


 
 

  
   
     
   
  
  
 
 
 
  
 

ใบค ำขอเอำประกันชีวิตประเภทสำมัญ 
แบบไม่ตรวจสุขภำพ  ชนิดรบัรองกำรออกกรมธรรม์  (Guaranteed  Issued  Policy) 
ชื่อ-นามสกุล  ผู้ขอเอาประกันภัย.......................................................................................เพศ  �  ชาย   �  หญิง  สว่นสูง   ���  ซ.ม. น ้าหนัก   ��� ก.ก. 
วัน/เดือน/ปีเกิด.................................อายุ  ................ปี  สถานภาพ      �  โสด  �  สมรส  �  หมา้ย  �  หย่า   สัญชาติ........................................................................ 
เอกสารที่ใช้แสดง �  บัตรประจ าตัวประชาชน   �  ส าเนาทะเบียนบ้าน   �  อ่ืนๆ.................................................................................................................................. 
เลขประจ าตัวประชาชนหรือเลขหนังสอืเดินทางในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว................................................................................วันบัตรหมดอายุ............................................... 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  บ้านเลขที่....................หมู่บ้าน/อาคาร .............................................................หมู่ที.่............... ซอย..................................ถนน........ ........................... 
ต าบล/แขวง.....................................................อ าเภอ/เขต............................................จงัหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์................................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่...................................หมู่บ้าน/อาคาร .............................................................หมู่ที.่.............. ซอย...................................ถนน................................... 
ต าบล/แขวง.....................................................อ าเภอ/เขต............................................จงัหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์................................................ 
สถานที่ท างาน.....................................................................................................โทรศัพท์บ้าน...................................................โทรศัพท์มือถือ.............................................. 
สถานที่สะดวกในการติดต่อ   �  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน    �   ที่อยู่ปัจจุบัน   �    อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................................................................................................        
อาชีพ...............................................................................................ลักษณะงานที่ท้า......................................................................................................................................... 

รายละเอียดการขอเอาประกันภัย   �   มี   �   ไม่มีเงินปันผล 
ระยะเวลา (ปี) จ้านวนเงินเอาประกันภัย 

 หรือผลประโยชน์  คุ้มครอง ช้าระเบี ย 
แบบประกันภัย...................................................................................................................... 
สัญญาเพิ่มเติม....................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

..................... 

..................... 

..................... 

................... 

................... 

................... 

............................................................... 
………………………….…………….. 
…………………………...……………. 

งวดการช้าระเบี ย  �  รายปี  �  ราย 6 เดือน  �  ราย 3 เดือน  �  รายเดือน  �  ช้าระครั งเดียว 
จ้านวนเงินที่ช้าระพร้อมใบค้าขอนี ........................................บาท  ใบรับเงินชั่วคราวเลขที่................ ................ช้าระเปน็ �   เงินสด  � อ่ืนๆ...........................................   
ค ำเตือน   หำกมีกำรช ำระเงินส ำหรับเบี้ยประกันภัยงวดแรก ผู้ขอเอำประกันภัยต้องได้รับใบรับเงินช่ัวครำว/เอกสำรกำรรับเงินตำมเลขที่ ที่ระบุข้ำงต้น 
ผู้รับประโยชน์  (ถ้ามิได้ระบุส่วนแบ่งของผู้รับประโยชน์   ให้ถือว่าแบ่งเท่าๆกนั) 

ชื่อและนามสกุลผู้รับประโยชน ์ อายุ ความสัมพันธ์ เลขประจ้าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/
เอกสารที่หน่วยงานของรัฐออกให้ 

ที่อยู่ ร้อยละของ
ผลประโยชน์ 

1)………………………................ 
2)………………………………… 
3)………………………………… 
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........................... 
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……………………………...……............ 
…………………………………............... 

……………….………… 
………………….……… 
…………………….…… 

………..………… 
………….………. 
…….…................. 

  
กำรรับรองสถำนะเพ่ือปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิบัติกำรตำมควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทยกับรั ฐบำลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกำเพ่ือควำม
ร่วมมือในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติตำมกำรภำษีอำกรระหว่ำงประเทศ (กฎหมำย FATCA) ของผู้ขอเอำประกันภัย  
1. กำรรับรองสถำนะ  

ก.ท่านมีสัญชาติ ประเทศที่เกิด ที่เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือไม่ 

 ไม่มี   มี   โปรดระบ ุ  
        ถือสัญชาติอเมริกัน               
        เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา   
        ถือสัญชาติอเมริกันและเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
 

