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

ค ำเตือนของส ำนักงำนคะะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
ผู้ขอเอาประกันชีวิตต้องตอบค าถามตามความเป็นจริงทุกข้อ  การปกปิดข้อเทจ็จริงใดๆอาจจะเป็นเหตใุห้บริษัทผู้รับประกันชีวิตปฏิเสธไม่จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนตาม

สัญญาประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 
ส่วนที่ 1  ค ำถำมเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอเอำประกันภัยและรำยละเอียดกำรขอเอำประกันภัย  
1. ชื่อและนามสกุลของผู้ขอเอาประกันภัย...............................................................................................ชื่อและนามสกลุเดิม......................................................................... 
 เกิดวันที่..................เดือน....................................พ.ศ. .................. อายุ.............ปี  เพศ  ชาย  หญงิ สัญชาติ....................... เชื้อชาติ.......................ศาสนา................... 
 สถานภาพ   โสด    สมรส     หย่า     หม้าย   ชื่อ ภรรยา/สามี .................................................................................................................... ..................................... 
 เอกสารที่ใช้แสดง   บัตรประจ าตัวประชาชน  ทะเบียนบ้าน    อ่ืนๆ.......................................................................................................... ...................................... 
 เลขประจ าตัวประชาชนหรือเลขหนงัสอืเดินทางในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว................................................................................วันบัตรหมดอายุ........................................ 
 ชื่อสถาบันการเงิน....................................................................................... เลขที่ค าขอสินเชื่อ/เลขที่การอนุมัติสินเชื่อ ............................................................................. 
 จ านวนเงินกู ้.............................................บาท      อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม.............................................................. 
 วันที่ผู้ขอเอาประกันภัยประสงค์จะใหบ้ริษัทเริ่มต้นให้ความคุ้มครอง*....................................................................... .............................................................................                 
 กู้เพื่อซื้อ......................................................................................ราคาทรัพย์สินที่ซื้อ .............................................................................................................................. 
*วันเริ่มมีผลคุ้มครอง ให้ผูข้อเอาประกันระบุโดยอ้างอิงจากวันที่คาดว่ามีการท าสัญญากู้ยืมเงินหรือวันที่ได้รับเงินกู้ 

2. ท่านมีการท าสัญญาประกันชีวิต หรืออยู่ระหว่างการขอเอาประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองสินเชื่อตามข้อ 1. กับบริษัทนี้หรือบริษัทอ่ืนหรือไม่      ไม่มี      มี  ดังนี ้
 

 บริษัท จ านวนเงินเอาประกันภัย(บาท) ขณะนี้สัญญามีผลบังคับหรือไม่  

   

   

   

 
ค ำเตือน ค าถามนี้บริษัทถือเป็นสาระส าคัญในการพิจารณารับประกันส าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบคุ้มครองสินเชื่อ ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ประเภทสามัญ     
หากผู้เอาประกันภัยปกปิดหรือแถลงเทจ็บริษัทอาจใช้สิทธิบอกล้างสัญญาและปฏิเสธไม่จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันชีวิต 

3. ที่อยู่และที่ท างาน 
    ก.ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  เลขที.่..................หมู่บ้าน/อาคาร...........................................หมู่ที.่............ตรอก/ซอย............................................ถนน..................................... 
    แขวง/ต าบล..............................................เขต/อ าเภอ...................................................จงัหวัด..............................................................รหัสไปรษณีย์.............................. 
   โทรศัพท์บ้าน...........................................โทรศัพท์มือถือ.............................................อีเมล ์.................................................................................................................... 
ข.สถานที่ท างาน....................................................อาคาร.......................................... เลขที.่..............หมู่ที.่..............ตรอก/ซอย..............................ถนน............................ 
    แขวง/ต าบล..............................................เขต/อ าเภอ..................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์..................................    
โทรศัพท์.............................................................  

ค.ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่....................หมู่บา้น/อาคาร...........................................หมู่ที่................ตรอก/ซอย.............................................ถนน................................................ 
แขวง/ต าบล..............................................เขต/อ าเภอ...................................................จงัหวัด... ...........................................................รหัสไปรษณีย์..............................  
โทรศัพท์บ้าน...................................................................โทรศัพท์มือถือ....................................... .อีเมล์............................................................................... 

