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ใบคําขอเอาประกันชีวิต (ชนิดมีคําถามสุขภาพอยางละเอียด)
คําเตือนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
ผูขอเอาประกันชีวิตตองตอบคําถามตามความเปนจริงทุกขอ การปกปดขอเท็จจริงใด ๆ อาจจะเปนเหตุใหบ ริษัท ผูรับ ประกันชีวิต ปฏิเ สธ
ไมจายเงินคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865
ชื่อตัวแทน/นายหนา ....................................................................................................... ใบอนุญาตเลขที่ .........................................................
รหัสตัวแทน .............................................. ชือ่ หนวย ..................................................... รหัสหนวย .................................................................
สาขา ............................................................................................................................................................................................. .....................
ใบคําขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญชนิดทั่วไป (อายุตั้งแต 15 ป ขึ้นไป) ใบคําขอเอาประกันชีวิตเลขที่ .......................................................
 แบบไมตรวจสุขภาพ  แบบตรวจสุขภาพ
กรมธรรมประกันภัยเลขที่ ......................................................................
สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูขอเอาประกันภัยและรายละเอียดการขอเอาประกันภัย
1. ชื่อและนามสกุลของผูขอเอาประกันภัย .............................................................. ชื่อและนามสกุลเดิม .....................................................
เพศ
 ชาย
 หญิง
เชื้อชาติ ...................................... สัญชาติ .................................... ศาสนา ..................................
อายุ .......................... ป เกิดวันที่ ........................ เดือน .......................................................................... พ.ศ. .............................................
 สมรส
 หมาย
 หยา
ชื่อภรรยา/สามี ...............................................................................
สถานภาพ  โสด
เอกสารที่ใชแสดง
 บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่ .......................................... วันหมดอายุ ....................................................
 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 ............... หมูที่ ............ ตรอก/ซอย ...............................
ถนน ................................................... แขวง/ตําบล ...................................................... เขต/อําเภอ ................................................
จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย ............................................... โทรศัพท ...............................................................
ค. ที่อยูปจจุบันเลขที่ ............................. หมูบาน/อาคาร ...................... หมูที่ ........... ตรอก/ซอย ................... ถนน .............................
แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ ............................... จังหวัด ............................... รหั ส ไปรษณี ย ......................
โทรศัพทบาน .................................... โทรศัพทมือถือ ....................... ..................... อีเมล .....................................................................
ง. สถานที่สะดวกในการติดตอ  ที่อยูตามทะเบียนบาน  สถานที่ทํางาน  ที่อยูปจจุบัน
3. อาชีพประจํา .................................... ตําแหนง .................................................... ลักษณะงานที่ทํา .............................................................
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  นําไปชําระเบี้ยประกันภั ย
(หากไมเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งขางตน บริษัทจะจายคืนเปน เช็ค/ตั๋วแลกเงิน/เงินสด กรณีที่ข อรับ เปนเงินสดและประสงคจะใหโอนเงินเขา
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

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน/
ความสัมพันธ หนังสือเดินทาง/เอกสารที่
หนวยงานของรัฐ ออกให

ที่อยู

รอยละของ
ผลประโยชน

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

6. ทานมีหรือเคยมีประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเ หตุ หรือกําลังขอเอาประกันภัยดังกลาวไวกับ บริษัท นี้ หรือบริษัท อื่น
 ไมมี
 มี
ดังนี้
หรือไม
จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
ชีวิต
โรครายแรง
อุบัติเหตุ

บริษัท
.........................................
.........................................