ค ำเตือนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภยั  
ผู้ขอเอำประกันชีวิตต้องตอบค ำถำมตำมควำมเป็นจริงทุกขอ้ กำรปกปิดขอ้เท็จจริงใดๆอำจจะเป็นเหตุให้บรษิัทผู้รับประกัน
ชีวิตปฏิเสธไม่จ่ำยเงินค่ำสินไหมทดแทนตำมสัญญำประกันชีวติตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ 865 
 

วันท่ีรับ......................................................................... 
ชื่อตัวแทน/นายหน้า.................................................... 
เลขท่ีชื่อตัวแทน/นายหน้า.......................................... 
ชื่อผู้แนะน า.................................................................. 
เลขประจ าตัว............................................................... 
สังกัด............................................................................ 
ใบค าขอเอาประกันชีวิตเลขท่ี....................................  
 



 

 
ข. ท่านเป็นหรือเคยเป็นผู้ถือบัตรประจ าตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา (Green card) หรือไม่ 
 ไม่เป็น                
 เป็น                     
 เคยเป็นและสิ้นผลบงัคับ   
      กรณีเป็นหรือเคยเป็น  
      โปรดระบุเลขที.่............................................................  วันบัตรหมดอายุ ……………….................................................. 
ค. ท่านมีหน้าที่เสียภาษีให้แก่กรมสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่            ไม่มี         มี 
ง. ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่ (เช่น มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วันในปีปฏิทินที่ผ่านมา) 

 ไม่มี         มี 

2.   ค ำรับรอง 
        (1) ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทประกันชีวิต (“บริษัท”) มีข้อผูกพันหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA  
        (2) ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทจ าเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ของข้าพเจ้า ที่บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยต่อหน่วยง านภาครัฐใน ประเทศหรือ
ต่างประเทศเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA 
        (3) ข้าพเจ้าจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่บริษัทร้องขอเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA เป็นหนังสือภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
        (4) ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัททราบกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือข้อมูลใด ๆ ที่ข้าพเจ้าเคยแจ้งไว้กับบริษัทไว้ก่อนหน้านี้  หากสถานะห รือข้อมูลที่       
เปลี่ยนแปลงนั้นมีความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือข้อมูล  
        (5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่เปิดเผยข้อมูลตาม (3) และ (4) ข้าพเจ้าให้สิทธิกับบริษัทในการรายงานข้อมูลของข้าพเจ้าไปยังหน่วยงานภาครัฐในประเทศหรือต่างประเทศ
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA 
 
ข้อควำมยืนยันถ้อยแถลงหรือค ำตอบในใบค ำขอเอำประกันชีวิตของผู้ขอเอำประกันภัยและกำรให้ควำมยินยอม  
1. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าค าตอบทุกข้อในใบค าขอเอาประกันชีวิตนี้ รวมถึงถ้อยแถลงที่ได้ตอบกับแพทย์ผู้ตรวจสุขภาพเป็นความจริงทุกประการ ซึ่งข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า หาก

ข้าพเจ้าไม่แถลงข้อความจริง บริษัทอาจจะปฏิเสธการรับประกันภัยและปฏิเสธการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย 
2. ข้าพเจ้า และ/หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ยินยอมให้แพทย์ หรือบริษัทประกันภัย หรือสถานพยาบาล หรือบุคคลอ่ืนใด ซึ่งมีข้อมูลสุขภาพ ความพิการ พฤติกรรมทาง

เพศ ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลพันธุกรรม เชื้อชาติ ของข้าพเจ้า และ/หรือผู้เยาว์  ที่ผ่านมา หรือจะมีขึ้นต่อไปในอนาคต สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ให้แก่บริษัทหรือ
ผู้แทนของบริษัท เพื่อการขอเอาประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย หรือ การจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยได้   

3. ข้าพเจ้า และ/หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ พฤติกรรมทางเพศ ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลพันธุกรรม 
เชื้อชาติ ของข้าพเจ้า และ/หรือผู้เยาว์ ต่อบริษัทประกันภัยอ่ืน บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ บริษัทประกันภัยต่อหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย สถานพยาบาล 
แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต  เพ่ือการขอเอาประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย  หรือการจ่ายเงินตามกรมธรรม์
ประกันภัย  

4. ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า หากข้าพเจ้าเพิกถอนความยินยอมตามข้อ 2. หรือข้อ 3. ที่ให้ไว้กับบริษัท จะมีผลกระทบต่อการพิจารณารับประกันภัย  การจ่ายเงินตามกรมธรรม์
ประกันภัย หรือการให้บริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัย อันจะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งจะมีผลท าให้
ข้าพเจ้าไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย  

5. ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลที่อ่อนไหวของข้าพเจ้า เพื่อการขอเอาประกันภัย การพิจารณารับ
ประกันภัย การจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่ปรากฏใน [https://www.mbklife.co.th/privacy-policy-customer]  
รวมทั้งรับทราบว่า บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าแก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) เพ่ือ
ประโยชน์ในการก ากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตและกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย รายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยของส านักงาน  คปภ. ปรากฏตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของส านักงาน คปภ. ตามที่ปรากฏบน
เว็บไซต์ www.oic.or.th 

6. เมื่อข้าพเจ้าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนใดนอกจากของข้าพเจ้าให้แก่บริษัทเพ่ือการขอเอาประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย หรือการจ่ายเงินตาม
กรมธรรม์ประกันภัย 
(1) ข้าพเจ้ารับรองและรับประกันว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนที่ข้าพเจ้าให้แก่บริษัทและจะแจ้งบริษัท หากมี

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนที่ได้ให้ไว้ (หากมี) 
(2)  ข้าพเจ้ารับรองและรับประกันว่า ข้าพเจ้าได้รับความยินยอมหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอ่ืนส าหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูล

ส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนนั้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ 
(3) ข้าพเจ้ารับรองและรับประกันว่า ข้าพเจ้าได้แจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแก่บุคคลอ่ืนนั้นแล้ว [https://www.mbklife.co.th/privacy-policy-

customer ซึ่งมีการแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตและกฎหมายว่าด้ วย
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งส านักงาน คปภ. จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืน
ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของส านักงาน คปภ. ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.oic.or.th] 



(4) ข้าพเจ้ารับรองและรับประกันว่าบริษัทและส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน

ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนนั้นตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทและส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว  รวมถึงวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่ก าหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ และที่เกี่ยวข้องกับการเอา

ประกันภัย 

 

                                                                                          (ลงชื่อ)............................................................................... 

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

 

 

 

 

 

ผู้ขอเอำประกันภัยประสงค์จะใช้สิทธิขอยกเว้นภำษีเงินได้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีอำกรหรือไม่     � ไม่มีความประสงค์   � มีความประสงค์ และยินยอมให้บริษัทประกัน

ชีวิตส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรมสรรพากรก าหนด และหากผู้ขอเอาประกันภัยเป็นชาวต่างชาติ (Non-Thai 

Residence) ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร โปรดระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีที่ได้รับจากกรมสรรพากร  

เลขที่............................................................................. ................. 

 

ค ำเตือน 
1. หากท่านยกเลิกกรมธรรมป์ระกันภัยกอ่นครบก าหนดสัญญา ผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจะเป็นไปตามตารางมูลค่าเงินเวนคืนในกรมธรรม์ประกันภัย (ถา้มี)  ซึ่งอาจ

น้อยกว่าจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ก าหนดไว้ 
2. ก่อนลงลายมือชื่อให้ท่านกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบทุกข้ออีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย 
3. หากท่านประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ท่านสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบริษัทภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ

กรมธรรม์ประกันภัยจากทางบริษัท เว้นแต่บริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัย และ
บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงและค่าใชจ้่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท เว้นแต่เป็นการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจ านวนโดยไม่หักค่าใชจ้่ายใด ๆ ทั้งสิ้น การคืนค่าเบีย้ประกันภัยบริษัทจะด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับการขอใช้สิทธิยกเลกิกรมธรรม์ประกันภัย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ท่านได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ท่านไม่มี
สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย   

 
           ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงตามข้อความในเอกสารฉบับนี้แล้ว รวมทั้งรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และส านักงาน คปภ. แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้

ด้านล่างนี้ 

 

เขียนท่ี ......................................................................................................................................วันที่..........................เดือน.........................................พ.ศ. .................. ................... 
 
 
            ลงชื่อ…………………………………….……..                                ลงชื่อ……….……………………………….…….. 
                (……………………………………………)                                                                              (…………………………….……..……….…) 
             พยาน/ตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกันชีวิต                                                                ผู้ขอเอาประกันภัย 

 
 
                                                     ลงชือ่…….………………………………….….….. 
                                                            (…………….………………………….….…) 
                                                                               ผูใ้ห้ความยินยอมในฐานะ   

                                                 �    บิดา/มารดา                         
                                         �    ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ขอเอาประกันภัย 
                                                                       (กรณีผู้ขอเอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






