ใบคาขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบย่อ
แบบ..........................................................................
• ผูข้ อเอาประกันภัย (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................... นามสกุล........................................................................... สัญชาติ...................................
อายุ.......... ปี วัน/เดือน/ปี เกิด ............................................... ส่ วนสูง................ ซม. น้ าหนัก................กก. ที่อยูป่ ั จจุบนั ชื่ออาคาร................................................................
เลขที่............. หมู่ที่.......... ตรอก/ซอย............................... ถนน............................................. แขวง/ตาบล........................................... เขต/อาเภอ.............................................
จังหวัด................................................................................ รหัสไปรษณีย.์ .............................. โทรศัพท์..............................................................................................................

□ บัตรประชาชน

□ ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว

□ หนังสือเดินทาง

เลขที่..................................................................... ออกให้ ณ เขต/อาเภอ............................................จังหวัด..................................................... ประเทศ...................................
อาชีพ.................................................................... ตาแหน่ง........................................... ลักษณะงานโดยสังเขป..................................................................................................
ที่อยูท่ ี่ทางาน............................................................................................................................................................................................................................................................
รายได้ต่อเดือน....................... บาท รายได้รวมต่อปี ........................... บาท ผูร้ ับประโยชน์...................................................................... ความสัมพันธ์..................................
• คู่สมรส (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................... นามสกุล........................................................................... สัญชาติ....................................
อายุ.......... ปี วัน/เดือน/ปี เกิด ............................................... ส่ วนสูง................ ซม. น้ าหนัก................กก. ที่อยูป่ ั จจุบนั ชื่ออาคาร................................................................
เลขที่............. หมู่ที่.......... ตรอก/ซอย............................... ถนน............................................. แขวง/ตาบล........................................... เขต/อาเภอ.............................................
จังหวัด................................................................................ รหัสไปรษณีย.์ .............................. โทรศัพท์..............................................................................................................

□ บัตรประชาชน

□ ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว

□ หนังสือเดินทาง

เลขที่..................................................................... ออกให้ ณ เขต/อาเภอ............................................จังหวัด..................................................... ประเทศ...................................
อาชีพ.................................................................... ตาแหน่ง........................................... ลักษณะงานโดยสังเขป..................................................................................................
ที่อยูท่ ี่ทางาน............................................................................................................................................................................................................................................................
รายได้ต่อเดือน....................... บาท รายได้รวมต่อปี ........................... บาท ผูร้ ับประโยชน์...................................................................... ความสัมพันธ์..................................
• บุตร 1. ชื่อ............................................นามสกุล.................................................... บุตร 2. ชื่อ............................................นามสกุล.............................................................
สัญชาติ...................... อายุ................ปี วัน/เดือน/ปี เกิด........................................ สัญชาติ...................... อายุ................ปี วัน/เดือน/ปี เกิด.................................................
ผูร้ ับประโยชน์............................................... ความสัมพันธ์..........................................
ผูร้ ับประโยชน์............................................... ความสัมพันธ์.................................
บุตร 3. ชื่อ............................................นามสกุล...................................................
บุตร 4. ชื่อ............................................นามสกุล.............................................................
สัญชาติ....................... อายุ................ปี วัน/เดือน/ปี เกิด...................................... สัญชาติ...................... อายุ................ปี วัน/เดือน/ปี เกิด.................................................
ผูร้ ับประโยชน์.............................................. ความสัมพันธ์.................................
ผูร้ ับประโยชน์............................................... ความสัมพันธ์..........................................
ร้ ับประโยชน์....................................................
ความสัมพันธ์....................
• ผูระยะเวลาประกั
นภัย 1 ปี เริ่ มคุม้ ครองวันที่..........................................................................................
สิ้ นสุ ดวันที่.............................................................................................
ผู้เอาประกันภัย
คู่สมรส
ท่านเป็ น หรือเคยได้ รับการรักษาโรคต่อไปนี้หรือไม่
โรคหัวใจ
โรคมะเร็ ง
โรคข้ออักเสบ
โรคเบาหวาน
โรคลมบ้าหมู
โรคความดันโลหิตสูง
ท่านมีโรคประจาตัวหรื อไม่

