
ใบคําขอเอาประกันชีวิต ชนิดไมม่ีคําถามสุขภาพ (เพื่อผูสู้งอายุ)
คําถามเกีย่วกับขอ้มูลสว่นบุคคลของผูข้อเอาประกันภัยและรายละเอียดการขอเอาประกันภัยสว่นที่

1
1 ชื่อและนามสกุลของผูข้อเอาประกันภัย (ภาษาไทย)
   (ภาษาอังกฤษ)
 ชื่อและนามสกุลเดิม
 เพศ       ชาย       หญิง  สัญชาติ           ศาสนา             อายุ         ปี  เกิดวันที ่        เดือน                       พ.ศ.
 เอกสารทีใ่ช้แสดงตน บัตรประจําตัวประชาชน เลขที ่                                               วันหมดอายุ
  หนังสือเดินทาง เลขที ่                                                      วันหมดอายุ
  ทะเบียนบา้น        อื่นๆ
 สถานภาพ            โสด         สมรส          หมา้ย          หยา่ 
2 ทีอ่ยูแ่ละทีท่ํางาน

ก  ทีอ่ยูต่ามทะเบียนบา้น
บา้นเลขที_่_________ หมูบ่า้น/อาคาร___________________
หมูท่ี_่___ ตรอก/ซอย________________ถนน__________________
แขวง/ตําบล________________ เขต/อําเภอ___________________
จังหวัด____________________ รหัสไปรษณีย_์_____________
โทรศัพทบ์า้น________________________________________

บา้นเลขที_่_______________ถนน_______________________
ตําบล____________________________________________________   
อําเภอ______________________________________________
จังหวัด__________________ รหัสไปรษณีย_์______________
ประเทศ____________________________________________

ข  ทีอ่ยู ่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ (กรณีไมม่ีสัญชาติไทย)

จ  สถานทีส่ะดวกในการจัดสง่เอกสาร ฉ  ขอ้มูลการติดตอ่ ขา้พเจ้ามีความประสงคใ์ห้บริษัทใช้ขอ้มูล
 การติดตอ่ขา้งลา่งนีใ้นการให้บริการเกีย่วกับกรมธรรมป์ระกันภัยทีอ่ยูต่ามทะเบียนบา้น 

สถานทีท่ํางาน
ทีอ่ยูปั่จจุบัน

โทรศัพทม์ือถือ
อีเมล

ค  สถานทีท่ํางาน ง  ทีอ่ยูปั่จจบัุน    เหมอืนทีอ่ยูต่ามทะเบียนบา้น       อื่นๆโปรดระบุ

อาคาร_____________________เลขที_่_________หมูท่ี_่_____
ตรอก/ซอย_________________ถนน_____________________
แขวง/ตําบล___________________เขต/อําเภอ__________________
จังหวัด_____________________รหัสไปรษณีย_์____________
โทรศัพทท์ีท่ํางาน_____________________________________

บา้นเลขที_่_________หมูบ่า้น/อาคาร____________________
หมูท่ี_่___ตรอก/ซอย______________ถนน___________________
แขวง/ตําบล________________เขต/อําเภอ___________________
จังหวัด____________________รหัสไปรษณีย_์_____________
โทรศัพทบ์า้น________________________________________

ช  การรับกรมธรรมป์ระกันภัยโดยใช้วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
     ขา้พเจ้ามีความประสงคใ์ห้บริษัทออกกรมธรรมป์ระกันภัยโดยใช้วิธีทางอิเล็กทรอนิกสแ์ทนเลม่กรมธรรม ์และจัดสง่กรมธรรมไ์ปยัง
  ระบบขอ้มูลของขา้พเจ้าทางอีเมลทีร่ะบุไวใ้นขอ้มูลการติดตอ่ 
(กรณีไมร่ะบุความประสงค ์หรือ บริษัทไมส่ามารถจัดสง่กรมธรรมไ์ปยังระบบขอ้มูลทีร่ะบุไวไ้ด ้บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการจัดสง่เป็นเลม่กรมธรรม์
ให้แกท่า่นตามทีอ่ยู ่ณ สถานทีส่ะดวกในการจัดสง่เอกสารทีร่ะบุไวใ้นใบคําขอฯ)

