ใบคำขอเปลี่ยนแปลง / ต่ออำยุกรมธรรม์
(ชนิ ดมีคำถำมสุขภำพ)
+คำเตือน ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ผูเ้ อำประกันชีวติ ต้องตอบคำถำมตำมควำมเป็ นจริงทุกข้อ กำรปกปิ ด
ข้อเท็จจริงใดๆ อำจจะเป็ นเหตุให้บริษทั ผูร้ บั ประกันชีวติ ปฏิเสธไม่จ่ำยเงินค่ำสินไหมทดแทนตำมสัญญำประกันชีวติ ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ 865
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที…
่ ……….............................................................................. ชื่อหน่วย………………………….……………………..… รหัส |_|_|_|_|_|_|
ชื่อ-สกุลของ ผูเ้ อำประกันภัย........................................................................................ ชื่อตัวแทน………...…………….…………....…………… รหัส |_|_|_|_|_|_|
เบอร์โทรศัพท์……….………………..………….……….……………….……
เปลี่ยนแปลง  ก่อน ออกกรมธรรม์
ส่งเอกสำรผ่ำน  ตัวแทน  โดยตรงถึงลูกค้ า
 หลัง ออกกรมธรรม์
โดยข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดในใบคำขอเอำประกันภัย / กรมธรรม์ประกันภัย ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 กำรขอเปลี่ยนแปลงทัวไป
่
(กรณี ขอเปลีย่ นแปลงเฉพาะเรือ่ งทัวไปในส่
่
วนที ่ 1 เพียงอย่างเดียว กรุณาข้ามไปในส่วนที ่ 5)
 1. ชื่อ-สกุล

เปลีย่ นแปลงจำกเดิมเป็ น ชื่อ-นำมสกุล ………………………..…………………….………………....………
พร้อมแนบสำเนำหลักฐำน 1. หนังสือแสดงกำรเปลีย่ นชื่อ-สกุลจำกทำงรำชกำร 2. สำเนำบัตรประชำชน / หนังสือเดินทำง

 2. ลำยมือชื่อ

ลำยมือชื่อเก่ำ.…………………………….…………..…….……

ลำยมือชื่อใหม่.…………………….…………….…..…….………..

ให้ถอื ว่ำลำยมือชื่อใหม่ของข้ำพเจ้ำทีป่ รำกฏนี้เป็ นลำยมือชื่อทีใ่ ช้ในกำรติดต่อกับบริษทั ในกรณีต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วกับกรมธรรม์ประกันภัยข้ำงต้น
 3. สถำนทีต่ ดิ ต่อและจัดส่งเอกสำร
เลขที…
่ ….………...หมู่บำ้ น/อำคำร.......................................................หมู่ท…
่ี ...ตรอก/ซอย...................................................ถนน…….…………..………..…………
แขวง/ตำบล………….……….………………….เขต/อำเภอ……………..………………………….จังหวัด………….…………………..รหัสไปรษณีย์ …………………..
โทรศัพท์บำ้ น………………………..โทรศัพท์มอื ถือ……………………………โทรศัพท์ทท่ี ำงำน……………………… อีเมลล์........................……………………..…...
 4. ผูร้ บั ประโยชน์ภำยใต้กรมธรรม์เลขทีข่ ำ้ งต้น ถ้ำมิได้ระบุส่วนแบ่งของผูร้ บั ประโยชน์ให้ถอื ว่ำแบ่งเท่ำๆ กัน
ชื่อและนำมสกุลผูร้ บั ประโยชน์

อำยุ

เลขทีบ่ ตั รประชำชน/

ควำมสัมพันธ์

ร้อยละของ
ผลประโยชน์

ทีอ่ ยู่

หนังสือเดินทำง

1.
2.
3.
4.
 5. วิธรี บั ผลประโยชน์ / เงินคืนตำมกรมธรรม์  รับเป็ นเช็ค
 คงไว้กบั บริษทั เพื่อกำรสะสม
 นำไปชำระเบีย้ ประกันภัย
 โอนเข้ำบัญชีเลขที่ ……………………………….. (กรุณำแนบสำเนำสมุดบัญชีออมทรัพย์ของผูเ้ อำประกันภัย)
ธนำคำร………….………………………….……………...สำขำ........................................................................
 6. งวดกำรชำระเบีย้ ประกันภัย

