ใบคำขอเปลี่ยนแปลง / ต่ออำยุกรมธรรม์
(ชนิดมีคำถำมสุขภำพ)

คำเตือน ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้เอำประกันชีวติ ต้องตอบคำถำมตำมควำมเป็นจริงทุกข้อ กำรปกปิดข้อเท็จจริง
ใดๆ อำจจะเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันชีวติ ปฏิเสธไม่จ่ำยเงินค่ำสินไหมทดแทนตำมสัญญำประกันชีวิตตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ 865
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที…
่ ……….............................................................................. ชื่อหน่วย………………………….……………………..… รหัส |_|_|_|_|_|_|
ชื่อ-สกุลของ ผู้เอำประกันภัย........................................................................................ ชื่อตัวแทน………...…………….…………....…………… รหัส |_|_|_|_|_|_|
เบอร์โทรศัพท์……….………………..………….……….……………….……
เปลี่ยนแปลง  ก่อน ออกกรมธรรม์
ส่งเอกสำรผ่ำน  ตัวแทน  โดยตรงถึงลูกค้า
 หลัง ออกกรมธรรม์
โดยข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดในใบคำขอเอำประกันภัย / กรมธรรม์ประกันภัย ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 กำรขอเปลี่ยนแปลงทั่วไป
(กรณีขอเปลีย่ นแปลงเฉพาะเรื่องทั่วไปในส่วนที่ 1 เพียงอย่างเดียว กรุณาข้ามไปในส่วนที่ 5)
 1. ชื่อ-สกุล

เปลี่ยนแปลงจำกเดิมเป็น ชื่อ-นำมสกุล ………………………..…………………….………………....………
พร้อมแนบสำเนำหลักฐำน 1. หนังสือแสดงกำรเปลี่ยนชื่อ-สกุลจำกทำงรำชกำร 2. สำเนำบัตรประชำชน / หนังสือเดินทำง

 2. ลำยมือชื่อ

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

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

ให้ถือว่ำลำยมือชื่อใหม่ของข้ำพเจ้ำที่ปรำกฏนี้เป็นลำยมือชื่อที่ใช้ในกำรติดต่อกับบริษัทในกรณีต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยข้ำงต้น
 3. สถำนที่ติดต่อและจัดส่งเอกสำร
เลขที่…….………...หมู่บ้ำน/อำคำร.......................................................หมู่ท…
ี่ ...ตรอก/ซอย...................................................ถนน…….…………..………..…………
แขวง/ตำบล………….……….………………….เขต/อำเภอ……………..………………………….จังหวัด………….…………………..รหัสไปรษณีย์ …………………..
โทรศัพท์บ้ำน………………………..โทรศัพท์มือถือ……………………………โทรศัพท์ที่ทำงำน……………………… อีเมลล์........................……………………..…...
 4. ผู้รับประโยชน์ภำยใต้กรมธรรม์เลขที่ข้ำงต้น ถ้ำมิได้ระบุส่วนแบ่งของผู้รับประโยชน์ให้ถอื ว่ำแบ่งเท่ำๆ กัน
ชื่อและนำมสกุลผูร้ ับประโยชน์

อำยุ

เลขที่บัตรประชำชน/

ควำมสัมพันธ์

ร้อยละของ
ผลประโยชน์

ที่อยู่

หนังสือเดินทำง

1.
2.
3.
4.
 5. วิธีรับผลประโยชน์ / เงินคืนตำมกรมธรรม์  รับเป็นเช็ค
 คงไว้กับบริษัทเพื่อกำรสะสม
 นำไปชำระเบี้ยประกันภัย
 โอนเข้ำบัญชีเลขที่ ……………………………….. (กรุณำแนบสำเนำสมุดบัญชีออมทรัพย์ของผู้เอำประกันภัย)
ธนำคำร………….………………………….……………...สำขำ........................................................................
 6. งวดกำรชำระเบี้ยประกันภัย

 รำยปี

 รำย 6 เดือน

 รำย 3 เดือน

 รำยเดือน

 7. อื่นๆ เพิ่มเติม
ส่วนที่ 2 กำรขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ที่ต้องแถลงสุขภำพ/อำชีพและรำยได้ ในส่วนที่ 3

