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1. ทานเคยมีกรมธรรมประกันชีวิต แลวหรือไม    

     ไมมี (ใหตอบสวนที่ 5 ดวย) 

     มี 

2. หากทานเคยมีกรมธรรมประกันชีวิตแลว สถานะของกรมธรรมของทานเปนอยางไร  

     ยังตองชำระคาเบี้ยฯอยู  

     ไมตองชำระคาเบี้ยฯแลว  

     ไมมีผลบังคับใชแลว

1.เพ�อคุมครองกรณี หากจากไปกอนวัยอันควร

2.เพ�อคุมครองภาระหนี้สินหรือวงเงินสินเช�อ

3.เพ�อคุมครองกรณีคารักษาพยาบาลหากจำเปนตองใช ในอนาคต

1.เพ�อความคุมครอง (Protection & Legacy) 2.เพ�อการเกษียณอายุ (Retirement)

• คาใชจายตอเดือน (บาท)

• จำนวนปที่ตองการความคุมครอง

• เงินออมที่มีอยู (บาท)

เงินออมเปาหมาย (บาท)

(คาใชจายตอเดือน x 12 x จำนวนป - เงินออมที่มีอยู)

• อายุที่ตองการเกษียณ (ป)

• คาใชจายตอเดือนหลังเกษียณ (บาท)

• จำนวนปที่คาดวาจะใชเงินหลังเกษียณ

• เงินออมที่มีอยู (บาท)

เงินออมเปาหมาย (บาท)

(คาใชจายตอเดือนหลังเกษียณ x 12 x จำนวนป - เงินออมที่มีอยู)

3.เพ�อการศึกษาบุตร (Children’s Education)

ต่ำกวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

4.เพ�อการออมเงินและการลงทุน (Saving and Investment)

• แผนการศึกษาสูงสุดของบุตร

• ปจจุบันบุตรมีอายุ (ป)

• คาใชจายเพ�อการศึกษา (บาท)

• เงินออมที่มีอยู (บาท)

เงินออมเปาหมาย (บาท)

(คาใชจายเพ�อการศึกษา - เงินออมที่มีอยู)

• ระยะเวลาในการบรรลุเปาหมาย (ป)

• เงินออมทั้งหมดที่ตองการ (บาท)

• เงินออมที่มีอยู (บาท)

เงินออมเปาหมาย (บาท)

(เงินออมทั้งหมดที่ตองการ - เงินออมที่มีอยู)

• แผนในอนาคต ( กรุณาเลือกเพียง 1 รายการ)

ซื้อบาน ซื้อรถ แตงงาน

อ�นๆ โปรดระบุ

ทองเที่ยว

4.เพ�อวางแผนสำหรับคาครองชีพหลังเกษียณอายุ (กรุณาตอบคำถามขอ 2.3 ขอที่ 2)                              

5.เพ�อสะสมเงินออมสำหรับการศึกษาของบุตร (กรุณาตอบคำถามขอ 2.3 ขอที่ 3)                            

6.เพ�อเปนการออมเงินและการลงทุน (กรุณาตอบคำถามขอ 2.3 ขอที่ 4)

1. ช�อ-นามสกุลผูขอเอาประกันภัย                                      เพศ ชาย     หญิง     เบอรโทร

เกิดวันที่           เดือน           พ.ศ.        อายุ         สถานภาพ โสด     สมรส      หมาย     หยา     จำนวนบุตร                      คน                          

สัญชาติ                                    อาชีพ                                                      รายไดประจำตอป (บาท)                                 

กรณีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปหรือไมใชสัญชาติไทยใหตอบในสวนที่ 5 ดวย

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล

1.1) ขอมูลของลูกคา

สวนที่ 2 ความตองการทางการเงินและผลิตภัณฑประกันชีวิต

2.1) ความคุมครองปจจุบันของทาน

2.2) กรุณาระบุความตองการของทาน (กรุณาระบุเพียง 1 รายการ)

2.3) วางแผนทางการเงิน (กรุณาระบุเพียง 1 รายการตามความตองการหลักของทาน)

**กรณีเลือกขอใดขอหนึ่งขางตน กรุณาตอบคำถามของ 2.3 ขอที่ 1

(Protection & Legacy)**

(Cover Debts)**

(Medical Expenses)**

(Retirement)

(Children’s Education)

(Saving and Investment)

ช�อนายหนาประกันชีวิต                                                                         เลขที่ใบอนุญาต



4.1 ทานมีความรูดานผลิตภัณฑทางการเงิน การลงทุน ผลิตภัณฑประกันชีวิต ผลิตภัณฑประกันชีวิตควบการลงทุน หรือมีประสบการณการลงทุน หรือการซื้อผลิตภัณฑ

ประกันภัย 

    ใช

    ไมใช (ใหตอบสวนที่ 5 ดวย)       

4.2 ทานมีขอจำกัดในการส�อสาร การไดยิน หรือการมองเห็น         

    ใช (ใหตอบสวนที่ 5 ดวย)       

    ไมใช

4.3 ทานมีขอกังวลดานสุขภาพที่อาจมีผลกระทบตอการทำความเขาใจ และการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันภัย (อาทิ ปญหาทางสุขภาพจิต โรคเครียด โรคซึมเศรา 

โรคอัลไซเมอร โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือมีปญหาแทรกซอนจากสิ่งเสพติด เชน แอลกอฮอล ยาเสพติด เปนตน)       

