
  
บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
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ใบคําขอเอาประกันชีวิตแบบเกื้อทรัพยเฉพาะกาล          ชําระรายป            ชําระคร้ังเดียว 

คําเตือนของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัและสงเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั 
ผูขอเอาประกันชีวิตตองตอบคําถามตามความเปนจริงทุกขอ การปกปดขอเท็จจริง 
ใด  ๆอาจจะเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันชีวิตปฏิเสธไมจายเงินคาสินไหมทดแทน 
ตามสัญญาประกันชีวติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 865 

ใบคําขอเอาประกันชีวิต/กรมธรรม เลขที่................................................... 
ชื่อตัวแทน/นายหนา...................................... ใบอนุญาตเลขที่...................         
รหัส........................................ สํานักงาน................................................... 

1.  ชื่อและนามสกุลของผูขอเอาประกันภัย..................................................................    ชาย      หญิง   สวนสูง..........ซ.ม.  น้ําหนัก..........กก. 
     วัน เดือน ปเกิด........................................... อายุ..................ป         สถานภาพ           โสด      สมรส      หมาย      หยา 

   เอกสารที่แสดง    บัตรประจําตัวประชาชน   เลขที่    - - - -   วันหมดอายุ............................... 
   หนังสือเดินทาง   เลขที่....................................................................... วันหมดอายุ.......................................................... 
   ทะเบียนบาน            อ่ืนๆ................................................................................ ............................................................. 

 

2.  ที่อยูตามทะเบียนบาน........................................................................................................ ...................... โทรศัพท.................................................  
     สถานที่ทํางาน.......................................................................................................................................... โทรศัพท........... ...................................... 
     ที่อยูปจจุบัน........................................................................ ..................................................................... โทรศัพท............................................... .. 
     สถานที่สะดวกในการติดตอ              ที่อยูตามทะเบียนบาน             สถานที่ทํางาน             ที่อยูปจจุบัน    
3.  อาชีพ............................................................... ตําแหนง................................................. ........... ลักษณะงาน..........................................................  
     ลักษณะธุรกิจ.............................................................................................................................. รายไดตอป..................... ...............................บาท  
     ระยะเวลาเอาประกันภัย....................................................................... ..ป  จํานวนเงินเอาประกันภัย................................................................บาท  
     ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย................................................................ป  เบี้ยประกันภัย.................................................................................บาท 
     สัญญาเพิ่มเติม................................................. จํานวนเงินเอาประกันภัย......................................บา ท เบี้ยประกันภัย......................................บาท  
     สัญญาเพิ่มเติม................................................. จํานวนเงินเอาประกันภัย......................................บาท เบี้ยประกันภัย ......................................บาท  
4.  ผูรับผลประโยชน 

ผูรับผลประโยชน เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/เอกสาร 
ที่หนวยงานของรัฐออกให ความสัมพันธ 

1.  .................................................................... ............................................................................. ..................................................................... 
2.  ....................................................................  ............................................................................. ..................................................................... 

5.  ทานเคยถูกปฏิเสธ  เล่ือนการรับประกันภัย  เพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย  เปล่ียนแปลงเง่ือนไขสําหรับการขอเอาประกันภัยหรือการขอกลับคืนสู 
     สถานะเดิม  หรือการขอตออายุของกรมธรรม  จากบริษัทนี้หรือบริษัทอ่ืนหรือไม 
                                     ไมเคย                                            เคย               ถาเคยโปรดระบุรายละเอียด 

บริษัท สาเหตุ เม่ือใด 
......................................................................... 
......................................................................... 

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

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

6.  ทานเสพหรือเคยเสพยาเสพติด หรือสารเสพติด หรือไม  
                                     ไมเสพ/ไมเคย                              เสพ/เคยเสพ   โปรดระบุชนิด........................................ ปริมาณ.............................. 
                                                                                                      ความถ่ี......................................คร้ัง/สัปดาห      เสพมานาน.................................ป 
                                                                                                                       เลิกเสพ   เม่ือ............................................................................................................  
 