3 อาชีพประจํา___________________________________________
 ตําแหนง่________________ลักษณะงานทีท่ํา________________
 ลักษณะธุรกิจ__________________________________________
 รายไดต้อ่ปี________________________________________บาท

อาชีพอื่นๆ(ถ้ามี)_______________________________________
ตําแหนง่_________________ลักษณะงานทีท่ํา_______________
ลักษณะธุรกิจ__________________________________________
รายไดต้อ่ปี________________________________________บาท

โปรดพลิก
04.04.2562

คําเตือนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ผูข้อเอาประกันชีวิตตอ้งตอบคําถามตามความเป็นจริงทุกขอ้การปกปิดขอ้เท็จจริงใดๆ
อาจจะเป็นเหตุ ให้บริษัทผู้รับประกันชีวิตปฏิเสธ ไมจ่่ายค่าสินไหมทดแทน
ตามสัญญาประกันชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 865

CLIENT NO.

ชื่อตัวแทน/นายหนา้

ใบอนุญาตเลขที ่     รหัสตัวแทน/นายหนา้

ใบคําขอเอาประกันชีวิตเลขที่

กรมธรรมป์ระกันภัยเลขที่

-



4 แบบประกันภัย เบีย้ประกันภัย และวิธีการชําระเบีย้ประกันภัย

5 ผูร้ับประโยชน ์(ถ้ามิไดร้ะบุสว่นแบง่ของผูร้ับประโยชน ์ให้ถือวา่แบง่เทา่ๆ กัน)

6 ทา่นมีหรือเคยมีประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุ หรือกําลังขอเอาประกันภัยดังกลา่วไวก้ับบริษัทนีห้รือบริษัทอื่นหรือไม?่
      ไมม่ี          มี ดังนี้

7 ทา่นเคยถูกปฏิเสธ เลื่อนการรับประกันภัย เพิม่อัตราเบีย้ประกันภัย เปลีย่นแปลงเงื่อนไข สําหรับการขอเอาประกันภัย หรือการขอกลับคืนสู่
 สถานะเดิม หรือการขอตอ่อายุของกรมธรรม ์จากบริษัทนีห้รือบริษัทอื่นหรือไม?่
      ไมเ่คย       เคย ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด

จํานวนเงินทีช่ําระพร้อมใบคําขอเอาประกันชีวิตนี ้  บาท
ชําระเป็น  เงินสด บัตรเครดิต แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟ อื่นๆ โปรดระบุ
  เช็ค ธนาคาร  สาขา เลขทีเ่ช็ค เช็คลงวันที่
  เงินโอนเขา้บัญชีบริษัทเลขที ่  ชื่อบัญชี
  ธนาคาร  สาขา
ใบรับเงินชัว่คราว /เอกสารการรับเงินเลขที่
คาํเตอืน หากมกีารชําระเงนิสาํหรบัเบีย้ประกันภยังวดแรก ผูข้อเอาประกนัภยัตอ้งไดร้บัใบรบัเงนิชัว่คราว/เอกสารการรบัเงนิตามเลขที ่ทีร่ะบขุา้งตน้
ขอ้มูลผูช้าํระเบีย้ประกนัภัย
  ผูข้อเอาประกนัภยัเป็นผูช้าํระเบีย้ประกนัภยัดว้ยตนเอง
  ผูข้อเอาประกนัภยัไมไ่ดเ้ป็นผูช้าํระเบีย้ประกนัภยัดว้ยตนเอง โปรดระบุรายละเอยีด ดังนี้
  ช่ือและนามสกุลของผูชํ้าระเบีย้ประกันภัย                                    อาย ุ       ปี อาชีพ                    ความสมัพนัธ ์

ถ้ามีเงินปันผลเลือก ขอรับเป็นเงินสด/เช็ค  นําไปชําระเบีย้ประกันภัย  คงไวก้ับบริษัทเพื่อการสะสม
  (หากไมเ่ลือกวิธีใดวิธีหนึ่งขา้งตน้ บริษัทจะถือวา่เลือกขอรับเป็นเงินสด/เช็ค)
วิธีการชําระเบีย้ประกันภัย รายเดือน ราย 3 เดือน  ราย 6 เดือน  รายปี ชําระเบีย้ประกันภัยครัง้เดียว