ง.สถานที่สะดวกในการติดต่อ   � ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน �  สถานที่ท างาน   � ที่อยู่ปัจจุบัน   
4. อาชีพประจ า.........................................................ต าแหน่ง..............................................ลกัษณะงานที่ท า.................................................................................................. 
ลักษณะธุรกิจ................................................................................................................. ..................................................................รายได้ต่อปี......................................บาท 
อาชีพอ่ืนๆ (ถ้ามี)................................................................................ต าแหน่ง.................... .....................ลักษณะงานทีท่ า...................................................................... 
ลักษณะธุรกิจ...................................................................................................................................... .............................................รายได้ต่อปี......................................บาท   
ท่านใช้รถจกัรยานยนต์ในการท างานหรือไม่  �  ไม่ใช้  �ใช ้

5. กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อ ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว          
    ชื่อแบบประกันภัย..................................................................................... ระยะเวลาเอาประกันภัย ......................................ป ี ระยะเวลาช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว 
    จ านวนเงินเอาประกันภัยเร่ิมต้น* .................................................. บาท         เบี้ยประกันภัย................. ..............................บาท 
    จ านวนเงินทีช่ าระพร้อมใบค าขอฯนี้ ..........................................บาท ช าระเป็น  เงินสด  โอนเข้าบัญชีบริษัท เลขที…่………………........................................... 
    ชื่อบัญช.ี.......................................................................ธนาคาร..............................................สาขา...................................... …………………………………………..     
   อ่ืนๆ...............................................................................................ใบรับเงินชั่วคราว/เอกสารการรับเงินเลขที่...................................................................................      
  ค ำเตือน หากมีการช าระเงินส าหรับเบี้ยประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัยต้องได้รับใบรับเงินชั่วคราว/เอกสารการรับเงินตามเลขที่ ที่ระบุข้างต้น                                                

* จ านวนเงินเอาประกันภัยเร่ิมต้น คือ จ านวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด ขณะเริ่มท าประกันชีวิต ซึ่งระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ และจ านวนเงินเอาประกันภัยนี้            
จะลดลงเป็นรายเดือนซึ่งจะระบุตามทีแ่นบท้ายกรมธรรม์ 

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

นางสาวสุดสวย  มากมาย
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%
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1    เมษายน  2556
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 6. ผลประโยชน์ 
     กระีเสียชีวิต   
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์หลัก ........................................................... เท่ากับจ านวนเงินผลประโยชน์เท่ากับจ านวนหนี้ที่ผู้เอาประกันภัยค้างช าระ 
อยู่กับผู้รับประโยชน์หลัก ทัง้นี้ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย ถ้ามีจ านวนเงินเอาประกันภัยเหลืออยู่ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์รองตามอัตราส่วน ดังนี้                
(ถ้ามิได้ระบุส่วนแบ่งของผู้รับประโยชน์ ใหถ้ือว่าแบ่งเท่าๆกัน) 

ชื่อและนามสกุลผู้รับประโยชน์รอง อายุ ความสัมพันธ ์ ท่ีอยู่ เลขท่ีบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

ร้อยละของ
ผลประโยชน์คงเหลือ 

      
      
      

กระีทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง  
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์หลัก ......................................................... เท่ากับจ านวนเงินผลประโยชน์เท่ากับจ านวนหนี้ที่ผู้เอาประกันภัยค้างช าระอยู่
กับผู้รับประโยชน์หลัก ทั้งนี้ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัย ถ้ามีจ านวนเงินเอาประกันภัยเหลืออยู่บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย 

7. ท่านเคยถูกปฏิเสธ เลื่อนการรับประกันภัย เพ่ิมอัตราเบี้ยประกันภัย  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขส าหรับการขอเอาประกันภัยหรือการขอกลับคืนสู่สถานะเดิม  
    หรือการขอต่ออายุของกรมธรรม์ จากบริษัทนี้หรือบริษัทอ่ืนหรือไม่    
     �  ไม่เคย  �  เคย  ถ้าเคยโปรดระบุรายละเอียด 

บริษัท สาเหตุ เมื่อใด 
   
   

8.  ท่านเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด  หรือเคยต้องโทษเกี่ยวกับคดียาเสพติดหรือไม่  � ไม่เคย  �  เคย……………………………………………………….. 
9.  ท่านเสพหรือเคยเสพยาเสพติด  หรือสารเสพติดหรือไม่     �  ไม่เสพ/ไม่เคย    �  เสพ/เคยเสพ  โปรดระบุชนิด..................................................ปริมาณ....................     
 ความถี่........................ครัง้/สัปดาห์  เสพมานาน......................ป ี�  เลิกเสพ เมื่อ....................................................................................... ..............................................    

