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ใบคําขอเอาประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม
คําเตือนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ผูขอเอาประกันชีวิตตองตอบคําถามตามความเปนจริงทุกขอ การปกปดขอเท็จจริงใด ๆ อาจจะเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันชีวิตปฏิเสธ
ไมจายเงินคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865
ชื่อตัวแทน/นายหนา......................................................................................................................... ใบอนุญาตเลขที.่ ....................................................................
รหัสตัวแทน....................................................... ชื่อหนวย.............................................................. รหัสหนวย..............................................................................
สาขา.........................................................................................................................................................................................................................................................
ใบคําขอเอาประกันชีวิตเลขที่............................................................................................................................................................................................................
กรมธรรมประกันภัยเลขที่..................................................................................................................................................................................................................
สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูเอาประกันภัยและรายละเอียดการขอเอาประกันภัย
1. ชื่อและนามสกุลของผูขอเอาประกันภัย............................................................................... ชื่อและนามสกุลเดิม............................................................
 ชาย
 หญิง
เชื้อชาติ.......................................... สัญชาติ ............................................. ศาสนา..........................................
เพศ
อายุ ............................... ป เกิดวันที่............................. เดือน........................................................................................ พ.ศ. ..................................................
สถานภาพ  โสด  สมรส  หมาย  หยา ชื่อภรรยา/สามี............................................................................................
เอกสารที่ใชแสดง
 บัตรประจําตัวประชาชน เลขที.่ ................................................. วันหมดอายุ.............................................................
 หนังสือเดินทาง
เลขที.่ ................................................. วันหมดอายุ.............................................................
 ทะเบียนบาน
 อื่นๆ................................................................................................................................
2. ที่อยูและทีท่ ํางาน
ก. ที่อยูตามทะเบียนบานเลขที.่ ............. หมูบาน/อาคาร..................... หมูที่............ ตรอก/ซอย............................ ถนน..............................................
แขวง/ตําบล.......................................... เขต/อําเภอ............................. จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย.......................................
โทรศัพทบาน...................................... โทรศัพทมือถือ............................................ อีเมล...............................................................................................
ข. สถานที่ทํางาน..................................... อาคาร......................... เลขที.่ ...................... หมูท.ี่ ............................ ตรอก/ซอย.............................................
ถนน..................................................... แขวง/ตําบล.................................................. เขต/อําเภอ....................................................................................
จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย. ..............................................โทรศัพทบาน..............................................................................
ค. ที่อยูปจ จุบันเลขที.่ .............................. หมูบาน/อาคาร...................... หมูที่............ ตรอก/ซอย............................ ถนน.............................................
แขวง/ตําบล.......................................... เขต/อําเภอ............................. จังหวัด.......................................................... รหัสไปรษณีย.............................
โทรศัพทบาน...................................... โทรศัพทมือถือ............................................ อีเมล...............................................................................................
ง. สถานที่สะดวกในการติดตอ  ที่อยูตามทะเบียนบาน  สถานที่ทํางาน  ที่อยูปจ จุบัน
3. อาชีพประจํา............................................... ตําแหนง....................................................... ลักษณะงานที่ทํา..........................................................................
ลักษณะธุรกิจ..................................................................................................................... รายไดตอป........................................................................... บาท
อาชีพอื่น ๆ (ถามี)..................................... ตําแหนง....................................................... ลักษณะงานที่ทํา...........................................................................
ลักษณะธุรกิจ..................................................................................................................... รายไดตอป........................................................................... บาท
ทานใชรถจักรยานยนตในการทํางานหรือไม  ไมใช  ใช
4. แบบประกันภัย.............................................................................................................................................................................................................................
ถามีเงินคืนตามสัญญาเลือก  ขอรับเปนเงินสด  เช็ค / ตั๋วแลกเงิน  โอนเขาบัญชีธนาคาร
(หากไมเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งขางตน บริษทั จะจายคืนเปน เงินสด / เช็ค / ตั๋วแลกเงิน / โอนเงินเขาบัญชีธนาคาร กรณีที่ขอรับเปนเงินสด
และประสงคจะใหโอนเงินเขาบัญชีธนาคารอัตโนมัติ กรุณากรอกขอความตามแบบฟอรมที่แนบ)

-2ระยะเวลาเอาประกันภัย............................................................................. ป ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย................................................................ ป
งวดการชําระเบี้ยประกันภัย  รายเดือน  รายป
จํานวนเงินเอาประกันภัย....................................................................... บาท เบี้ยประกันชีวิต.................................................................................... บาท
จํานวนเงินที่ชําระพรอมใบคําขอฯ นี้................................................. บาท
ชําระเปน  เงินสด  โอนเขาบัญชีบริษัทเลขที่........................................................... ชื่อบัญชี..................................................................
ธนาคาร...................................................................... สาขา........................................................... อืน่ ๆ...................................................................................
ใบรับเงินชั่วคราว/เอกสารการรับเงินเลขที.่ ...........................................................................................................................................................................
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)
ขณะนี้สัญญา
เงินชดเชยรายวัน
บริษทั
มีผลบังคับหรือไม
ชีวิต
โรครายแรง
อุบัติเหตุ
................................................ .............................. .............................. .............................. ..................................... .....................................
................................................ .............................. .............................. .............................. ..................................... .....................................

