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ใบคําขอเอาประกันชีวิต (ชนิดมีคําถามสุขภาพอยางละเอียด)
คําเตือนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ผูขอเอาประกันชีวิตตองตอบคําถามตามความเปนจริงทุกขอ การปกปดขอเท็จจริงใด ๆ อาจจะเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันชีวิตปฏิเสธ
ไมจายเงินคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865
ชื่อตัวแทน/นายหนา ....................................................................................................... ใบอนุญาตเลขที่ .........................................................
รหัสตัวแทน .............................................. ชื่อหนวย ..................................................... รหัสหนวย .................................................................
สาขา ..................................................................................................................................................................................................................
ใบคําขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญชนิดทั่วไป (อายุตั้งแต 15 ป ขึ้นไป) ใบคําขอเอาประกันชีวิตเลขที่ .......................................................
 แบบไมตรวจสุขภาพ  แบบตรวจสุขภาพ
กรมธรรมประกันภัยเลขที่ ......................................................................
สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูขอเอาประกันภัยและรายละเอียดการขอเอาประกันภัย
1. ชื่อและนามสกุลของผูขอเอาประกันภัย .............................................................. ชื่อและนามสกุลเดิม .....................................................
 ชาย
 หญิง
เชื้อชาติ ...................................... สัญชาติ .................................... ศาสนา ..................................
เพศ
อายุ .......................... ป เกิดวันที่ ........................ เดือน .......................................................................... พ.ศ. .............................................
 สมรส
 หมาย
 หยา
ชื่อภรรยา/สามี ...............................................................................
สถานภาพ  โสด
 บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่ .......................................... วันหมดอายุ ....................................................
เอกสารที่ใชแสดง
 หนังสือเดินทาง
เลขที่ .......................................... วันหมดอายุ ....................................................
 ทะเบียนบาน
 อื่น ๆ .............................................................................................................
2. ที่อยูและที่ทํางาน
ก. ที่อยูตามทะเบียนบานเลขที่ .............. หมูบาน/อาคาร ...................... หมูที่ ........... ตรอก/ซอย ................... ถนน .............................
แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ ............................... จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย .........................
โทรศัพทบาน .................................... โทรศัพทมือถือ ....................... ..................... อีเมล .....................................................................
ข. สถานที่ทํางาน ........................................ อาคาร ................................ เลขที่ ............... หมูท ่ี ............ ตรอก/ซอย ...............................
ถนน ...................................................แขวง/ตําบล ...................................................... เขต/อําเภอ ................................................
จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย ............................................... โทรศัพท ...............................................................
ค. ที่อยูปจจุบันเลขที่ ............................. หมูบาน/อาคาร ...................... หมูที่ ........... ตรอก/ซอย ................... ถนน .............................
แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ ............................... จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย ......................
โทรศัพทบาน .................................... โทรศัพทมือถือ ....................... ..................... อีเมล .....................................................................
ง. สถานที่สะดวกในการติดตอ  ที่อยูตามทะเบียนบาน  สถานที่ทํางาน  ที่อยูปจจุบัน
3. อาชีพประจํา .................................... ตําแหนง .................................................... ลักษณะงานทีท่ ํา .............................................................
ลักษณะธุรกิจ ........................................................................................................ รายไดตอป ............................................................. บาท
อาชีพอื่น ๆ (ถามี) ............................ ตําแหนง .................................................... ลักษณะงานที่ทํา .............................................................
ลักษณะธุรกิจ ........................................................................................................ รายไดตอป ............................................................. บาท
ทานใชรถจักรยานยนตในการทํางานหรือไม  ไมใช  ใช
4. แบบประกันภัย ...............................................................
ชนิด
 มีเงินปนผล
 ไมมีเงินปนผล
ถามีเงินปนผล/เงินคืนตามสัญญาเลือก  ขอรับเปนเงินสด/เช็ค/ตั๋วแลกเงิน  โอนเงินเขาบัญชีธนาคาร  นําไปชําระเบี้ยประกันภัย
(หากไมเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งขางตน บริษัทจะจายคืนเปน เช็ค/ตั๋วแลกเงิน/เงินสด กรณีที่ขอรับเปนเงินสดและประสงคจะใหโอนเงินเขา
บัญชีธนาคารอัตโนมัติ กรุณากรอกขอความตามแบบฟอรมที่แนบ)