10.ท่านดื่มหรือเคยด่ืมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจ าหรือไม่     ไม่ดื่ม/ไม่เคย    ดื่ม/เคยด่ืม   โปรดระบุชนิด.................................................................................. 
  ปริมาณ..........................ขวด/ครั้ง      ความถี่................ครั้ง/สัปดาห์   ดื่มมานาน............................ปี   �  เลิกดื่ม เมื่อ........................................................................... 

11.ท่านสูบหรือเคยสูบบุหรี่  หรือยาสูบชนิดอ่ืนหรือไม่      �  ไม่สูบ/ไม่เคย   � สูบ/เคยสูบ  
    โปรดระบุปริมาณ..............................มวน/วัน สูบมานาน......................ปี    �  เลิกสูบ เมื่อ................................................................................................................... 
12. ส่วนสูง ...................ซ.ม.     น้ าหนกั ..................ก.ก.  ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาน้ าหนักตัวของท่านเปลี่ยนแปลงหรือไม่  

   ไม่เปลี่ยน     เปลี่ยน      โปรดระบุน้ าหนัก � เพิ่มขึ้น............ก.ก.     ลดลง.................ก.ก.  สาเหตุที่น้ าหนักเปลี่ยนแปลง...................................................... 
 
ส่วนที่ 2   ค ำถำมเก่ียวกับสุขภำพของบุคคลในครอบครัวของผู้ขอเอำประกันภัย 
13. บิดา มารดา พ่ีน้องร่วมบิดาและ/หรือมารดา ของท่านเคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นหรือเคยเป็นโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคมะเร็ง   โรคเบาหวาน โรคไต                      
โรคความดันโลหิตสูง การพยายามฆ่าตัวตายหรืออาการป่วยทางจิต โรคเลือด หรือโรคไวรัสตับอักเสบ หรือไม่ 

         � ไม่เป็น        �  เป็น   ถ้าเป็นโปรดระบุรายละเอียด 
บุคคลที่เป็น โรค อายุที่เริ่มเป็น 

   
   

14. ภรรยา/สามี ของท่านเป็นโรคเอดส์ (HIV) หรือไวรัสตับอักเสบหรือไม่ 
         �  ไม่เป็น             �  เป็น   หากเป็นกรุณาท าเครื่องหมายในช่อง     �  เป็นโรคเอดส์ (HIV)  �  เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ 

ส่วนที่ 3   ค ำถำมเก่ียวกับประวัติกำรเจ็บป่วยหรือกำรรักษำโรคของผู้ขอเอำประกันภัย 
15. ท่านมีสุขภาพทางร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ดีไม่มีอวัยวะส่วนใดของร่างกายพิการและ/หรือทุพพลภาพ หรือไม่ป่วยเป็นโรคเอดส์หรือภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือไม่เป็น
โรคร้ายแรงใดๆ         ใช ่        ไม่ใช่  (โปรดระบุรายละเอียด).................................................................................................................................................... 
16. ในระหว่าง 3 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยให้แพทย์ตรวจหรือเข้าสถานพยาบาลท าการรักษาตัว ตรวจโลหิต ความดันโลหิต ปัสสาวะ เอกซเรย์ ตรวจหัวใจ หรือตรวจอย่างอ่ืน
หรือไม ่         ถ้าเคยโปรดแจ้งรายละเอยีด                     

 
ชื่อสถานพยาบาล ชื่อแพทย์ โรค ผลการตรวจ/รักษา วันเดือนปีที่รักษา 

     
     

 
17. ส าหรับผู้ขอเอาประกันภัย (กรณีต้องการแจง้รายละเอียดเพิ่มเติม) 
............................................................................................................................. ........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................................................................................ 
 
