บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 3 ชั้นที่ 14, 16, 28 และ 29 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ศูนยบริการลูกคาเอฟดับบลิวดี โทร. (66) 2632 6000 เลขทะเบียนบรืษัท 0107 555 000 546

ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุมแบบคุมครอง 1 ป (สำหรับสมาชิก)
ชื1อตัวแทน / นายหนา

กรมธรรมเลขที่

สมาชิกเลขที่

ชื1อกลุม

กรณีไมตองแถลงสุขภาพ ใหกรอกเฉพาะ สวนที่ 1 / กรณีตองแถลงสุขภาพ ใหกรอก สวนที่ 1 และ สวนที่ 2

คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ผูขอเอาประกันชีวิตตองตอบคำถามตามความเปนจริงทุกขอ การปกปดขอเท็จจริงใดๆ อาจจะเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันชีวิตปฏิเสธไมจายเงินคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันชีวิต
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ม. 865

สวนที่ 1 ขอ 1 ถึง ขอ 7
1. ผูขอเอาประกันภัย

5. แบบประกันภัย

ชื1อ - นามสกุล
เพศ

ชาย

แบบประกันภัย
หญิง เชื้อชาติ

สัญชาติิ

ชื1อ-นามสกุล (เดิม)
ชื1อภรรยา / สามี
สถานภาพ
โสด

หมาย

วันเดือนปเกิด

ป

จำนวนเงินเอาประกันภัย

บาท

จำนวนเบี้ยประกันภัย

บาท

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย
สมรส

ระยะเวลาเอาประกันภัย

รายเดือน

ราย 3 เดือน

ราย 6 เดือน

รายป

หยา

อายุ ณ วันเกิดที่ผานมา

6. ผูรับประโยชน

ป

เลขบัตรประชาชน

(*กรณีที่มีผูรับประโยชนหลายคน และไมระบุรอยละของผลประโยชน จะจายผลประโยชนใหคนละเทาๆกัน)

เอกสารที่ใชแสดง

ชื1อ - นามสกุล ผูรับประโยชน

บัตรประชาชน วันบัตรหมดอายุ

อายุ

หนังสือเดินทาง เลขที่

เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง

วันหมดอายุ

ความสัมพันธ
ที่อยู

2. ที่อยู

*รอยละของผลประโยชน

ตามทะเบียนบาน
จังหวัด

รหัสไปรษณีย

ที่อยูปจจุบัน
จังหวัด

รหัสไปรษณีย

ชื1อ - นามสกุล ผูรับประโยชน
อายุ
เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
ความสัมพันธ

ชื1อ/ที่อยูสถานที่ทำงาน
จังหวัด
สถานที่ติดตอ

ที่อยู

รหัสไปรษณีย
ที่อยูตามทะเบียนบาน

โทรศัพท : บาน

ที่อยูปจจุบัน

*รอยละของผลประโยชน

สถานที่ทำงาน

มือถือ

7. คำถามผูขอเอาประกันภัย

ที่ทำงาน

ทานเคยถูกปฏิเสธ เลือ1 นการรับประกันภัย เพิม่ อัตราเบีย้ ประกันภัยเปลีย่ นแปลงเงือ1 นไข

อีเมล

สำหรับการขอเอาประกันภัย

ไมเคย

เคย

3. อาชีพ/ตำแหนง/หนาที่

หรือการขอกลับคืนสูสถานะเดิม หรือการขอตออายุของกรมธรรมจากบริษัทนี้

อาชีพ/ตำแหนง/หนาที่

หรือบริษัทอื1นหรือไม ถา เคย โปรดระบุรายละเอียด

ประเภทธุรกิจ
รายไดรวมตอป

บาท

4. กรณีเปนการทำประกันชีวติ เพือ1 คุม ครองเงินกู กรุณาระบุ
ประเภทเงินกู

วงเงินกู

บาท ระยะเวลากู

ป

ชื1อ

บริษัท

สาเหตุ

เมื1อ

ชื1อ

บริษัท

สาเหตุ

เมื1อ
หนา
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บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 3 ชั้นที่ 14, 16, 28 และ 29 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ศูนยบริการลูกคาเอฟดับบลิวดี โทร. (66) 2632 6000 เลขทะเบียนบรืษัท 0107 555 000 546

ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุมแบบคุมครอง 1 ป (สำหรับสมาชิก)
สวนที่ 2 ขอ 8 ถึง ขอ 11
8. สวนสูง
ซม. น้ำหนัก
กก. ใน 6 เดือนที่ผานมาน้ำหนักของทาน คงเดิม เพิ่มขึ้น
ก.ก ลดลง
ก.ก
9. ทานเคยเสพยาเสพติดหรือสารเสพติดใดๆหรือยามึนเมาหรือเคยไดรับการรักษาเกี่ยวกับยาเสพติดหรือโรคพิษสุราเรื้อรังหรือไม
ไมเคย เคย
10. ทานเปน หรือเคยเปน หรือเคยไดรับการวินิจฉัยและ/หรือรับการรักษา หรือตั้งขอสังเกตโดยแพทยวาปวยเปนโรคมะเร็ง หรือเนื้องอกของอวัยวะอื1นๆ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง โรคไทรอยด โรคหลอดเลือด โรคเลือด โรคระบบประสาทและสมอง โรคปอด วัณโรค โรคหอบหืด โรคตับ โรคไต โรคระบบทางเดินอาหาร โรคลมชัก โรคจิต
โรคของระบบกระดูกและกลามเนื้อ
ไมเคย เคย
ความบกพรองพิการทางรางกาย โรคเอดส (HIV) หรือภูมิคุมกันบกพรอง หรือไม หากเคย ใหระบุรายละเอียดในตารางดานลาง
วัน/เดือน/ป ที่รักษา
การรักษา
สถานพยาบาลที่รักษา
โรค
(โปรดระบุวาไดรับการวินิจฉัย หรือรับการรักษา หรือตั้งขอสังเกตโดยแพทย)
และอาการปจจุบัน
(หากระบุชื1อแพทยไดโปรดระบุ)

11. ในระหวาง 5 ปที่ผานมา ทานเคยไดรับการตรวจสุขภาพ การตรวจชิ้นเนื้อ หรือการตรวจเพื1อวินิจฉัยโรคเชน การเอกซเรย การตรวจคลื1นหัวใจ การตรวจเลือด หรือการตรวจ
ไมเคย เคย
ดวยเครื1องมือพิเศษอื1นๆ หรือไม ถา เคย โปรดระบุรายละเอียดในตารางดานลาง
ตรวจอะไร

เมื1อใด

สถานที่ตรวจ

ผลการตรวจ

ขอสังเกตุโดยแพทย

12. ในระหวาง 5 ปทผ
่ี า นมา ทานเคยบาดเจ็บ เจ็บปวย ไดรบั การผาตัด ปรึกษาแพทย ไดรบั การแนะนำจากแพทยเกีย่ วกับสุขภาพ หรือไดรบั การรักษาในสถานพยาบาลทีม่ ไิ ดระบุไวขา งตน
หรือไม ถา เคย โปรดระบุรายละเอียดในตารางดานลาง
ไมเคย เคย
อาการ
วัน / เดือน / ป ที่ไดรับการรักษา
สถานพยาบาล
ผลการรักษา

ขอความยืนยันถอยแถลงหรือคำตอบในใบคำขอเอาประกันชีวิต

การใหถอยคำ การมอบอำนาจ และการใหความยินยอม
1. ขาพเจาขอยืนยันวาคำตอบทุกขอในใบคำขอเอาประกันชีวิตนี้ รวมถึงถอยแถลงที่ไดตอบกับแพทยผูตรวจสุขภาพเปนความจริงทุกประการ ซึ่งขาพเจาเขาใจดีวาหากขาพเจาไมแถลง
ขอความจริง บริษัทอาจจะปฏิเสธการรับประกันภัยและปฏิเสธการจายเงินตามกรมธรรม
2. ขาพเจายินยอมใหแพทย หรือบริษัทประกันภัยอื1น หรือสถานพยาบาล ซึ่งมีประวัติสุขภาพของขาพเจาที่ผานมาหรือจะมีขึ้นตอไปในอนาคตเปดเผยขอเท็จจริงใหแกบริษัท หรือผูแทน
ของบริษัท เพื1อการขอเอาประกันภัยหรือการจายเงินตามกรมธรรมได
3. ขาพเจายินยอมใหบริษัทจัดเก็บ ใช และเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและขอมูลของขาพเจาตอบริษัทประกันภัย หรือบริษัทประกันภัยตอ หรือหนวยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือ
บุคลากรทางการแพทยเพื1อการขอเอาประกันภัยหรือการจายเงินตามกรมธรรม หรือประโยชนทางการแพทยได
4. ขาพเจายินยอมใหบริษัทจัดเก็บ ใช และเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและขอมูลของขาพเจาตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื1อประโยชน
ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
1. หากทานยกเลิกกรมธรรมประกันภัยกอนครบกำหนดสัญญา ผลประโยชนที่ทานจะไดรับจะเปนไปตามตารางมูลคาเงินเวนคืนในกรมธรรมประกันภัย (ถามี) ซึ่งอาจนอยกวาจำนวนเงิน
เอาประกันภัยที่กำหนดไว
2. กอนลงลายมือชื1อ ขอใหทานกรุณาตรวจสอบความถูกตองของคำตอบทุกขออีกครั้งหนึ่ง เพื1อความสมบูรณของสัญญาประกันภัย
เขียนที่

วันที่
(ลงชื1อ)

(
(ลงชื1อ)

(
กรุณาเซ็นชื1อกำกับตรงที่มีการแกไข ขีดฆา ขูดลบขอความ

พยาน

)
ผูใหความยินยอมในฐานะ

)

เดือน

(ลงชื1อ)

พ.ศ.
พยาน

(

)
ผูแทนโดยชอบธรรมของผูขอเอาประกันภัย
บิดา/มารดา
หนา
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