-2ระยะเวลาเอาประกันภัย .................................................... ป
ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย ....................................................... ป
งวดการชําระเบี้ยประกันภัย  รายเดือน  ราย 3 เดือน  ราย 6 เดือน  รายป  ชําระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
จํานวนเงินเอาประกันภัย .......................................................................... บาท เบี้ยประกันชีวิต ......................................................... บาท
สัญญาเพิ่มเติม ............................................ จํานวนเงินเอาประกันภัย ............................... บาท เบี้ยประกันภัย .................................. บาท
สัญญาเพิ่มเติม ............................................ จํานวนเงินเอาประกันภัย ............................... บาท เบี้ยประกันภัย .................................. บาท
สัญญาเพิ่มเติม ............................................ จํานวนเงินเอาประกันภัย ............................... บาท เบี้ยประกันภัย .................................. บาท
เบี้ยประกันภัยรวม ..................................................... บาท จํานวนเงินที่ชําระพรอมใบคําขอฯ นี้ ..................................................... บาท
ชําระเปน  เงินสด  โอนเขาบัญชีบริษัทเลขที่ ................................................... ชื่อบัญชี...........................................................
ธนาคาร ...................................................... สาขา ...................................................... อื่น ๆ ........................................................................
ใบรับเงินชั่วคราว/เอกสารการรับเงินเลขที่ ................................................................................................................................................
คําเตือน หากมีการชําระเงินสําหรับเบี้ยประกันภัยงวดแรก ผูขอเอาประกันภัยตองไดรับใบรับเงินชั่วคราว / เอกสารการรับเงินตามเลขที่
ที่ระบุขางตน
ชื่อและนามสกุลของผูชําระเบี้ยประกันภัย ........................................................................................................ อายุ ........................... ป
อาชีพ ......................................................................ความสัมพันธ ................................................................................................................
5. ผูรับประโยชน (ถามิไดระบุสวนแบงของผูรับประโยชนใหถือวาแบงเทา ๆ กัน)
ชื่อและนามสกุล
ผูรับประโยชน
................................
................................

อายุ

เลขทีบ่ ัตรประจําตัวประชาชน/
ความสัมพันธ หนังสือเดินทาง/เอกสารที่
หนวยงานของรัฐออกให

ที่อยู

รอยละของ
ผลประโยชน

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

6. ทานมีหรือเคยมีประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุ หรือกําลังขอเอาประกันภัยดังกลาวไวกับบริษัทนี้ หรือบริษัทอื่น
หรือไม
 ไมมี
 มี
ดังนี้
จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
ชีวิต
โรครายแรง
อุบัติเหตุ

บริษทั
.........................................
.........................................

เงินชดเชยรายวัน

ขณะนี้สัญญา
มีผลบังคับหรือไม

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

7. ทานเคยถูกปฏิเสธ เลื่อนการรับประกันภัย เพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สําหรับการขอเอาประกันภัยหรือการขอกลับคืน
สูสถานะเดิม หรือการขอตออายุของกรมธรรม จากบริษัทนี้หรือบริษัทอื่นหรือไม
 ไมเคย
 เคย
ถาเคยโปรดระบุรายละเอียด
บริษทั

สาเหตุ

เมื่อใด

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

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

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

8. ทานเคยมีสวนเกี่ยวของกับการคายาเสพติดหรือเคยตองโทษเกี่ยวกับคดียาเสพติดหรือไม
 ไมเคย
 เคย
9. ทานเสพหรือเคยเสพยาเสพติด หรือสารเสพติด หรือไม
 ไมเสพ/ไมเคย
 เสพ/เคยเสพ โปรดระบุชนิด ...........................
ปริมาณ ...............................................
ความถี่ ....................... ครั้ง/สัปดาห
เสพมานาน ...................................... ป
เลิกเสพ เมื่อ .................................................................................................................