    ใช (ใหตอบสวนที่ 5 ดวย)       

    ไมใช

1. เน�องจากผลิตภัณฑประกันชีวิตและสุขภาพ มีความซับซอนมากกวาผลิตภัณฑทางการเงินอ�น เพ�อเปนสวนหนึ่งของความมุงมั่นของเราในการดูแลลูกคา ทานอาจตองการ

เชิญบุคคลที่ 3 เขารวมในการเสนอขายผลิตภัณฑประกันชีวิต ในครั้งนี้

    ใช โปรดระบุรายละเอียด

    ช�อ-นามสกุล บุคคลที่สาม                                                  ความสัมพันธ                           เบอรติดตอ 

    ไมใช

4.เพ�อวางแผนสำหรับคาครองชีพหลังเกษียณอายุ (กรุณาตอบคำถามขอ 2.3 ขอที่ 2)                              

5.เพ�อสะสมเงินออมสำหรับการศึกษาของบุตร (กรุณาตอบคำถามขอ 2.3 ขอที่ 3)                            

6.เพ�อเปนการออมเงินและการลงทุน (กรุณาตอบคำถามขอ 2.3 ขอที่ 4)

หมายเหตุ: ขอมูลในสวนลูกคากลุมเปราะบางไมมีผลตอการพิจารณารับประกันภัย

1.ทานมีโครงการที่จะนำเงินออม หรือ เงินลงทุนมาใชภายในระยะเวลา 7 ป หรือไม

     มี

        ไมมี

2.ผลตอบแทนของผลิตภัณฑขึ้นอยูกับผลตอบแทนการลงทุนที่ทานเลือกโดยไมรับรองผลตอบแทนขั้นต่ำ ทานสามารถรับความเสี่ยงไดหรือไม

     รับความเสี่ยงได                   

        รับความเสี่ยงไมได

3.ทานตองการลงทุน (ชำระเบี้ย) แบบใด

     ลงทุนแบบจายครั้งเดียว

ลงทุนเปนประจำสม่ำเสมอ (รายงวด)

3.2 เน�องจากผลิตภัณฑประกันชีวิตควบการลงทุนมีความซับซอน และความเสี่ยงดานการลงทุนในหลักทรัพย โปรดตอบคำถามคัดกรองดังนี้    

3.1 โปรดระบุผลิตภัณฑที่คุณลูกคาสนใจ                                                                            (โปรดตอบขอ 3.2 กรณีตองการซื้อประกันชีวิตควบการลงทุน)

  เหตุผลที่เลือก 

สวนที่ 3 ผลิตภัณฑที่สนใจ

สวนที่ 4 กลุมลูกคาเปราะบาง 

สวนที่ 5 ขอมูลบุคคลที่สาม
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สวนที่ 4 คำถามเพิ่มเติมกลุมลูกคาเปราะบาง

สำหรับผูขอเอาประกันภัย 

ขาพเจายินยอมใหบรษัิท กรุงไทย-แอกซา ประกันชิวิต จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาที่ใหไว ในแบบสอบถามนี้เพ�อวิเคราะห

ความตองการซื้อผลิตภัณฑประกันชีวิตของขาพเจา และเพ�อนำเสนอผลิตภัณฑประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความตองการของขาพเจา

          ทั้งนี้ ขาพเจาไดอานเขาใจและยอมรับนโยบายความเปนสวนตัวของบริษัท http://www.krungthai-axa.co.th/th/disclaimer โดยตลอดแลว

สำหรับบุคคลที่สาม

ขาพเจารับทราบและเขาใจเง�อนไข ความคุมครอง ผลประโยชน และขอยกเวน ตามกรมธรรมประกันภัยกอนการตัดสินใจซ้ือกรมธรรมของผูขอเอาประกันภัย

           ท้ังน้ี ขาพเจายินยอมใหบรษัิท กรุงไทย-แอกซา ประกันชิวิต จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลขาพเจาที่ใหไว ในแบบสอบถามนี้เพ�อยืนยันการ

เขารวมรับทราบการวิเคราะหความตองการซื้อผลิตภัณฑประกันชีวิตของผูขอเอาประกันภัย และเพ�อนำเสนอผลิตภัณฑประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความตองการ

ของผูขอเอาประกันภัย

สวนที่ 6 แจงวัตถุประสงคการเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคล และขอความยืนยันถอยแถลงฯ



(                                          )

(                                          )

ลงช�อ

ตัวแทนประกันชีวิต/นายหนาประกันชีวิต

รหัสตัวแทน/เลขที่ใบอนุญาตนายหนาประกันชีวิต

รหัสพนักงาน

ลงช�อ

บุคคลที่สาม (ถามี)

(                                          )

ลงช�อ

ผูขอเอาประกันภัย/ผูมุงหวัง/ลูกคา

ผู ใหความยินยอมในฐานะ

    บิดา/มารดา

    ผูแทนโดยชอบธรรมของผูขอเอาประกันภัย

(กรณีผูขอเอาประกันภัยยังไมบรรลุนิติภาวะ)

ลงช�อ

(                                          )

วันที่             เดือน                        ป

สวนที่ 4 คำถามเพิ่มเติมกลุมลูกคาเปราะบาง
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สวนที่ 6 แจงวัตถุประสงคการเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคล และขอความยืนยันถอยแถลงฯ (ตอ)


