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คําเตือนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

ผูขอเอาประกันชีวิตตองตอบคําถามตามความเปนจริงทุกขอ การปกปดขอเท็จจริงใดๆ อาจจะเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันชีวิตปฏิเสธ 
ไมจายเงินคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865 

ใบคําขอเอาประกันภัยกลุม 
(สําหรับสมาชิกผูขอเอาประกันภัย) 

1.   ชื่อผูถือกรมธรรม............................................................................................................................................................................................................................. 
2.   ชื่อผูขอเอาประกันภัย (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................ ....................................................... เพศ ชาย  หญิง 
      อายุ....................ป   เกิดวันที่......................เดือน..........................................พ.ศ. .........................สวนสูง........................ซ.ม.น้ําหนัก...........................ก.ก. 

สถานภาพ    โสด    สมรส    หยา    หมาย   ชื่อคูสมรส....................................................... อาชีพคูสมรส................................................... 
เอกสารที่ใชแสดงบัตรประจําตัวประชาชน เลขที่.................................................................................... วันหมดอายุ.................................................... 
หนังสือเดินทาง เลขที่.............................................................................................. ........................................ วันหมดอายุ................................................... 
อ่ืน ๆ............................................................................................ ......................................................................................................................... .......................... 

3.   เปนพนักงาน/สมาชิก ตั้งแตวันที่................... เดือน.................................. พ.ศ. ...................... ตําแหนงและลักษณะงานปจจุบัน................................... 
 .................................................................................... ........................................................................................................................................... ................................ 
4.   ที่อยูและที่อยูปจจุบัน 
      ก. ที่อยูตามทะเบียนบานเลขที่................. หมูบาน/อาคาร.......................... หมูที่................ ตรอก/ซอย.............................. ถนน...................................... 
           แขวง/ตําบล.................................................. เขต/อําเภอ....................................... จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย................................ 
           โทรศัพทบาน............................................โทรศัพทมือถือ.................................................อีเมล............................................................................................ 
      ข. ที่อยูปจจุบันเลขที่.............................. หมูบาน/อาคาร............................... หมูที่............... ตรอก/ซอย................................ ถนน..................................... 
           แขวง/ตําบล.................................................. เขต/อําเภอ........................................ จังหวัด....................................... รหัสไปรษณีย................................... 
           โทรศัพทบาน............................................โทรศัพทมือถือ..................................................อีเมล........................................................................................... 

ค. สถานที่สะดวกในการติดตอ             ที่อยูตามทะเบียนบาน       ที่อยูปจจุบัน 
5.   ผูรับผลประโยชน (ถามิไดระบุสวนแบงของผูรับผลประโยชน ใหถือวาแบงเทาๆกัน)  

ชื่อและนามสกุล 
ผูรับประโยชน ความสัมพันธ อายุ 

เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือ
เดินทาง/เอกสารที่หนวยงาน 

ของรัฐออกให 
ที่อยู รอยละของ 

ผลประโยชน 

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

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

........................................................ ............................ ........ ................................................. ................................................ ................................. 
6.   กรุณาทําเคร่ืองหมายในชอง หนาโรคตอไปนี้ เฉพาะที่ทานเคยเปนหรือทราบวาทานเปน หรือเคยไดรับคําแนะนํา และ/หรือ  

ไดรับการรักษาโรคตอไปนี้หรือไม (ถาไมเคยไมตองตอบขอนี้) 
สายตาพิการ 
โรคจอประสาทตา 
โรคตอหิน 
โรควัณโรค 
โรคหอบหืด 

โรคกามโรค (ภายใน 2 ป) 
โรคความดันโลหิตสูง 
โรคปอดหรือปอดอักเสบ 
โรคหัวใจ 
โรคแผลในทางเดินอาหาร 

โรคเบาหวาน 
โรคจิต 
โรคชัก 
โรคไต 
เนื้องอก กอนหรือถุงน้ํา 

โรคประสาท 
ดาวนซินโดรม 
โรคตับออนอักเสบ 
โรคตับหรือทางเดินน้ําดี 
โรคมะเร็ง 

โรคขออักเสบ                โรคเกาท       
ถาเคยโปรดแจงรายละเอียด ความเจ็บปวย/การรักษา/แพทยผูรักษาและสถานพยาบาลที่รักษา............................................................................. .... 
.............................................. ............................................................................................................................. .................................................................................  
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คําถามขอ 7-12 เปนคําถามเพ่ิมเติมสําหรับการขอเอาประกันภัยสัญญาเพ่ิมเติมประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพหรือโรครายแรง  
7.  ทานมีหรือเคยมีประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุ หรือกําลังขอเอาประกันภัยดังกลาวไวกับบริษัทนี้หรือบริษัทอ่ืน

หรือไม 
 ไมมี     มี ดังนี้ 
       (ชื่อบริษัท/ จํานวนเงินเอาประกันภัย/ เงินชดเชยรายวัน/ ขณะนี้สัญญามีผลบังคับหรือไม) ........................................................................................ 

