
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)                                              ใบค ำขอเอำประกันชีวิตส ำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบคุ้มครองสินเชื่อ ช ำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว 
เลขที่ 59/5 อำคำรพำรำไดซ์ เพลส ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์                                  ประเภทสำมัญ ชนิดมีค ำถำมสุขภำพอย่ำงสั้น    แบบไม่ตรวจสุขภำพ      แบบตรวจสุขภำพ                                                                                                                                           
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร 10250                                        ใบค ำขอเอำประกันชีวิตเลขที่......................................................................... 
โทรศัพท์ 02111 0055 โทรสำร 02111 0056                                                          กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่............................................................................. 

ค ำเตือนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
ผู้ขอเอาประกันชีวิตต้องตอบค าถามตามความเป็นจริงทุกข้อ  การปกปิดข้อเทจ็จริงใดๆอาจจะเป็นเหตใุห้บริษัทผู้รับประกันชีวิตปฏิเสธไม่จ่าเเงินค่าสินไหมทดแทน     
ตามสัญญาประกันชีวิตตามประมวลกฎหมาเแพ่งและพาณิชเ์มาตรา 865 
ส่วนที่ 1  ค ำถำมเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอเอำประกันภัยและรำยละเอียดกำรขอเอำประกันภัย  
1. ชื่อและนามสกุลของผู้ขอเอาประกันภัเ...............................................................................................ชื่อและนามสกลุเดิม.................................................................. ... 
 เกิดวันที่....................เดือน.....................................พ.ศ. .................. อาเุ.............ปี   เพศ    ชาเ      หญิง   สัญชาติ.................. เชื้อชาติ............... ศาสนา............... 
 สถานภาพ   โสด    สมรส     หเ่า     หม้าเ   ชื่อและนามสกุล ภรรเา/สามี ............................................................................................................................. .. 
 เอกสารที่ใช้แสดง   บัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบีเนบ้าน    อ่ืนๆ.......................................................................................................... ......................... 
 เลขประจ าตัวประชาชนหรือเลขหนงัสอืเดินทางในกรณีที่เป็นคนต่างชาติ................................................................................วันบัตรหมดอาเุ...... ............................... 
 ชื่อสถาบันการเงิน................................................................................. ...... เลขที่ค าขอสินเชื่อ/เลขที่การอนุมัติสินเชื่อ .......................................................................... 
 จ านวนเงินกู ้...........................................บาท      อัตราดอกเบี้เเงินกู้เืม..................................... ..............ราคาทรัพเ์สินที่ซื้อ ............................................................... 
 กู้เพื่อซื้อ................................................................................................................. .....(ให้ระบุราเการทรัพเ์สินที่จะกู้เืมเงินจากสถาบันการเงินอเ่างเฉพาะเจาะจง) 
 วันที่ผู้เอาประกันภัเประสงค์จะให้บรษิัทเริ่มต้นให้ความคุ้มครอง*.............................................................. ........................................................................................ ..                
*วันเริ่มมีผลคุ้มครอง ให้ผูเ้อาประกันระบุโดเอ้างอิงจากวันที่คาดว่ามีการท าสัญญากู้เืมเงินหรือวันที่ได้รับเงินกู้ 

2. ท่านมีการท าสัญญาประกันชีวิต หรืออเู่ระหว่างการขอเอาประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองสินเชื่อตามข้อ 1. กับบริษัทนี้หรือบริษัทอ่ืนหรือไม่      ไม่มี      มี  ดังนี ้
 บริษัท จ านวนเงินเอาประกันภัเ(บาท) ขณะนี้สัญญามีผลบังคับหรือไม่  

   

   

   

 
ค ำเตือน ค าถามนี้บริษัทถือเป็นสาระส าคัญในการพิจารณารับประกันส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบคุ้มครองสินเชื่อ ช าระเบี้เประกันภัเครั้งเดีเว ประเภทสามัญ  
หากผู้เอาประกันภัเปกปิดหรือแถลงเทจ็บริษัทอาจใช้สิทธิบอกล้างสัญญาและปฏิเสธไม่จ่าเเงินค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันชีวิต 