เงินชดเชยรายวัน

ขณะนี้สัญญา
มีผลบังคับหรือไม

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

7. ทานเคยถูกปฏิเสธ เลื่อนการรับประกันภัย เพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สําหรับการขอเอาประกันภัย หรือการขอกลับ คืน
สูสถานะเดิม หรือการขอตออายุข องกรมธรรม จากบริษัทนี้หรือบริษัทอื่นหรือไม
 ไมเคย
 เคย
ถาเคยโปรดระบุรายละเอียด
บริษัท

สาเหตุ

เมื่อใด

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

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

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

8. ทานเคยมีสวนเกี่ยวของกับการคายาเสพติดหรือเคยตองโทษเกี่ยวกับคดียาเสพติด หรือไม
 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
โปรดระบุน้ําหนัก  เพิ่มขึ้น ............ ก.ก.
 ลดลง ............ ก.ก.
สาเหตุที่น้ําหนักเปลี่ยนแปลง .............................................................................................

สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลในครอบครัวของผู ขอเอาประกันภัย
13. บิด า มารดา พี่นองรว มบิด าและ/หรือมารดา ของทา นเคยไดรับ การวินิจฉัยจากแพทยวาเปนหรือเคยเปน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือ ด
โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคไต โรคความดันโลหิตสูง การพยายามฆาตัวตายหรืออาการปวยทางจิต โรคเลือด หรือโรคไวรัสตับ อักเสบ
หรือไม
 ไมเปน
 เปน
ถาเปนโปรดแจงรายละเอียด
บุคคลที่เปน

โรค

อายุที่เริ่มเปน

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

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

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

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



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
 โรคหลอดเลื อด

 โรคแผลในทางเดินอาหาร
 โรคตับหรื อทางเดินน้ําดี
 โรคพิษสุราเรื้อรั ง

 มามโต
 โรคไต

 โรคขออักเสบ
 โรคเกาท

 โรคหนังแข็ง

 โรคเอสแอลอี
 โรคเลือด

 โรคเบาหวาน
 โรคไทรอยด

 เนื้องอก ก อนหรือถุงน้ํา
 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
 รางกายสู ญเสียประสาทรับ
ความรูสึก
 การพัฒนาการชา
 ปวดศรีษะรุนแรงเรื้อรัง
 ไอเรื้อรัง
 ไอเปนเลือด
 เหนื่อยงายผิดปกติ

สถานพยาบาลที่รักษา

(หากระบุชื่อแพทยไดโปรดระบุ)

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

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



 การมองเห็นผิดปกติ
 กลามเนื้ออ อนแรง

การรักษา
และอาการปจจุบัน

 ใจสั่น

 อาเจียนหรือถายเปนเลือด
 ทองมาน

 ทองเสียเรื้อรัง

 มีเลือดปนในปสสาวะ
 ปวดขอเรื้อรัง

อาการในระหวาง 6 เดือนที่
ผานมา
 อาการออนเพลี ย
 น้ําหนักลด
 ทองเดินเรื้อรัง
 ไขเรื้อรัง
 โรคผิวหนังเรื้อรัง

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

 เคยพยายามทํารายรางกาย

ตนเอง
 จ้ําเลือด
 คลําพบกอนเนื้อ

อาการ

วัน/เดือน/ปที่เริ่มมีอาการ

อาการปจจุบัน

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

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

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

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

เมื่อใด

สถานที่ตรวจ

ผลการตรวจ

ขอสังเกตโดยแพทย

......................................... ....................... ...................................... ...................................... ..................................................
......................................... ....................... ...................................... ...................................... ..................................................
ข. การบาดเจ็บ เจ็บปวย การผาตัด การปรึกษาแพทย การแนะนําจากแพทยเกี่ยวกับสุขภาพ การรักษาในสถานพยาบาลที่มิ ไดระบุไวขางตน
 ไมเคย
 เคย
ถาเคยโปรดระบุรายละเอียด
อาการ

วัน/เดือน/ป ที่รับ การรักษา

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

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

สถานพยาบาล

ผลการรักษา

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

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

 กรดไหลย อน

 เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

 ไซนัสอักเสบ

 ถุงน้ําดีอักเสบ

 หมอนรองกระดูกเคลื่อน

 ตอมทอนซิลอั กเสบเรื้อรัง
 ปวดศีรษะไมแกรน
 ภูมิแพ

 หลอดลมอั กเสบเรื้อรัง

 นิ่ว

 ไสเลื่อน

 ริดสีดวงทวาร
 ฝคันฑสูตร

วัน/เดือน/ป ที่รักษา

โรค

(ระบุวาไดรับการวินิจฉัย หรือรับการ
รักษา หรือตั้งขอสังเกตโดยแพทย)