ชื่อและนามสกุลผูร้ับประโยชน์
อายุ
(ปี) ความสัมพันธ์

เลขประจําตัวประชาชน/
หนังสือเดินทาง/ เอกสารที่
หนว่ยงานของรัฐออกให้

ทีอ่ยู่
ร้อยละของ

ผลประโยชน์

บรษิทั
จาํนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

ชวิีต โรคร้ายแรง อบุติัเหตุ
เงนิชดเชยรายวนั ขณะนีสั้ญญา

มผีลบังคบัหรือไม่

บรษิทั สาเหตุ เมื่อใด

หนา 2/4

แบบประกันภัยโปรดระบุ
สัญญาเพิม่เติม
สัญญาเพิม่เติม
สัญญาเพิม่เติม
สัญญาเพิม่เติม
สัญญาเพิม่เติม
สัญญาเพิม่เติม
สัญญาเพิม่เติม
สัญญาเพิม่เติม

รายละเอียด จํานวนเงินเอาประกันภัย
(บาท)

จํานวนเบีย้ประกันภัย
(บาท) รายละเอียดเพิม่เติม

แบบประกันภัยหลัก
ระยะเวลาเอาประกันภัย
                   ปี

ระยะเวลาชาํระเบีย้ประกนัภยั
              ปี

ชนิด
     มีเงินปันผล
     ไมม่ีเงินปันผล

รวมเบีย้ประกันภัย



การรับรองสถานะและคํายินยอมและตกลงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(กฎหมาย FATCA) ของผูข้อเอาประกันภัย

สว่นที่
2

การรับรองสถานะ1

ไมม่ี
ม ีโปรดระบ ุ  ถอืสัญชาตอิเมรกินั         เกดิในประเทศสหรัฐอเมริกา ถือสัญชาตอิเมริกันและเกดิในประเทศสหรัฐอเมริกา

ก   ทา่นมีสัญชาติ ประเทศทีเ่กิด ทีเ่กีย่วขอ้งกับประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม ่

ข   ทา่นเป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือบัตรประจําตัวผูม้ีถิน่ทีอ่ยูถ่าวรอยา่งถูกกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา (Green card) หรือไม่
  ไมเ่ป็น เป็น เคยเป็นและสิน้ผลบังคับ  
ค ทา่นมีหนา้ทีเ่สียภาษีให้แกก่รมสรรพากรสหรัฐอเมริกาหรือไม่
  ไมม่ี มี
ง ทา่นมีสถานะเป็นผูม้ีถิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงคใ์นการเก็บภาษีอากรของประเทศสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่
 (เช่น มีถิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาอยา่งนอ้ย 183 วันในปีปฏิทินทีผ่า่นมา) 
  ไมม่ี มี