3. ที่อเู่ตามทะเบีเนบ้าน เลขที่...................หมู่ที.่...............ชื่อหมู่บ้าน....................................................ตรอก/ซอเ...................................ถนน...................................... 
ต าบล/แขวง....................................................อ าเภอ/เขต....................................................... ..จงัหวัด..........................................รหัสไปรษณีเ์.................................... 
โทรศัพท์บ้าน.............................................................โทรศัพท์มือถือ...................................... ........e-mail address............................................................................... 
ที่อเู่ปัจจุบัน  เลขที.่................หมู่ที่.............ชื่อหมู่บ้าน..................................................... ..............ตรอก/ซอเ.......................................ถนน........................................ 
ต าบล/แขวง...................................................อ าเภอ/เขต........................................................จงัหวัด...........................................รหัสไปรษณีเ์..................................... 
โทรศัพท์บ้าน...........................................................โทรศัพท์มือถือ..............................................e-mail address................................................................................. 
สถานที่ท างาน................................................................................................................................................................. ......................................................................... 
สถานที่สะดวกในการติดต่อ   � ที่อเู่ตามทะเบีเนบ้าน � ที่อเู่ปัจจุบัน �อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................................... .  

4. อาชีพประจ า.........................................................................ต าแหน่ง.................... .....................................ลักษณะงานที่ท า................................................................. . 
ลักษณะธุรกิจ............................................................................................................................. ..... ............ราเได้ต่อปี...................................................................บาท 

5. กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อ ช าระเบี้เประกันภัเครั้งเดีเว         ชื่อแบบประกันภัเ...................................................................................................... 
    จ านวนเงินเอาประกันภัเเร่ิมต้น* .................................................. บาท  ระเะเวลาเอาประกันภัเ ......................................ป ี ระเะเวลาช าระเบี้เประกันภัเครั้งเดีเว      
 เบี้เประกันภัเ...............................................บาท จ านวนเงินที่ช าระพร้อมใบค าขอฯนี้ ............................ ..............บาท ช าระเป็น  เงินสด  โอนเข้าบัญชีบริษัท 
 เลขที…่……………….................................ชื่อบัญชี....................................................................ธนาคาร.......... ..................................สาขา......................................   

  อ่ืนๆ...............................................................................................ใบรับเงนิชั่วคราว/เอกสารการรับเงินเลขที่................................................................................. 
ค ำเตือน หากมีการช าระเงินส าหรับเบี้เประกันภัเ ผู้ขอเอาประกันภัเต้องได้รับใบรับเงินชั่วคราว/เอกสารการรับเงินตามเลขที่ ที่ระบุข้างต้น 
* จ านวนเงินเอาประกันภัเเร่ิมต้น คือ จ านวนเงินเอาประกันภัเสูงสุด ขณะเริ่มท าประกันชีวิต ซึ่งระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ และจ านวนเงินเอาประกันภัเนี้            
จะลดลงเป็นราเเดือนซึ่งจะระบุตามทีแ่นบท้าเกรมธรรม์ 

6. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต   
    บริษัทจะจ่าเผลประโเชน์ให้แก่ผู้รับประโเชน์หลัก ........................................................... เท่ากับจ านวนเงินผลประโเชน์เท่ากับจ านวนหนี้ที่ผู้เอาประกันภัเค้างช าระ 
อเู่กับผู้รับประโเชน์หลัก ทัง้นี้ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัเ ถ้ามีจ านวนเงินเอาประกันภัเเหลืออเู่ บริษัทจะจ่าเให้แก่ผู้รับประโเชน์รองตามอัตราส่วน ดังนี้                
(ถ้ามิได้ระบุส่วนแบ่งของผู้รับประโเชน์ ใหถ้ือว่าแบ่งเท่าๆกัน) 

