
 
 

  
   
     
   
  
  
 
 
 
  
 

ใบค ำขอเอำประกันชีวิตประเภทสำมัญ 
แบบไม่ตรวจสุขภำพ  ชนิดรบัรองกำรออกกรมธรรม์  (Guaranteed  Issued  Policy) 
ชื่อ-นามสกุล  ผู้ขอเอาประกันภัย........................................................................................... ..เพศ  �  ชาย   �  หญิง  ส่วนสูง   ���  ซ.ม. น ้าหนัก   ��� ก.ก. 
วัน/เดือน/ปีเกิด.................................อายุ  ................ปี  สถานภาพ   �  โสด  �  สมรส  �  หม้าย  �  หย่า   สัญชาติ...................เชื้อชาติ................ศาสนา................. 
เอกสารที่ใช้แสดง �  บัตรประจ าตัวประชาชน   �  ส าเนาทะเบียนบ้าน   �  อ่ืนๆ.................................................................................................................................. 
เลขประจ าตัวประชาชนหรือเลขหนังสอืเดินทางในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว................................................................................วันบัตรหมดอายุ........................................... 
ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน  บ้านเลขที่....................หมู่บ้าน/อาคาร .............................................................หมู่ที.่............... ซอย..................................ถนน................................ 
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์........................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่...................................หมู่บ้าน/อาคาร .............................................................หมู่ที.่.............. ซอย.................................ถนน.................................. 
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์........................................................ 
สถานที่ท างาน.....................................................................................................โทรศัพท์บ้าน.......................................................โทรศัพท์มือถือ...................................... 
สถานที่สะดวกในการติดต่อ   �  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน    �   ที่อยู่ปัจจุบัน   �    อ่ืนๆ โปรดระบุ.....................................................................................................................        
อาชีพ.....................................................................................ลักษณะงานที่ท้า............................................................................................................... .............................. 

รายละเอียดการขอเอาประกันภัย   �   มี  �    ไม่มีเงินปันผล 
ระยะเวลา (ปี) จ้านวนเงินเอาประกันภัย 

 หรือผลประโยชน์  คุ้มครอง ช้าระเบี ย 
แบบประกันภัย................................................................................................................. ... 
สัญญาเพิ่มเติม......................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................ 

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

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

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

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

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

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

.............................................................. 
……………………………………….. 
………………………………………. 

งวดการช้าระเบี ย  �  รายปี  �  ราย 6 เดือน  �  ราย 3 เดือน  �  รายเดือน  �  ช้าระครั งเดียว 
จ้านวนเงินที่ช้าระพร้อมใบค้าขอนี ........................................บาท  ใบรับเงินชั่วคราวเลขที่................ ................ช้าระเปน็ �   เงินสด  � อ่ืนๆ..........................................   
ค ำเตือน   หำกมีกำรช ำระเงินส ำหรับเบี้ยประกันภัยงวดแรก ผู้ขอเอำประกันภัยต้องได้รับใบรับเงินช่ัวครำว/เอกสำรกำรรับเงินตำมเลขที่ ที่ระบุข้ำงต้น 
ผู้รับประโยชน์  (ถ้ามิได้ระบุส่วนแบ่งของผู้รับประโยชน์   ให้ถือว่าแบ่งเท่าๆกนั) 

ชื่อและนามสกุลผู้รับประโยชน ์ อายุ ความสัมพันธ์ เลขประจ้าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/
เอกสารที่หน่วยงานของรัฐออกให้ 

ที่อยู่ ร้อยละของ
ผลประโยชน์ 

1)………………………........... 
2)…………………………… 
3)…………………………… 
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กำรรับรองสถำนะและค ำยินยอมและตกลงเพ่ือปฏิบัติตำมกฎหมำย Foreign  Account  Tax Compliance Act  ของประเทศสหรัฐอเมริกำ (กฎหมำย FATCA)  
1. กำรรับรองสถำนะ 
   ก. ผู้ขอเอาประกันภัยมีสัญชาติ ประเทศที่เกิด ที่เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่  
                � ไม่มี             �   มี           โปรดระบุ                                       
                                                        � ถือสัญชาติอเมริกัน                    
                                                        � เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา 
                                                        � ถือสัญชาติอเมริกันและเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา         
 ข. ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นหรือเคยเป็นผู้ถือบัตรประจ าตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา (Green card) หรือไม่ 
              � ไม่เป็น                       � เป็น                    � เคยเป็นและสิ้นผลบังคับ   

