
 

สรุปเอกสาร บ.เมืองไทยประกนัชีวติ รายปี ( อายนุ้อยกว่า 21 ปี ) 

- แบบประเมินลกัษณะลูกคา้กลุ่มเปราะบางทัว่ไป 

- ชุดใบค าขอ 2386  /  ใบเสนอราคา  

- เอกสาร ส าเนาสูติบตัร ส าเนาทะเบียนบา้นผูเ้อาประกนั และ ส าเนาบตัรประชาชน ของบิดาหรือมารดา 

 - เอกสารการช าระเบ้ีย 

- เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ ส าเนาบตัรประชาชน+ส าเนาทะเบียนบา้น (กรณีผูรั้บผลประโยชน์คนละ

นามสกุล) 

 

** ช าระเบีย้ด้วย ( Special Pay In )** 

- สร้างใบน าฝากเงิน (Special Pay In) +  ใบสลิปการช าระเบ้ีย  

แนบเอกสารการช าระเบ้ียทั้ง 2 ใบมาพร้อมใบค าขอดว้ยทุกคร้ัง 

 

การลงนามเอกสารผู้เยาว์ 

กรณีผูเ้ยาวอ์ายนุอ้ยกวา่ 10 ปี ผูป้กครองตอ้งลงนามช่ือผูเ้ยาวแ์ละลงนามช่ือผูป้กครองดว้ย 

กรณีผูเ้ยาวอ์าย ุ10 ปี – 20 ปี ผูเ้ยาวล์งนามดว้ยตนเองและผูป้กครองลงนามยนิยอมดว้ย 

กรณีผูเ้ยาวอ์าย ุ20 ปีบริบูรณ์ ผูเ้ยาวล์งนามดว้ยตนเอง 



             ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีไดตอบในแบบฟอรมการประเมินลักษณะลูกคาเพ่ือใหบริการดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ
ดังกลาวขางตน เปนขอความจริงทุกประการและขาพเจาไดปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายที่บริษัทฯ หรือธนาคารกำหนดอยาง
เครงครัด ซ่ึงขาพเจาเขาใจดีวาหากขาพเจาไมตอบตามขอความจริงจะถือเปนการฝาฝนกฎระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ หรือ
ธนาคาร

             ในกรณีท่ีลูกคาเปนบุคคลท่ีเขาขายขอใดขอหน่ึงตามหลักเกณฑดังกลาวขางตน ขาพเจาขอรับรองวาไดใหบริการแกลูกคา
ดวยความระมัดระวังเปนพิเศษแลวโดยไดใหความสำคัญกับการทำความรูจักลูกคาเพ่ือเสนอขายผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมกับลูกคา
และไดอธิบายใหลูกคาเขาใจในรายละเอียด เง่ือนไข ขอยกเวนความเส่ียงและคำเตือนของผลิตภัณฑท่ีขาพเจาเสนอขายอยางเพียงพอ
โดยคำนึงถึงประโยชนท่ีดีท่ีสุดของลูกคาเปนสำคัญ

ชื่อ-นามสกุล ผูขอเอาประกันภัย*................................................................................เลขที่ใบคำขอเอาประกันชีวิต.................................

(*กรณีผูขอเอาประกันภัยเปนผูเยาวที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ใหระบุชื่อและประเมินจากผูชำระเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม)

แบบฟอรมการประเมินลักษณะลูกคาเพื่อใหบริการเปนพิเศษ
สำหรับตัวแทนประกันชีวิต/นายหนาประกันชีวิต

หลักเกณฑในการพิจารณาลักษณะลูกคาที่ตองใหบริการเปนพิเศษ

หลักเกณฑ ลักษณะลูกคา

ทำเครื่องหมาย        ขอที่ “ใช”

มีอายุตั้งแต 60 ป ขึ้นไป
คำนวณจากป พ.ศ.ปจจุบัน ลบดวยป พ.ศ.เกิด
ณ วันที่เสนอขายหรือใหบริการ

ไมเคยลงทุนใน ตราสารหน้ี ตราสารทุน หรือ
สินทรัพยการลงทุนอ่ืนๆ มากอน (ยกเวน เงินฝาก)

ไมเคยซื้อหรือเปนผูชำระเบี้ยประกันภัย
ของทุกแบบประกันชีวิตมากอน

มีขอจำกัดในการไดยินหรือการมองเห็น หรือ
มีความไมแนใจจึงตองใหมีผูชวยพิจารณา
รวมกันในการตัดสินใจ