 

 

Ref.1............................................226xxxxxxx

นายสุดหล่อ   มากมาย

 1   มกราคม 2520 45 / ไทย ไทย พุทธ

/

/
xxxxxxxxxxxxx x มกราคม xxxx

ธนาคารไทยพาณิชย์ xxxxxxx

10,000,000 3.45% 12,000,000

ที่อยู่อาศัย

1  มีนาคม  xxxx

/

2 2 นิมิตใหม่

ทรายกองดนิ คลองสามวา กทม. 10510
02-xxxxxxx 089-xxxxxxx

2 2 นิมิตใหม่

ทรายกองดนิ คลองสามวา กทม. 10510
02-xxxxxxx 089-xxxxxxx
บรษัิท เจล จํากัด

/
ธุรกิจส่วนตวั เจ้าของกิจการ บรหิาร

จําหน่ายเจลแอลกอฮอลล์ 10,000,000

10,000,000 10
xxx,xxx xxx,xxx /



 

 ชื่อและนามสกุลผู้รับประโเชน์รอง อาเุ ความสัมพันธ ์ ท่ีอเู่ เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน ร้อเละของผลประโเชน์
คงเหลือ 

 

      

      

      

ผลประโยชน์กรณีทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง  
บริษัทจะจ่าเผลประโเชน์ให้แก่ผู้รับประโเชน์หลัก ......................................................... เท่ากับจ านวนเงินผลประโเชน์เท่ากับจ านวนหนี้ที่ผู้เอาประกันภัเค้างช าระอเู่
กับผู้รับประโเชน์หลัก ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัเ ถ้ามีจ านวนเงินเอาประกันภัเเหลืออเู่บริษัทจะจ่าเให้แก่ผู้เอาประกันภัเ 
 
ส่วนที่ 2   ค ำถำมเก่ียวกับประวัติกำรเจ็บป่วยหรือกำรรักษำโรคของผู้ขอเอำประกันภัย 
7.  น้ าหนัก.....................กก.  ส่วนสูง..................ซม.   ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา  น้ าหนักตัวของท่านเปลี่เนแปลงหรอืไม่ 
         ไม่เปลี่เนแปลง     เพิ่มขึ้น.................กก.     ลดลง...................กก.   สาเหตุที่น้ าหนักเปลี่เนแปลง..................................................................... .......... 
8.  ท่านเคเถูกปฏเิสธ  เลื่อนการรับประกันภัเ  เพิ่มอัตราเบี้เประกันภัเ  เปลี่เนแปลงเงื่อนไข  ส าหรับการขอเอาประกันภัเหรือการขอกลับคืนสู่สถานะเดิม  หรือ 
     การขอต่ออาเุของกรมธรรม์จากบริษัทนี้หรือบริษัทอ่ืนหรือไม่              ไม่เคเ                เคเ 
     ถ้าเคเ  โปรดระบุบริษัท..............................................................สาเหตุ............................................................................เมื่อใด............................................ .......9.  ท่าน
เคเได้รับการวินิจฉัเ  หรือรับการรักษา  หรือตั้งข้อสังเกตโดเแพทเ์ว่าป่วเเป็นโรคตามราเการท้าเค าถามนี้หรือไม่      ไม่เคเ          เคเ 
     หากเคเ  กรุณาท าเครื่องหมาเในช่อง    และให้ระบุโรคและการรักษาตามราเละเอีเดด้านล่าง  (ตอบได้มากกว่า  1  ข้อ) 
       โรคหัวใจ                         โรคปอดหรือปอดอักเสบ                     โรคตับ                                 โรคเอดส์หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง       
       โรคเบาหวาน                   โรคความดันโลหิตสูง                          โรคมะเร็ง                             โรควัณโรค                                โรคประสาท 
       โรคไต                             โรคหลอดเลือดในสมอง                      โรคแผลในทางเดินอาหาร    โรคพิษสุราเรื้อรัง 
      กรณีเคเเป็นโรคใดโรคหนึง่ข้างต้น  โปรดระบุ  วัน/เดือน/ปี  ที่เข้ารับการรักษา............................ชื่อของแพทเ์ (หากระบุได้โปรดระบุ)........................................ 
      สถานพเาบาลที่รักษา..............................................................อาการในปัจจุบัน.............................. .................................................................................................. 
10.  ในระหว่าง  5  ปีที่ผ่านมา  ท่านเคเได้รับ  