 

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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7.  ทานดื่มหรือเคยดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลเปนประจําหรือไม  
                                     ไมดื่ม/ไมเคย                               ดื่ม/เคยดื่ม   โปรดระบุชนิด............................................ ปริมาณ...............ขวด/คร้ัง  
                                                                                                      ความถ่ี......................................คร้ัง/สัปดาห      ดื่มมานาน...................................ป  
                                                                                                                       เลิกดื่ม    เม่ือ............................................................................................................ . 
8.  ทานสูบหรือเคยสูบบุหร่ี หรือยาสูบชนิดอ่ืนหรือไม 
                                     ไมสูบ/ไมเคย                               สูบ/เคยสูบ   โปรดระบุปริมาณ......................มวน/วัน   สูบมานาน......................ป 
                                                                                               เลิกสูบ    เม่ือ.............................................................................................. ............... 
9.  ทานเคยไดรับการวินิจฉัย หรือรับการรักษา หรือตั้งขอสังเกตโดยแพทยวาปวยเปนโรคตามรายการทายคําถามนี้หรือไม  
                                     ไมเคย/ไมมี                                  เคย/มี 
     หากเคย กรุณาทําเคร่ืองหมายในชอง          และใหโปรดระบุโรคและการรักษาตามรายละเอียดดานลาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

   สายตาพิการ 
   โรคจอประสาทตา 
   โรคตอหิน 
   โรคหลอดเลือดในสมอง 
   โรคอัมพฤกษ / โรคอัมพาต 
   โรคพารกินสัน 
   โรคความจําเส่ือม 
   โรคชัก 
   โรคปอดหรือปอดอักเสบ 
   โรควัณโรค  

   โรคหอบหืด 
   โรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง 
   โรคถุงลมโปงพอง 
   ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ 
   โรคความดันโลหิตสูง 
   โรคหัวใจ 
   โรคเสนเลือดหัวใจตีบ 
   โรคหลอดเลือด 
   โรคแผลในทางเดินอาหาร 
   โรคตับหรือทางเดินน้ําดี 
   โรคพิษสุราเร้ือรัง 

   ดีซาน 
   มามโต 
   โรคตับออนอักเสบ 
   โรคไต 
   โรคขออักเสบ 
   โรคเกาท 
   โรคหนังแข็ง 
   โรคเอสแอลอี 
   โรคเลือด 
   โรคเบาหวาน 
   โรคไทรอยด 

   โรคตอมน้ําเหลืองโต 
   เนื้องอก กอนหรือถุงน้ํา 
   โรคมะเร็ง 
   โรคเอดสหรือภูมิคุมกัน 

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

 

โรค 
วัน/เดือน/ป ที่รับการรักษา 

(ระบุวาไดรับการวินัจฉัย หรือรับการรักษา 
หรือต้ังขอสังเกตโดยแพทย) 

การรักษาและอาการปจจุบัน สถานที่รักษาพยาบาล 
(หากระบุชื่อแพทยได โปรดระบุ) 

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

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

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

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

10. ในระหวาง 5 ปที่ผานมา ทานเคยไดรับ  
       ก. การตรวจสุขภาพ การตรวจชิ้นเนื้อ หรือการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค เชน การเอกซเรย การตรวจคล่ืนหัวใจ การตรวจเลือด หรือ การตรวจดว ย
เคร่ืองมือพิเศษอ่ืนๆ หรือไม 
                                     ไมเคย                                          เคย               ถาเคยโปรดระบุรายละเอียด  

ตรวจอะไร เม่ือใด สถานที่ตรวจ ผลการตรวจ ขอสังเกตโดยแพทย 
........................................ 
........................................ 

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

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

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

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

       ข. การบาดเจ็บ เจ็บปวย การผาตัด การปรึกษาแพทย การแนะนําจากแพทยเก่ียวกับสุขภาพ การรักษาในสถานพยาบาลที่มิไดระบุไวขางตน  
                                     ไมเคย                                            เคย               ถาเคยโปรดระบุรายละเอียด  

อาการ วัน/เดือน/ป ที่รับการรักษา สถานพยาบาล ผลการรักษา 
...................................................................  
...................................................................  

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

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

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

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



- 3 - 
การรับรองสถานะและคํายินยอมและตกลงเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(กฎหมาย FATCA) 
1.   การรับรองสถานะ 
      ก. ผูขอเอาประกันภัยมีสัญชาติ ประเทศที่เกิด ที่เก่ียวของกับประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม  
                          ไมมี                              มี      โปรดระบุ 
                                                                              ถือสัญชาติอเมริกัน 
                                                                              เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา 
                                                                              ถือสัญชาติอเมริกันและเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา 
      ข. ผูขอเอาประกันภัยเปนหรือเคยเปนผูถือบัตรประจําตัวผูมีถ่ินที่อยูถาวรอยางถูกกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา  
          (Green card) หรือไม 
                          ไมเปน                          เปน                              เคยเปนและส้ินผลบังคับ 
      ค. ผูขอเอาประกันภัยมีหนาที่เสียภาษีใหแกกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกาหรือไม  
                          ไมมี                              มี                          
      ง. ผูขอเอาประกันภัยมีสถานะเปนผูมีถ่ินที่อยูในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงคในการเก็บภาษีอากรของประเทศ 
          สหรัฐอเมริกาใชหรือไม (เชน มีถ่ินที่อยูในประเทศสหรัฐอเมริกาอยางนอย 183 วันในปปฏิทินที่ผานมา)  
                          ไมมี                              มี                          
2.   คํายินยอมและตกลง 
               ขาพเจารับทราบวา  บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) อาจมีขอผูกพันหรือตองปฏิบัติตาม กฎหมาย FATCA ในการนี้ 
ขาพเจายินยอมและตกลงใหบริษัทสามารถดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA 
 