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

........................................................................................................................ ............................................................................................................................. ......... 
8.  ทานเคยถูกปฏิเสธ เล่ือนการรับประกันภัย เพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย เปล่ียนแปลงเง่ือนไข สําหรับการขอเอาประกันภัยหรือการขอกลับคืนสู

สถานะเดิม หรือการขอตออายุของกรมธรรม จากบริษัทนี้หรือบริษัทอ่ืนหรือไม  
 ไมเคย  เคย ถาเคยโปรดระบุรายละเอียด 
       (ชื่อบริษัท/ สาเหตุ/ เม่ือใด) ............................................................................................................................. ..............................................................................  

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

........................................................................................................................ ............................................................................................................................. .........       
9.ในระหวาง 5 ปที่ผานมา ทานเคยไดรับการตรวจสุขภาพ การตรวจชิ้นเนื้อ หรือการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค เชน การเอกซเรย การตรวจคล่ืน

หัวใจ การตรวจเลือดหรือการตรวจดวยเคร่ืองมือพิเศษอ่ืนๆหรือไม  
 ไมเคย   เคย ถาเคยโปรดระบุรายละเอียด 
(ตรวจอะไร/ เม่ือใด/ สถานที่ตรวจ/ ผลการตรวจ/ ขอสังเกตโดยแพทย) ...........................................................................................................................  
......................................................................................... ............................................................................................................................................................ ......... 
........................................................................................................................ ............................................................................................................................. ......... 

10.ในระหวาง 5 ปที่ผานมา ทานเคยไดรับการบาดเจ็บ เจ็บปวย การผาตัด การปรึกษาแพทย การแนะนําจากแพทยเก่ียวกับสุขภาพ การรักษาใน
สถานพยาบาลที่มิไดระบุไวขางตน 
 ไมเคย   เคย ถาเคยโปรดระบุรายละเอียด  
(อาการ/ วันเดือนปที่รับการรักษา/ สถานพยาบาล/ ผลการรักษา) ............................................................................................................................. .......... 
............................................................................................................ ......................................................................................................................................... ......... 

........................................................................................................................ ............................................................................................................................. .........  
11.ทานเคยไดรับการวินิจฉัย หรือรับการรักษา หรือตั้งขอสังเกตจากแพทยวาปวยเปนโรคตามรายการทายคําถามนี้หรือไม  
 ไมเคย/ ไมมี           เคย/มี 
      หากเคยกรุณาทําเคร่ืองหมายในชอง และใหระบุโรคและการรักษาตามรายละเอียดดานลาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
ติดเชื้อในหูชั้นกลาง 
ไสเล่ือน 
ปวดศรีษะไมเกรน 
เย่ือบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ 

กรดไหลยอน 
ริดสีดวงทวาร 
ภูมิแพ 
กระดูกสันหลังเคล่ือน 

นิ่ว 
ฝคันฑสูตร 
หลอดลมอักเสบเร้ือรัง 
ขอเส่ือม 

ถุงน้ําดีอักเสบ 
ไซนัสอักเสบ 
ตอมทอนซิลอักเสบเร้ือรัง 
เสนเอ็นอักเสบเร้ือรัง 

ออทิสติก สมาธิส้ัน      เสนประสาทอักเสบหรือถูกเบียดทับ 
หมอนรองกระดูกเคล่ือนหรือทับเสนประสาท  

 ถาเคยโปรดแจงรายละเอียดโรค/ วัน เดือน ป ที่รักษา(ระบุวาไดรับการวินิจฉัย หรือรับการรักษา หรือตั้งขอสังเกตโดยแพทย/ การรักษา
และอาการปจจุบัน/ สถานพยาบาลที่รักษา(หากระบุชื่อแพทยไดใหระบุ)) 

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

12. สําหรับผูขอเอาประกันภัย (กรณีตองการแจงรายละเอียดเพิ่มเติม) 
............................................................................................................................................................................................................................ ...............................
.......................................................... ............................................................................................................................. ....................................................................
........................................................................................................................ ............................................................................................................................. ...... 
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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  บริษัทสหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) อาจมีขอผูกพันหรือตองปฏิบัติตาม กฎหมาย FATCAในการนี้

ขาพเจายินยอมและตกลงใหบริษัทสามารถดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA 
 

ก. การเปดเผยขอมูล การใหขอมูล และการแจงการเปล่ียนแปลงสถานะหรือขอมูล  
 

ขาพเจายินยอมและตกลงใหบริษัทเปดเผยขอมูลใด ๆ ที่บริษัทมีหนาที่ตองเปดเผยตอหนวยงานภาครัฐในประเทศหรือ
ตางประเทศที่กํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA 
 