ก. การตรวจสุขภาพ  การตรวจชิ้นเนื้อ  หรือการตรวจเพื่อวินิจฉัเโรค  เช่น  การเอกซเรเ์  การตรวจคลื่นหัวใจ  การตรวจเลือด  หรือการตรวจด้วเเครื่องมือพิเศษ   
อ่ืนๆ หรือไม่    ไม่เคเ   เคเ  ถ้าเคเ โปรดระบุราเละเอีเด  ตรวจอะไร.................................................................เมื่อใด..................................................... 

           สถานที่ตรวจ............................................ผลการตรวจ...................................ข้อสังเกตโดเแพทเ์......... ...................................................................................... 
       ข. การบาดเจ็บ  เจ็บป่วเ  การผ่าตัด  การปรึกษาแพทเ์  การแนะน าจากแพทเ์เกี่เวกับสุขภาพ  การรักษาในสถานพเาบาลที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น 
            ไม่เคเ      เคเ  ถ้าเคเ โปรดระบุราเละเอีเด  อาการ.........................................................................................เมื่อใด.... .................................................. 
           ชื่อสถานพเาบาล......................................................ผลการรักษา................................................................................................................... .............................. 
 
ส่วนที่ 3  กำรรับรองสถำนะและค ำยินยอมและตกลงเพ่ือปฏิบัติตำมกฎหมำย Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกำ (กฎหมำย FATCA)  
1. การรับรองสถานะ 
    ก. ผู้ขอเอาประกันภัเมีสัญชาติ ประเทศที่เกิด ที่เกี่เวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่  
               ไม่มี                                      มี        โปรดระบุ                                   
                                                            ถือสัญชาติอเมริกัน       เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา    ถือสัญชาติอเมริกันและเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา                
    ข. ผู้ขอเอาประกันภัเเป็นหรือเคเเป็นผู้ถือบัตรประจ าตัวผู้มีถิ่นที่อเู่ถาวรอเ่างถูกกฎหมาเในประเทศสหรัฐอเมรกิา (Green card) หรือไม่ 
               ไม่เป็น                           เป็น                               เคเเป็นและสิ้นผลบังคับ   
    ค. ผู้ขอเอาประกันภัเมีหน้าที่เสีเภาษีให้แกก่รมสรรพากรสหรัฐอเมริกาหรือไม่  
   ไม่มี                               ม ี
     ง. ผู้ขอเอาประกันภัเมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อเู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของประเทศสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่ (เช่น มีถิ่นที่อเู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาอเ่างน้อเ 183 วันในปีปฏิทินที่ผ่านมา)   
  ไม่มี                               ม ี
2. ค าเินเอมและตกลง                                                             
    ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทประกันชีวิต (“บริษัท”) อาจมีข้อผูกพันหรือต้องปฏิบัติตาม กฎหมาเ FATCA ในการนี้ข้าพเจ้าเินเอมและตกลงให้บริษัทสามารถด าเนินการ
อเ่างหนึ่งอเ่างใดดังต่อไปนี้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาเ FATCA 
     ก. การเปิดเผเข้อมูล การให้ข้อมูล และการแจง้การเปลี่เนแปลงสถานะหรือข้อมูล 
    ข้าพเจ้าเินเอมและตกลงให้บริษัทเปิดเผเข้อมูลใดๆ ที่บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผเต่อหน่วเงานภาครัฐในประเทศหรือต่างประเทศที่ก ากับดูแลการปฏิบตัิตามกฎหมาเ 
FATCA 
    ข้าพเจ้าเินเอมและตกลงใหข้้อมูลเพ่ิมเติมตามที่บริษัทร้องขอเป็นหนังสือภาเในระเะเวลาที่ก าหนด 
   ข้าพเจ้าตกลงที่จะแจง้ให้บริษัททราบเกี่เวกับกรณีมีการเปลี่เนแปลงสถานะหรือข้อมูลใดๆ ที่ข้าพเจ้าเคเแจ้งไว้กบับริษัทไว้ก่อนหน้านี้ หากสถานะหรือข้อมูลที่    
เปลี่เนแปลงนั้นมีความเกี่เวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา ภาเในระเะเวลา 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่เนแปลงสถานะหรือข้อมูล 
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         ข. ผลของการไม่ให้ข้อมูล  
     ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ให้ข้อมูล ข้าพเจ้าเินเอมและตกลงให้สิทธิกับบริษัทในการปฏิเสธการรับประกันภัเ หรือหักภาษี ณ ที่จ่าเจากจ านวนเงินใดๆ ทีข่้าพเจ้ามีสิทธิ
ได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัเตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาเ FATCA 

