
บรษิทั ไทยซมัซุง ประกนัชีวิต จ�ำกดั (มหำชน)
2922/222-227 ชัน้ 15  อาคารชาญอสิสระทาวเวอร์ 2
ถนนเพชรบรีุตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรงุเทพฯ 10310
โทร. 0-2308-2245  โทรสาร 0-2308-2269
ทะเบียนเลขที/่เลขประจ�าตวัผูเ้สยีภาษอีากร 0107556000124

ค�ำเตอืน  ของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสรมิกำรประกอบธรุกิจประกนัภัย  ผูข้อเอาประกันชวีติต้องตอบค�าถาม
ตามความเป็นจริงทกุข้อ การปกปิดข้อเทจ็จรงิใดๆ อาจจะเป็นเหตใุห้บรษิทัผู้รบัประกนัชวีติปฏิเสธไม่จ่ายเงนิค่าสินไหมทดแทน
ตามสญัญาประกันชีวติ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์มาตรา 865 

ใบคำ�ขอเอ�ประกันชีวิตเลขท่ี

ช่ือตัวแทน / น�ยหน้�

ใบอนุญ�ตเลขท่ี รหัส

ผู้บริห�รตัวแทน รหัส

ใบคำ�ขอเอ�ประกันชีวิตประเภทส�มัญ
(ชนิดไม่มีคำ�ถ�มสุขภ�พ)

 แบบไม่มีเงินปันผล (Non Par)    แบบมีเงินปันผล (Par)

ส่วนท่ี 1 คำ�ถ�มเก่ียวกบัข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ขอเอ�ประกันภยัและร�ยละเอียดก�รขอเอ�ประกนัภยั

1. ชือ่-น�มสกุลของผูข้อเอ�ประกนัภยั  เพศ    ช�ย    หญิง   

เชือ้ช�ติ สญัช�ติ วนั/เดอืน/ปีเกิด __ __ /__ __/__ __ __ __  อ�ยุ ปี     สถ�นภ�พ      โสด  สมรส  หย่�  หม้�ย 

ชือ่ภรรย�/ส�มี   เอกส�รทีใ่ช้แสดง   บตัรประช�ชน  ทะเบยีนบ้�น  อืน่ๆ

เลขท่ีบตัรประช�ชนหรือเลขทีห่นังสือเดนิท�งในกรณเีป็นคนต่�งด้�ว วนับตัรหมดอ�ยุ

ส่วนสูง

ซม.

นำ้�หนัก

กก.

2. ท่ีอยูแ่ละท่ีทำ�ง�น

ก. ทีอ่ยูต่�มทะเบียนบ้�น เลขที่ หมูบ้่�น/อ�ค�ร หมูท่ี่ ตรอก/ซอย ถนน

 แขวง/ตำ�บล เขต/อำ�เภอ จงัหวัด รหสัไปรษณย์ี

ข. ชือ่สถ�นท่ีทำ�ง�น อ�ค�ร เลขท่ี หมูท่ี่ ตรอก/ซอย

 ถนน แขวง/ตำ�บล เขต/อำ�เภอ จงัหวัด รหสัไปรษณย์ี

ค. ทีอ่ยูปั่จจบุนั เลขที่ หมูบ้่�น/อ�ค�ร หมูท่ี่ ตรอก/ซอย ถนน

 แขวง/ตำ�บล เขต/อำ�เภอ จงัหวัด รหสัไปรษณย์ี

ง. สถ�นทีส่ะดวกในก�รตดิต่อ      ท่ีอยูต่�มทะเบยีนบ้�น    สถ�นทีท่ำ�ง�น  ท่ีอยูปั่จจุบนั    อเีมล์