พิจารณาจากวุฒิการศึกษา**

ลูกคาทั่วไป

สำหรับกรมธรรม
รายสามัญ/

Universal Life

สำหรับกรมธรรม 
Unit-Linked

มีความรูทางดานการเงิน
และการลงทุนอยางจำกัด

ไมมีประสบการณการลงทุน

ไมมีประสบการณในการใช
กรมธรรมประกันภัย

มีขอจำกัดในการสื่อสาร
หรือการตัดสินใจดวยตนเอง

ไมเขาหลักเกณฑขอ(1) - (5)

** มีวุฒิการศึกษาต่ำกวาระดับปริญญาตรี

(ลงช่ือ)................................................................

         (.................................................................) (กรุณาเขียนตัวบรรจง)

                           ตัวแทน/นายหนา

             วันท่ี..........................................



โปรดพลิก
04.04.2562

ใบคําขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญ ชนิดมีคําถามสุขภาพอยา่งละเอียด สําหรับผูเ้ยาว ์แบบที ่1

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 
 ทีอ่ยูต่ามทะเบียนบา้น
 สถานทีท่ํางาน
 ทีอ่ยูปั่จจุบัน

โทรศัพทม์ือถือ

อีเมล

(กรณีผูข้อเอาประกันภัย ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ (ผูเ้ยาว)์ บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการติดตอ่และจัดสง่เอกสารตามขอ้มูลทีร่ะบุไวใ้นสว่นที ่4 เทา่นัน้)

3 อาชีพประจํา___________________________________________

 ตําแหนง่________________ลักษณะงานทีท่ํา________________

 ลักษณะธุรกิจ__________________________________________

 รายไดต้อ่ปี________________________________________บาท

อาชีพอื่นๆ(ถ้ามี)_______________________________________

ตําแหนง่_________________ลักษณะงานทีท่ํา_______________

ลักษณะธุรกิจ__________________________________________

รายไดต้อ่ปี________________________________________บาท

ค  สถานทีท่ํางาน ง  ทีอ่ยูปั่จจุบัน     เหมือนทีอ่ยูต่ามทะเบียนบา้น      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________________________________________

สําหรับอายุนอ้ยกวา่ หรือเทา่กับ 20 ปี

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 /เอกสารการรับเงินเลขที ่
คาํเตอืน หากมกีารชําระเงนิสาํหรบัเบีย้ประกันภยังวดแรก ผูข้อเอาประกนัภยัตอ้งไดร้บัใบรบัเงนิชัว่คราว/เอกสารการรบัเงนิตามเลขที ่ทีร่ะบขุา้งตน้
ขอ้มูลผูช้าํระเบีย้ประกนัภัย
 ผูข้อเอาประกนัภยัเป็นผูช้าํระเบีย้ประกนัภัยดว้ยตนเอง (โปรดระบุขอ้มลูบดิา/มารดา/ผูป้กครองทีช่อบดว้ยกฎหมาย ขอ้ 19-21)
 ผูข้อเอาประกนัภยัไมไ่ดเ้ป็นผูช้าํระเบีย้ประกนัภัยดว้ยตนเอง (โปรดระบุขอ้มลูผูช้าํระเบีย้ประกนัภยั ขอ้19-21)

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

มผีลบังคับหรือไม่

บรษิทั สาเหตุ เมื่อใด

หนา 2/8

แบบประกันภัยโปรดระบุ
สัญญาเพิม่เติม
สัญญาเพิม่เติม
สัญญาเพิม่เติม
สัญญาเพิม่เติม
สัญญาเพิม่เติม
สัญญาเพิม่เติม
สัญญาเพิม่เติม
สัญญาเพิม่เติม

รายละเอียด จํานวนเงินเอาประกันภัย
(บาท)

จํานวนเบีย้ประกันภัย
(บาท) รายละเอียดเพิม่เติม

แบบประกันภัยหลัก
ระยะเวลาเอาประกันภัย
                   ปี

ระยะเวลาชําระเบีย้ประกันภัย
              ปี

ชนิด
     มีเงินปันผล
     ไมม่ีเงินปันผล

รวมเบีย้ประกันภัย



บุคคลทีเ่ป็น โรค อายุทีเ่ริม่เป็น

 บดิา มารดา พีน่อ้งร่วมบดิา และ/หรือมารดา ของทา่นเคยไดร้บัการวนิจิฉัยจากแพทยว์า่เป็นหรอืเคยเป็นโรคหวัใจ โรคหลอดเลอืด โรคมะเรง็
 โรคเบาหวาน โรคไต โรคความดนัโลหติสงู การพยายามฆา่ตวัตายหรอือาการป่วยทางจติ โรคเลอืด หรอืโรคไวรสัตบัอกัเสบหรอืไม?่ 
  ไมเ่ป็น เป็น ถ้าเป็น โปรดระบรุายละเอยีด