          ในกรณีที่บริษัทจะปฏิเสธการรับประกันภัเ หรือใช้สิทธิหักภาษี ณ ทีจ่่าเตามกฎหมาเ FATCA จากเหตุไม่ใหข้้อมูลตามกฎหมาเ FATCA บริษัทต้องส่งหนงัสือบอก
กล่าวก่อนว่า ให้ข้าพเจ้าแสดงเอกสารหลักฐานใดๆ หรือมีหนังสือเืนเันต่อบริษัทว่าข้าพเจ้าไม่มีหน้าที่ต้องเสีเภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกาภาเในระเะเวลา  15  วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าว  ถา้ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามค าบอกกล่าว บริษัทจะปฏิเสธการรับประกันภัเ หรือใชส้ิทธิหักภาษี ณ ที่จ่าเจากจ านวนเงินใดๆ ที่ข้าพเจ้า 
มีสิทธิได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัเตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาเ FATCA ก็ได้ ทั้งนี ้การส่งหนงัสือแจ้งการปฏิเสธการรับประกันภัเ หรือใช้สิทธิหักภาษี ณ ที่จ่าเ   
และการบอกกล่าวดังกล่าว บริษัทจะสง่ทางไปรษณีเ์ลงทะเบีเนถึงข้าพเจ้าตามที่อเู่ที่ข้าพเจ้าแจ้งให้บริษัททราบ 

 
   ส่วนที่ 4   ข้อควำมยืนยันถ้อยแถลงหรือค ำตอบในใบค ำขอเอำประกันชีวิตของผู้ขอเอำประกันภัย กำรให้ถ้อยค ำ กำรมอบอ ำนำจ และกำรให้ควำมยินยอม 
    1. ข้าพเจ้าขอเืนเันว่าค าตอบทุกข้อในใบค าขอเอาประกันชีวิตนี้ รวมถึงถ้อเแถลงที่ได้ตอบกับแพทเ์ผู้ตรวจสุขภาพเป็นความจริงทุกประการ ซึ่งข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า     
หากข้าพเจ้าไม่แถลงข้อความจริง บริษัทอาจจะปฏิเสธการรับประกันภัเและปฏิเสธการจ่าเเงินตามกรมธรรม ์
2. ข้าพเจ้าเินเอมให้แพทเ์หรือบริษัทประกันภัเอ่ืน หรือสถานพเาบาล ซึ่งมีประวัติสุขภาพของข้าพเจ้าที่ผ่านมาหรือจะมีขึ้นต่อไปในอนาคตเปิดเผเข้อเท็จจริงให้แก่
บริษัท หรือผู้แทนของบริษัท เพื่อการขอเอาประกันภัเหรือการจ่าเเงินตามกรมธรรม์ได้ 
3. ข้าพเจ้าเินเอมให้บริษัท จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผเ ข้อเท็จจรงิเกี่เวกับสุขภาพและข้อมูลของข้าพเจ้าต่อบริษัทประกันภัเหรือบริษัทประกันภัเต่อหรือหน่วเงานที่มี   
อ านาจตามกฎหมาเหรือบุคลากรทางการแพทเ์ เพื่อการขอเอาประกันภัเหรือการจ่าเเงินตามกรมธรรม์ หรือประโเชน์ทางการแพทเ์ได้  
4. ผู้ขอเอาประกันภัเเินเอมให้บริษัท จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผเ ข้อเท็จจรงิเกี่เวกับสุขภาพและข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัเต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับและ   
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัเ เพ่ือประโเชน์ในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัเ 
 