(การขอยกเลิกหรือขอลดทุนประกันภัยและหรือสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ ไม่ต้องแถลงสุขภาพ กรุณาข้ามไปส่วนที่ 4 - 5)

 8. ต่ออำยุกรมธรรม์
 แบบธรรมดำ
 แบบเลื่อนวันเริ่มต้นแห่งสัญญำประกันภัย
 9. แบบประกันภัย
จำกเดิม.....................................................................เป็น..................................................................................
 10. จำนวนเงินเอำประกันภัย (บำท)
จำกเดิม......................................................................เป็น.................................................................................
 11. ลด/ยกเลิกเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ / ข้อยกเว้นควำมคุ้มครอง ระบุรำยละเอียด …………………………………………………………………………………
 12. สัญญำเพิ่มเติม
12.1 ............................................................  ยกเลิก  เพิ่ม  ลด จำนวนเงินเอำประกันภัยเป็น .................................................. บำท
12.2 ............................................................  ยกเลิก  เพิ่ม  ลด จำนวนเงินเอำประกันภัยเป็น .................................................. บำท
12.3 ............................................................  ยกเลิก  เพิ่ม  ลด จำนวนเงินเอำประกันภัยเป็น .................................................. บำท
12.4 ............................................................  ยกเลิก  เพิ่ม  ลด จำนวนเงินเอำประกันภัยเป็น .................................................. บำท
12.5 ............................................................  ยกเลิก  เพิ่ม  ลด จำนวนเงินเอำประกันภัยเป็น .................................................. บำท
12.6 ............................................................  ยกเลิก  เพิ่ม  ลด จำนวนเงินเอำประกันภัยเป็น .................................................. บำท
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ส่วนที่ 3 คำถำมเกี่ยวกับสุขภำพ/อำชีพและรำยได้
** หากเนือ้ ที่ระบุคาตอบมีไม่เพียงพอ โปรดระบุรายละเอียดในบันทึกเพิม่ เติมใบคาขอเปลี่ยนแปลง **
13. อำชีพประจำ............................................................................................................................................ตำแหน่ง......................................................................
ลักษณะงำนที่ทำ..............................................................ลักษณะธุรกิจ..........................................................รำยได้ต่อปี………………………………….......(บำท/ปี)
14. อำชีพอื่นๆ (ถ้ำมี). ................................ตำแหน่ง/ธุรกิจ......................................................................................................รำยได้ต่อปี……........………..(บำท/ปี)
กรุณำตอบคำถำมสุขภำพของผู้เอำประกันภัย /
ผู้เอำประกันภัย / ผู้เยำว์
ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
ผู้เยำว์ / ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
15. กรุณำระบุส่วนสูงและน้ำหนัก
ส่วนสูง......................... ซม. น้ำหนัก........................... กก. ส่วนสูง.......................... ซม. น้ำหนัก.......................... กก.
 ไม่เปลี่ยน  เปลี่ยน
เพิ่มขึ้น...........................กก. ลดลง............................... กก.
สำเหตุ.........................................................................................................
16. ในระหว่ำง 5 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยได้รับกำรตรวจสุขภำพ กำรตรวจชิน้  ไม่เคย
 เคย
เนื้อ หรือกำรตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค เช่น กำรเอกซเรย์ กำรตรวจคลืน่ หัวใจ หำก เคย ให้ระบุในช่องกำรแถลงเพิ่มเติม
กำรตรวจเลือดหรือกำรตรวจด้วยเครือ่ งมือพิเศษอื่น ๆ หรือไม่
กรุณำระบุรำยละเอียดเพิ่มเติม
ตรวจอะไร
วันที่ตรวจ
สถำนที่ตรวจ
ผลกำรตรวจ
 ผู้เอำประกันภัย / ผู้เยำว์
ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำน้ำหนักตัวของท่ำนเปลี่ยนแปลงหรือไม่

 ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
17. ท่ำนเคยได้รับกำรวินิจฉัยหรือรับกำรรักษำหรือตั้งข้อสังเกตจำกแพทย์
ว่ำป่วยเป็นโรคตำมรำยกำรท้ำยคำถำมนี้หรือไม่
หำก เคย/มี กรุณำทำเครื่องหมำย  และให้ระบุโรคและกำรรักษำ
ตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
โรค
สำยตำพิกำร
โรคจอประสำทตำ
โรคต้อหิน
โรคหลอดเลือดในสมอง
โรคพำร์กนิ สัน
โรคควำมจำเสื่อม
โรคชัก
โรคปอดหรือปอดอักเสบ
โรควัณโรค
โรคหอบหืด
โรคปอดอุดกัน้ เรื้อรัง
โรคถุงลมโป่งพอง
ภำวะหยุดหำยใจขณะหลับ
โรคควำมดันโลหิตสูง
โรคแผลในทำงเดินอำหำร
ผู้เอำประกันภัย/
ผู้เยำว์

ผู้ชำระเบี้ย
ประกันภัย

ผู้เอำ
ผู้ชำระ
ประกันภัย
เบีย้
/ผู้เยำว์ ประกันภัย

































ข้อสังเกตุโดยแพทย์

ผู้เอำประกันภัย / ผู้เยำว์
 ไม่เคย / ไม่มี

ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย

 เคย / มี

 ไม่เคย / ไม่มี

ผู้เอำ
ผู้ชำระ
ประกันภัย
เบีย้
/ผู้เยำว์ ประกันภัย

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

โรค

 ไม่เปลี่ยน  เปลี่ยน
เพิ่มขึ้น...........................กก. ลดลง............................... กก.
สำเหตุ.........................................................................................................
 ไม่เคย
 เคย
หำก เคย ให้ระบุในช่องกำรแถลงเพิ่มเติม

































วัน/เดือน/ปี ที่รักษำ

(โปรดระบุว่ำได้รับกำรวินิจฉัย หรือรับกำร
รักษำ หรือตั้งข้อสังเกตุโดยแพทย์)

โรค
โรคตับอ่อนอักเสบ
โรคเบำหวำน
โรคไทรอยด์
โรคต่อมน้ำเหลืองโต
เนื้องอก ก้อนหรือถุงน้ำ
โรคมะเร็ง
พิกำรทำงร่ำงกำย
ดำวน์ซินโดรม
โรคพิษสุรำเรื้อรัง
โรคซึมเศร้ำ
โรคเอสแอลอี
โรคเอดส์ (HIV)
หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง

กำรรักษำและอำกำร
ปัจจุบัน

 เคย / มี

ผู้เอำ
ประกันภัย
/ผู้เยำว์

ผู้ชำระ
เบีย้
ประกันภัย





























สถำนพยำบำลที่รักษำ
(หำกระบุชื่อแพทย์ได้
โปรดระบุ)





คำถำมเพิ่มเติมสำหรับกำรขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์กรณีที่มีสัญญำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภำพหรือโรคร้ำยแรง
18. ผู้เอำประกันภัย / ผู้เยำว์ เคยได้รับกำรวินิจฉัยหรือรับกำรรักษำหรือตัง้ ข้อสังเกตจำกแพทย์ว่ำป่วยเป็นโรคตำมรำยกำรท้ำยคำถำมนี้หรือไม่
 ไม่เคย/ไม่มี
 เคย/มี หำก เคย/มี กรุณำทำเครื่องหมำย  และให้ระบุโรคและกำรรักษำตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
 ติดเชื้อในหูชั้นกลำง
 ภูมแิ พ้
 ริดสีดวงทวำร
 หมอนรองกระดูกเคลือ่ นหรือทับเส้นประสำท
 ต่อมทอนซิลอักเสบเรื้อรัง  กรดไหลย้อน
 ฝีคันฑสูตร
 เส้นเอ็นอักเสบเรื้อรัง
ไซนั
ส
อั
ก
เสบ
นิ
ว
่
เยื
อ
่
บุ
โ
พรงมดลู
ก
เจริ
ญ
ผิ
ด
ที
่