ค ำเตือนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั  
ผู้ขอเอำประกันชีวิตต้องตอบค ำถำมตำมควำมเป็นจริงทุกขอ้ กำรปกปิดขอ้เท็จจริงใดๆอำจจะเป็นเหตุให้บรษิัทผู้รับประกัน
ชีวิตปฏิเสธไม่จ่ำยเงินค่ำสินไหมทดแทนตำมสัญญำประกันชีวติตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ 865 
 

วันท่ีรับ......................................................................... 
ชื่อตัวแทน/นายหน้า.................................................... 
เลขท่ีชื่อตัวแทน/นายหน้า.......................................... 
ชื่อผู้แนะน า.................................................................. 
เลขประจ าตัว............................................................... 
สังกัด............................................................................ 
ใบค าขอเอาประกันชีวิตเลขท่ี....................................  
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ค. ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่เสียภาษีให้แก่กรมสรรพากรสหรัฐอเมริกาหรือไม่            
          �  ไม่มี                          �  มี 
ง. ผู้ขอเอาประกันภัยมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเ พ่ือวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของประเทศสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่ (เช่น มีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วันในปีปฏิทินที่ผ่านมา)   
             �  ไม่มี                          �  มี 
2. ค ำยินยอมและตกลง                                                             

ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทประกันชีวิต (“บริษัท”) อาจมีข้อผูกพันหรือต้องปฏิบัติตาม กฎหมาย FATCA ในการนี้ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้บริษัทสามารถ
ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA 

 ก. การเปิดเผยข้อมูล การให้ข้อมูล และการแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือข้อมูล 
ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยต่อหน่วยงานภาครัฐในประเทศหรือต่างประเทศที่ก ากับดูแลการปฏิบัติตาม

กฎหมาย FATCA  
ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่บริษัทร้องขอเป็นหนังสือภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ข้าพเจ้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือข้อมูลใดๆ ที่ข้าพเจ้าเคยแจ้งไว้กับบริษัทไว้ก่อนหน้านี้  หากสถานะหรือ

ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือข้อมูล 
 ข. ผลของการไม่ให้ข้อมูล  
 ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ให้ข้อมูล ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้สิทธิกับบริษัทในการปฏิเสธการรับประกันภัย หรือหักภาษี ณ ที่จ่ายจากจ านวนเงินใดๆ ที่ข้าพเจ้า
มีสิทธิได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย FATCA 
         ในกรณีที่บริษัทจะปฏิเสธการรับประกันภัย หรือใช้สิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย FATCA จากเหตุไม่ให้ข้อมูลตามกฎหมาย FATCA บริษัทต้องส่งหนังสือ
บอกกล่าวก่อนว่า ให้ข้าพเจ้าแสดงเอกสารหลักฐานใดๆ หรือมีหนังสือยืนยันต่อบริษัทว่าข้าพเจ้าไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกาภายในระยะเวลา   15  
วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าว  ถ้าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามค าบอกกล่าว บริษัทจะปฏิเสธการรับประกันภัย หรือใช้สิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายจากจ านวนเงินใดๆ ที่
ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย FATCA ก็ได้ ทั้งนี้ การส่งหนังสือแจ้งการปฏิเสธการรับประกันภัย หรือใช้สิทธิหักภาษี ณ ที่
จ่าย และการบอกกล่าวดังกล่าว บริษัทจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงข้าพเจ้าตามที่อยู่ที่ข้าพเจ้าแจ้งให้บริษัททราบ  
ข้อควำมยืนยันถ้อยแถลงหรือค ำตอบในใบค ำขอเอำประกันชีวิตของผู้ขอเอำประกันภัย กำรให้ถ้อยค ำ  กำรมอบอ ำนำจ  และกำรให้ควำมยินยอม 
  1.ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าค าตอบทุกข้อในใบค าขอเอาประกันชีวิตนี้ รวมถึงถ้อยแถลงที่ได้ตอบกับแพทย์ผู้ตรวจสุขภาพเป็นความจริงทุกประการ ซึ่งข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า หาก
ข้าพเจ้าไม่แถลงข้อความจริง บริษัทอาจจะปฏิเสธการรับประกันภัยและปฏิเสธการจ่ายเงิน ตามกรมธรรม์ 
  2. ข้าพเจ้ายินยอมให้แพทย์หรือบริษัทประกันอ่ืน หรือสถานพยาบาล ซึ่งมีประวัติสุขภาพของข้าพเจ้าที่ผ่านมาหรือจะมี ขึ้นต่อไปในอนาคตเปิดเผยข้อเท็จจริงให้แก่
บริษัท หรือผู้แทนของบริษัท เพื่อการขอเอาประกันภัยหรือการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ได้ 
  3. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท จัดเก็บ ใช ้และเปิดเผย ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและข้อมูลของข้าพเจ้าต่อบริษัทประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยต่อหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจตามกฎหมายหรือบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการขอเอาประกันภัยหรือการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ หรือประโยชน์ทางการแพทย์ได้ 
  4.  ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทจัดเก็บ  ใช้  และเปิดเผยข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับสุขภาพและข้อมูลของข้าพเจ้าต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย  เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลธุรกจิประกันภัย 
   ผู้ขอเอำประกันภัยประสงค์จะใช้สิทธิขอยกเว้นภำษีเงินได้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีอำกรหรือไม่        � ไม่มีความประสงค ์  � มีความประสงค์ และยนิยอมให้