12

 สาม/ีภรรยา ของทา่นเป็นโรคเอดส ์(HIV) หรอืไวรัสตบัอกัเสบหรอืไม ่? 
  ไมเ่ป็น 
  เป็น หากเป็น กรณุาทาํเครื่องหมายในช่อง
   เป็นโรคเอดส ์(HIV)  เป็นโรคไวรสัตบัอกัเสบ

 ทา่นเคยม ีหรอืกาํลงัมีอาการ ดงัตอ่ไปนีห้รอืไม?่
  ไมเ่คย/ไมม่ ี   เคย/มี หากเคยมีหรือกาํลังมี โปรดทาํเคร่ืองหมายระบอุาการและการรกัษา ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)

13

14

คําถามเกีย่วกับสุขภาพของบุคคลในครอบครัวของผูข้อเอาประกันภัยสว่นที่
2

คําถามเกีย่วกับประวัติการเจ็บป่วยหรือการรักษาโรคของผูข้อเอาประกันภัยสว่นที่
3

อาการอ่อนเพลีย
ไขเ้รื้อรงั
โรคผวิหนงัเรื้อรงั

อาการในระหวา่ง 
6 เดอืน ทีผ่า่นมา

เฉพาะสตรี

กาํลังตัง้ครรภ์____เดอืน
โรคแทรกซ้อนในการ
ตัง้ครรภ์และคลอดบตุร
เลือดออกผดิปกติ
ทางช่องคลอด

อาการ วัน/เดือน/ปี ทีเ่ริม่มีอาการ อาการปัจจุบัน

การมองเหน็ผิดปกติ
กลา้มเนื้ออ่อนแรง
มพีฒันาการช้า
ปวดศีรษะรนุแรงเรื้อรงั
ร่างกายสญูเสยีประสาทรบัความรู้สกึ
ไอเรื้อรงั
ไอเป็นเลือด
เหนื่อยงา่ยผิดปกติ
เจ็บหรือแนน่หนา้อก
ใจสัน่

ปวดทอ้งเรื้อรงั
อาเจยีนหรอืถ่ายเป็นเลือด
ทอ้งมาน
ทอ้งเสยีเรื้อรงั
มเีลอืดปนในปัสสาวะ
ปวดขอ้เร้ือรงั
เคยพยายามทาํร้ายร่างกายตนเอง
จาเลอืด
คลาํพบกอ้นเนื้อ

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

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

 สว่นสงู                      ซ.ม.  นาหนกั  ก.ก.
 ในรอบ 6 เดอืนทีผ่า่นมานาหนักตัวของทา่นเปลีย่นแปลงหรอืไม?่
  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

10 11

หนา 3/8



15 ทา่นเคยไดร้บัการตัง้ขอ้สงัเกต หรอืการวินิจฉัย หรอืรบัการรกัษาโรค โดยแพทยต์ามรายการทา้ยคาํถามนีห้รอืไม?่
  ไมเ่คย เคย หากเคย โปรดทําเครื่องหมายระบโุรคและการรกัษา ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)

หนา 4/8

โรคหลอดเลือดในสมอง โรคอัมพฤกษ/์โรคอัมพาต โรคพาร์กินสัน    โรคชัก

โรคความจําเสื่อม                การบาดเจ็บทีศ่ีรษะ โรคสมองพิการ (Cerebral palsy)        

โรคไขสันหลังอักเสบ, โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือการติดเชื้อในสมอง โรคความดันโลหิตสูง

โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคปอดหรือปอดอักเสบ โรคหอบหืด