 เส้นประสำทอักเสบหรือถูกเบียดทับ
 ปวดศีรษะไมเกรน
 ถุงน้ำดีอักเสบ
 กระดูกสันหลังเคลื่อน
 ออทิสติก
หลอดลมอั
ก
เสบเรื
อ
้
รั
ง
ไส้
เ
ลื
อ
่
น
ข้
อ
เสื
อ
่
ม



 สมำธิสั้น
โรค

วัน/เดือน/ปี ที่รักษำ

กำรรักษำและอำกำรปัจจุบนั

(โปรดระบุว่ำได้รับกำรวินิจฉัย หรือรับกำรรักษำ
หรือตั้งข้อสังเกตุโดยแพทย์)

สถำนพยำบำลที่รักษำ
(หำกระบุชื่อแพทย์ได้โปรดระบุ)

ลงชื่อ........................................................................ผู้เอำประกันภัย / ผู้แทนโดยชอบธรรม
หรือผู้ใช้อำนำจปกครองของผู้เยำว์ที่เอำประกันภัย/ ผู้รับโอนประโยชน์แห่งสัญญำประกันภัย

ลงชื่อ...................................................................พยำน/ตัวแทน
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ส่วนที่ 4 กำรรับรองสถำนะ และคำยินยอมและตกลงเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกำของผู้ขอเอำประกันภัย
1. กำรรับรองสถำนะ
ก. ข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีสัญชำติอเมริกัน หรือมีสถำนที่เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกำและยังไม่ได้สละควำมเป็นพลเมืองอเมริกัน
อย่ำงสมบูรณ์ตำมกฎหมำย หรือมีกรีนกำร์ด (Green Card) ของประเทศสหรัฐอเมริกำที่ยังไม่หมดอำยุ ณ วันทีก่ รอกและลงลำยมือชือ่ ในแบบฟอร์มนี้ หรือมีกรีนกำร์ด
ที่ยังไม่ถูกสละ ยกเลิก หรือถอดถอนอย่ำงเป็นทำงกำร หรือมีสถำนะเป็นผู้มีถิ่นทีอ่ ยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเก็บภำษีอำกรของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ (เช่น มีถิ่นทีอ่ ยู่ในสหรัฐอเมริกำอย่ำงน้อย 183 วันในปีปฏิทินปัจจุบัน) หรือมีหน้ำที่เสียภำษีให้แก่กรมสรรพำกรของสหรัฐอเมริกำหรือไม่
 ไม่เป็น
 เป็น (ให้ตอบแบบฟอร์ม W9 ของกรมสรรพำกรของสหรัฐอเมริกำ (IRS) เพิ่มเติม)
ข. ข้ำพเจ้ำมีที่อยู่เพื่อกำรติดต่อในประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือมีกำรมอบอำนำจในกำรลงลำยมือชื่อแก่บุคคลทีอ่ ยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือไม่
 ไม่เป็น
 เป็น (ให้ตอบแบบฟอร์ม W-8BEN ของกรมสรรพำกรของสหรัฐอเมริกำ (IRS) เพิ่มเติม)
* กรณีที่ต้องกรอกแบบฟอร์ม W9 แล้ว ให้กรอกเพียงแบบฟอร์มเดียว ไม่ตอ้ งกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN อีก
2. คำยินยอมและตกลง
ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ จำกัด (มหำชน) (บริษัท) อำจมีข้อผูกพันหรือต้องปฏิบัติตำม กฎหมำย FATCA ในกำรนี้ข้ำพเจ้ำยินยอม
และตกลงให้บริษัทสำมำรถดำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ เพือ่ ปฏิบัติตำมกฎหมำย FATCA
ก. กำรเปิดเผยข้อมูล กำรให้ข้อมูล และกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะหรือข้อมูล
ข้ำพเจ้ำยินยอมและตกลงให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่บริษัทมีหน้ำที่ตอ้ งเปิดเผยต่อหน่วยงำนภำครัฐในประเทศหรือต่ำงประเทศที่กำกับดูแลกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย FATCA
ข้ำพเจ้ำยินยอมและตกลงให้ข้อมูลเพิม่ เติมตำมที่บริษัทร้องขอเป็นหนังสือภำยในระยะเวลำที่กำหนด
ข้ำพเจ้ำตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททรำบกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะหรือข้อมูลใดๆ
ที่ข้ำพเจ้ำเคยแจ้งกับบริษัทไว้กอ่ นหน้ำนี้
หำกสถำนะหรือข้อมูลที่
เปลี่ยนแปลงนั้นมีควำมเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกำ ภำยในระยะเวลำ 30 วันนับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะหรือข้อมูล
ข. ผลของกำรไม่ให้ข้อมูล
ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ให้ข้อมูล ข้ำพเจ้ำยินยอมและตกลงให้สิทธิ์กับบริษัทปฏิเสธกำรรับประกันภัย หรือหักภำษี ณ ที่จ่ำยจำกจำนวนเงินใดๆ ที่ข้ำพเจ้ำมีสิทธิ์
ได้รับตำมกรมธรรม์ประกันภัย ตำมทีก่ ำหนดไว้ในกฎหมำย FATCA
ในกรณีที่บริษัทจะปฏิเสธกำรรับประกันภัย หรือใช้สิทธิ์หักภำษี ณ ที่จ่ำยตำมกฎหมำย FATCA จำกเหตุที่ข้ำพเจ้ำไม่ให้ข้อมูล บริษัทจะต้องส่งหนังสือบอกกล่ำว