บริษัทประกันชีวิตส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรมสรรพากรก าหนด และหากผู้ขอเอาประกันภัยเป็น

ชาวต่างชาติ (Non-Thai Residence) ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร โปรดระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีที่ได้รับจากกรมสรรพากร  

    เลขที่.............................................. 

เขียนท่ี ...............................................................................................................วันที่ ..........................เดือน.........................................พ.ศ. ........................ 
 
          ลงชื่อ…………………………………….……..                                ลงชื่อ……….……………………………….…….. 
                (……………………………………………)                                                                              (…………………………….……..……….…) 
             พยาน/ตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกันชีวิต                                                                ผู้ขอเอาประกันภัย 

 
                                                   ลงชื่อ…….………………………………….….….. 
                                                            (…………….………………………….….…) 
                                                                               ผูใ้ห้ความยินยอมในฐานะ   

                                                 �    บิดา/มารดา                         
                                         �    ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ขอเอาประกันภัย 
                                                                      (กรณีผู้ขอเอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

 
 

1. หำกท่ำนยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบก ำหนดสัญญำผลประโยชน์ที่ท่ำน   
    จะได้รับจะเป็นไปตำมตำรำงมูลค่ำเงินเวนคืนในกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ำมี)   
   ซึ่งอำจน้อยกว่ำจ ำนวนเงินเอำประกันภัยที่ก ำหนดไว้ 
2. ก่อนลงลำยมือช่ือให้ท่ำนกรุณำตรวจสอบควำมถูกต้องของค ำตอบทุกข้ออีกครั้ง 
    หนึ่ง  เพ่ือควำมสมบูรณ์ของสัญญำประกันภัย 

 



 

 

หนังสือให้ความยินยอม 

                                                                                                                 เขียนที่....................................................................... 

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

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว........................................................................นามสกลุ................................................................... 

วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เกิด............................................................................... 

          บัตรประจ าตัวประชาชน                     เลขที่ 

ส าหรับบุคคลต่างด้าว 

          หนงัสือเดินทาง                                                                        เลขที่ 

          อื่นๆโปรดระบุ...........................................                เลขที ่

ข้าพเจ้ายินยอมใหบ้ริษทั รวมถึงบริษทัในเครือและบรษิัทในกลุ่มของบรษิัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการต่างๆ (นอกจากสิทธิประโยชน์ตามที่ได้สมัครไว้) ถึงข้าพเจ้าผ่านทางอีเมลล์ 

หมายเลขโทรศัพท์หรือช่องทางอืน่ๆได ้

 

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

(                                                                           ) 

                                                                                                              ผู้ให้ความยินยอม 

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

(                                                                           ) 

                                                                                                              พยาน 

 

 