โรควัณโรค โรคแผลในทางเดินอาหาร โรคตับหรือทางเดินนาดี โรคพิษสุราเรื้อรัง 

ดีซ่าน มา้มโต โรคตับอ่อนอักเสบ โรคไต 

โรคขอ้อักเสบ โรคขอ้อักเสบรูมาตอยด ์ โรคเบาหวาน โรคไทรอยด ์

โรคตอ่มนาเหลืองโต    โรคเอสแอลอี เนื้องอก กอ้น หรือถุงนา โรคมะเร็ง  

โรคจิต โรคซึมเศร้า โรคเอดส ์หรือภูมิคุม้กันบกพร่อง โรคกามโรค (ภายใน2ปี)  

พิการทางร่างกาย โรคเลือด  โรคหนังแข็ง โรคเกา๊ท์
โรคคาวาซากิ (Kawasaki’s disease) ไขรู้มาติค แผลไหม ้

โรค
วนั/เดือน/ปี ทีร่กัษา

(ระบวุา่ไดร้บัการวนิจิฉยั
หรอืรบัการรกัษา

หรอืตัง้ขอ้สงัเกตโดยแพทย)์
การรักษาและอาการปัจจุบัน สถานพยาบาลทีรั่กษา

(หากระบุชื่อแพทยไ์ดโ้ปรดระบ)ุ

16

ตรวจอะไร เมื่อใด สถานทีต่รวจ ขอ้สังเกตโดยแพทย์ผลการตรวจ

อาการ วนั/เดอืน/ปี ทีร่บัการรกัษา ผลการรักษาสถานพยาบาล

ก   ในระหวา่ง 5 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยไดร้ับการตรวจสุขภาพ การตรวจชิน้เนื้อ หรือการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค ดว้ยการเอกซเรย ์
 การตรวจคลื่นหัวใจ การตรวจเลือด หรือการตรวจดว้ยเครื่องมือพิเศษอื่นๆ หรือไม?่
  ไมเ่คย เคย ถ้าเคย โปรดระบรุายละเอยีด

ข   ในระหวา่ง 5 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยไดร้ับบาดเจ็บ เจ็บป่วย การผา่ตัด ไดร้ับคําปรึกษา/การแนะนําจากแพทยเ์กีย่วกับสุขภาพ
 รวมถึงไดร้ับการรักษาในสถานพยาบาลทีม่ิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 16 ก. หรือไม?่
  ไมเ่คย เคย ถ้าเคย โปรดระบรุายละเอยีด



ปวดศีรษะไมเกรน ภูมิแพ ้ ติดเชื้อในหูชัน้กลาง          ตอ่มทอนซิลอักเสบเรื้อรัง 
ไซนัสอักเสบ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง กรดไหลยอ้น  ถุงนาดีอักเสบ 
ไสเ้ลื่อน  ริดสีดวงทวาร ฝีคัณฑสูตร กระดูกสันหลังเคลื่อน 
หมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือทับเสน้ประสาท ขอ้เสื่อม เสน้เอ็นอักเสบเรื้อรัง 
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที ่ นิว่  ออทิสติก สมาธิสัน้  

18 สาํหรบัผูข้อเอาประกันภยั (กรณีตอ้งการแจ้งรายละเอยีดเพิม่เตมิ)

สว่นที่
4

คําถามเกีย่วกับขอ้มูล บิดา/มารดา/ผูป้กครองทีช่อบดว้ยกฎหมาย (กรณีผูข้อเอาประกันภัยเป็นผูช้ําระเบีย้ประกันภัยดว้ยตนเอง) 
หรือขอ้มูลผูช้ําระเบีย้ประกันภัย (กรณีผูข้อเอาประกันภัยไมไ่ดเ้ป็นผูช้ําระเบีย้ประกันภัยดว้ยตนเอง)

19 ชื่อและนามสกุล (ภาษาไทย)

                       (ภาษาอังกฤษ)

 ชื่อและนามสกุลเดิม

 เพศ       ชาย       หญิง  สัญชาติ           ศาสนา             อายุ         ปี  เกิดวันที ่        เดือน                       พ.ศ.