-310. ทานดื่มหรือเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเปนประจําหรือไม
 ไมดื่ม/ไมเคย
 ดื่ม/เคยดื่ม โปรดระบุชนิด .............................
ปริมาณ ................................ ขวด/ครั้ง
ความถี่ ....................... ครัง้ /สัปดาห
ดื่มมานาน ..................................... ป
เลิกดื่ม เมื่อ ..........................................................................................................................
11. ทานสูบหรือเคยสูบบุหรี่ หรือยาสูบชนิดอื่นหรือไม
 ไมสูบ/ไมเคย
 สูบ/เคยสูบ โปรดระบุปริมาณ .............................. มวน/วัน สูบมานาน ........................ ป
เลิกสูบ เมื่อ .........................................................................................................................
12.

สวนสูง
............... ซ.ม.

น้ําหนัก
.............. ก.ก.

ในรอบ 6 เดือนที่ผานมาน้ําหนักตัวของทานเปลี่ยนแปลงหรือไม
 ไมเปลี่ยน
 เปลี่ยน
 ลดลง ............ ก.ก.
โปรดระบุน้ําหนัก  เพิ่มขึ้น ............ ก.ก.
สาเหตุที่น้ําหนักเปลี่ยนแปลง .............................................................................................

สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลในครอบครัวของผูขอเอาประกันภัย
13. บิดา มารดา พี่นองรวมบิดาและ/หรือมารดา ของทานเคยไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนหรือเคยเปนโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด
โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคไต โรคความดันโลหิตสูง การพยายามฆาตัวตายหรืออาการปวยทางจิต โรคเลือด หรือโรคไวรัสตับอักเสบ
หรือไม
 ไมเปน
 เปน
ถาเปนโปรดแจงรายละเอียด
บุคคลที่เปน

โรค

อายุที่เริ่มเปน

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

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

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

14. ภรรยา/สามี ของทานเปนโรคเอดส (HIV) หรือ ไวรัสตับอักเสบหรือไม
 ไมเปน  เปน หากเปนกรุณาทําเครื่องหมายในชอง



เปนโรคเอดส (HIV)



เปนโรคไวรัสตับอักเสบ

สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับประวัติการเจ็บปวยหรือการรักษาโรคของผูขอเอาประกันภัย
15. ทานเคยไดรับการวินิจฉัย หรือรับการรักษา หรือตั้งขอสังเกตโดยแพทยวาปวยเปนโรคตามรายการทายคําถามนี้หรือไม
 ไมเคย/ไมมี
 เคย/มี
หากเคย กรุณาทําเครื่องหมายในชอง  และใหระบุโรคและการรักษาตามรายละเอียดดานลาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 สายตาพิการ

 โรคหอบหืด

 ดีซาน

 โรคตอมน้ําเหลืองโต

 โรคตอหิน

 โรคถุงลมโปงพอง

 โรคตับออนอักเสบ

 โรคมะเร็ง

 โรคจอประสาทตา
 โรคหลอดเลือดในสมอง

 โรคอัมพฤกษ/โรคอัมพาต
 โรคพารกินสัน

 โรคความจําเสื่อม
 โรคชัก

 โรคปอดหรือปอดอักเสบ
 โรควัณโรค

 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
 โรคความดันโลหิตสูง
 โรคหัวใจ

 โรคเสนเลือดหัวใจตีบ
 โรคหลอดเลือด

 โรคแผลในทางเดินอาหาร
 โรคตับหรือทางเดินน้ําดี
 โรคพิษสุราเรื้อรัง

 มามโต
 โรคไต

 โรคขออักเสบ
 โรคเกาท

 โรคหนังแข็ง

 โรคเอสแอลอี
 โรคเลือด

 โรคเบาหวาน
 โรคไทรอยด

 เนื้องอก กอนหรือถุงน้ํา
 โรคเอดสหรือภูมิคุมกัน

บกพรอง
 โรคกามโรค (ภายใน 2 ป)
 พิการทางรางกาย
 โรคจิต
 โรคประสาท
 โรคซึมเศรา
 ดาวนซินโดรม

