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ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุมแบบชั่วระยะเวลา แบบที่ 1 (สำหรับสมาชิก)
ชื1อตัวแทน / นายหนา
สมาชิกเลขที่

กรมธรรมเลขที่

กรณีไมตองแถลงสุขภาพ ใหกรอกเฉพาะ สวนที่ 1
กรณีตองแถลงสุขภาพ ใหกรอก สวนที่ 1 และ สวนที่ 2

ชื1อกลุม

คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

สวนที่ 1

ผูขอเอาประกันชีวิตตองตอบคำถามตามความเปนจริงทุกขอ การปกปดขอเท็จจริงใดๆ อาจจะเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันชีวิตปฏิเสธไมจายเงินคาสินไหทดแทน
ตามสัญญาประกันชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ม. 865

ผูขอเอาประกันภัย

ที่อยู

ชื1อ-สกุล
เพศ
ชาย
หญิง | เชื้อชาติ
| สัญชาติ
ชื1อ-สกุล (เดิม)
ชื1อ-สกุล ภรรยา/สามี
สถานภาพ
โสด
สมรส
หมาย
หยา
วดป เกิด
อายุ ณ วันเกิดที่ผานมา
ป
เลขประจำตัวประชาชน
เอกสารที่ ใชแสดง
บัตรประชาชน วันบัตรหมดอายุ
หนังสือเดินทาง เลขที่
วันหมดอายุ

ที่อยูตามทะเบียนบาน
จังหวัด
ที่อยูสถานที่ติดตอ
จังหวัด
ชื1อ/ที่อยูสถานที่ทำงาน

อาชีพ

แบบประกันภัย

อาชีพ / ตำแหนง / หนาที่
ประเภทธุรกิจ
รายไดรวมตอป

แผนความคุมครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย
งวดการชำระเบี้ยประกันภัยราย

จังหวัด
หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรศัพทมือถือ
หมายเลขโทรศัพทที่ทำงาน
อีเมล

รหัสไปรษณีย
รหัสไปรษณีย

รหัสไปรษณีย

ระยะเวลาเอาประกันภัย ป
บาท | จำนวนเบี้ยประกันภัย
บาท
เดือน 3 เดือน 6 เดือน ป

ผูรับผลประโยชน (หากมีผูรับประโยชนหลายคน และไมระบุสวนแบง จะจายผลประโยชน ใหคนละเทาๆกัน)
ชื1อ-สกุล
เลขประจำตัวประชาชน
หนังสือเดินทาง เลขที่
ที่อยู
ความสัมพันธ

หรือ
ป

| อายุ
สวนแบง

%

ชื1อ-สกุล
เลขประจำตัวประชาชน
หนังสือเดินทาง เลขที่
ที่อยู
ความสัมพันธ

หรือ
ป

| อายุ
สวนแบง

%

คำถามผูขอเอาประกันภัย

สวนที่ 2

1. ทานเคยถูกปฏิเสธ เลื1อนการรับประกันภัย เพิ่มเบี้ยประกันภัย หรือเปลี่ยนแปลงเงื1อนไขการรับประกันภัยหรือไม

ไมเคย

เคย

2. สวนสูง
ซ.ม. | น้ำหนัก
ก.ก. ใน 6 เดือนที่ผานมาน้ำหนักของทาน
คงเดิม
เพิ่มขึ้น
ก.ก.
ลดลง
ก.ก.
3. ทานเปน หรือเคยเปน หรือเคยไดรบั การวินจิ ฉัยและ/หรือรับการรักษา หรือตัง้ ขอสังเกตโดยแพทยวา ปวยเปน โรคมะเร็ง หรือเนือ้ งอกของอวัยวะอืน1 ๆ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง โรคไทรอยด โรคหลอดเลือด โรคเลือด โรคระบบประสาทและสมอง โรคปอด วัณโรค โรคหอบหืด โรคตับ โรคไต โรคระบบทางเดินอาหาร โรคลมชัก
โรคจิตโรคของระบบกระดูกและกลามเนื้อ ความบกพรองพิการทางรางกาย โรคเอดส (HIV) หรือภูมิคุมกันบกพรอง หรือไม
ไมเคย
เคย
4. ในระหวาง 5 ปที่ผานมา ทานเคยไดรับบาดเจ็บ เจ็บปวย การรักษา เคยปรึกษาหรือไดรับคำแนะนำจากแพทย หรือไดรับการผาตัด หรือการตรวจวินิจฉัย
ดวยเครื1องมือพิเศษ หรือการตรวจทางหองปฏิบัติการหรือไม
ไมเคย
เคย
5. ทานเคยเสพยาเสพติดหรือสารเสพติดใดๆหรือยามึนเมาหรือเคยไดรับการรักษาเกี่ยวกับยาเสพติดหรือโรคพิษสุราเรื้อรังหรือไม
ไมเคย
เคย
กรณีที่ขอ 1, 3, 4 และ 5 ตอบ วา “เคย” กรุณาใหรายละเอียด
หนา
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ขอความยืนยันถอยแถลงหรือคำตอบในใบคำขอเอาประกันชีวิต
การใหถอยคำ การมอบอำนาจ และการใหความยินยอม
1. ขาพเจาขอยืนยันวาคำตอบทุกขอในใบคำขอเอาประกันชีวิตนี้ รวมถึงถอยแถลงที่ ไดตอบกับแพทยผูตรวจสุขภาพเปนความจริงทุกประการ ซึ่งขาพเจาเขาใจดีวา
หากขาพเจาไมแถลงขอความจริง บริษัทอาจจะปฏิเสธการรับประกันภัยและปฏิเสธการจายเงินตามกรมธรรม
2. ขาพเจายินยอมใหแพทย หรือบริษัทประกันภัยอื1น หรือสถานพยาบาล ซึ่งมีประวัติสุขภาพของขาพเจาที่ผานมาหรือจะมีขึ้นตอไปในอนาคตเปดเผยขอเท็จจริงใหแกบริษัท
หรือผูแทนของบริษัท เพื1อการขอเอาประกันภัยหรือการจายเงินตามกรมธรรมได
3. ขาพเจายินยอมใหบริษัทจัดเก็บ ใช และเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและขอมูลของขาพเจาตอบริษัทประกันภัย หรือบรืษัทประกันภัยตอ หรือหนวยงานที่มีอำนาจ
ตามกฎหมายหรือบุคลากรทางการแพทยเพื1อการขอเอาประกันภัยหรือการจายเงินตามกรมธรรม หรือประโยชนทางการแพทยได
4. ขาพเจายินยอมใหบริษัทจัดเก็บ ใช และเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและขอมูลของขาพเจาตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เพื1อประโยชน ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
1. หากทานยกเลิกกรมธรรมประกันภัยกอนครบกำหนดสัญญา ผลประโยชนที่ทานจะไดรับจะเปนไปตามตารางมูลคาเงินเวนคืนในกรมธรรมประกันภัย (ถามี) ซึ่งอาจ
นอยกวาจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว
2. กอนลงลายมือชื1อ ขอใหทานกรุณาตรวจสอบความถูกตองของคำตอบทุกขออีกครั้งหนึ่ง เพื1อความสมบูรณของสัญญาประกันภัย
เขียนที่

วันที่

ลงชื1อ

พยาน
(

ผูขอเอาประกันภัย
(

ผู ใหความยินยอมในฐานะ
(

พ.ศ.

ลงชื1อ

)

ลงชื1อ

เดือน

)

หนา
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)
บิดา / มารดา
ผูแทนโดยชอบธรรมของผูขอเอาประกันภัย