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

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

 กระดูกสันหลั งเคลื่อน

หรือทับเสนประสาท
 ขอเสื่อม
 เสนเอ็นอักเสบเรื้อรัง
การรักษา
และอาการปจจุบัน

 เสนประสาทอั กเสบหรื อ

ถูกเบียดทับ
 ออทิสติก
 สมาธิสั้น

สถานพยาบาลที่รักษา

(หากระบุชื่อแพทยไดโปรดระบุ)

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

19. สําหรับผูขอเอาประกันภัย (กรณีตองการแจงรายละเอียดเพิ่มเติม)
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
สวนที่ 4 การรับรองสถานะและคํายิ นยอมและตกลงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา
(กฎหมาย FATCA)
1. การรับรองสถานะ
ก. ผูขอเอาประกันภัยมีสัญชาติ ประเทศที่เกิด ที่เกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม
 ไมมี
 มี โปรดระบุ
 ถื อสั ญชาติ อเมริกัน
 เกิดในประเทศสหรัฐอเมริ กา
 ถื อสั ญชาติ อเมริกันและเกิ ดในประเทศสหรัฐอเมริ กา
ข. ผูขอเอาประกันภัยเปนหรื อเคยเปนผู ถือบัตรประจํ าตัวผู มีถิ่นที่ อยูถาวรอยางถูกกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา (Green card)
หรือไม
 ไมเปน
 เปน
 เคยเปนและสิ้นผลบังคับ
ค. ผูขอเอาประกันภัยมีหนาที่เสียภาษีใหแก กรมสรรพากรสหรัฐอเมริกาหรือไม
 ไม มี
 มี
ง. ผู ข อเอาประกั นภั ยมี ส ถานะเป นผู มี ถิ่ นที่ อยู ใ นประเทศสหรั ฐ อเมริ กาเพื่ อวั ต ถุ ป ระสงค ใ นการเก็ บ ภาษี อากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาใชหรือไม (เชน มีถิ่นที่อยูในประเทศสหรัฐอเมริกาอยางนอย 183 วันในปปฏิทินที่ผานมา)
 ไมมี
 มี

2. คํายินยอมและตกลง
-6ขาพเจารับทราบวา บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) อาจมีขอผูกพันหรือตองปฏิบัติตาม กฎหมาย FATCA ใน
การนี2.้ขาพเจคําายิยินนยอมและตกลงให
ยอมและตกลง บริษัทสามารถดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA
ขก.าพเจ
ารับดทราบว
ษัท สหประกั
นชีวิต จํางกัการเปลี
ด (มหาชน)
(“บริษัท”) อาจมี
การเป
เผยขอมูา ลบริการให
ขอมูล และการแจ
่ยนแปลงสถานะหรื
อขขออมูผูลกพันหรือตองปฏิบัติตาม กฎหมาย FATCA ใน
การนี้ขาพเจายินยอมและตกลงใหบริษัทสามารถดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA
ขาพเจายินยอมและตกลงใหบริษัทเปดเผยขอมูลใด ๆ ที่บริษัทมีหนาที่ตองเปดเผยตอหนวยงานภาครัฐในประเทศหรือตางประเทศ
ก.
ดเผยขอมูลFATCA
การใหขอมูล และการแจงการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือขอมูล
ที่กํากับดูแลการปฏิบการเป
ัติตามกฎหมาย
ขาพเจายินยอมและตกลงใหบริษัทเปดเผยขอมูลใด ๆ ที่บริษัทมีหนาที่ตองเปดเผยตอหนวยงานภาครัฐในประเทศหรือตางประเทศ
ขาพเจายินยอมและตกลงใหขอมูลเพิ่มเติมตามที่บริษัทรองขอเปนหนังสือภายในระยะเวลาที่กําหนด
ที่กํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA
ขาพเจาตกลงที่จะแจงใหบริษัททราบเกี่ยวกับกรณีมีการเปลี่ ยนแปลงสถานะหรือขอมูลใด ๆ ที่ขาพเจาเคยแจงไวกับบริษัทไวกอน
ขาพเจายินยอมและตกลงใหขอมูลเพิ่มเติมตามที่บริษัทรองขอเปนหนังสือภายในระยะเวลาที่กําหนด
หนานี้ หากสถานะหรือขอมูลที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีความเกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแตวันที่มีการเปลี่ ยนแปลง
สถานะหรือขอมูขลาพเจาตกลงที่จะแจงใหบริษัททราบเกี่ยวกับกรณีมีการเปลี่ ยนแปลงสถานะหรือขอมูลใด ๆ ที่ขาพเจาเคยแจงไวกับบริษัทไวกอน