โทรศัพท์บ้�น  ไม่มี  ม ีระบุ โทรศัพท์มอืถอื      ไม่ม ี      ม ีระบุ

โทรศัพท์ทีท่ำ�ง�น  ไม่มี  ม ีระบุ โทรศพัท์สำ�หรบัตดิต่อปัจจบุนัคอื

3. อ�ชพีประจำ�  ตำ�แหน่ง ลกัษณะธรุกจิ  ร�ยได้ต่อปี บ�ท

4. ผูรั้บประโยชน์ (ถ้�มิได้ระบสุ่วนแบ่งของผู้รับประโยชน์ ให้ถือว่�แบ่งเท่�ๆ กัน)

ผูร้บัประโยชน์
(ระบคุำ�นำ�หน้� ชือ่-น�มสกลุ) อ�ยุ คว�มสมัพนัธ์ เลขท่ีบตัรประจำ�ตวัประช�ชน/ หนงัสอืเดนิท�ง

 / เอกส�รทีห่น่วยง�นรฐัออกให้ ทีอ่ยู่ ร้อยละของ
ผลประโยชน์

5. แบบประกันภยั  จำ�นวนเงนิเอ�ประกนัภยั บ�ท   เบีย้ประกนัภยั บ�ท

งวดก�รชำ�ระเบีย้ประกนัภัย

 ร�ย 12 เดอืน  ร�ย 6 เดอืน  ร�ย 3 เดอืน  ร�ย 1 เดอืน  ชำ�ระเบีย้ประกนัภยัครัง้เดยีว

ระยะเวล�เอ�ประกนัภยั ปี     ระยะเวล�ชำ�ระเบีย้ประกันภยั ปี

จำ�นวนเงินทีช่ำ�ระพร้อมใบคำ�ขอฯ นี้ บ�ท     

ใบรบัเงนิชัว่คร�ว / เอกส�รก�รรบัเงนิเลขที่

ชำ�ระเป็น   เงนิสด  โอนเงนิเข้�บัญชบีรษิทัฯ (แนบใบ pay – in)

 เชค็ธน�ค�ร เลขท่ี ลงวนัที่

 บตัรเครดติ เลขที่

ชือ่เจ้�ของบตัร

คว�มสัมพนัธ์ของเจ้�ของบตัรกบัผู้ขอเอ�ประกนัภยัคือ
คำ�เตอืน ห�กมกี�รชำ�ระเงนิสำ�หรับเบีย้ประกนัภยังวดแรก ผูข้อเอ�ประกนัภยัต้องได้รบัใบรับเงนิ
ชัว่คร�ว / เอกส�รก�รรบัเงนิต�มเลขทีท่ีร่ะบขุ้�งต้น

กรณมีีเงนิคนืต�มสัญญ� / เงนิปันผล ขอเลอืกรับเป็น 

(ห�กไม่เลอืกวธิใีดวิธหีนึง่ บรษิทัฯ จะจ่�ยเป็นเชค็)

เช็ค

โอนเงินเข้�บญัชีธน�ค�ร ส�ข�

เลขท่ี  (กรณุ�แนบสำ�เน�หน้�สมุดบัญชอีอมทรัพย์)

คงไว้กบับรษัิทเพือ่สะสม (เฉพ�ะแบบประกนัทีม่เีงนิปันผล (Par) เท่�นัน้)

6. ชือ่-น�มสกุลของผูช้ำ�ระเบีย้ประกนัภัย  เพศ   ช�ย     หญิง

(ชือ่-น�มสกลุเดมิ ) เชือ้ช�ติ สญัช�ติ  สถ�นภ�พ   โสด   สมรส   หม้�ย   หย่�

อ�ยุ ปี วนั/เดอืน/ปีเกดิ _ _/_ _/_ _ _ _   เอกส�รทีใ่ช้แสดง  บตัรประจำ�ตวัประช�ชน   ทะเบยีนบ้�น   อืน่ๆ

เลขท่ีบตัรประช�ชนหรือเลขหนงัสอืเดนิท�งในกรณทีีเ่ป็นคนต่�งด้�ว วนับตัรหมดอ�ยุ

คว�มสมัพนัธ์กบัผูข้อเอ�ประกนัภยั อ�ชพี

ท่ีอยู่ต�มทะเบียนบ้�น เลขที่ หมูบ้่�น/อ�ค�ร หมูท่ี่ ตรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตำ�บล เขต/อำ�เภอ จงัหวัด รหสัไปรษณย์ี
โปรดแนบสำ�เน�บตัรประจำ�ตวัประช�ชนของผู้ชำ�ระเบีย้ประกนัภัยด้วย

(1/2) ผูขอเอาประกันภัยลงนาม....................................................................................