-4วัน/เดือน/ป ที่รักษา

โรค

(ระบุวาไดรับการวินิจฉัย หรือรับการ
รักษา หรือตั้งขอสังเกตโดยแพทย)

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

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

16. ทานเคยมี หรือกําลังมีอาการ ดังตอไปนี้หรือไม
หากเคยมีหรือกําลังมี กรุณาทําเครื่องหมายในชอง



 เจ็บหรือแนนหนาอก

 การเคลื่อนไหวของ

 ปวดทองเรื้อรัง

รางกายผิดปกติ
 รางกายสูญเสียประสาทรับ
ความรูสึก
 การพัฒนาการชา
 ปวดศรีษะรุนแรงเรื้อรัง
 ไอเรื้อรัง
 ไอเปนเลือด
 เหนื่อยงายผิดปกติ
อาการ
...............................................
...............................................

สถานพยาบาลที่รักษา

(หากระบุชื่อแพทยไดโปรดระบุ)

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

ไมเคย/ไมมี  เคย/มี
และใหระบุอาการและการรักษาตามรายละเอียดดานลาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)



 การมองเห็นผิดปกติ
 กลามเนื้อออนแรง

การรักษา
และอาการปจจุบัน

 ใจสั่น

 อาเจียนหรือถายเปนเลือด
 ทองมาน

 ทองเสียเรื้อรัง

 มีเลือดปนในปสสาวะ
 ปวดขอเรื้อรัง

อาการในระหวาง 6 เดือนที่
ผานมา
 อาการออนเพลีย
 น้ําหนักลด
 ทองเดินเรื้อรัง
 ไขเรื้อรัง
 โรคผิวหนังเรื้อรัง

เฉพาะสตรี
 กําลังตั้งครรภ ....... เดือน
 โรคแทรกซอนในการ
ตั้งครรภและคลอดบุตร
 เลื อ ดออกผิ ด ปกติ ท าง
ชองคลอด

 เคยพยายามทํารายรางกาย

ตนเอง
 จ้ําเลือด
 คลําพบกอนเนื้อ

วัน/เดือน/ปทเี่ ริ่มมีอาการ

อาการปจจุบัน

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

17. ในระหวาง 5 ปที่ผานมา ทานเคยไดรับ
ก. การตรวจสุขภาพ การตรวจชิ้นเนื้อ หรือการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค เชน การเอกซเรย การตรวจคลื่นหัวใจ การตรวจเลือด หรือ การตรวจ
 ไมเคย
 เคย
ถาเคยโปรดระบุรายละเอียด
ดวยเครื่องมือพิเศษอื่น ๆ หรือไม
ตรวจอะไร

เมื่อใด

สถานที่ตรวจ

ผลการตรวจ

ขอสังเกตโดยแพทย

......................................... ....................... ...................................... ...................................... ..................................................
......................................... ....................... ...................................... ...................................... ..................................................
ข. การบาดเจ็บ เจ็บปวย การผาตัด การปรึกษาแพทย การแนะนําจากแพทยเกี่ยวกับสุขภาพ การรักษาในสถานพยาบาลที่มิไดระบุไวขางตน
 ไมเคย
 เคย
ถาเคยโปรดระบุรายละเอียด
อาการ

วัน/เดือน/ป ที่รบั การรักษา

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

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

สถานพยาบาล

ผลการรักษา

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

-5คําถามขอ 18. คําถามเพิ่มเติมสําหรับการขอเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพหรือโรครายแรง
18. ทานเคยไดรับการวินิจฉัย หรือรับการรักษา หรือตั้งขอสังเกตจากแพทยวาปวยเปนโรคตามรายการทายคําถามนี้หรือไม
 ไมเคย/ไมมี
 เคย/มี
หากเคย กรุณาทําเครื่องหมายในชอง  และใหระบุโรคและการรักษาตามรายละเอียดดานลาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 ติดเชื้อในหูชั้นกลาง