 รำยปี

 รำย 6 เดือน

 รำย 3 เดือน

 รำยเดือน

 7. อื่นๆ เพิม่ เติม
ส่วนที่ 2 กำรขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ที่ต้องแถลงสุขภำพ/อำชีพและรำยได้ ในส่วนที่ 3

(การขอยกเลิกหรือขอลดทุนประกันภัยและหรือสัญญาเพิ ม่ เติ มต่างๆ ไม่ต้องแถลงสุขภาพ กรุณาข้ามไปส่วนที ่ 4 - 5)

 8. ต่ออำยุกรมธรรม์
 แบบธรรมดำ
 แบบเลื่อนวันเริม่ ต้นแห่งสัญญำประกันภัย
 9. แบบประกันภัย
จำกเดิม.....................................................................เป็ น..................................................................................
 10. จำนวนเงินเอำประกันภัย (บำท)
จำกเดิม......................................................................เป็ น.................................................................................
 11. ลด/ยกเลิกเบีย้ ประกันภัยเพิม่ พิเศษ / ข้อยกเว้นควำมคุม้ ครอง ระบุรำยละเอียด …………………………………………………………………………………
 12. สัญญำเพิม่ เติม
12.1 ............................................................  ยกเลิก  เพิม่
 ลด จำนวนเงินเอำประกันภัยเป็ น .................................................. บำท
12.2 ............................................................  ยกเลิก  เพิม่
 ลด จำนวนเงินเอำประกันภัยเป็ น .................................................. บำท
12.3 ............................................................  ยกเลิก  เพิม่
 ลด จำนวนเงินเอำประกันภัยเป็ น .................................................. บำท
12.4 ............................................................  ยกเลิก  เพิม่
 ลด จำนวนเงินเอำประกันภัยเป็ น .................................................. บำท
12.5 ............................................................  ยกเลิก  เพิม่
 ลด จำนวนเงินเอำประกันภัยเป็ น .................................................. บำท
12.6 ............................................................  ยกเลิก  เพิม่
 ลด จำนวนเงินเอำประกันภัยเป็ น .................................................. บำท
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ส่วนที่ 3 คำถำมเกี่ยวกับสุขภำพ/อำชีพและรำยได้
** หากเนื้ อทีร่ ะบุคาตอบมีไม่เพียงพอ โปรดระบุรายละเอียดในบันทึกเพิม่ เติ มใบคาขอเปลีย่ นแปลง **
13. อำชีพประจำ............................................................................................................................................ตำแหน่ง......................................................................
ลักษณะงำนทีท่ ำ..............................................................ลักษณะธุรกิจ..........................................................รำยได้ต่อปี ………………………………….......(บำท/ปี )
14. อำชีพอื่นๆ (ถ้ำมี). ................................ตำแหน่ง/ธุรกิจ......................................................................................................รำยได้ต่อปี ……........………..(บำท/ปี )
กรุณำตอบคำถำมสุขภำพของผู้เอำประกันภัย /
ผู้เอำประกันภัย / ผู้เยำว์
ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
ผู้เยำว์ / ผู้ชำระเบีย้ ประกันภัย
15. กรุณำระบุส่วนสูงและน้ำหนัก
ส่วนสูง......................... ซม. น้ำหนัก........................... กก. ส่วนสูง.......................... ซม. น้ำหนัก.......................... กก.
❑ ไม่เปลีย่ น ❑ เปลีย่ น
เพิม่ ขึน้ ...........................กก. ลดลง............................... กก.
สำเหตุ.........................................................................................................
16. ในระหว่ำง 5 ปี ทผ่ี ่ำนมำ ท่ำนเคยได้รบั กำรตรวจสุขภำพ กำรตรวจชิน้  ไม่เคย
 เคย
เนื้อ หรือกำรตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค เช่น กำรเอกซเรย์ กำรตรวจคลืน่ หัวใจ หำก เคย ให้ระบุในช่องกำรแถลงเพิม่ เติม
กำรตรวจเลือดหรือกำรตรวจด้วยเครือ่ งมือพิเศษอื่น ๆ หรือไม่
กรุณำระบุรำยละเอียดเพิม่ เติม
ตรวจอะไร
วันทีต่ รวจ
สถำนทีต่ รวจ
ผลกำรตรวจ
 ผูเ้ อำประกันภัย / ผูเ้ ยำว์
ในรอบ 6 เดือนทีผ่ ่ำนมำน้ำหนักตัวของท่ำนเปลีย่ นแปลงหรือไม่