 สถานภาพ            โสด         สมรส          หมา้ย          หยา่ 

 เอกสารทีใ่ช้แสดงตน  บัตรประจําตัวประชาชน  ทะเบียนบา้น  อื่นๆ

 เลขประจําตัวประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางในกรณีทีเ่ป็นคนตา่งดา้ว     วันหมดอายุ

 ความสัมพันธก์ับผูข้อเอาประกันภัย 

20 ทีอ่ยูแ่ละทีท่ํางาน

ก  ทีอ่ยูต่ามทะเบียนบา้น

บา้นเลขที ่              หมูบ่า้น/อาคาร

หมูท่ี ่     ตรอก/ซอย                       ถนน

แขวง/ตําบล                        เขต/อําเภอ

จังหวัด                            รหัสไปรษณีย์
โทรศัพทบ์า้น

บา้นเลขที ่                      ถนน

ตําบล                        

อําเภอ

จังหวัด                            รหัสไปรษณีย์
ประเทศ

ข  ทีอ่ยู ่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ (กรณีไมม่ีสัญชาติไทย)

ค  สถานทีท่ํางาน ง  ทีอ่ยูปั่จจุบัน     เหมือนทีอ่ยูต่ามทะเบียนบา้น      อื่นๆโปรดระบุ

อาคาร        เลขที ่    หมูท่ี่

ตรอก/ซอย       ถนน

แขวง/ตําบล       เขต/อําเภอ  

จังหวัด        รหัสไปรษณีย์
โทรศัพทท์ีท่ํางาน

บา้นเลขที ่              หมูบ่า้น/อาคาร

หมูท่ี ่     ตรอก/ซอย                       ถนน

แขวง/ตําบล                        เขต/อําเภอ

จังหวัด                            รหัสไปรษณีย์
โทรศัพทบ์า้น

หนา 5/8

 ทา่นเคยไดรั้บการตัง้ขอ้สงัเกต หรอืการวินจิฉยั หรอืรับการรกัษาโรค โดยแพทยต์ามรายการทา้ยคาํถามนีห้รอืไม?่
  ไมเ่คย เคย หากเคย โปรดทําเครื่องหมายระบโุรคและการรกัษา ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)

17

คาํถามขอ้ 17. คาํถามเพิม่เตมิสาํหรบัการขอเอาประกนัภยัสญัญาเพิม่เตมิเกีย่วกบัสขุภาพหรอืโรคร้ายแรง

โรค

วนั/เดอืน/ปี ทีรั่กษา
(ระบุวา่ไดรั้บการวินิจฉยั

หรือรับการรักษา
หรือตัง้ขอ้สงัเกตโดยแพทย)์

การรกัษาและอาการปัจจุบัน สถานพยาบาลทีรั่กษา
(หากระบุชื่อแพทยไ์ดโ้ปรดระบ)ุ



สว่นที่
5 คําถามเกีย่วกับผูช้ําระเบีย้ประกันภัยของผูท้ีย่ังไมบ่รรลุนิติภาวะ (ผูเ้ยาว)์ ทีข่อเอาประกันสัญญาเพิม่เติมผลประโยชนผ์ูช้ําระเบีย้ประกันภัย

21 อาชีพประจํา

 ตําแหนง่ ลักษณะงานทีท่ํา

 ลักษณะธุรกิจ 

 รายไดต้อ่ปี  บาท

อาชีพอื่นๆ(ถ้ามี)

ตําแหนง่ ลักษณะงานทีท่ํา

ลักษณะธุรกิจ

รายไดต้อ่ปี           บาท

22 ทา่นเคยถูกปฏิเสธ เลื่อนการรับประกันภัย เพิม่อัตราเบีย้ประกันภัย เปลีย่นแปลงเงื่อนไข สําหรับการขอเอาประกันภัย หรือการขอกลับคืน
 สูส่ถานะเดิม หรือการขอตอ่อายุของกรมธรรม ์จากบริษัทนีห้รือบริษัทอื่นหรือไม?่
      ไมเ่คย              เคย ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด

บรษิทั สาเหตุ เมื่อใด

25  ทา่นมีสุขภาพทางร่างกายและจิตใจสมบูรณด์ี ไมม่ีอวัยวะสว่นใดของร่างกายพิการ และ/หรือทุพพลภาพ หรือไมป่่วยเป็นโรคเอดส ์หรือ
 ภูมิคุม้กันบกพร่อง หรือไมเ่ป็นโรคร้ายแรงใดๆ
  ใช่  ไมใ่ช่ โปรดระบุรายละเอียด________________________________________________________________________
26  ในระหวา่ง 3 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยให้แพทยต์รวจหรือเขา้สถานพยาบาลทําการรักษาตัว ตรวจโลหิต ความดันโลหิต ปัสสาวะ เอกซเรย์
 ตรวจหัวใจ หรือตรวจอยา่งอื่นหรือไม?่ 
  ไมเ่คย เคย ถ้าเคย โปรดระบุรายละเอียด  