ผู้ขอเอำประกันภัยประสงค์จะใช้สิทธิขอยกเว้นภำษีเงินได้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีอำกรหรือไม่        � ไม่มีความประสงค ์  � มีความประสงค์ และเินเอมให้บริษัท
ประกันชีวิตส่งและเปิดเผเข้อมูลเกี่เวกับเบี้เประกันภัเต่อกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรมสรรพากรก าหนด และหากผู้ขอเอาประกันภัเเป็นชาวต่างชาติ 
(Non-Thai Residence) ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ต้องเสีเภาษีเงินได้ตามกฎหมาเว่าด้วเภาษีอากร โปรดระบุเลขประจ าตัวผู้เสีเภาษีที่ได้รับจากกรมสรรพากร เลขที่
.............................................. 

 
เขีเนท่ี .........................................................................                                              วันที่  .................... เดือน .................................................... พ.ศ. ...........................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.หำกผู้เอำประกนัภัยยังไม่ได้ท ำสัญญำกำรกู้ยืมเงินกับสถำบันกำรเงิน ผู้เอำประกันภัยสำมำรถขอยกเลิกกรมธรรม์นี้ได้ภำยใน 30 วันนับแต่
วันที่ได้รับกรมธรรม์จำกบริษัท และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยหลังจำกหักค่ำตรวจสุขภำพตำมที่จ่ำยจริงและค่ำใช้จ่ำยของบริษัท ฉบับละ 
500 บำท 
 2.หำกกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ผู้เอำประกันภัยสำมำรถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ได้ โดยได้รับควำมยินยอมจำกสถำบันกำรเงินซึ่งเป็นผู้รับ
ประโยชน์หลักที่ให้สินเชื่อ หรือเมื่อผู้เอำประกันภัยได้ช ำระหนี้สินที่มีอยู่กับสถำบันกำรเงินซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์หลักหมดแล้ว 
 3.วันเริ่มมีผลคุ้มครอง ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่ผู้เอำประกันภัยประสงค์จะให้บริษัทเริ่มต้นให้ควำมคุ้มครองซึ่งระบุไว้ในใบค ำขอเอำ
ประกันภัย หรือวันที่ระบุไว้ในกรณีที่มีกำรขอแก้ไขวันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันที่บริษัทหรือตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทได้รับข้อเสนอ
กำรรับประกันภัยใหม่ (counter offer) แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นหลังสุด 
 4.ก่อนลงลำยมือช่ือให้ท่ำนกรุณำตรวจสอบควำมถูกต้องของค ำตอบทุกข้ออีกครั้งหนึ่ง เพ่ือควำมสมบูรณ์ของสัญญำประกันภัย 
  
ลงชื่อ  ................................................................                            ลงชื่อ .................................................................. 

                   (...........................................................)                                        (................................................................) 
    พนักงานบริษัทประกันชีวิต/พเาน                                                            ผูข้อเอาประกันภัเ 
 
  ลงชื่อ  ................................................................                                                                                    

                  (...........................................................)                                                                                       
                       พเาน 

 

/

xx มีนาคม xxxx

       นายสุดหล่อ  มากมาย