 ผูช้ ำระเบีย้ ประกันภัย
17. ท่ำนเคยได้รบั กำรวินิจฉัยหรือรับกำรรักษำหรือตัง้ ข้อสังเกตจำกแพทย์
ว่ำป่ วยเป็ นโรคตำมรำยกำรท้ำยคำถำมนี้หรือไม่
หำก เคย/มี กรุณำทำเครื่องหมำย  และให้ระบุโรคและกำรรักษำ
ตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
โรค
สำยตำพิกำร
โรคจอประสำทตำ
โรคต้อหิน
โรคหลอดเลือดในสมอง
โรคพำร์กนิ สัน
โรคควำมจำเสื่อม
โรคชัก
โรคปอดหรือปอดอักเสบ
โรควัณโรค
โรคหอบหืด
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
โรคถุงลมโป่ งพอง
ภำวะหยุดหำยใจขณะหลับ
โรคควำมดันโลหิตสูง
โรคแผลในทำงเดินอำหำร
ผูเ้ อำประกันภัย/
ผูเ้ ยำว์

ผูช้ ำระเบีย้
ประกันภัย

ผูเ้ อำ
ผูช้ ำระ
ประกันภัย
เบีย้
/ผูเ้ ยำว์ ประกันภัย

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

ข้อสังเกตุโดยแพทย์

ผู้เอำประกันภัย / ผู้เยำว์
❑ ไม่เคย / ไม่มี

ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย

❑ เคย / มี

❑ ไม่เคย / ไม่มี

ผูเ้ อำ
ผูช้ ำระ
ประกันภัย
เบีย้
/ผูเ้ ยำว์ ประกันภัย

โรค
โรคหัวใจ
โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
โรคหลอดเลือด
ดีซ่ำน
ม้ำมโต
โรคไต
โรคข้ออักเสบ
โรคเก๊ำท์
โรคหนังแข็ง
โรคเลือด
โรคจิต
โรคประสำท
โรคตับหรือทำงเดินน้ำดี
โรคอัมพฤกษ์/โรคอัมพำต
โรคกำมโรค (ภำยใน 2 ปี )

โรค

❑ ไม่เปลีย่ น ❑ เปลีย่ น
เพิม่ ขึน้ ...........................กก. ลดลง............................... กก.
สำเหตุ.........................................................................................................
 ไม่เคย
 เคย
หำก เคย ให้ระบุในช่องกำรแถลงเพิม่ เติม

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

วัน/เดือน/ปี ทีร่ กั ษำ

(โปรดระบุว่ำได้รบั กำรวินิจฉัย หรือรับกำร
รักษำ หรือตัง้ ข้อสังเกตุโดยแพทย์)

โรค
โรคตับอ่อนอักเสบ
โรคเบำหวำน
โรคไทรอยด์
โรคต่อมน้ำเหลืองโต
เนื้องอก ก้อนหรือถุงน้ำ
โรคมะเร็ง
พิกำรทำงร่ำงกำย
ดำวน์ซนิ โดรม
โรคพิษสุรำเรือ้ รัง
โรคซึมเศร้ำ
โรคเอสแอลอี
โรคเอดส์ (HIV)
หรือภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง

กำรรักษำและอำกำร
ปั จจุบนั

❑ เคย / มี

ผูเ้ อำ
ประกันภัย
/ผูเ้ ยำว์

ผูช้ ำระ
เบีย้
ประกันภัย

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑

❑

สถำนพยำบำลทีร่ กั ษำ
(หำกระบุช่อื แพทย์ได้
โปรดระบุ)

