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ใบคําขอเอาประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม
คําเตือนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
ผูขอเอาประกันชีวิตตองตอบคําถามตามความเปนจริงทุกขอ การปกปดขอเท็จจริงใด ๆ อาจจะเปนเหตุใหบริษัท ผูรับ ประกันชีวิต ปฏิเ สธ
ไมจายเงินคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865
ชื่อตัวแทน/นายหนา......................................................................................................................... ใบอนุญาตเลขที่.....................................................................
รหัสตัวแทน....................................................... ชื่อหนวย.............................................................. รหัสหนว ย..............................................................................
สาขา...................................................................................................................................................................................... ...................................................................
ใบคําขอเอาประกันชีวิตเลขที่............................................................................................................................................................................................................
กรมธรรมป ระกันภัยเลขที่.............................................................................................................................................................................................. ....................
สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูเอาประกันภัยและรายละเอียดการขอเอาประกันภัย
1. ชื่อและนามสกุลของผูขอเอาประกันภัย............................................................................... ชื่อและนามสกุลเดิม............................................................
เพศ
 ชาย
 หญิ ง
เชื้อชาติ.......................................... สัญชาติ ............................................. ศาสนา..........................................
อายุ ............................... ป เกิดวันที่............................. เดือน........................................................................................ พ.ศ. ..................................................
สถานภาพ  โสด  สมรส  หมาย  หยา ชื่อภรรยา/สามี............................................................................................
เอกสารที่ใชแสดง
 บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่.................................................. วันหมดอายุ.............................................................
 หนังสือเดินทาง
เลขที่.................................................. วันหมดอายุ.............................................................
 ทะเบียนบาน
 อื่นๆ................................................................................................................................
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...............................................โทรศัพทบาน..............................................................................
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....................................................... ลักษณะงานที่ทํา..........................................................................
ลักษณะธุรกิจ..................................................................................................................... รายไดตอป........................................................................... บาท
อาชีพอื่น ๆ (ถามี)..................................... ตําแหนง....................................................... ลักษณะงานที่ทํา...........................................................................
ลักษณะธุรกิจ..................................................................................................................... รายไดตอป........................................................................... บาท
ทานใชรถจักรยานยนตในการทํางานหรือไม  ไมใช  ใช
4. แบบประกันภัย............................................................................................................................................................................................. ................................
ถามีเงินคืนตามสัญญาเลือก  ขอรับเปนเงินสด  เช็ค / ตั๋วแลกเงิน  โอนเขาบัญชีธนาคาร
(หากไมเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งขางตน บริษัทจะจายคืนเปน 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........................................................... 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
หรือไม
 ไมมี
 มี
ดังนี้
จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
ขณะนี้สัญญา
บริษัท
เงินชดเชยรายวัน
มีผลบังคับหรือไม
ชีวิต
โรครายแรง
อุบัติเหตุ
................................................ .............................. .............................. .............................. ..................................... .....................................
................................................ .............................. .............................. .............................. ..................................... .....................................

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/ไมเคยเสพ
 เสพ/เคยเสพ โปรดระบุชนิด...................................... ปริมาณ......................................................
ความถี่..................................................... ครั้ง/สัปดาห เสพมานาน........................................... ป
เลิกเสพ เมื่อ...........................................................................................................................................

-310. ทานดื่มหรือเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเปนประจําหรือไม
 ไมดื่ ม/ไมเคยดื่ม
 ดื่ม/เคยดื่ม โปรดระบุชนิด........................................ ปริมาณ.................................... ขวด/ครั้ง
ความถี่.................................................... ครั้ง/สัปดาห ดื่มมานาน............................................. ป
เลิกดื่ม เมื่อ.............................................................................................................................................
11. ทานสูบหรือเคยสูบบุหรี่ หรือยาสูบชนิดอื่นหรือไม
 ไม สูบ/ไมเคยสูบ
 สูบ/เคยสูบ โปรดระบุปริ มาณ..................................... มวน/วัน สูบมานาน............................ ป
เลิกสูบ เมื่อ.............................................................................................................................................
12.

สวนสูง

.................. ซ.ม.

น้ําหนัก

................. ก.ก.

ในรอบ 6 เดือนที่ผานมาน้ําหนักตัวของทานเปลี่ยนแปลงหรือไม
 ไมเปลี่ ยน
 เปลี่ยน
โปรดระบุน้ําหนัก  เพิ่มขึ้น................. ก.ก.
 ลดลง................. ก.ก.
สาเหตุที่น้ําหนักเปลี่ยนแปลง............................................................................................................

สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับประวัติการเจ็บปวยหรือการรักษาโรคของผูขอเอาประกันภัย
13. ทานมีสุข ภาพรางกายและจิต ใจสมบูรณดีไมมีอ วัยวะสวนใดของรางกายพิการและ/หรือทุพพลภาพ หรือไมปวยเปนโรคเอดสหรื อ
ภูมิคุมกันบกพรอง หรือไมเปนโรครายแรงใด ๆ
 ใช
 ไมใช (โปรดระบุรายละเอียด) ...........................................................................................................
14. ในระหวาง 3 ปที่ผานมา ทานเคยใหแพทยต รวจหรือเขาสถานพยาบาลทําการรักษาตัว ตรวจโลหิต ความดันโลหิต ปสสาวะ เอกซเรย
ตรวจหัวใจ หรือตรวจอยางอื่นหรือไม
 เคย
 ไมเคย
ถาเคยโปรดระบุรายละเอียด
ชื่อสถานพยาบาล

ชื่อแพทย

โรค

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

ผลการตรวจ/รักษา

วันเดือนปที่รักษา

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

สวนที่ 3 การรับรองสถานะและคํายินยอมและตกลงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย 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

-6-42. คํายินยอมและตกลง
ขาพเจารับทราบวา บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) อาจมีขอผูกพันหรือตองปฏิบัติตาม กฎหมาย FATCA ใน
2. คํายินยอมและตกลง
การนี้ขาพเจายินยอมและตกลงให
ษัทษสามารถดํ
าเนินนชีการอย
่งอยางใดดั(“บริ
งตอษไปนี
่อปฏิขบอัตผูิตกามกฎหมาย
ขาพเจารับทราบวบาริบริ
ัท สหประกั
วิต จําากังหนึ
ด (มหาชน)
ัท ”)้ เพือาจมี
พันหรือตอFATCA
งปฏิบัติต าม กฎหมาย FATCA

ในการนี้ขาพเจายิก.นยอมและตกลงให
ษัทสามารถดํ
าเนินการอยงการเปลี
างหนึ่ง่อย
างใดดังตอไปนี้ เพื
การเปดเผยขอมูลบริการให
ขอมูล และการแจ
ยนแปลงสถานะหรื
อข่ออปฏิ
มูลบัติตามกฎหมาย FATCA

ก.
การเป
เผยขอมูล การให
ล และการแจ
งการเปลี
อมูลอหนวยงานภาครัฐในประเทศหรือตางประเทศ
ขาพเจ
ายินดยอมและตกลงให
บริขษอัทมูเป
ดเผยขอมูลใด
ๆ ที่บริ่ยษนแปลงสถานะหรื
ัทมีหนาที่ตองเปดอขเผยต
ที่กํากับดูแลการปฏิ
บัติตายิามกฎหมาย
FATCAบริษัทเปดเผยขอมูลใด ๆ ที่บริษัทมีหนาที่ตองเปดเผยตอหนวยงานภาครัฐในประเทศหรือตางประเทศ
ขาพเจ
นยอมและตกลงให

ที่กํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA
ขาพเจายินยอมและตกลงใหขอมูลเพิ่มเติมตามที่บริษัทรองขอเปนหนังสือภายในระยะเวลาที่กําหนด

ขาพเจายินยอมและตกลงใหขอมูลเพิ่มเติมตามที่บริษัทรองขอเปนหนังสือภายในระยะเวลาที่กําหนด
ขาพเจาตกลงที่จะแจงใหบริษัททราบเกี่ยวกับกรณีมีการเปลี่ ยนแปลงสถานะหรือขอมูลใด ๆ ที่ขาพเจาเคยแจงไวกับบริษัทไวกอน
หนานี้ หากสถานะหรื
อมูลที่จ่เปลี
มีความเกี่ย่ยวกั
วขบองกั
บประเทศสหรั
ฐอเมริกา ภายในระยะเวลา
วันาทีเคยแจ
่มีการเปลี
ขาพเจอาขตกลงที
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ออีก่อครั......................................................................................
้งหนึ่ง เพื่อความสมบูรณของสัญญาประกันภัย
(……………………………...........................……….)
(……………………..............……….............……….)
ผูขอเอาประกันภัย
พยาน/ตัวแทนประกันชีวิต/นายหนาประกันชีวิต
.......................................................................................
......................................................................................
ลงชื่อ
ลงชื่อ
(……………………………...........................……….)
(……………………..............……….............……….)
ผูขอเอาประกันภัย
พยาน/ตัวแทนประกันชีวิต/นายหนาประกันชีวิต
ลงชื่อ ......................................................................................
(……………………..............……….............……….)
ผูใหความยินยอมในฐานะ  บิดา/มารดา
......................................................................................
ลงชื่อ  ผูแทนโดยชอบธรรมของผูข อเอาประกันภัย
(……………………..............……….............……….
(กรณีผูขอเอาประกันภัยยังไมบรรลุนิติภาวะ))
ผูใหความยินยอมในฐานะ  บิดา/มารดา
 ผูแทนโดยชอบธรรมของผูข อเอาประกัน ภัย
(กรณีผูขอเอาประกันภัยยังไมบรรลุนิติภาวะ)