23 ทา่นดื่มหรือเคยดื่มเครื่องด่ืมทีมี่แอลกอฮอลเ์ป็นประจําหรอืไม?่
  ไมด่ื่ม/ไมเ่คยดื่ม
  ดื่ม/เคยด่ืม โปรดระบุ ชนดิ___________________________
   ปรมิาณ_________________ ขวด/ครัง้
   ความถี_่______________ ครัง้/สปัดาห์
   ด่ืมมานาน______________________ ปี
       เลกิด่ืม เม่ือ___________________

24 สว่นสงู                         ซ.ม.  นาหนกั ก.ก.
 ในรอบ 6 เดือนทีผ่า่นมานาหนักตัวของทา่นเปลีย่นแปลงหรอืไม?่
  ไมเ่ปลีย่น 
  เปลีย่น โปรดระบนุาหนกั เพิม่ขึ้น_______________ ก.ก.
    ลดลง________________ ก.ก. 
  สาเหตทุีน่าหนกัเปลีย่นแปลง_________________________

ชื่อสถานพยาบาล ชื่อแพทย์ โรค วนั/เดือน/ปีทีร่กัษาผลการตรวจ/รกัษา

จ  สถานทีส่ะดวกในการจัดสง่เอกสาร ฉ  ขอ้มูลการติดตอ่ ขา้พเจ้ามีความประสงคใ์ห้บริษัทใช้ขอ้มูลการ
 ติดตอ่ขา้งลา่งนีใ้นการให้บริการเกีย่วกับกรมธรรมป์ระกันภัยทีอ่ยูต่ามทะเบียนบา้น

สถานทีท่ํางาน
ทีอ่ยูปั่จจุบัน

โทรศัพทม์ือถือ

อีเมล

ช  การรับกรมธรรมป์ระกันภัยโดยใช้วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
     ขา้พเจ้ามีความประสงคใ์ห้บริษัทออกกรมธรรมป์ระกันภัยโดยใช้วิธีทางอิเล็กทรอนิกสแ์ทนเลม่กรมธรรม ์และจัดสง่กรมธรรมไ์ปยัง
  ระบบขอ้มูลของขา้พเจ้าทางอีเมลทีร่ะบุไวใ้นขอ้มูลการติดตอ่ 
    (กรณีไมร่ะบุความประสงค ์หรือ บริษัทไมส่ามารถจัดสง่กรมธรรมไ์ปยังระบบขอ้มูลทีร่ะบุไวไ้ด ้บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการจัดสง่เป็นเลม่
 กรมธรรมใ์ห้แกท่า่นตามทีอ่ยู ่ณ สถานทีส่ะดวกในการจัดสง่เอกสารทีร่ะบุไวใ้นใบคําขอฯ)
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การรับรองสถานะและคํายินยอมและตกลงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(กฎหมาย FATCA) ของผูข้อเอาประกันภัย และ บิดา/มารดา/ผูป้กครองทีช่อบดว้ยกฎหมาย  (กรณีผูข้อเอาประกันภัยยังไมบ่รรลุนิติภาวะ
(ผูเ้ยาว)์ และไมไ่ดเ้ป็นผูช้ําระเบีย้ประกันภัยดว้ยตนเอง)

