม่บรรลุนิตภิ ำวะให้บดิ ำหรือมำรดำหรือผูแ้ ทน
โดยชอบธรรมหรือผูใ้ ช้อำนำจปกครองเป็ นผูล้ งลำยมือชื่อกระทำกำรแทน
หรือให้ควำมยินยอมในกำรเสนอขอเอำประกันภัย

วันที่ .................................. เดือน ............................................................................... พ.ศ. .......................................
(ลงชื่อ) ....................................................................................................................................................................................
(................................................................................................................................................................................)
ผูข้ อเอำประกันภัย
(ลงชื่อ) ....................................................................................................................................................................................
(................................................................................................................................................................................)
ผูใ้ ห้ควำมยินยอมในฐำนะ  บิดำ / มำรดำ
 ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม/ผูใ้ ช้อำนำจปกครอง
ของผูข้ อเอำประกันภัย
(กรณีผขู้ อเอำประกันภัยยังไม่บรรลุนิตภิ ำวะ)
กรุณำเซ็นชื่อกำกับตรงทีม่ กี ำรแก้ไข ขีดฆ่ำ ขูดลบข้อควำม
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