ก.  การเปดเผยขอมูล การใหขอมูล และการแจงการเปล่ียนแปลงสถานะหรือขอมูล  
 

               ขาพเจายินยอมและตกลงใหบริษัทเปดเผยขอมูลใดๆ ที่บริษัทมีหนาที่ตองเปดเผยตอหนวยงานภาครัฐในประเทศหรือตางประเทศที่กํากับ
ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA 
 

               ขาพเจายินยอมและตกลงใหขอมูลเพิ่มเติมตามที่บริษัทรองขอเปนหนังสือภายในระยะเวลาที่กําหนด  
 

               ขาพเจาตกลงที่จะแจงใหบริษัททราบเก่ียวกับกรณีมีการเปล่ียนแปลงสถานะหรือขอมูลใดๆ ที่ขาพเจาเคยแจงไวกับบริษัทไวกอนหนานี้ 
หากสถานะหรือขอมูลที่เปล่ียนแปลงนั้นมีความเก่ียวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่มีการเปล่ียนแปลงสถานะ
หรือขอมูล 
 

ข.  ผลของการไมใหขอมูล 
 

               ในกรณีที่ขาพเจาไมใหขอมูล ขาพเจายินยอมและตกลงใหสิทธิกับบริษัทในการปฏิเสธการรับประกันภัย หรือหักภาษี ณ ที่จายจาก
จํานวนเงินใดๆ ที่ขาพเจามีสิทธิไดรับตามกรมธรรมประกันภัยตามที่กําหนดไวในกฎหมาย FATCA      
            

               ในกรณีที่บริษัทจะปฏิเสธการรับประกันภัย หรือใชสิทธิหักภาษี ณ ที่จายตามกฎหมาย FATCA จากเหตุไมใหขอมูลตามกฎหมาย 
FATCA บริษัทตองสงหนังสือบอกกลาวกอนวา ใหขาพเจาแสดงเอกสารหลักฐานใดๆ หรือมีหนังสือยืนยันตอบริษัทวาขาพเจาไมมีหนาที่ตองเสีย
ภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 20 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือบอกกลาว ถาขาพเจาไมปฏิบัติตามคําบอกกลาว บริษัทจะปฏิเสธ
การรับประกันภัย หรือใชสิทธิหักภาษี ณ ที่จายจากจํานวนเงินใดๆ ที่ขาพเจามีสิทธิไดรับตามกรมธรรมประกันภัยตามที่กําหนดไวในกฎหม าย 
FATCA ก็ได ทั้งนี้ การสงหนังสือแจงการปฏิเสธการรับประกันภัย หรือใชสิทธิหักภาษี ณ ที่จาย และการบอกกลาวดังกลาว บริษัทจะสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนถึงขาพเจาตามที่อยูที่ขาพเจาแจงใหบริษัททราบ  
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ขอความยืนยันถอยแถลงหรือคาํตอบในใบคําขอเอาประกันชวีิตของผูขอเอาประกันภัย การใหถอยคํา การมอบอํานาจและการใหความยินยอม 
1.   ขาพเจาขอยืนยันวาคําตอบทุกขอในใบคําขอเอาประกันชีวิตนี้ รวมถึงถอยแถลงที่ไดตอบกับแพทยผูตรวจสุขภาพเปนความจริงทุกประการ 
      ซ่ึงขาพเจาเขาใจดีวา หากขาพเจาไมแถลงขอความจริง บริษัทอาจจะปฏิเสธการรับประกันภัยและปฏิเสธการจายเงินตามกรมธรรม 
2.   ขาพเจายินยอมใหแพทยหรือบริษัทประกันภัยอ่ืน หรือสถานพยาบาล ซ่ึงมีประวัติสุขภาพของขาพเจาที่ผานมาหรือจะมีขึ้นตอไปในอนาคต 
      เปดเผยขอเท็จจริงใหแกบริษัท หรือผูแทนของบริษัท เพื่อการขอเอาประกันภัยหรือการจายเงินตามกรมธรรมได 
3.   ขาพเจายินยอมใหบริษัท จัดเก็บ ใช และเปดเผย ขอเท็จจริงเก่ียวกับสุขภาพและขอมูลของขาพเจาตอบริษัทประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยตอ 
      หรือหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายหรือบุคลากรทางการแพทย เพื่อการขอเอาประกันภัยหรือการจายเงินตามกรมธรรม หรือประโยชน 
      ทางการแพทยได 
4.   ขาพเจายินยอมใหบริษัท จัดเก็บ ใช และเปดเผยขอเท็จจริงเก่ียวกับสุขภาพและขอมูลของขาพเจาตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม 
      การประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 