2

1

คํายินยอมและตกลง             
  ขา้พเจ้ารับทราบวา่ บริษัทประกันชีวิต (“บริษัท”) อาจมีขอ้ผูกพันหรือตอ้งปฏิบัติตาม กฎหมาย FATCA ในการนีข้า้พเจ้ายินยอม และ
ตกลงให้บริษัทสามารถดําเนินการอยา่งหนึ่งอยา่งใดดังตอ่ไปนี ้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA
ก  การเปิดเผยขอ้มูล การให้ขอ้มูล และการแจ้งการเปลีย่นแปลงสถานะหรือขอ้มูล
  • ขา้พเจ้ายินยอมและตกลงให้บริษัทเปิดเผยขอ้มูลใดๆ ทีบ่ริษัทมีหนา้ทีต่อ้งเปิดเผยตอ่หนว่ยงานภาครัฐในประเทศ หรือตา่งประเทศ
   ทีก่ํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA
  • ขา้พเจ้ายินยอมและตกลงให้ขอ้มูลเพิม่เติมตามทีบ่ริษัทร้องขอเป็นหนังสือภายในระยะเวลาทีก่ําหนด
  • ข้าพเจ้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือข้อมูลใดๆ ที่ข้าพเจ้าเคยแจ้งไว้กับบริษัทไว้
   กอ่นหนา้นี ้หากสถานะหรือขอ้มูลทีเ่ปลีย่นแปลงนัน้มีความเกีย่วขอ้งกับประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแตว่ันทีม่ี
   การเปลีย่นแปลงสถานะหรือขอ้มูล
ข  ผลของการไมใ่ห้ขอ้มูล 
  ในกรณีทีข่า้พเจ้าไมใ่ห้ขอ้มูล ขา้พเจ้ายินยอมและตกลงให้สิทธิกับบริษัทในการปฏิเสธการรับประกันภัย หรือหักภาษี ณ ทีจ่่ายจากจํานวน
 เงินใดๆ ทีข่า้พเจ้ามีสิทธิไดร้ับตามกรมธรรมป์ระกันภัยตามทีก่ําหนดไวใ้นกฎหมาย FATCA
  ในกรณีทีบ่ริษัทจะปฏิเสธการรับประกันภัย หรือใช้สิทธิหักภาษี ณ ทีจ่่ายตามกฎหมาย FATCA จากเหตุไมใ่ห้ขอ้มูลตามกฎหมาย FATCA
 บริษัทต้องส่งหนังสือบอกกล่าวกอ่นว่า ให้ขา้พเจ้าแสดงเอกสารหลักฐานใดๆ หรือมีหนังสือยืนยันต่อบริษัทว่า ขา้พเจ้าไมม่ีหนา้ทีต่้องเสียภาษี
 ในประเทศสหรัฐอเมริกาภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันทีไ่ด้รับหนังสือบอกกล่าว ถ้าขา้พเจ้าไมป่ฏิบัติตามคําบอกกล่าว บริษัทจะปฏิเสธการ
 รับประกันภัย หรือใช้สิทธิหักภาษี ณ ทีจ่่ายจากจํานวนเงินใดๆ ทีข่า้พเจ้ามีสิทธิไดร้ับตามกรมธรรมป์ระกันภัยตามทีก่ําหนดไวใ้นกฎหมาย FATCA
 ก็ได้ ทั้งนี้ การส่งหนังสือแจ้งการปฏิเสธการรับประกันภัย หรือใช้สิทธิหักภาษี ณ ที่จ่าย และการบอกกล่าวดังกล่าว บริษัทจะส่งทางไปรษณีย์
 ลงทะเบียนถึงขา้พเจ้าตามทีอ่ยูท่ีข่า้พเจ้าแจ้งให้บริษัททราบ

ไมม่ี
มี โปรดระบุ   ถือสัญชาติอเมริกัน         เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา
   ถือสัญชาติอเมริกันและเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา

ก   ทา่นมีสัญชาติ ประเทศทีเ่กิด ทีเ่กีย่วขอ้งกับประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม ่
 ผูข้อเอาประกันภัย

 ขอ้มูลของบุคคล
 ทีร่ะบุในขอ้ 19

ไมม่ี
ม ีโปรดระบุ   ถือสญัชาติอเมริกนั         เกิดในประเทศสหรฐัอเมริกา
 ถือสัญชาติอเมริกนัและเกิดในประเทศสหรฐัอเมรกิา

ข   ทา่นเป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือบัตรประจําตัวผูม้ีถิน่ทีอ่ยูถ่าวรอยา่งถูกกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา (Green card) หรือไม่
 ผูข้อเอาประกันภัย ไมเ่ป็น เป็น เคยเป็นและสิน้ผลบังคับ 
 ขอ้มูลของบุคคลทีร่ะบุในขอ้ 19 ไมเ่ป็น เป็น เคยเป็นและสิน้ผลบังคับ 
ค ทา่นมีหนา้ทีเ่สียภาษีให้แกก่รมสรรพากรสหรัฐอเมริกาหรือไม่
 ผูข้อเอาประกันภัย ไมม่ี มี
 ขอ้มูลของบุคคลทีร่ะบุในขอ้ 19 ไมม่ี มี
ง ทา่นมีสถานะเป็นผูม้ีถิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงคใ์นการเก็บภาษีอากรของประเทศสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่
 (เช่น มีถิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาอยา่งนอ้ย 183 วันในปีปฏิทินทีผ่า่นมา) 
 ผูข้อเอาประกันภัย ไมม่ี มี
 ขอ้มูลของบุคคลทีร่ะบุในขอ้ 19 ไมม่ี มี

