
บริษัท ชับบ์ ไลฟ� แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที� 0107555000431 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107555000431
130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั�น 11-12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 1283  โทรสาร 0-2675-3818 http://life.chubb.com/th

ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มแบบย่อ สำหรับสมาชิก (GROUP MEMBER APPLICATION)

(ลายมือชื่อสมาชิก).......................................................................
Signature
วันที่............................./................................./.............................
Date            dd               /               mm               /            yyyy

ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย (ชื่อบริษัท หรือองค์กร)...............................................................................กรมธรรม์เลขที่....................................
Policyholder Name   Policy No.
ชื่อ-นามสกุลสมาชิก....................................................................................วัน/เดือน/ปเีกิด.........................................อายุ....................ปี
Name-Surname  of Member  Date of Birth(dd/mm/yyyy) Age                Years
หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.............................................. เพศ      ชาย        หญิง   สถานภาพสมรส.......................................
Identity Card/Passport No.               Gender  Male        Female    Marital Status
อาชีพ.............................................................................. ตำแหน่ง................................................ฝ่าย...................................................
Occupation   Position                                         Department
อีเมล............................................................................... เบอร์โทรศัพท์.........................................
Email Address   Tel No.
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ............................................................................................................................................................................
Residence Address
ที่อยู่ปัจจุบัน...........................................................................................................................................................................................
Current Address
 เป็นสมาชิก/พนักงาน/ลูกจ้าง ของผู้ถือกรมธรรม์ วันที่เริ่มทำงาน...................................................รหัสพนักงาน......................................
 Member                                                         Date of Employment  Employee ID
 เป็นคู่สมรส   เป็นบุตร ของสมาชิก/พนักงาน/ลูกจ้าง ชื่อ............................................................. รหัสพนักงาน......................................
 Spouse  Child of Member                                  Name  Employee ID
ผู้รับประโยชน์ (ถ้ามิได้ระบุส่วนแบ่งของผู้รับประโยชน์ ให้ถือว่าแบ่งเท่าๆกัน) หากผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ ผู้รับประโยชน์ต้องเป็นผู้ปกครอง
ตามกฎหมายของผู้เยาว์เท่านั้น
Bene�ciary (If no proportion of each bene�ciary is speci�ed, it shall equally be allocated.) If the applicant is a minor, the bene�ciary 
must only be the legal guardian of the minor.
 1. ..………………………….......................................................... ความสัมพันธ์...................................ร้อยละ...................................
     Name/Surname                      Relationship                                       Percentage
 2. ..………………………….......................................................... ความสัมพันธ์...................................ร้อยละ...................................
     Name/Surname                      Relationship                                       Percentage
 3. ..………………………….......................................................... ความสัมพันธ์...................................ร้อยละ...................................
     Name/Surname                      Relationship                                       Percentage

 ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อเท็จจริงเก่ียวกับสุขภาพและข้อมูลของข้าพเจ้าต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
 I agree and authorize Chubb Life Assurance Public Company Limited to store, use and disclose my health record and my information 
to the O�ce of Insurance Commission (OIC) for the purpose of regulate insurance business.

 ผู้ขอเอาประกันภัยประสงค์จะใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรหรือไม่ (กรณีสมาชิกทำประกันแบบภาคสมัครใจ)
 Does the applicant wish to exercise the right of the income tax exemption under the Revenue Code or not? (For the member who 
enrolls under a voluntary basis)

   มีความประสงค์ และยินยอมให้บริษัทประกันชีวิตส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ที่กรมสรรพากรกำหนด และหากผู้ขอเอาประกันภัยเป็นชาวต่างชาติ (Non-Thai Residence) ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยภาษีอากร โปรดระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ได้รับจากกรมสรรพากร เลขที่.......................................................................................
   Yes and I agree to allow life insurance company to submit and disclose information related to insurance premium to the 
Revenue Department according to the rules, procedures and methods, prescribed by the Revenue Department. If the tax payer is a 
non-Thai resident and is subject to income tax payment according to the revenue code, please specify the tax ID number provided 
by the Revenue Department  No. …….............................................................….

   ไม่มีความประสงค์ / No, I do not wish to.

 ก่อนลงลายมือชื่อให้ท่านกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบทุกข้ออีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย
 Before signing, please check the accuracy of all answers to ensure the completeness of the insurance contract.

คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ผู้ขอเอาประกันภัยต้องตอบคำถามตามความเป็นจริงทุกข้อ การปกปิด ข้อเท็จจริงใดๆ อาจจะเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันชีวิตปฏิเสธไม่จ่ายเงินค่าทดแทนตามสัญญาประกันชีวิต 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865
Warning of the O�ce of Insurance Commission (OIC) The insure must provide true and correct answers to all the questions in this form. Any false or misleading 
statement may result in the company’s refusal of a payment of any claims speci�ed in the policy contract under Section 865 of the Civil and Commercial Code.

(กรณีที่มีการแก้ไข ขูดลบ ขีดฆ่า โปรดเซ็นชื่อกำกับด้วย)
Any alterations, removal or defacing must be countersigned.