หมายเหตุ : การพิจารณายินยอมให้บรษิัท รวมถึงบรษิทัในเครือและบริษทัในกลุ่มของบริษทัเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย 

ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการต่างๆ เปน็สทิธิของเจ้าของข้อมูลที่จะใหค้วามยินยอมหรือไม่ก็ได้  
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หนังสือแจ้งความจํานงขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร 
(ผลประโยชน์ตามกรมธรรมใ์นที�นี�   คือ เงินปันผล, เงินโบนสั และเงินคืนตามเงื�อนไขกรมธรรมเ์ทานนั่ � ) 

 
 
 

 
ขา้พเจา้.......................................................................................เบอร์โทรที�สามารถติดตอได้่ ...................................................... 

ผูเ้อาประกนชีวติั  ตามกรมธรรมเ์ลขที�.......................................ขอทาํหนงัสือใหไ้วก้บ ั บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ ประกันชีวติ จาํกัด์ (มหาชน) 
เพื�อขอรับผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์ดงัขอ้ความที�ระบุไวต้อไปนี่ �  

 
1.  ขา้พเจา้ขอใหบ้ริษทั บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนชีวติ จาํกดั ั (มหาชน)  นาํเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรมที์�เกดขึนิ �  เขา้

บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย/์กระแสรายวนั ธนาคาร................................................. สาํนกังาน/สาขา.......................................... 

       บญัชีเลขที� ��� - � - ����� - � ชื�อบญัชี...................................................................ซึ�งเป็นบญัชีของ 

                          �   ขา้พเจา้(ผูเ้อาประกนั)    � ผูรั้บโอนสิทธิตามกรมธรรม ์
 

 2.  ขา้พเจา้ไดแ้นบ สําเนาหน้าสมดเงนิฝากธนาคารรับรองสําเนาถกต้องในการเป็นเจ้าของบัญชีุ ู  เพื�อเป็นหลกัฐาน 

 
3.  ในกรณีที�บริษทัฯ ไมสามารถนาํเงินเขา้บญัชีธนาคารตามที�ระบุไวใ้นขอ้ที� ่ 1 ไมวาดว้ยเหตผุลใดๆ กตาม ขา้พเจา้ยนิดีที�จะ่ ่ ็

รับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรมด์งักลาวขา้งตน้เป็นเช็ค่ หรือตวัแลกเงินตามA วธีิปกติ  หลงัจากบริษทัฯไดรั้บการแจง้ปฏิเสธการนาํ
เงินเขา้บญัชีจากทางธนาคาร 
 

4.  หากมีการเปลี�ยนแปลงเกยวกบการรับผลประโยชน์ผานบญัชีธนาคารหรือเี� ั ่ กยวกบการใชบ้ญัชีธนาคาี� ั รที�ระบุในวรรค 

ขา้งตน้ขา้พเจา้จะดาํเนินการแจง้แกบริษทัฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษรลวงหนา้อยางนอ้ย ่ ่ ่ 1 เดือน 

      
เพื�อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้ไดล้งนามไวเ้ป็นสาํคญัตอหนา้พยานใหเ้รียบร้อยแลว้่  

    
   ลงชื�อ..................................................................  
            (                                                                  )                 
                        ผูเ้อาประกนภยัั                                                            
  

ลงชื�อ..................................................................  
         (                                                                )                  
                        เจา้ของบญัชี                                                              
 

                                                                                                                     ลงชื�อ.................................................................. พยาน 

                                                                                                                               (                                                                )                   
 

*** เอกสารที2ใช้ประกอบการแจ้งความจํานงขอรับเงนิผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร*** 

 หนงัสือแจง้ความจาํนงขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรมผ์านบญัชีธนาคาร่  

 สาํเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง(เจา้ของบญัชี) 

 สาํเนาหนา้สมุดบญัชี พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง(เจา้ของบญัชี) 

 หนงัสือโอนสิทธิเรียกร้อง(กรณีเป็นบญัชีบุคคลอื�น ที�ไมใชผูเ้อาประกน่ ่ ั ) 

***(กรณาระบตวัเลขให้ชัดเจนุ ุ )*** 

POS_15072020 

วนัที�.............../.............../............... 