หนานี้ หากสถานะหรื
อขอมูลที่เปลีให่ยนแปลงนั
ข. ผลของการไม
ขอมูล ้นมีความเกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแตวันที่มีการเปลี่ ยนแปลง
สถานะหรือขอมูล
ในกรณีที่ขาพเจาไมใหข อมูล ขาพเจายินยอมและตกลงใหสิทธิกับบริษัทในการปฏิเสธการรับประกันภัย หรือหักภาษี ณ ที่จาย
ข.
ล
จากจํานวนเงินใด ๆ ผลของการไม
ที่ขาพเจามีสิทใธิหไขดอรับมูตามกรมธรรม
ประกันภัยตามที่กําหนดไวในกฎหมาย FATCA

ในกรณี
าไมใเหสธการรั
ข อมูลบขประกั
าพเจานยิภันยยอมและตกลงให
ิทธิกณับทีบริ่จาษยตามกฎหมาย
ัทในการปฏิเสธการรั
ประกันไภัมยใหรื
ณ ที่จาย
ในกรณีทที่บี่ขริาษพเจ
ัทจะปฏิ
หรือใชสิทธิหักสภาษี
FATCAบจากเหตุ
หขออหัมูกลภาษี
ตามกฎหมาย
จากจํ
านวนเงิ
ๆ ทีงหนั
่ขาพเจ
สิทธิไดารวก
ับตามกรมธรรม
ประกั
นภัยตามที่กําหนดไว
ในกฎหมาย
FATCA
บริษนัทใด
ตองส
งสืาอมีบอกกล
อนวา ใหขาพเจ
าแสดงเอกสารหลั
กฐานใด
ๆ หรือมีหFATCA
นังสือยืนยันตอบริษัทวาขาพเจาไมมีหนาที่ตอง
เสียภาษีในประเทศสหรั
าภายในระยะเวลา
บแต
หนัณ
งสืทีอ่จบอกกล
าว ถาขาพเจ
าไมปจากเหตุ
ฏิบัติ ตามคํ
าว บริษัทจะ
ในกรณีทฐี่บอเมริ
ริษัทกจะปฏิ
เสธการรับประกั20นวัภันยนัหรื
อใชวัสนิททีธิ่ ไดหรักับภาษี
ายตามกฎหมาย
FATCA
ไมใาหบอกกล
ขอมูลตามกฎหมาย
ปฏิ
เสธการรั
ภัย งหรื
ใชสิทธิาหวกักอภาษี
ยจากจํ
านวนเงินใด ๆ กทีฐานใด
่ขาพเจาๆมีหรื
สิทอธิมีไหดนัรับงสืตามกรมธรรม
ตามที
FATCA
บริษบัทประกั
ตองสนงหนั
สืออบอกกล
นวาณใหทีข่จาาพเจ
าแสดงเอกสารหลั
อยืนยันตอบริปษระกั
ัทวนาขภัายพเจ
าไม่กมําีหนดไว
หนาที่ตใอนง
กฎหมาย
ก็ได ทั้งฐนีอเมริ
้ การสกงาภายในระยะเวลา
หนังสือแจงการปฏิ20
เสธการรั
ประกั
อใชงสืสอิทบอกกล
ธิหักภาษี
าย และการบอกกล
าวดั
งกลาว าบริ
ษัทษจะส
เสียภาษีใFATCA
นประเทศสหรั
วันนั บบแต
วันทีน่ ไภัดยรหรื
ับหนั
าว ณถาทีข่จาพเจ
าไมปฏิบัติ ตามคํ
าบอกกล
ว บริ
ัทจะง
ทางไปรษณี
ขาอพเจ
ที่ขาณพเจทีา่จแจายจากจํ
งใหบริาษนวนเงิ
ัททราบ
ปฏิ
เสธการรัยบลงทะเบี
ประกันยนถึ
ภัย งหรื
ใชาสตามที
ิทธิห่อักยูภาษี
นใด ๆ ที่ขาพเจามีสิทธิไดรับตามกรมธรรมประกันภัยตามที่กําหนดไว ใน