2 คํายินยอมและตกลง             
  ขา้พเจ้ารบัทราบวา่ บรษิทัประกนัชวีติ (“บรษิทั”) อาจมขีอ้ผกูพนัหรอืตอ้งปฏบิตัติาม กฎหมาย FATCA ในการนีข้า้พเจ้ายนิยอม และ
ตกลงให้บริษัทสามารถดําเนินการอยา่งหนึ่งอยา่งใดดังตอ่ไปนี ้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA
ก  การเปิดเผยขอ้มูล การให้ขอ้มูล และการแจ้งการเปลีย่นแปลงสถานะหรือขอ้มูล
  • ขา้พเจ้ายินยอมและตกลงให้บริษัทเปิดเผยขอ้มูลใดๆ ที่บริษัทมีหนา้ที่ต้องเปิดเผยต่อหนว่ยงานภาครัฐในประเทศหรือต่างประเทศ
   ทีก่ํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA
  • ขา้พเจ้ายินยอมและตกลงให้ขอ้มูลเพิม่เติมตามทีบ่ริษัทร้องขอเป็นหนังสือภายในระยะเวลาทีก่ําหนด
  • ขา้พเจ้าตกลงทีจ่ะแจ้งให้บริษัททราบเกีย่วกับกรณีมีการเปลีย่นแปลงสถานะหรือขอ้มูลใดๆ ทีข่า้พเจ้าเคยแจ้งไวก้ับบริษัทไว้กอ่นหนา้นี้
   หากสถานะหรือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่มีการ
   เปลีย่นแปลงสถานะหรือขอ้มูล
ข  ผลของการไมใ่ห้ขอ้มูล 
  ในกรณีทีข่า้พเจ้าไมใ่ห้ขอ้มูล ขา้พเจ้ายินยอมและตกลงให้สิทธิกับบริษัทในการปฏิเสธการรับประกันภัย หรือหักภาษี ณ ทีจ่่าย จาก
 จํานวนเงินใดๆ ทีข่า้พเจ้ามีสิทธิไดร้ับตามกรมธรรมป์ระกันภัยตามทีก่ําหนดไวใ้นกฎหมาย FATCA
  ในกรณีที่บริษัทจะปฏิเสธการรับประกันภัย หรือใช้สิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย FATCA จากเหตุไมใ่ห้ขอ้มูลตามกฎหมาย
 FATCA บริษัทตอ้งสง่หนังสือบอกกลา่วกอ่นวา่ ให้ขา้พเจ้าแสดงเอกสารหลักฐานใดๆ หรือมีหนังสือยืนยันตอ่บริษัทวา่ ขา้พเจ้าไมมี่หนา้ที่
 ต้องเสียภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกาภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันทีไ่ด้รับหนังสือบอกกล่าว ถ้าขา้พเจ้าไมป่ฏิบัติตามคําบอกกล่าว
 บริษัทจะปฏิเสธการรับประกันภัย หรือใช้สิทธิหักภาษี ณ ทีจ่่ายจากจํานวนเงินใดๆ ทีข่า้พเจ้ามีสิทธิได้รับตามกรมธรรมป์ระกันภัยตามที่
 กาํหนดไวใ้นกฎหมาย FATCA กไ็ด ้ทัง้นี ้การสง่หนงัสอืแจ้งการปฏเิสธการรบัประกนัภยั หรอืใช้สทิธหิกัภาษ ีณ ทีจ่่าย และการบอกกลา่ว
 ดังกลา่ว บริษัทจะสง่ทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงขา้พเจ้าตามทีอ่ยูท่ีข่า้พเจ้าแจ้งให้บริษัททราบ

8 ทา่นเสพหรือเคยเสพยาเสพติด หรือสารเสพติดหรือไม?่
  ไมเ่สพ/ไมเ่คยเสพ 
  เสพ/เคยเสพ โปรดระบุ ชนิด
   ปรมิาณ
   ความถี ่   ครัง้/สปัดาห์ 
   เสพมานาน  ปี 
        เลกิเสพ เม่ือ

 ทา่นสบูหรือเคยสบูบหุรี ่หรือยาสูบชนดิอื่นหรอืไม?่
  ไมส่บู/ไมเ่คยสบู  
  สบู/เคยสูบ โปรดระบ ุ ปรมิาณ   มวน/วนั
   สบูมานาน   ปี
        เลกิสบู เม่ือ

 สว่นสงู                      ซ.ม.  นาหนกั ก.ก.
 ในรอบ 6 เดอืนทีผ่า่นมานาหนกัตวัของทา่นเปลีย่นแปลงหรอืไม?่
  ไมเ่ปลีย่น 
  เปลีย่น โปรดระบนุาหนกั     เพิม่ขึ้น  ก.ก.
       ลดลง ก.ก. 
  สาเหตทุีน่าหนกัเปลีย่นแปลง

9 ทา่นดื่มหรือเคยดื่มเครื่องด่ืมทีม่แีอลกอฮอลเ์ป็นประจําหรอืไม?่
  ไมด่ื่ม/ไมเ่คยดื่ม
  ดื่ม/เคยด่ืม โปรดระบุ ชนดิ
   ปรมิาณ   ขวด/ครัง้ 
   ความถี ่   ครัง้/สปัดาห์ 
   ดื่มมานาน   ปี 
       เลกิดื่ม เมื่อ
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สว่นที่
4 ขอ้ความยืนยันถ้อยแถลงหรือคําตอบในใบคําขอเอาประกันชีวิตของผูข้อเอาประกันภัย การให้ถ้อยคํา การมอบอํานาจ และการให้ความยินยอม