ให้ข้ำพเจ้ำแสดงเอกสำร หรือหลักฐำนใดๆ หรือให้ทำหนังสือยืนยันต่อบริษัทก่อนว่ำข้ำพเจ้ำไม่มีหน้ำที่ต้องเสียภำษีในประเทศสหรัฐอเมริกำ ภำยในระยะเวลำ 30 วัน
นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสือบอกกล่ำว หำกข้ำพเจ้ำไม่ปฏิบัติตำมคำบอกกล่ำวนั้น บริษัทจะปฏิเสธกำรรับประกันภัย หรือใช้สิทธิ์หักภำษี ณ ที่จ่ำยจำกจำนวนเงินใดๆ ที่
ข้ำพเจ้ำมีสิทธิ์ได้รับตำมกรมธรรม์ประกันภัย ตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำย FATCA ก็ได้
ทั้งนี้ กำรส่งหนังสือบอกกล่ำว หรือแจ้งกำรปฏิเสธกำรรับประกันภัย หรือใช้สิทธิ์หักภำษี ณ ที่จ่ำย ดังกล่ำว บริษัทจะส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงข้ำพเจ้ำ
ตำมที่อยู่ที่ข้ำพเจ้ำได้แจ้งให้บริษัททรำบ
ส่วนที่ 5 สำหรับกำรให้ถ้อยคำ กำรมอบอำนำจ และกำรให้ควำมยินยอม
ข้ำพเจ้ำผู้กระทำในฐำนะ
 ผูเ้ อำประกันภัย  ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนำจปกครองของผู้เยำว์ / ผู้รับโอนประโยชน์แห่งสัญญำประกันภัย
1. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำได้ทรำบและเข้ำใจคำถำมคำตอบในใบคำขอเปลี่ยนแปลง / ต่ออำยุกรมธรรม์นี้ครบถ้วนสมบูรณ์และได้ตอบคำถำมตำมควำมจริงทุกข้อ และ
ข้ำพเจ้ำตกลงให้บริษัทถือเอำคำตอบดังกล่ำวเป็นพื้นฐำนในกำรพิจำรณำเพื่ออนุมัติกำรกลับสูส่ ถำนะเดิม หรือกำรเปลี่ยนแปลง หรือกำรเพิ่มเติมใด ๆ ของกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับดังกล่ำว
2. ข้ำพเจ้ำยินยอมว่ำ กำรกลับคืนสูส่ ถำนะเดิม หรือกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ำงต้น จะไม่ถือว่ำมีผลบังคับแม้จะได้มีกำรชำระเงิน หรือมีกำรตกลงเรื่องกำรชำระ
เงิน หรือบันทึกรำยกำรเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยใด ๆ จนกว่ำเจ้ำหน้ำที่ผู้รับมอบอำนำจของบริษัทจะได้พิจำรณำอนุมัติแล้ว
3. ข้ำพเจ้ำยินยอมว่ำ กรณีที่ใบคำขอเปลี่ยนแปลง / ต่ออำยุกรมธรรม์นี้ใช้เพื่อกำรกลับคืนสู่สถำนะเดิม หรือกำรเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงสัญญำเพิ่มเติมใดๆ
ข้อกำหนดว่ำด้วยกำรไม่โต้แย้งหรือคัดค้ำนควำมไม่สมบูรณ์ของสัญญำประกันภัย และข้อกำหนดเรือ่ งอัตวินิบำตกรรม จะนำมำบังคับใช้กับกำรกลับคืนสู่สถำนะเดิม
หรือกำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสัญญำเพิ่มเติมใดๆ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ที่ได้รับพิจำรณำอนุมัติคำขอดังกล่ำว
4. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้แพทย์หรือบริษัทประกันภัยอืน่ หรือสถำนพยำบำล ซึ่งมีประวัตสิ ุขภำพของข้ำพเจ้ำและผู้เยำว์ ที่ผ่ำนมำหรือจะมีขึ้นต่อไปในอนำคตเปิดเผย
ข้อเท็จจริงให้แก่บริษัท หรือผู้แทนของบริษัท เพื่อกำรขอเอำประกันภัยหรือกำรจ่ำยเงินตำมกรมธรรม์ได้
5. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้บริษัท จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภำพและข้อมูลของข้ำพเจ้ำและผูเ้ ยำว์ต่อบริษัทประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยต่อ หรือ
หน่วยงำนที่มีอำนำจตำมกฎหมำย หรือบุคลำกรทำงกำรแพทย์ เพื่อกำรขอเอำประกันภัยหรือกำรจ่ำยเงินตำมกรมธรรม์ หรือประโยชน์ทำงกำรแพทย์ได้
6. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้บริษัท จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภำพและข้อมูลของข้ำพเจ้ำและผูเ้ ยำว์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำร
ประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชน์ในกำรกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
เขียนที่ ......................................................................................................................................................................
วันที่ ......................... เดือน ......................................................................... พ.ศ. ........................................
*ก่อนลงลำยมือชือ่ ให้ท่ำนกรุณำตรวจสอบควำมถูกต้องของคำตอบทุกข้ออีกครั้งหนึ่ง เพื่อควำมสมบูรณ์ของสัญญำประกันภัย