การสงหนัองสืคํอาตอบในใบคํ
แจงการปฏิเาสธการรั
บประกั
ย หรือขใช
สิทธิหักนภาษี
ณ ที่จถายอยคํ
และการบอกกล
าวดังและการให
กลาว บริษคัทวาม
จะสง
สกฎหมาย
วนที่ 5 FATCA
ขอความยืก็ไนดยัทัน้งถนีอ้ ยแถลงหรื
ขอเอาประกั
นชีวนิตภัของผู
อเอาประกั
ภัย การให
า การมอบอํานาจ
ยิทางไปรษณี
นยอม ยลงทะเบียนถึงขาพเจาตามที่อยูที่ขาพเจาแจงใหบริษัททราบ
1.สวนทีข่ า5พเจ
ขอยืนยันนยัวนาถคํอาตอบทุ
กขออในใบคํ
าขอเอาประกั
นชีวิตนีน้ รวมถึ
งถอยแถลงที
่ไดตนอบกั
แพทยถผอยคํ
ูตรวจสุ
ขภาพเปานาจ
นความจริ
งทุกคประการ
ขอาความยื
ยแถลงหรื
คําตอบในใบคํ
าขอเอาประกั
ชีวิตของผู
ขอเอาประกั
ภัย บการให
า การมอบอํ
และการให
วาม
ซึ
ง
่
ข
า
พเจ
า
เข
า
ใจดี
ว
า