ขาพเจายินยอมและตกลงใหขอมูลเพิ่มเติมตามที่บริษัทรองขอเปนหนังสือภายในระยะเวลาที่กําหนด  
               ขาพเจาตกลงที่จะแจงใหบริษัททราบเก่ียวกับกรณีมีการเปล่ียนแปลงสถานะหรือขอมูลใด ๆ ที่ขาพเจาเคยแจงไวกับบริษัทไวกอน
หนานี้ หากสถานะหรือขอมูลที่เปล่ียนแปลงนั้นมีความเก่ียวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่มีการ
เปล่ียนแปลงสถานะหรือขอมูล 
 

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  ถาขาพเจาไมปฏิบัติตาม คํา
บอกกลาว บริษัทจะปฏิเสธการรับประกันภัย หรือใชสิทธิหักภาษี ณ ที่จายจากจํานวนเงินใด ๆ ที่ข าพเจามีสิทธิไดรับตามกรมธรรม
ประกันภัยตามที่กําหนดไวในกฎหมาย FATCA ก็ได ทั้งนี้ การสงหนังสือแจงการปฏิเสธการรับประกันภัย หรือใชสิทธิหักภาษี ณ ที่จาย 
และการบอกกลาวดังกลาว บริษัทจะสงทางไปรษณียลงทะเบียนถึงขาพเจาตามที่อยูที่ขาพเจาแจงใหบริษัททราบ 
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ขอความยืนยันถอยแถลงหรือคําตอบในใบคําขอเอาประกันชีวิตของผูขอเอาประกันภัย การใหถอยคํา การมอบอํานาจ และการให
ความยินยอม 
1.   ขาพเจาขอยืนยันวาคําตอบทุกขอในใบคําขอเอาประกันชีวิตนี้ รวมถึงถอยแถลงที่ไดตอบกับแพทยผูตรวจสุขภาพเปนความจริง

ทุกประการ ซ่ึงขาพเจาเขาใจดีวา หากขาพเจาไมแถลงขอความจริงบริษัทอาจจะปฏิเสธการรับประกันภัยและปฏิเสธการจายเงิน
ตามกรมธรรม 

2.   ขาพเจายินยอมใหแพทยหรือบริษัทประกันภัยอ่ืนหรือสถานพยาบาลซ่ึงมีประวัติสุขภาพของขาพเจาที่ผานมาหรือจะมีขึ้นตอไป  
      ในอนาคตเปดเผยขอเท็จจริงใหแกบริษัทหรือผูแทนของบริษัท เพื่อการขอเอาประกันภัยหรือการจายเงินตามกรมธรรมได  
3.   ขาพเจายินยอมใหบริษัท จัดเก็บใช และเปดเผยขอเท็จจริงเก่ียวกับสุขภาพและขอมูลของขาพเจาตอบริษัทประกันภัยหรือบริษัท

ประกันภัยตอหรือหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายหรือบุคลากรทางการแพทยเพื่อการขอเอาประกันภัยหรือการจายเงินตาม
กรมธรรม หรือประโยชนทางการแพทยได 

4.   ขาพเจายินยอมใหบริษัท จัดเก็บ ใช และเปดเผยขอเท็จจริงเก่ียวกับสุขภาพและขอมูลของขาพเจาตอสํานักงานคณะกรรม การ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย 

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

             ผูขอเอาประกันภัยประสงคจะใชสิทธิขอยกเวนภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากรหรือไม 
       มีความประสงค และยินยอมใหบริษัทประกันชีวิตสงและเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเบี้ยประกันภัยตอกรมสรรพากร  
               ตามหลักเกณฑวิธีการที่กรมสรรพากรกําหนด และหากผูขอเอาประกันภัยเปนชาวตางชาติ (Non-Thai Residence) ซ่ึงเปนผูมี 
               หนาที่ตองเสียภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากร โปรดระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีที่ไดรับจากกรมสรรพากร  
               เลขที่.........................................................  
       ไมมีความประสงค 

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

 ผูขอเอาประกันภัย 

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

ผูใหความยินยอมในฐานะ  บิดา/มารดา      
 ผูแทนโดยชอบธรรมของผูขอเอาประกันภัย 

(กรณีผูขอเอาประกันภัยยังไมบรรลุนิติภาวะ) 
 
 (สําหรับบริษัทฯ) 
กรมธรรมประกันภัยกลุมเลขที่............................................... .........................     ใบรับรองเลขที่.......................................................................... 
จํานวนเงินเอาประกันชีวิต............................................................................... จํานวนเงินเอาประกันอุบัติเหตุ.............................................. 
วันที่กรมธรรมมีผลบังคับ.................................................................................     วันครบรอบปกรมธรรม.......................................................... 
ประเภทสมาชิก          พนักงาน/สมาชิก          คูสมรส          อ่ืนๆ (ระบุ)......................................................................................... 
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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 