1. ขา้พเจ้าขอยืนยันวา่คําตอบทุกขอ้ในใบคําขอเอาประกันชีวิตนี ้รวมถึงถ้อยแถลงทีไ่ดต้อบกับแพทยผ์ูต้รวจสุขภาพเป็นความจริงทุกประการ
 ซึ่งขา้พเจ้าเขา้ใจดีวา่ หากขา้พเจ้าไมแ่ถลงขอ้ความจริง บริษัทอาจจะปฏิเสธการรับประกันภัยและปฏิเสธการจ่ายเงินตามกรมธรรม์
2. ขา้พเจ้ายินยอมให้แพทยห์รือบริษัทประกันภัยอื่น หรือสถานพยาบาล ซึ่งมีประวัติสุขภาพของขา้พเจ้าทีผ่า่นมาหรือจะมีขึ้นตอ่ไป
 ในอนาคตเปิดเผยขอ้เท็จจริงให้แกบ่ริษัท หรือผูแ้ทนของบริษัท เพื่อการขอเอาประกันภัยหรือการจ่ายเงินตามกรมธรรมไ์ด้
3. ขา้พเจ้ายินยอมให้บริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยขอ้เท็จจริงเกีย่วกับสุขภาพและขอ้มูลของขา้พเจ้าตอ่บริษัทประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยตอ่
 หรือหนว่ยงานทีม่ีอํานาจตามกฎหมายหรือบุคลากรทางการแพทย ์เพื่อการขอเอาประกันภัยหรือการจ่ายเงินตามกรมธรรม ์หรือประโยชน์
 ทางการแพทยไ์ด้ 
4. ขา้พเจ้ายินยอมให้บริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยขอ้เท็จจริงเกีย่วกับสุขภาพและขอ้มูลของขา้พเจ้าต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชนใ์นการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย

เขียนที ่      วันที ่  เดือน    พ.ศ.

1. หากทา่นยกเลิกกรมธรรมป์ระกันภัยกอ่นครบกําหนดสัญญา ผลประโยชนท์ีท่า่นจะได้รับจะเป็นไปตามตารางมูลคา่เงินเวนคืนในกรมธรรมป์ระกันภัย 
    (ถ้ามี) ซึ่งอาจนอ้ยกวา่จํานวนเงินเอาประกันภัยทีก่ําหนดไว้
2.  กอ่นลงลายมือชื่อ ให้ทา่นกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของคําตอบทุกขอ้อีกครัง้หนึ่ง เพื่อความสมบูรณข์องสัญญาประกันภัย

(ลงชื่อ)   

(           ) 
พยาน/ตัวแทนประกันชีวิต/นายหนา้ประกันชีวิต

(ลงชื่อ)   

(           ) 
ผูข้อเอาประกันภัย

สว่นที่
3 การใช้สิทธิขอยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีอากร

ผูข้อเอาประกนัภยัประสงคจ์ะใช้สทิธขิอยกเวน้ภาษเีงนิไดต้ามกฎหมายวา่ดว้ยภาษอีากรหรอืไม่
 มคีวามประสงค ์และยินยอมให้บรษิทัประกนัชวีติสง่และเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเบีย้ประกนัภยัตอ่กรมสรรพากร ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร
 ทีก่รมสรรพากรกาํหนด และหากผูข้อเอาประกนัภัยเป็นชาวตา่งชาติ (Non-Thai Residence) ซ่ึงเป็นผูมี้หนา้ทีต่อ้งเสยีภาษเีงนิได้
 ตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษอีากร โปรดระบเุลขประจําตวัผูเ้สยีภาษทีีไ่ดร้บัจากกรมสรรพากร เลขที ่___________________________
 ไมม่คีวามประสงค์