หากข
า
พเจ
า
ไม
แ
ถลงข
อ
ความจริ
ง
บริ
ษ
ท
ั
อาจจะปฏิ
เ
สธการรั
บ
ประกั
น
ภั
ย
และปฏิ
เ
สธการจ
า
ยเงิ
น
ตามกรมธรรม
ยินยอม
2.1. ขขาาพเจ
พเจาาขอยื
ยินยอมให
หรืกอขบริอในใบคํ
ษัทประกั
นภัยอื่น หรื
ซึ่ง มีประวั
ิสุขภาพของข
านมาหรื
อจะมี งขึทุ้นกตประการ
อไปใน
นยันวาแคํพทย
าตอบทุ
าขอเอาประกั
นชีอวสถานพยาบาล
ิตนี้ รวมถึงถอยแถลงที
่ไดตตอบกั
บแพทยผูตาพเจ
รวจสุาทีข่ผภาพเป
นความจริ
อนาคตเป
จริงให
แกาบไมริษแัทถลงข
หรืออความจริ
ผูแทนของบริ
เพื่อการขอเอาประกั
นภัยนหรื
การจายเงิ
นตามกรมธรรม
ได
ซึ่งขาพเจาดเขเผยข
าใจดีอวเท็า จหากข
าพเจ
ง บริษษัทัทอาจจะปฏิ
เสธการรับประกั
ภัยอและปฏิ
เสธการจ
ายเงินตามกรมธรรม
3.2. ขขาาพเจ
พเจาายิยินนยอมให
ยอมใหแบพทย
ริษัหทรืจัอดบริเก็ษบัทใช
และเป
ขออเท็
จจริง เกี่ยวกับซึสุ่งขมีภาพและข
มูลของขาาพเจ
ษัทประกั
นภัยขึหรื
ษั ท
ประกั
นภัยดอืเผย
่น หรื
สถานพยาบาล
ประวัติสุขอภาพของข
พเจาาตทีอ่ผบริ
านมาหรื
อจะมี
้นตออบริ
ไปใน
ประกั
นภัยดตเผยข
อหรืออเท็
หนจวจริยงานที
ยหรือการจายเงิ
อนาคตเป
งใหแก่มบีอริําษนาจตามกฎหมายหรื
ัท หรือผูแทนของบริอบุษคัทลากรทางการแพทย
เพื่อการขอเอาประกัเพืน่อภัการขอเอาประกั
ยหรือการจายเงินนภัตามกรมธรรม
ได นตามกรมธรรม
อประโยชน
ทางการแพทย
3. หรื
ขาพเจ
ายินยอมให
บริษัท จัดไดเก็บ ใช และเปดเผย ขอเท็จจริง เกี่ยวกับสุขภาพและขอมูลของขาพเจาตอบริษัทประกันภัยหรือบริษั ท
4. ขประกั
าพเจนาภัยินยตยอมให
ริษวัทยงานที
จัดเก็บ่มใช
และเปดเผยขอเท็จจริองบุเกีค่ยลากรทางการแพทย
วกับสุขภาพและขอเพื
มูล่อของผู
เอาประกันนภัภัยตยอหรืสําอนัการจ
กงานคณะกรรมการกํ
ากับ
อหรือบหน
ีอํานาจตามกฎหมายหรื
การขอเอาประกั
ายเงินตามกรมธรรม
และส
งเสริมการประกอบธุ
รกิไจดประกันภัย เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย
หรือประโยชน
ทางการแพทย
4. ขาพเจายินยอมใหบริษัทจัดเก็บ ใช และเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและขอมูลของผูเอาประกันภัยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
เขียนที่ ..............................................................................
วันที่ ............ เดือน .......................... พ.ศ. .................
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย
เขียนที่ ..............................................................................
วันที่ ............ เดือน .......................... พ.ศ. .................
ผูขอเอาประกันภัยประสงคจะใชสิทธิขอยกเวนภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากรหรือไม
 มีความประสงค และยิ นยอมใหบริษัทประกันชีวิต สงและเปดเผยขอมู ลเกี่ ยวกับเบี้ยประกันภัยตอกรมสรรพากร ตามหลั กเกณฑ
ผู
ขอเอาประกันภัาหนด
ยประสงค
จะใชสขิทอเอาประกั
ธิขอยกเวนภัภาษี
ไดตามกฎหมายว
าดวยภาษี
อากรหรืซึอ่งไม
วิธีการที่กรมสรรพากรกํ
และหากผู
ยเปเงินนชาวต
างชาติ (Non-Thai
Residence)
เปนผูมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดตาม
กฎหมายวาดวมียภาษี
อากร โปรดระบุ
เสียภาษี
จากกรมสรรพากร
........................................................
ความประสงค
และยินเลขประจํ
ยอมใหบาริตัษวัทผูประกั
นชีทวี่ไิตดสรงับและเป
ดเผยขอมูลเกีเลขที
่ยวกับ่ .เบี
้ยประกันภัยตอกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ
ไมมีความประสงค
วิธีการที่กรมสรรพากรกํ
าหนด และหากผูขอเอาประกันภัยเปนชาวตางชาติ (Non-Thai Residence) ซึ่งเปนผูมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดตาม

กฎหมายวาดว ยภาษีอากร โปรดระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีที่ไดรับจากกรมสรรพากร เลขที่ .........................................................
 ไมมีความประสงค