❑
❑
❑
❑
คำถำมเพิ่ มเติ มสำหรับกำรขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์กรณี ที่มีสญ
ั ญำเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับสุขภำพหรือโรคร้ำยแรง
18. ผูเ้ อำประกันภัย / ผูเ้ ยำว์ เคยได้รบั กำรวินิจฉัยหรือรับกำรรักษำหรือตัง้ ข้อสังเกตจำกแพทย์ว่ำป่ วยเป็ นโรคตำมรำยกำรท้ำยคำถำมนี้หรือไม่
❑ ไม่เคย/ไม่มี
❑ เคย/มี หำก เคย/มี กรุณำทำเครื่องหมำย  และให้ระบุโรคและกำรรักษำตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
❑ ติดเชือ้ ในหูชนั ้ กลำง
❑ ภูมแิ พ้
❑ ริดสีดวงทวำร
❑ หมอนรองกระดูกเคลือ่ นหรือทับเส้นประสำท
❑ ต่อมทอนซิลอักเสบเรือ้ รัง ❑ กรดไหลย้อน
❑ ฝีคนั ฑสูตร
❑ เส้นเอ็นอักเสบเรือ้ รัง
ไซนั
ส
อั
ก
เสบ
นิ
ว
่
เยื
อ
่
บุ
โ
พรงมดลู
ก
เจริ
ญ
ผิ
ด
ที
่
❑
❑
❑
❑ เส้นประสำทอักเสบหรือถูกเบียดทับ
❑ ปวดศีรษะไมเกรน
❑ ถุงน้ำดีอกั เสบ
❑ กระดูกสันหลังเคลื่อน
❑ ออทิสติก
หลอดลมอั
ก
เสบเรื
อ
้
รั
ง
ไส้
เ
ลื
อ
่
น
ข้
อ
เสื
อ
่
ม
❑
❑
❑
❑ สมำธิสนั ้
โรค

วัน/เดือน/ปี ทีร่ กั ษำ

กำรรักษำและอำกำรปั จจุบนั

(โปรดระบุว่ำได้รบั กำรวินิจฉัย หรือรับกำรรักษำ
หรือตัง้ ข้อสังเกตุโดยแพทย์)

สถำนพยำบำลทีร่ กั ษำ
(หำกระบุช่อื แพทย์ได้โปรดระบุ)

ลงชื่อ........................................................................ผูเ้ อำประกันภัย / ผู้แทนโดยชอบธรรม
หรือผูใ้ ช้อำนำจปกครองของผูเ้ ยำว์ทเ่ี อำประกันภัย/ ผู้รบั โอนประโยชน์แห่งสัญญำประกันภัย