ส่วนท่ี 2 ก�รรบัรองสถ�นะและคำ�ยินยอมและตกลงเพือ่ปฏิบตัติ�มกฎหม�ย Foreign  Account Tax Compliance Act 
ของประเทศสหรฐัอเมรกิ� (กฎหม�ย FATCA)
1. ก�รรบัรองสถ�นะ (กรุณ�ทำ�เคร่ืองหม�ยในช่อง    หรอื   )

ก. ท่�นมสีญัช�ต ิประเทศทีเ่กดิ เกีย่วข้องกบัประเทศสหรฐัอเมรกิ�หรอืไม่
 ไม่มี  มโีปรดระบ ุ  ถอืสัญช�ตอิเมริกัน  เกิดในประเทศสหรฐัอเมรกิ�  ถอืสัญช�ตอิเมรกินัและเกดิในประเทศสหรัฐอเมรกิ�

ข. ท่�นเป็นหรือเคยเป็นผู้ถอืบตัรประจำ�ตวัผูมี้ถิน่ทีอ่ยู่ถ�วรอย่�งถกูกฎหม�ยในประเทศสหรัฐอเมรกิ� (Green Card) หรือไม่
   ไม่เป็น   เป็น     เคยเป็นและสิน้ผลบงัคบั

ค. ท่�นมหีน้�ทีเ่สยีภ�ษใีห้แก่กรมสรรพ�กรสหรฐัอเมริก�หรอืไม่ 
 ไม่มี  ม ี โปรดระบุหม�ยเลขประจำ�ตวัผูเ้สยีภ�ษขีองประเทศสหรัฐอเมรกิ� (US TIN) 

2. คำ�ยนิยอมและข้อตกลง
ข้�พเจ้�รบัทร�บว่� บรษิทั ไทยซัมซงุ ประกนัชวีติ จำ�กดั (มห�ชน) (“บริษัท”) อ�จมข้ีอผกูพนัหรอืต้องปฏบิติัต�ม กฎหม�ย FATCA ในก�รนีข้้�พเจ้�ยนิยอมและตกลงให้บริษทัส�ม�รถดำ�เนนิ

ก�รอย่�งหนึง่อย่�งใดดงัต่อไปน้ี เพ่ือปฏบัิตติ�มกฎหม�ย FATCA 
ก. ก�รเปิดเผยข้อมูล ก�รให้ข้อมลู และก�รแจ้งก�รเปลีย่นแปลงสถ�นะหรอืข้อมูล

• ข้�พเจ้�ยนิยอมและตกลงให้บริษทัเปิดเผยข้อมลูใดๆ ทีบ่ริษัทมหีน้�ทีต้่องเปิดเผยต่อหน่วยง�นภ�ครฐัในประเทศหรือต่�งประเทศทีก่ำ�กบัดแูลก�รปฏบิตัติ�มกฎหม�ย FATCA
• ข้�พเจ้�ยนิยอมและตกลงให้ข้อมูลเพิม่เตมิต�มทีบ่รษิทัร้องขอเป็นหนงัสอืภ�ยในระยะเวล�ทีก่ำ�หนด
• ข้�พเจ้�ตกลงทีจ่ะแจ้งให้บริษัททร�บเกีย่วกบักรณมีกี�รเปลีย่นแปลงสถ�นะหรอืข้อมลูใดๆ ทีข้่�พเจ้�เคยแจ้งไว้กับบรษิทัไว้ก่อนหน้�นี ้ห�กสถ�นะหรอืข้อมลูท่ีเปลีย่นแปลงนัน้
มีคว�มเก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริก� ภ�ยในระยะเวล� 30 วนันบัแต่วันทีมี่ก�รเปลีย่นแปลงสถ�นะหรอืข้อมลู