โปรดระบุ

ท่านเคยรับการรักษา หรื อเคยรับการผ่าตัดหรื อไม่
โปรดระบุชื่อสถานพยาบาล
ลักษณะความเจ็บป่ วย
ผลการรักษา แพทย์ระบุว่าท่านเป็ นโรค
ท่านมีอวัยวะส่ วนหนึ่งส่วนใดพิการหรื อไม่

โปรดระบุ

ท่านติดยาเสพติด หรื อเคยติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรงหรื อไม่
ท่านมี หรื อได้ขอเอาประกันชีวิต หรื อประกันภัยอุบตั ิเหตุไว้กบั บริ ษทั อื่นหรื อไม่
บริ ษทั
จานวนเงินเอาประกันภัย
มากกว่าหนึ่งบริ ษทั โปรดระบุ
ท่านเคยถูกปฏิเสธ หรื อถูกบอกเลิกสัญญาในการขอเอาประกันภัยอุบตั ิเหตุ หรื อประกันชีวิต หรื อไม่
โปรดระบุบริ ษทั
สาเหตุที่ถูกบอกเลิก

□ ไม่
□ ไม่
□ ไม่
□ ไม่
□ ไม่
□ ไม่
□ ไม่

□ เคย
□ เคย
□ เคย
□ เคย
□ เคย
□ เคย
□ เคย

................................................
□ ไม่ □ เคย
................................................
................................................
................................................
□ ไม่ □ เคย
...................................................
□ ไม่ □ เคย
□ ไม่ □ เคย
...................................................
...................................................
................................................
□ ไม่ □ เคย
................................................
................................................

□ ไม่
□ ไม่
□ ไม่
□ ไม่
□ ไม่
□ ไม่
□ ไม่

□ เคย
□ เคย
□ เคย
□ เคย
□ เคย
□ เคย
□ เคย

................................................
□ ไม่ □ เคย
................................................
................................................
................................................
□ ไม่ □ เคย
................................................
□ ไม่ □ เคย
□ ไม่ □ เคย
................................................
................................................
...............................................
□ ไม่ □ เคย
................................................
................................................

• การให้ ความยินยอมในการส่ ง และเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการขอเอาประกันภัย เพื่อใช้ สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร
ผูข้ อเอาประกันภัยประสงค์จะใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรหรื อไม่

□ มีความประสงค์ และยินยอมให้บริ ษทั ประกันชีวิตส่ง และเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรมสรรพากรกาหนด
□

และหากผูข้ อเอาประกันภัยเป็ นชาวต่างชาติ (Non-Thai Residence) ซึ่งเป็ นผูม้ ีหน้าที่ตอ้ งเสียภาษีเงินได้ ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร
โปรดระบุเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีที่ได้รับจากกรมสรรพากร เลขที่ ..................................................................
ไม่มีความประสงค์

• ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาแถลงตามรายการข้างต้น เป็ นความจริง และให้ ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญาระหว่ างข้าพเจ้ากับบริษัท

□ แผน ................................................................ □ แผน ................................................................
□ ตัวแทน ........................................ □ นายหน้าประกันภัยรายนี้ ........................................ □ ใบอนุญาตเลขที่ .................................. □ สาขา ..............................

• ข้อตกลงคุ้มครอง และจานวนเงินขอเอาประกันภัยที่ต้องการ

คาเตือนของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ผูข้ อเอาประกันชีวิตต้องตอบคาถามตามความเป็ นจริ งทุกข้อ การปกปิ ดข้อเท็จจริ งใดๆ อาจจะ
เป็ นเหตุให้บริ ษทั ผูร้ ับประกันชีวิตปฏิเสธไม่จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน ตามสัญญาประกันชีวิต
ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865

................................................................................................
ลายมือชื่อผูข้ อเอาประกันภัย
วันที่….….… เดือน……..…..………… พ.ศ. ……..……