ลงชื่อ...................................................................พยำน/ตัวแทน
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ส่วนที่ 4 กำรรับรองสถำนะ และคำยิ นยอมและตกลงเพื่อปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกำของผู้ขอเอำประกันภัย
1. กำรรับรองสถำนะ
ก. ข้ำพเจ้ำเป็ นผูม้ สี ญ
ั ชำติอเมริกนั หรือ มีสถำนทีเ่ กิดในประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือดินแดนทีเ่ ป็ นของสหรัฐอเมริกำ และยังไม่ได้สละควำมเป็ นพลเมืองอเมริกนั
อย่ำงสมบูรณ์ตำมกฎหมำย หรือ มีกรีนกำร์ด (Green Card) ของประเทศสหรัฐอเมริกำทีย่ งั ไม่สน้ิ ผลบังคับ หรือ มีสถำนะเป็ นผูม้ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำเพื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรเก็บภำษีอำกำรของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือ มีหน้ำทีเ่ สียภำษีให้แก่สรรพำกรของสหรัฐอเมริกำหรือไม่
❑ ไม่เป็ น
❑ เป็ น
ข. ข้ำพเจ้ำมีทอ่ี ยู่เพื่อกำรติดต่อในประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือ มีกำรมอบอำนำจในกำรลงลำยมือชื่อแก่บุคคลทีอ่ ยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือไม่
❑ ไม่
❑ มี
2. คำยินยอมและตกลง
ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ บริษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ จำกัด (มหำชน) (บริษทั ) อำจมีขอ้ ผูกพันหรือต้องปฏิบตั ติ ำม กฎหมำย FATCA ในกำรนี้ขำ้ พเจ้ำยินยอม
และตกลงให้บริษทั สำมำรถดำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ เพือ่ ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย FATCA
ก. กำรเปิ ดเผยข้อมูล กำรให้ข้อมูล และกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะหรือข้อมูล
ข้ำพเจ้ำยินยอมและตกลงให้บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลใดๆ ทีบ่ ริษทั มีหน้ำทีต่ อ้ งเปิ ดเผยต่อหน่วยงำนภำครัฐในประเทศหรือต่ำงประเทศทีก่ ำกับดูแลกำรปฏิบตั ติ ำม
กฎหมำย FATCA
ข้ำพเจ้ำยินยอมและตกลงให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมตำมทีบ่ ริษทั ร้องขอเป็ นหนังสือภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด
ข้ำพเจ้ำตกลงทีจ่ ะแจ้งให้บริษทั ทรำบกรณีทม่ี กี ำรเปลีย่ นแปลงสถำนะหรือข้อมูลใดๆ
ทีข่ ำ้ พเจ้ำเคยแจ้งกับบริษทั ไว้กอ่ นหน้ำนี้
หำกสถำนะหรือข้อมูลที่
เปลีย่ นแปลงนัน้ มีควำมเกีย่ วข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกำ ภำยในระยะเวลำ 30 วันนับแต่วนั ทีม่ กี ำรเปลีย่ นแปลงสถำนะหรือข้อมูล
ข. ผลของกำรไม่ให้ข้อมูล
ในกรณีทข่ี ำ้ พเจ้ำไม่ให้ขอ้ มูล ข้ำพเจ้ำยินยอมและตกลงให้สทิ ธิกั์ บบริษทั หักภำษี ณ ทีจ่ ่ำยจำกจำนวนเงินใดๆ ทีข่ ำ้ พเจ้ำมีสทิ ธิไ์ ด้รบั ตำมกรมธรรม์ประกันภัย
ตำมทีก่ ำหนดไว้ในกฎหมำย FATCA
ในกรณีทบ่ี ริษทั จะใช้สทิ ธิหั์ กภำษี ณ ทีจ่ ่ำยตำมกฎหมำย FATCA จำกเหตุทข่ี ำ้ พเจ้ำไม่ให้ขอ้ มูล บริษทั จะต้องส่งหนังสือบอกกล่ำวให้ขำ้ พเจ้ำแสดงเอกสำร หรือ
หลักฐำนใดๆ หรือให้ทำหนังสือยืนยันต่อบริษทั ก่อนว่ำข้ำพเจ้ำไม่มหี น้ำทีต่ อ้ งเสียภำษีในประเทศสหรัฐอเมริกำ ภำยในระยะเวลำ 30 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือบอก
กล่ำว หำกข้ำพเจ้ำไม่ปฏิบตั ติ ำมคำบอกกล่ำวนัน้ บริษทั จะใช้สทิ ธิหั์ กภำษี ณ ทีจ่ ่ำยจำกจำนวนเงินใดๆ ทีข่ ำ้ พเจ้ำมีสทิ ธิไ์ ด้รบั ตำมกรมธรรม์ประกันภัย ตำมทีก่ ำหนด
ไว้ในกฎหมำย FATCA ก็ได้
ทัง้ นี้ กำรส่งหนังสือบอกกล่ำว สิทธิหั์ กภำษี ณ ทีจ่ ่ำย ดังกล่ำว บริษทั จะส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนถึงข้ำพเจ้ำตำมทีอ่ ยู่ทข่ี ำ้ พเจ้ำได้แจ้งให้บริษทั ทรำบ