ข. ผลของก�รไม่ให้ข้อมูล
• ในกรณีทีข้่�พเจ้�ไม่ให้ข้อมูล ข้�พเจ้�ยนิยอมและตกลงให้สิทธกิบับริษทัในก�รปฏเิสธก�รรบัประกนัภยั หรอืหกัภ�ษ ีณ ทีจ่่�ยจ�กจำ�นวนเงนิใดๆ ท่ีข้�พเจ้�มสีทิธิได้รบั
ต�มกรมธรรม์ประกันภยัต�มทีก่ำ�หนดไว้ในกฎหม�ย FATCA

• ในกรณทีีบ่รษิทัจะปฏเิสธก�รรบัประกนัภยั หรอืใช้สิทธหิกัภ�ษ ีณ ทีจ่่�ยต�มกฎหม�ย FATCA จ�กเหตไุม่ให้ข้อมลูต�มกฎหม�ย FATCA บรษิทัต้องส่งหนงัสอืบอกกล่�วก่อนว่�
ให้ข้�พเจ้�แสดงเอกส�รหลกัฐ�นใดๆ หรือมีหนงัสอืยนืยนัต่อบริษทัว่�ข้�พเจ้�ไม่มหีน้�ทีต้่องเสยีภ�ษใีนประเทศสหรัฐอเมรกิ�ภ�ยในระยะเวล� 30 วนันบัแต่วนัทีไ่ด้รับหนงัสอื
บอกกล่�ว ถ้�ข้�พเจ้�ไม่ปฏบิติัต�มคำ�บอกกล่�ว บรษิทัจะปฏเิสธก�รรบัประกนัภยั หรอืใช้สทิธหัิกภ�ษ ีณ ทีจ่่�ยจ�กจำ�นวนเงนิใดๆ ทีข้่�พเจ้�มสีทิธไิด้รบัต�มกรมธรรม์ประกันภยั
ต�มทีก่ำ�หนดไว้ในกฎหม�ย FATCA ก็ได้ ท้ังนี ้ก�รส่งหนงัสือแจ้งก�รปฏเิสธก�รรบัประกนัภัย หรอืใช้สทิธิหกัภ�ษ ีณ ทีจ่่�ย และก�รบอกกล่�วดงักล่�ว บรษิทัจะส่งท�ง
ไปรษณีย์ลงทะเบยีนถงึข้�พเจ้�ต�มทีอ่ยูท่ี่ข้�พเจ้�แจ้งให้บริษทัทร�บ

ส่วนท่ี 3 ก�รแสดงคว�มประสงค์ขอใช้สิทธิยกเว้นภ�ษีเงินได้ และก�รให้คว�มยนิยอมในก�รส่งและเปิดเผยข้อมลู
ผู้ขอเอ�ประกันภัยประสงค์จะใช้สิทธิขอยกเว้นภ�ษีเงินได้ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยภ�ษีอ�กรหรือไม่

มีคว�มประสงค์ และยินยอมให้บริษัทประกันชีวิตส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพ�กร ต�มหลักเกณฑ์วิธีก�รที่กรมสรรพ�กรกำ�หนด 
และห�กผู้ขอเอ�ประกันภัยเป็นช�วต�่งช�ติ (Non – Thai Residence) ซึ่งเป็นผู้มีหน�้ที่ต้องเสียภ�ษีเงินได้ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยภ�ษีอ�กร 

โปรดระบุเลขประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษีที่ได้รับจ�กกรมสรรพ�กร เลขที่  -     -      -   - 
ไม่มีคว�มประสงค์