 

ธนาคารกสิกร

นางสดใส   มากมาย 65 มารดา

ธนาคารกสิกร
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/
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/
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ส่วนที่ 4  กำรรับรองสถำนะและค ำยินยอมและตกลงเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรฐัอเมริกำ (กฎหมำย FATCA)  
1. การรับรองสถานะ 
    ก. ผู้ขอเอาประกันภัยมีสัญชาติ ประเทศท่ีเกิด ท่ีเก่ียวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่  
              ไมม่ี                                      มี        โปรดระบุ                                   
                                                         ถือสัญชาติอเมริกัน       เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา    ถือสัญชาติอเมริกันและเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา                
    ข. ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นหรือเคยเป็นผู้ถือบัตรประจ าตัวผู้มีถ่ินท่ีอยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา (Green card) หรือไม่ 
              ไม่เป็น                           เป็น                               เคยเป็นและส้ินผลบังคับ   
    ค. ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าท่ีเสียภาษีให้แก่กรมสรรพากรสหรัฐอเมริกาหรือไม่  
   ไม่มี                               มี 
     ง. ผู้ขอเอาประกันภัยมีสถานะเป็นผู้มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของประเทศสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่ (เช่น มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วันในปีปฏิทินท่ีผ่านมา)   
  ไม่มี                               มี 
2. ค ายินยอมและตกลง                                                             
    ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทประกันชีวิต (“บริษัท”) อาจมีข้อผูกพันหรือต้องปฏิบัติตาม กฎหมาย FATCA ในการน้ีข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้บริษัทสามารถด าเนินการอย่างหน่ึงอย่าง
ใดดังต่อไปน้ี เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA 
    ก. การเปิดเผยข้อมูล การให้ข้อมูล และการแจ้งการเปล่ียนแปลงสถานะหรือข้อมูล 
    ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลใดๆท่ีบริษัทมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยตอ่หน่วยงานภาครัฐในประเทศหรือต่างประเทศท่ีก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA 
    ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงใหข้้อมูลเพิ่มเติมตามที่บริษัทร้องขอเป็นหนังสือภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
   ข้าพเจ้าตกลงท่ีจะแจ้งให้บริษัททราบเก่ียวกับกรณีมีการเปล่ียนแปลงสถานะหรือข้อมูลใดๆ ท่ีข้าพเจ้าเคยแจง้ไว้กับบริษัทไวก่้อนหน้าน้ี หากสถานะหรือข้อมูลท่ีเปล่ียนแปลงน้ัน       
มีความเก่ียวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันท่ีมีการเปล่ียนแปลงสถานะหรือข้อมูล 

        ข. ผลของการไม่ให้ข้อมูล  
   ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ให้ข้อมูลข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้สิทธิกับบริษัทในการปฏิเสธการรับประกันภัย หรือหักภาษี ณ ท่ีจ่ายจากจ านวนเงินใดๆ ท่ีข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับตามกรมธรรม์
ประกันภัยตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย FATCA 

        ในกรณีท่ีบริษัทจะปฏิเสธการรับประกันภัย หรือใช้สิทธิหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมาย FATCA จากเหตุไม่ใหข้้อมูลตามกฎหมาย FATCA บริษัทต้องส่งหนังสือบอกกล่าวก่อนว่า  
ให้ข้าพเจ้าแสดงเอกสารหลักฐานใดๆ หรือมีหนังสือยืนยันต่อบริษัทว่าข้าพเจ้าไมม่ีหน้าท่ีต้องเสียภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกาภายในระยะเวลา  15  วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือบอก
กล่าว  ถ้าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามค าบอกกล่าว บริษัทจะปฏิเสธการรับประกันภัย หรือใช้สิทธิหักภาษี ณ ท่ีจ่ายจากจ านวนเงินใดๆ ท่ีข้าพเจ้า มีสิทธิได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมาย FATCA ก็ได้ ท้ังน้ี การส่งหนังสือแจ้งการปฏิเสธการรับประกันภัย หรือใช้สิทธิหักภาษี ณ ท่ีจ่าย   และการบอกกล่าวดังกล่าว บริษัทจะส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนถึงข้าพเจ้าตามท่ีอยู่ที่ข้าพเจ้าแจง้ให้บริษัททราบ 