 กรดไหลยอน

 เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

 ไซนัสอักเสบ

 ถุงน้ําดีอักเสบ

 หมอนรองกระดูกเคลื่อน

 ตอมทอนซิลอักเสบเรื้อรัง
 ปวดศีรษะไมแกรน
 ภูมิแพ

 หลอดลมอักเสบเรื้อรัง

 นิ่ว

 ไสเลื่อน

 ริดสีดวงทวาร
 ฝคันฑสูตร

วัน/เดือน/ป ที่รักษา

โรค

(ระบุวาไดรับการวินิจฉัย หรือรับการ
รักษา หรือตั้งขอสังเกตโดยแพทย)

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

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

 กระดูกสันหลังเคลื่อน

หรือทับเสนประสาท
 ขอเสื่อม
 เสนเอ็นอักเสบเรื้อรัง

การรักษา
และอาการปจจุบัน

เสนประสาทอักเสบหรือ
ถูกเบียดทับ
 ออทิสติก
 สมาธิสั้น


สถานพยาบาลที่รักษา

(หากระบุชื่อแพทยไดโปรดระบุ)

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

19. สําหรับผูขอเอาประกันภัย (กรณีตองการแจงรายละเอียดเพิ่มเติม)
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
สวนที่ 4 การรับรองสถานะและคํายินยอมและตกลงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา
(กฎหมาย FATCA)
1. การรับรองสถานะ
ก. ผูขอเอาประกันภัยมีสัญชาติ ประเทศที่เกิด ที่เกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม
 ไมมี
 มี โปรดระบุ
 ถือสัญชาติอเมริกัน
 เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา
 ถือสัญชาติอเมริกันและเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา
ข. ผูขอเอาประกันภัยเปนหรือเคยเปนผูถือบัตรประจําตัวผูมีถิ่นที่อยูถาวรอยางถูกกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา (Green card)
หรือไม
 ไมเปน
 เปน
 เคยเปนและสิ้นผลบังคับ
ค. ผูขอเอาประกันภัยมีหนาที่เสียภาษีใหแกกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกาหรือไม
 ไมมี
 มี
ง. ผู ขอเอาประกั นภั ยมี สถานะเป นผู มี ถิ่ นที่ อยู ในประเทศสหรั ฐอเมริ กาเพื่ อวั ตถุ ประสงค ในการเก็ บภาษี อากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาใชหรือไม (เชน มีถิ่นที่อยูในประเทศสหรัฐอเมริกาอยางนอย 183 วันในปปฏิทินที่ผานมา)
 ไมมี
 มี