ส่วนท่ี 4 ข้อคว�มยนืยนัถ้อยแถลงหรือคำ�ตอบในใบคำ�ขอเอ�ประกนัชวีติของผูข้อเอ�ประกนัภยั 
ก�รให้ถ้อยคำ� ก�รมอบอำ�น�จ และก�รให้คว�มยินยอม
1. ข้�พเจ้�ขอยืนยันว่�คำ�ตอบทกุข้อในใบคำ�ขอเอ�ประกันชวีตินี ้รวมถงึถ้อยแถลงทีไ่ด้ตอบกบัแพทย์ผูต้รวจสุขภ�พเป็นคว�มจรงิทกุประก�ร

ซึง่ข้�พเจ้�เข้�ใจดว่ี� ห�กข้�พเจ้�ไม่แถลงข้อคว�มจริง บริษทัอ�จจะปฏเิสธก�รรับประกนัภัยและปฏเิสธก�รจ่�ยเงนิต�มกรมธรรม์
2. ข้�พเจ้�ยินยอมให้แพทย์หรือบรษิทัประกนัภยัอืน่ หรือสถ�นพย�บ�ล ซึง่มีประวัตสิขุภ�พของข้�พเจ้�ทีผ่่�นม�หรอืจะมข้ึีนต่อไปในอน�คตเปิดเผยข้อเท็จจรงิให้แก่บรษิทั

หรอื ผูแ้ทนของบรษัิท เพ่ือก�รขอเอ�ประกันภยัหรอืก�รจ่�ยเงนิต�มกรมธรรม์ได้
3. ข้�พเจ้�ยินยอมให้บริษทัจดัเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อเท็จจริงเก่ียวกับสขุภ�พและข้อมลูของข้�พเจ้�ต่อบรษิทัประกนัภยัหรือบรษิทัประกนัภยัต่อหรอืหน่วยง�นทีมี่อำ�น�จ

ต�มกฎหม�ยหรือบุคล�กรท�งก�รแพทย์ เพือ่ก�รขอเอ�ประกนัภยัหรอืก�รจ่�ยเงนิต�มกรมธรรม์ หรือประโยชน์ท�งก�รแพทย์ได้
4. ข้�พเจ้�ยนิยอมให้บรษิทัจดัเกบ็ ใช้ และเปิดเผย ข้อเทจ็จริงเกีย่วกับสขุภ�พและข้อมลูของข้�พเจ้�ต่อสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัและส่งเสริมก�รประกอบธรุกิจประกนัภยั

เพือ่ประโยชน์ในก�รกำ�กบัดแูลธรุกจิประกนัภยั

เขยีนที ่                 วนัที ่  เดือน  พ.ศ. 

1. ห�กท่�นยกเลกิกรมธรรม์ประกันภยัก่อนครบกำ�หนดสญัญ� ผลประโยชน์ท่ีท่�นจะได้รบัจะเป็นไปต�มต�ร�งมลูค่�เงนิเวนคนืในกรมธรรม์ประกันภยั (ถ้�ม)ี
ซึง่อ�จน้อยกว่�จำ�นวนเงนิเอ�ประกนัภยัทีก่ำ�หนดไว้

2. ก่อนลงล�ยมอืชือ่ให้ท่�นกรณุ�ตรวจสอบคว�มถกูต้องของคำ�ตอบทกุข้ออีกครัง้หนึง่ เพือ่คว�มสมบรูณ์ของสัญญ�ประกนัภยั

(ลงชือ่) 

( ) 

พย�น / ตวัแทนประกันชวิีต / น�ยหน้�ประกนัชวีติ

(ลงชือ่) 

( ) 

ผูข้อเอ�ประกนัภยั

(ลงชือ่) 

( ) 

พย�น

(ลงชือ่) 

 ( ) 

ผูใ้ห้คว�มยนิยอมในฐ�นะ  บดิ� / ม�รด�
 ผูแ้ทนโดยชอบธรรมของผูข้อเอ�ประกันภยั

    (กรณผู้ีขอเอ�ประกนัภยัยงัไม่บรรลนุติิภ�วะ)

กรณีมีก�รแก้ไข ขดีฆ่� ขดูลบ ให้ลงล�ยมอืชือ่กำ�กบัทกุที่
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