(ลงชื่อ) ..............................................................................
(........................................................................................)
พยำน / ตัวแทนประกันชีวิต / นำยหน้ำประกันชีวติ

(ลงชื่อ) ..............................................................................
(........................................................................................)
ผู้เอำประกันภัย / ผู้เยำว์ที่เอำประกันภัย

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

(ลงชื่อ) ..............................................................................
(........................................................................................)
ผู้ให้ควำมยินยอมในฐำนะ
 บิดำ/มำรดำ  ผู้รับโอนประโยชน์แห่งสัญญำประกันภัย
 ผู้แทนโดยชอบธรรม / ผู้ใช้อำนำจปกครองของผู้เยำว์
ที่เอำประกันภัย**(กรณีผู้เอำประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภำวะ)

**กรณีผู้เยำว์ที่เอำประกันภัยให้ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนำจปกครองของผู้เยำว์ที่เอำประกันภัย
เป็นผู้ลงลำยมือชื่อกระทำกำรแทน หรือให้ควำมยินยอมแก่ผู้เยำว์ที่เอำประกันภัยในกำรกลับสู่สถำนะเดิม
หรือกำรเปลี่ยนแปลงหรือกำรเพิ่มเติมใดๆ ของกรมธรรม์
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หน้ำนี้เป็นหน้ำว่ำง ห้ำมมิให้พิมพ์หรือเขียนข้อควำมใดๆ ลงบนหน้ำนี้
บริษัทจะไม่พิจำรณำข้อควำมใดๆ ที่ปรำกฎอยู่บนเอกสำรหน้ำนี้