ส่วนที่ 5 สำหรับกำรให้ถ้อยคำ กำรมอบอำนำจ และกำรให้ควำมยิ นยอม
ข้ำพเจ้ำผู้กระทำในฐำนะ
❑ ผู้เอำประกันภัย ❑ ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนำจปกครองของผู้เยำว์ / ผู้รบั โอนประโยชน์ แห่งสัญญำประกันภัย
1. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำได้ทรำบและเข้ำใจคำถำมคำตอบในใบคำขอเปลีย่ นแปลง / ต่ออำยุกรมธรรม์น้คี รบถ้วนสมบูรณ์และได้ตอบคำถำมตำมควำมจริงทุกข้อ และ
ข้ำพเจ้ำตกลงให้บริษทั ถือเอำคำตอบดังกล่ำวเป็ นพื้นฐำนในกำรพิจำรณำเพื่ออนุมตั กิ ำรกลับสูส่ ถำนะเดิม หรือกำรเปลีย่ นแปลง หรือกำรเพิม่ เติมใด ๆ ของกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับดังกล่ำว
2. ข้ำพเจ้ำยินยอมว่ำ กำรกลับคืนสูส่ ถำนะเดิม หรือกำรเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมข้ำงต้น จะไม่ถอื ว่ำมีผลบังคับแม้จะได้มกี ำรชำระเงิน หรือมีกำรตกลงเรื่องกำรชำระ
เงิน หรือบันทึกรำยกำรเกีย่ วกับเบีย้ ประกันภัยใด ๆ จนกว่ำเจ้ำหน้ำทีผ่ รู้ บั มอบอำนำจของบริษทั จะได้พจิ ำรณำอนุมตั แิ ล้ว
3. ข้ำพเจ้ำยินยอมว่ำ กรณีทใ่ี บคำขอเปลีย่ นแปลง / ต่ออำยุกรมธรรม์น้ใี ช้เพื่อกำรกลับคืนสู่สถำนะเดิม หรือกำรเพิม่ เติม หรือเปลีย่ นแปลงสัญญำเพิม่ เติมใดๆ
ข้อกำหนดว่ำด้วยกำรไม่โต้แย้งหรือคัดค้ำนควำมไม่สมบูรณ์ของสัญญำประกันภัย และข้อกำหนดเรือ่ งอัตวินิบำตกรรม จะนำมำบังคับใช้กบั กำรกลับคืนสู่สถำนะเดิม
หรือกำรเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลงสัญญำเพิม่ เติมใดๆ โดยเริม่ ตัง้ แต่วนั ทีท่ ไ่ี ด้รบั พิจำรณำอนุมตั ิคำขอดังกล่ำว
4. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้แพทย์หรือบริษทั ประกันภัยอืน่ หรือสถำนพยำบำล ซึง่ มีประวัตสิ ุขภำพของข้ำพเจ้ำและผูเ้ ยำว์ ทีผ่ ่ำนมำหรือจะมีขน้ึ ต่อไปในอนำคตเปิ ดเผย
ข้อเท็จจริงให้แก่บริษทั หรือผูแ้ ทนของบริษทั เพื่อกำรขอเอำประกันภัยหรือกำรจ่ำยเงินตำมกรมธรรม์ได้
5. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้บริษทั จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผย ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับสุขภำพและข้อมูลของข้ำพเจ้ำและผูเ้ ยำว์ต่อบริษทั ประกันภัยหรือบริษทั ประกันภัยต่อ หรือ
หน่วยงำนทีม่ อี ำนำจตำมกฎหมำย หรือบุคลำกรทำงกำรแพทย์ เพื่อกำรขอเอำประกันภัยหรือกำรจ่ำยเงินตำมกรมธรรม์ หรือ ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ได้
6. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้บริษทั จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผย ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับสุขภำพและข้อมูลของข้ำพเจ้ำและผูเ้ ยำว์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำร
ประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชน์ในกำรกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
เขียนที่ ......................................................................................................................................................................
วันที่ ......................... เดือน ......................................................................... พ.ศ. ........................................
*ก่อนลงลำยมือชือ่ ให้ท่ำนกรุณำตรวจสอบควำมถูกต้องของคำตอบทุกข้ออีกครัง้ หนึ่ง เพื่อควำมสมบูรณ์ของสัญญำประกันภัย
(ลงชื่อ) ..............................................................................
(........................................................................................)
พยำน / ตัวแทนประกันชีวติ / นำยหน้ำประกันชีวติ

(ลงชื่อ) ..............................................................................
(........................................................................................)
ผูเ้ อำประกันภัย / ผูเ้ ยำว์ทเ่ี อำประกันภัย

(ลงชื่อ) ..............................................................................
(........................................................................................)
พยำน

(ลงชื่อ) ..............................................................................
(........................................................................................)
ผูใ้ ห้ควำมยินยอมในฐำนะ
 บิดำ/มำรดำ  ผูร้ บั โอนประโยชน์แห่งสัญญำประกันภัย
 ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม / ผูใ้ ช้อำนำจปกครองของผูเ้ ยำว์
ทีเ่ อำประกันภัย**(กรณีผเู้ อำประกันภัยยังไม่บรรลุนิตภิ ำวะ)

**กรณีผเู้ ยำว์ทเ่ี อำประกันภัยให้ผแู้ ทนโดยชอบธรรมหรือผูใ้ ช้อำนำจปกครองของผูเ้ ยำว์ทเ่ี อำประกันภัย
เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อกระทำกำรแทน หรือให้ควำมยินยอมแก่ผเู้ ยำว์ทเ่ี อำประกันภัยในกำรกลับสู่สถำนะเดิม
หรือกำรเปลีย่ นแปลงหรือกำรเพิม่ เติมใดๆ ของกรมธรรม์
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หน้ำนี้เป็ นหน้ำว่ำง ห้ำมมิให้พมิ พ์หรือเขียนข้อควำมใดๆ ลงบนหน้ำนี้
บริษทั จะไม่พจิ ำรณำข้อควำมใดๆ ทีป่ รำกฎอยูบ่ นเอกสำรหน้ำนี้