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

 ผูขอเอาประกันภัยประสงคจะใชสิทธิขอยกเวนภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากรหรือไม 
     มีความประสงค และยินยอมใหบริษัทประกันชีวิตสงและเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเบี้ยประกันภัยตอกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ  
วิธีการที่กรมสรรพากรกําหนด และหากผูขอเอาประกันภัยเปนชาวตางชาติ (Non-Thai Residence) ซ่ึงเปนผูมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดตาม 
กฎหมายวาดวยภาษีอากร โปรดระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีที่ไดรับจากกรมสรรพากร เลขที่.........................................................  
     ไมมีความประสงค 
 
 

กอนลงลายมือชื่อใหทานกรุณาตรวจสอบความถูกตองของคําตอบทุกขออีกคร้ังหนึ่ง  เพื่อความสมบูรณของสัญญาประกันภัย  
 
 

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

                                   พยาน/ตัวแทนประกันชีวติ/นายหนาประกันชีวิต                                                                               ผูขอเอาประกันชีวิต 
 

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

                                                                                                                                                 ผูใหความยินยอมในฐานะ      บิดา/มารดา 
                                                                                                                                                 ผูแทนโดยชอบธรรมของผูขอเอาประกันภัย 
                                                                                                                                                  (กรณีผูขอเอาประกันภัยยงัไมบรรลุนิติภาวะ) 
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ขอความยืนยันถอยแถลงหรือคําตอบในใบคําขอเอาประกันชีวิตของผูขอเอาประกันภัย การใหถอยคํา การมอบอํานาจ และ
การใหความยินยอม 
1.   ขาพเจาขอยืนยันวาคําตอบทุกขอในใบคําขอเอาประกันชีวิตนี้ รวมถึงถอยแถลงที่ไดตอบกับแพทยผูตรวจสุขภาพเปนความ 
      จริงทุกประการ ซ่ึงขาพเจาเขาใจดีวา หากขาพเจาไมแถลงขอความจริง บริษัทอาจจะปฏิเสธการรับประกันภัยและปฏิเสธการ 
      จายเงินตามกรมธรรม 
2.   ขาพเจายินยอมใหแพทยหรือบริษัทประกันภัยอ่ืน หรือสถานพยาบาล ซ่ึงมีประวัติสุขภาพของขาพเจาที่ผานมาหรือจะมีขึ้น 
      ตอไปในอนาคตเปดเผยขอเท็จจริงใหแกบริษัท หรือผูแทนของบริษัท เพื่อการขอเอาประกันภัยหรือการจายเงินตามกรมธรรม 
      ได 
3.   ขาพเจายินยอมใหบริษัท จัดเก็บ ใช และเปดเผย ขอเท็จจริงเก่ียวกับสุขภาพและขอมูลของขาพเจาตอบริษัทประกันภัยหรือ 
      บริษัทประกันภัยตอหรือหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายหรือบุคลากรทางการแพทย เพื่อการขอเอาประกันภัยหรือการ 
      จายเงินตามกรมธรรม หรือประโยชนทางการแพทยได 
4.   ขาพเจายินยอมใหบริษัท จัดเก็บ ใช และเปดเผยขอเท็จจริงเก่ียวกับสุขภาพและขอมูลของขาพเจาตอสํานักงานคณะกรรมการ 
      กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
 

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

        ผูขอเอาประกันภัยประสงคจะใชสิทธิขอยกเวนภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากรหรือไม 
   มีความประสงค และยินยอมใหบริษัทประกันชีวิตสงและเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเบี้ยประกันภัยตอกรมสรรพากร  
ตามหลักเกณฑ วิธีการที่กรมสรรพากรกําหนด และหากผูขอเอาประกันภัยเปนชาวตางชาติ (Non-Thai Residence) ซ่ึงเปน 
ผูมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากร โปรดระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีที่ไดรับจากกรมสรรพากร  
เลขที่........................... 
    ไมมีความประสงค 
 