   ส่วนที่ 5   ข้อควำมยืนยันถ้อยแถลงหรือค ำตอบในใบค ำขอเอำประกันชีวิตของผู้ขอเอำประกันภัย กำรให้ถ้อยค ำ กำรมอบอ ำนำจ และกำรให้ควำมยินยอม 
    1. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าค าตอบทุกข้อในใบค าขอเอาประกันชีวิตน้ี รวมถึงถ้อยแถลงท่ีได้ตอบกับแพทย์ผู้ตรวจสุขภาพเป็นความจริงทุกประการ ซ่ึงข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าหากข้าพเจ้าไม่แถลง

ข้อความจริง บริษัทอาจจะปฏิเสธการรับประกันภัยและปฏิเสธการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ 
2. ข้าพเจ้ายินยอมให้แพทย์หรือบริษัทประกันภัยอื่น หรือสถานพยาบาล ซ่ึงมีประวัติสุขภาพของข้าพเจ้าท่ีผ่านมาหรือจะมีขึ้นตอ่ไปในอนาคตเปิดเผยข้อเท็จจริงให้แก่บริษัทหรือผู้แทน
ของบริษัท เพื่อการขอเอาประกันภัยหรือการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ได้ 
3. ขา้พเจ้ายินยอมให้บริษัท จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อเท็จจริงเก่ียวกับสุขภาพและข้อมูลของข้าพเจ้าต่อบริษัทประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยต่อหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย
หรือบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการขอเอาประกันภัยหรือการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ หรือประโยชน์ทางการแพทย์ได้  
4. ผู้ขอเอาประกันภัยยินยอมให้บริษัท จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อเท็จจริงเก่ียวกับสุขภาพและข้อมูลของผูข้อเอาประกันภัยต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
ผู้ขอเอำประกันภัยประสงค์จะใช้สิทธิขอยกเว้นภำษีเงินได้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีอำกรหรือไม่        � ไม่มคีวามประสงค ์  � มีความประสงค์ และยินยอมให้บริษัทประกันชีวิตส่ง
และเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเบ้ียประกันภัยตอ่กรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกรมสรรพากรก าหนด และหากผู้ขอเอาประกันภัยเป็นชาวต่างชาติ (Non-Thai Residence) ซ่ึงเป็นผู้มี
หน้าท่ีต้องเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าดว้ยภาษีอากร โปรดระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีท่ีได้รับจากกรมสรรพากร เลขท่ี.............................................. 
เขียนท่ี .........................................................................                                              วันที่ .................... เดือน .................................................... พ.ศ. ........................... 
 

 

1.หำกผู้เอำประกันภัยยังไม่ได้ท ำสัญญำกำรกู้ยืมเงินกับสถำบันกำรเงิน ผู้เอำประกันภัยสำมำรถขอยกเลิกกรมธรรม์นี้ได้ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์
จำกบริษัทและบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยหลังจำกหักค่ำตรวจสุขภำพตำมที่จ่ำยจริงและค่ำใช้จ่ำยของบริษัท ฉบับละ 500 บำท 
2.หำกกรมธรรม์ยังมีผลบังคับผู้เอำประกันภัยสำมำรถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ได้ โดยได้รับควำมยินยอมจำกสถำบันกำรเงินซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์หลักที่ให้
สินเชื่อหรือเมื่อผู้เอำประกันภัยได้ช ำระหนี้สินที่มีอยู่กับสถำบันกำรเงินซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์หลักหมดแล้ว 
3.วันเริ่มมีผลคุ้มครอง ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่ผู้เอำประกันภัยประสงค์จะให้บริษัทเริ่มต้นให้ควำมคุ้มครองซึ่งระบุไว้ในใบค ำขอเอำประกันภัย หรือวันที่ระบุไว้ใน
กระีที่มี  กำรขอแก้ไขวันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันที่บริษัทหรือตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทได้รับข้อเสนอกำรรับประกันภัยใหม่ (counter offer) แล้วแต่วันใด
จะเกิดขึ้นหลังสุด 
4.ก่อนลงลำยมือช่ือให้ท่ำนกรุะำตรวจสอบควำมถูกต้องของค ำตอบทุกข้ออีกครั้งหนึ่ง เพ่ือควำมสมบูระ์ของสัญญำประกันภัย 
  (ลงชื่อ) ................................................................                                                                          (ลงชื่อ) .................................................................. 

                   (...........................................................)                                                                             (................................................................) 
         พนักงานบริษัทประกันชีวิต                                                                      ผู้ขอเอาประกันภัย 
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