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

สาเหตุ

เมื่อใด

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

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

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

สวนสูง

.................. ซ.ม.

น้ําหนัก

................. ก.ก.

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

สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับประวัติการเจ็บปวยหรือการรักษาโรคของผูขอเอาประกันภัย
13. ทานมีสุขภาพร างกายและจิ ตใจสมบูรณดี ไมมีอวั ยวะสวนใดของรางกายพิ การและ/หรือทุ พพลภาพ หรื อไมปวยเปนโรคเอดสหรื อ
ภูมิคุมกันบกพรอง หรือไมเปนโรครายแรงใด ๆ
 ใช
 ไมใช (โปรดระบุรายละเอียด)...........................................................................................................
14. ในระหวาง 3 ปที่ผานมา ทานเคยใหแพทยตรวจหรือเขาสถานพยาบาลทําการรักษาตัว ตรวจโลหิต ความดันโลหิต ปสสาวะ เอกซเรย
ตรวจหัวใจ หรือตรวจอยางอื่นหรือไม
 เคย
 ไมเคย
ถาเคยโปรดระบุรายละเอียด
ชื่อสถานพยาบาล

ชื่อแพทย

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

โรค
............................................
............................................

ผลการตรวจ/รักษา

วันเดือนปทรี่ ักษา

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

สวนที่ 3 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

-42. คํายินยอมและตกลง
ขาพเจารับทราบวา บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) อาจมีขอผูกพันหรือตองปฏิบัติตาม กฎหมาย FATCA
ในการนี้ขาพเจายินยอมและตกลงใหบริษัทสามารถดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA
ก. การเปดเผยขอมูล การใหขอมูล และการแจงการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือขอมูล
ขาพเจายินยอมและตกลงใหบริษัทเปดเผยขอมูลใด ๆ ที่บริษัทมีหนาที่ตองเปดเผยตอหนวยงานภาครัฐในประเทศหรือตางประเทศ
ที่กํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA
ขาพเจายินยอมและตกลงใหขอมูลเพิ่มเติมตามที่บริษัทรองขอเปนหนังสือภายในระยะเวลาที่กําหนด
ขาพเจาตกลงที่จะแจงใหบริษัททราบเกี่ยวกับกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือขอมูลใด ๆ ที่ขาพเจาเคยแจงไวกับบริษัท
ไวกอนหนานี้ หากสถานะหรือขอมูลที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีความเกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแตวันที่มี
การเปลี่ยนแปลงสถานะหรือขอมูล
ข. ผลของการไมใหขอมูล
ในกรณีที่ขาพเจาไมใหขอมูล ขาพเจายินยอมและตกลงใหสิทธิกับบริษัทในการปฏิเสธการรับประกันภัย หรือหักภาษี ณ ที่จาย
จากจํานวนเงินใด ๆ ที่ขาพเจามีสิทธิไดรับตามกรมธรรมประกันภัยตามที่กําหนดไวในกฎหมาย FATCA
ในกรณีที่บริษัทจะปฏิเสธการรับประกันภัย หรือใชสิทธิหักภาษี ณ ที่จายตามกฎหมาย FATCA จากเหตุไมใหขอมูลตาม
กฎหมาย FATCA บริษัทตองสงหนังสือบอกกลาวกอนวา ใหขาพเจาแสดงเอกสารหลักฐานใด ๆ หรือมีหนังสือยืนยันตอบริษัทวาขาพเจา
ไมมีหนาที่ตองเสียภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 20 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือบอกกลาว ถาขาพเจาไมปฏิบัติตามคํา
บอกกลาว บริษัทจะปฏิเสธการรับประกันภัย หรือใชสิทธิหักภาษี ณ ที่จายจากจํานวนเงินใด ๆ ที่ขาพเจามีสิทธิไดรับตามกรมธรรมประกันภัย
ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย FATCA ก็ได ทั้งนี้ การสงหนังสือแจงการปฏิเสธการรับประกันภัย หรือใชสิทธิหักภาษี ณ ที่จาย และการบอกกลาว
ดังกลาว บริษัทจะสงทางไปรษณียลงทะเบียนถึงขาพเจาตามที่อยูที่ขาพเจาแจงใหบริษัททราบ
สวนที่ 4 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. ขาพเจายินยอมใหบริษัท จัดเก็บ ใช และเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและขอมูลของผูเอาประกันภัยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย
เขียนที่................................................................................................................. วันที่................... เดือน.................................... พ.ศ. ...........................

-51. หากทานยกเลิกกรมธรรมประกันภัยกอนครบกําหนดสัญญา ผลประโยชนที่ทานจะไดรับจะเปนไปตามตารางมูลคาเงินเวนคืนใน
กรมธรรมประกันภัย (ถามี) ซึ่งอาจนอยกวาจํานวนเงินเอาประกันภัยที่กําหนดไว
2. กอนลงลายมือชื่อใหทานกรุณาตรวจสอบความถูกตองของคําตอบทุกขออีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสมบูรณของสัญญาประกันภัย
ลงชื่อ .......................................................................................
(……………………………...........................……….)
พยาน/ตัวแทนประกันชีวิต/นายหนาประกันชีวิต

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