 

1.   หากทานยกเลิกกรมธรรมประกันภัยกอนครบกําหนดสัญญา ผลประโยชนท่ีทานจะไดรับจะเปนไปตามตารางมูลคาเงิน 
      เวนคืนในกรมธรรมประกันภัย (ถามี) ซ่ึงอาจนอยกวาจํานวนเงินเอาประกันภัยท่ีกําหนดไว  
2.   กอนลงลายมือชื่อใหทานกรุณาตรวจสอบความถูกตองของคําตอบทุกขออีกครั้งหนึ่ง เพ่ือความสมบูรณของสัญญาประกันภัย    

 
 

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

                                             พยาน                                                                                                ผูขอเอาประกันภัย 
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2. คํายินยอมและตกลง 
ขาพเจารับทราบวา บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) อาจมีขอผูกพันหรือตองปฏิบัติตาม กฎหมาย FATCA ใน

การนี้ขาพเจายินยอมและตกลงใหบริษัทสามารถดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA 
ก. การเปดเผยขอมูล การใหขอมูล และการแจงการเปล่ียนแปลงสถานะหรือขอมูล 
ขาพเจายินยอมและตกลงใหบริษัทเปดเผยขอมูลใด ๆ  ที่บริษัทมีหนาที่ตองเปดเผยตอหนวยงานภาครัฐในประเทศหรือตางประเทศ

ที่กํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA 

ขาพเจายินยอมและตกลงใหขอมูลเพิ่มเติมตามที่บริษัทรองขอเปนหนังสือภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ขาพเจาตกลงที่จะแจงใหบริษัททราบเก่ียวกับกรณีมีการเปล่ียนแปลงสถานะหรือขอมูลใด ๆ  ที่ขาพเจาเคยแจงไวกับบริษัทไวกอน
หนานี้ หากสถานะหรือขอมูลที่เปล่ียนแปลงนั้นมีความเก่ียวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแตวันที่มีการเปล่ียนแปลง
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 

 

สวนท่ี 5 ขอความยืนยันถอยแถลงหรือคําตอบในใบคําขอเอาประกันชีวิตของผูขอเอาประกันภัย การใหถอยคํา การมอบอํานาจ และการใหความ
ยินยอม 
1. ขาพเจาขอยืนยันวาคําตอบทุกขอในใบคําขอเอาประกันชีวิตนี้ รวมถึงถอยแถลงท่ีไดตอบกับแพทยผูตรวจสุขภาพเปนความจริงทุกประการ 

ซ่ึงขาพเจาเขาใจดีวา หากขาพเจาไมแถลงขอความจริง บริษัทอาจจะปฏิเสธการรับประกันภัยและปฏิเสธการจายเงินตามกรมธรรม 
2. ขาพเจายินยอมใหแพทยหรือบริษัทประกันภัยอื่น หรือสถานพยาบาล ซ่ึงมีประวัติสุขภาพของขาพเจาท่ีผานมาหรือจะมี ข้ึนตอไปใน

อนาคตเปดเผยขอเท็จจริงใหแกบริษัท หรือผูแทนของบริษัท เพ่ือการขอเอาประกันภัยหรือการจายเงินตามกรมธรรมได 
3. ขาพเจายินยอมใหบริษัท จัดเก็บ ใช และเปดเผย ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและขอมูลของขาพเจาตอบริษัทประกันภัยหรือบริษัท

ประกันภัยตอหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายหรือบุคลากรทางการแพทย เพ่ือการขอเอาประกันภัยหรือการจายเงินตามกรมธรรม 
หรือประโยชนทางการแพทยได 

4. ขาพเจายินยอมใหบริษัทจัดเก็บ ใช และเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและขอมูลของผูเอาประกันภัยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย 

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

 ผูขอเอาประกันภัยประสงคจะใชสิทธิขอยกเวนภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากรหรือไม 
     มีความประสงค และยินยอมใหบริษัทประกันชีวิตสงและเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเบี้ยประกันภัยตอกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ  
วิธีการที่กรมสรรพากรกําหนด และหากผูขอเอาประกันภัยเปนชาวตางชาติ (Non-Thai Residence) ซ่ึงเปนผูมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดตาม 
กฎหมายวาดวยภาษีอากร โปรดระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีที่ไดรับจากกรมสรรพากร เลขที่.........................................................  
     ไมมีความประสงค 