-62. คํายินยอมและตกลง
ขาพเจารับทราบวา บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) อาจมีขอผูกพันหรือตองปฏิบัติตาม กฎหมาย FATCA ใน
การนี้ขาพเจายินยอมและตกลงใหบริษัทสามารถดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA
ก. การเปดเผยขอมูล การใหขอมูล และการแจงการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือขอมูล
ขาพเจายินยอมและตกลงใหบริษัทเปดเผยขอมูลใด ๆ ที่บริษัทมีหนาที่ตองเปดเผยตอหนวยงานภาครัฐในประเทศหรือตางประเทศ
ที่กํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA
ขาพเจายินยอมและตกลงใหขอมูลเพิ่มเติมตามที่บริษัทรองขอเปนหนังสือภายในระยะเวลาที่กําหนด
ขาพเจาตกลงที่จะแจงใหบริษัททราบเกี่ยวกับกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือขอมูลใด ๆ ที่ขาพเจาเคยแจงไวกับบริษัทไวกอน
หนานี้ หากสถานะหรือขอมูลที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีความเกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
สถานะหรือขอมูล
ข. ผลของการไมใหขอมูล
ในกรณีที่ขาพเจาไมใหขอมูล ขาพเจายินยอมและตกลงใหสิทธิกับบริษัทในการปฏิเสธการรับประกันภัย หรือหักภาษี ณ ที่จาย
จากจํานวนเงินใด ๆ ที่ขาพเจามีสิทธิไดรับตามกรมธรรมประกันภัยตามที่กําหนดไวในกฎหมาย FATCA
ในกรณีที่บริษัทจะปฏิเสธการรับประกันภัย หรือใชสิทธิหักภาษี ณ ที่จายตามกฎหมาย FATCA จากเหตุไมใหขอมูลตามกฎหมาย
FATCA บริษัทตองสงหนังสือบอกกลาวกอนวา ใหขาพเจาแสดงเอกสารหลักฐานใด ๆ หรือมีหนังสือยืนยันตอบริษัทวาขาพเจาไมมีหนาที่ตอง
เสียภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกาภายในระยะเวลา 20 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือบอกกลาว ถาขาพเจาไมปฏิบัติตามคําบอกกลาว บริษัทจะ
ปฏิเสธการรับประกันภัย หรือใชสิทธิหักภาษี ณ ที่จายจากจํานวนเงินใด ๆ ที่ขาพเจามีสิทธิไดรับตามกรมธรรมประกันภัยตามที่กําหนดไว ใน
กฎหมาย FATCA ก็ได ทั้งนี้ การสงหนังสือแจงการปฏิเสธการรับประกันภัย หรือใชสิทธิหักภาษี ณ ที่จาย และการบอกกลาวดังกลาว บริษัทจะสง
ทางไปรษณียลงทะเบียนถึงขาพเจาตามที่อยูที่ขาพเจาแจงใหบริษัททราบ
สวนที่ 5 ขอความยืนยันถอยแถลงหรือคําตอบในใบคําขอเอาประกันชีวิตของผูขอเอาประกันภัย การใหถอยคํา การมอบอํานาจ และการใหความ
ยินยอม
1. ขาพเจาขอยืนยันวาคําตอบทุกขอในใบคําขอเอาประกันชีวิตนี้ รวมถึงถอยแถลงที่ไดตอบกับแพทยผูตรวจสุขภาพเปนความจริงทุกประการ
ซึ่งขาพเจาเขาใจดีวา หากขาพเจาไมแถลงขอความจริง บริษัทอาจจะปฏิเสธการรับประกันภัยและปฏิเสธการจายเงินตามกรมธรรม
2. ขาพเจายินยอมใหแพทยหรือบริษัทประกันภัยอื่น หรือสถานพยาบาล ซึ่งมีประวัติสุขภาพของขาพเจาที่ผานมาหรือจะมี ขึ้นตอไปใน
อนาคตเปดเผยขอเท็จจริงใหแกบริษัท หรือผูแทนของบริษัท เพื่อการขอเอาประกันภัยหรือการจายเงินตามกรมธรรมได
3. ขาพเจายิ นยอมให บริษัท จั ดเก็บ ใช และเปดเผย ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและขอมูลของข าพเจาต อบริษัทประกันภัยหรือบริษั ท
ประกันภัยตอหรือหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายหรือบุคลากรทางการแพทย เพื่อการขอเอาประกันภัยหรือการจายเงินตามกรมธรรม
หรือประโยชนทางการแพทยได
4. ขาพเจายินยอมใหบริษัทจัดเก็บ ใช และเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและขอมูลของผูเอาประกันภัยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย
เขียนที่ ..............................................................................

วันที่ ............ เดือน .......................... พ.ศ. .................

-71. หากทานยกเลิกกรมธรรมประกันภัยกอนครบกําหนดสัญญา ผลประโยชนที่ทานจะไดรับจะเปนไปตามตารางมูลคาเงิ นเวนคืนใน
กรมธรรมประกันภัย (ถามี) ซึ่งอาจนอยกวาจํานวนเงินเอาประกันภัยที่กําหนดไว
2. กอนลงลายมือชื่อใหทานกรุณาตรวจสอบความถูกตองของคําตอบทุกขออีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสมบูรณของสัญญาประกันภัย
ลงชื่อ .............................................................................
(…………………………….............……….)
พยาน/ตัวแทนประกันชีวิต/นายหนาประกันชีวิต

ลงชื่อ .............................................................................
(…………………………….............……….)
ผูขอเอาประกันภัย
ลงชื่อ ...........................................................................
(…………………………….............……….)
ผูใหความยินยอมในฐานะ  บิดา/มารดา
 ผูแทนโดยชอบธรรมของผูข อเอาประกันภัย
(กรณีผูขอเอาประกันภัยยังไมบรรลุนิติภาวะ)