3. ขาพเจายินยอมใหบริษัท จัดเก็บ ใช และเปดเผย ขอเท็จจริง เกี่ยวกับสุขภาพและขอมูลของขาพเจาตอบริษัทประกันภัยหรือบริษั ท
ประกันภัยตอหรือหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายหรือบุคลากรทางการแพทย
เพื่อการขอเอาประกันภัยหรือการจายเงินตามกรมธรรม
-7หรือประโยชนทางการแพทยได
4. ขาพเจายินยอมใหบริษัทจัดเก็บ ใช และเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและขอมูลของผูเอาประกันภัยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
งเสริามนยกเลิ
การประกอบธุ
รกิจปประกั
่อประโยชน
ในการกํ
กับดูแลธุรกิจทประกั
นภัย รับจะเปนไปตามตารางมูลคาเงินเวนคืนใน
1.และสหากท
กกรมธรรม
ระกันนภัภัยกยอเพืนครบกํ
าหนดสั
ญญา าผลประโยชน
ี่ทานจะได
-7กรมธรรม
ประกันภัย (ถามี) ซึ่งอาจนอยกวาจํานวนเงินเอาประกันภัยที่กวัํานหนดไว
เขี
ยนที่ ..............................................................................
ที่ ............ เดือน .......................... พ.ศ. .................
2. กอนลงลายมือชื่อใหทานกรุณาตรวจสอบความถูกตองของคําตอบทุกขออีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสมบูรณของสัญญาประกันภัย
1. หากทานยกเลิกกรมธรรมประกันภัยกอนครบกําหนดสัญญา ผลประโยชนที่ทานจะไดรับจะเปนไปตามตารางมูลคาเงินเวนคืนใน
ผูขอเอาประกันภัยประสงคจะใชสิทธิขอยกเวนภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากรหรือไม
ลงชื่อ .............................................................................
ลงชื่อ .............................................................................
กรมธรรม
ประกันภัย (ถามี) ซึ่งอาจนอยกวาจํานวนเงินเอาประกันภัยที่กําหนดไว
มีความประสงค
บริษัทประกันกตชีอวงของคํ
ิต สงและเป
ดเผยข
เกี่ย้งวกั
บ่งเบีเพื้ยประกั
นภัยตอรกรมสรรพากร
ตามหลั
(…………………………….............……….)
2. กอนลงลายมื
อชื่อใหทและยิ
านกรุนณยอมให
าตรวจสอบความถู
าตอบทุ
กขอออีมูกลครั
หนึ(…………………………….............……….)
่อความสมบู
ณของสัญญาประกั
นภัยกเกณฑ
วิธีการที่กรมสรรพากรกํ
าหนด
และหากผู
ภัยเปนนชีชาวต
ีหนาที่ตอนงเสีภั ยภาษีเงินไดตาม
พยาน/ตั
วแทนประกั
นชีขวอเอาประกั
ิต/นายหนานประกั
วิต างชาติ (Non-Thai Residence) ซึ่งเปนผูผูขมอเอาประกั
กฎหมายวาดว ยภาษีอากร โปรดระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีที่ไดรับจากกรมสรรพากร เลขที่ .........................................................
.............................................................................
ลงชื่อ .............................................................................
ลงชื
ไม่มอีความประสงค
(…………………………….............……….)
ลงชื่อ (…………………………….............……….)
...........................................................................
พยาน/ตัวแทนประกันชีวิต/นายหนาประกันชีวิต
ผูขอเอาประกันภัย
(…………………………….............……….)
ผูใหความยินยอมในฐานะ  บิดา/มารดา
 ผูแทนโดยชอบธรรมของผูข อเอาประกัน ภัย
ลงชื่อ ...........................................................................
(กรณีผูขอเอาประกันภัยยังไมบรรลุนิติภาวะ)
(…………………………….............……….)
ผูใหความยินยอมในฐานะ  บิดา/มารดา
 ผูแทนโดยชอบธรรมของผูข อเอาประกัน ภัย
(กรณีผูขอเอาประกันภัยยังไมบรรลุนิติภาวะ)