การรับรองสถานะ

27. เฉพาะสตร ีทา่นเคยมี หรือกําลังมีอาการ ดังตอ่ไปนีห้รือไม?่ 
  ไมเ่คย/ไมม่ี
  เคย/มี  หากเคยมี หรือกําลังมี กรุณาทําเครื่องหมายในช่อง     และให้ระบุอาการและการรกัษาตามรายละเอยีดดา้นลา่ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)
   กําลังตัง้ครรภ์ ________เดือน  
   โรคแทรกซ้อนในการตัง้ครรภ์และคลอดบุตร
   เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด

อาการ วัน/เดือน/ปี ทีเ่ริม่มีอาการ อาการปัจจุบัน
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ขอ้ความยืนยันถ้อยแถลงหรือคําตอบในใบคําขอเอาประกันชีวิตของผูข้อเอาประกันภัย และ/หรือ บิดา/มารดา/ผูป้กครองทีช่อบดว้ยกฎหมาย 
หรือผูช้ําระเบีย้ประกันภัย (กรณีผูข้อเอาประกันภัยยังไมบ่รรลุนิติภาวะ (ผูเ้ยาว)์) การให้ถ้อยคํา การมอบอํานาจ และการให้ความยินยอม

1. ขา้พเจ้าขอยนืยันวา่คาํตอบทกุขอ้ในใบคาํขอเอาประกนัชวีตินี ้รวมถงึถ้อยแถลงทีไ่ดต้อบกบัแพทยผ์ูต้รวจสขุภาพเป็นความจรงิทกุประการ
 ซ่ึงขา้พเจ้าเขา้ใจดีวา่ หากขา้พเจ้าไมแ่ถลงขอ้ความจริง บริษัทอาจจะปฏิเสธการรับประกันภัยและปฏิเสธการจ่ายเงินตามกรมธรรม์
2. ขา้พเจ้ายนิยอมให้แพทยห์รอืบรษิทัประกนัภยัอ่ืน หรอืสถานพยาบาล ซึ่งมปีระวตัสิขุภาพของขา้พเจ้าทีผ่า่นมาหรอืจะมขีึ้นตอ่ไปในอนาคต
 เปิดเผยขอ้เท็จจริงให้แกบ่ริษัท หรือผูแ้ทนของบริษัท เพื่อการขอเอาประกันภัยหรือการจ่ายเงินตามกรมธรรมไ์ด้
3. ขา้พเจ้ายินยอมให้บริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยขอ้เท็จจริงเกีย่วกับสุขภาพและขอ้มูลของขา้พเจ้าต่อบริษัทประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยต่อ
 หรือหนว่ยงานทีม่ีอํานาจตามกฎหมายหรือบุคลากรทางการแพทย ์เพื่อการขอเอาประกันภัยหรือการจ่ายเงินตามกรมธรรม ์หรือประโยชน์
 ทางการแพทยไ์ด้ 
4. ขา้พเจ้ายินยอมให้บริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยขอ้เท็จจริงเกีย่วกับสุขภาพและขอ้มูลของขา้พเจ้าต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชนใ์นการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย

เขียนที ่__________________________________________________________________วันที_่______เดือน_________________พ.ศ.___________

1.  หากทา่นยกเลิกกรมธรรมป์ระกันภัยกอ่นครบกําหนดสัญญา ผลประโยชนท์ีท่า่นจะได้รับจะเป็นไปตามตารางมูลคา่เงินเวนคืนในกรมธรรม์
 ประกันภัย (ถ้ามี) ซ่ึงอาจนอ้ยกวา่จํานวนเงินเอาประกันภัยทีก่ําหนดไว้
2. กอ่นลงลายมือชื่อ ให้ทา่นกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของคําตอบทุกขอ้อีกครัง้หนึ่ง เพ่ือความสมบูรณข์องสัญญาประกันภัย

(ลงชื่อ)   

(           ) 
พยาน/ตัวแทนประกันชีวิต/นายหนา้ประกันชีวิต

(ลงชื่อ)   

(           ) 
ผูข้อเอาประกันภัย

(ลงชื่อ)   

(           ) 
บิดา/มารดา/ผูป้กครองทีช่อบดว้ยกฎหมาย

สว่นที่
7 การใช้สิทธิขอยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีอากร

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






