


 

  
  
       
       
  ส่วนท่ี 1  ค ำถำมเกี่ยวกับข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ขอเอำประกนัภยัและรำยละเอียดกำรขอเอำประกนัภัย 
  1. ช่ือและนามสกุลของผู้ขอเอาประกันภัย...............................................................................ช่ือและนามสกุลเดิม............................................................... 
      เพศ     �  ชาย �  หญิง           สัญชาติ.............................................................................................................................. 
      สถานภาพ    �  โสด �  สมรส        �  หม้าย       �  หย่า 
      อายุ...................................ปี   เกิดวันที่...................เดือน....................................................พ.ศ. ............................. 
      เอกสารที่ใช้แสดง      �  บตัรประจ าตัวประชาชน            �  ทะเบียนบ้าน  �  อื่นๆ.......................................................................................... 
      เลขประจ าตัวประชาชนหรือเลขหนงัสือเดินทางในกรณีที่เปน็คนต่างด้าว.............................................................วันบัตรหมดอายุ................................. 
      ช่ือภรรยา/สามี................................................................................... 
  2. ที่อยู่และที่ท างาน 
      ก. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่.................หมู่บ้าน/อาคาร....................................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.................................ถนน................................ 
           แขวง/ต าบล.........................................เขต/อ าเภอ...........................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์................................ 
           โทรศัพท์บ้าน...............................................โทรศัพท์มือถือ....................................................อีเมล์............................................................................ 
      ข. สถานที่ท างาน....................................................................อาคาร......................................เลขที่...............หมู่ที่.........ตรอก/ซอย................................. 
            ถนน.......................................แขวง/ต าบล............................................เขต/อ าเภอ...............................................จังหวัด........................................... 
           รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท์.....................................................  
      ค. ที่อยู่ปัจจุบนัเลขที่........................หมู่บ้าน/อาคาร....................................หมู่ที่..........ตรอก/ซอย..........................................ถนน................................ 
           แขวง/ต าบล.............................................เขต/อ าเภอ.......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์........................................... 
          โทรศัพท์บ้าน.......................................................โทรศัพท์มอืถือ......................................................อีเมล์................................................................... 
      ง. สถานที่สะดวกในการติดตอ่ �  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน �  สถานที่ท างาน       �  ที่อยู่ปัจจุบัน 

  3.  อาชีพประจ า........................................................ต าแหน่ง........................................................ลักษณะงานทีท่ า............................................................. 
      ลักษณะธุรกิจ.............................................................................................................รายได้ต่อปี...............................................................................บาท 
      อาชีพอ่ืนๆ(ถ้าม)ี.................................................ต าแหน่ง..........................................ลักษณะงานที่ท า............................................................................. 
      ลักษณะธุรกิจ..............................................................................................................รายได้ต่อปี..............................................................................บาท 
      ท่านใช้รถจักรยานยนต์ในการท างานหรือไม่        �  ไม่ใช ้      �  ใช้  
  4. แบบประกันภัย..................................................................   ชนิด      �  มีเงินปันผล          �  ไม่มีเงินปนัผล 

ถ้ามีเงินปันผล/เงินคืนตามสัญญาเลือก �  ขอรับเปน็เงนิสด / เช็ค    �  น าไปช าระเบี้ยประกันภัย     �  คงไว้กับบรษิัทเพื่อการสะสม 
(หากไม่เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้น บริษัทจะ...................................................................กรณีที่ขอรับเป็นเงนิสดและประสงคจ์ะให้โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารอัตโนมัติ กรุณากรอกข้อความตามแบบฟอร์มที่แนบ) 
ระยะเวลาเอาประกันภัย.........................................................ปี   ระยะเวลาช าระเบี้ยประกันภัย....................................................ปี 
งวดการช าระเบี้ยประกนัภัย   �  รายเดือน   �  ราย 3 เดือน  �  ราย 6 เดือน   �  รายปี  �  ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว 

     จ านวนเงินเอาประกนัภัย..................................................บาท    เบี้ยประกนัชีวิต.....................................................................บาท 

  
  

  
  
ใบค ำขอเอำประกันชีวิตประเภทสำมัญอำยุตั้งแต่ 15 ปขีึ้นไป  (ชนดิมีค ำถำมสุขภำพอย่ำงส้ัน) 
                 �    แบบไม่ตรวจสุขภาพ             �    แบบตรวจสุขภาพ 

 
 

ค ำเตือนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย  
ผู้ขอเอาประกันชีวิตต้องตอบค าถามตามความเป็นจริงทุกข้อ การปกปิดข้อเทจ็จริงใดๆอาจจะเป็นเหตใุห้บริษัทผู้รับประกันชีวิตปฏิเสธไม่จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 

ชื่อตัวแทน/นายหน้า.................................................. 
ใบอนุญาตเลขที่......................................................... 
รหัสตัวแทน............................................................... 
ชื่อหน่วย.............................รหัสหน่วย...................... 
สาขา.......................................................................... 
ใบค าขอเอาประกันชีวิตเลขที่.................................... 
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่......................................... 



    
  สัญญาเพิ่มเติม..........................................จ านวนเงินเอาประกันภัย........................................บาท    เบี้ยประกนัภัย...................................................บาท 
  สัญญาเพิ่มเติม..........................................จ านวนเงินเอาประกันภัย.........................................บาท    เบี้ยประกันภัย..................................................บาท 
  สัญญาเพิ่มเติม..........................................จ านวนเงินเอาประกันภัย.........................................บาท    เบี้ยประกันภัย..................................................บาท 
  เบี้ยประกันภัยรวม.......................................................................................................บาท  
  จ านวนเงินที่ช าระพร้อมใบค าขอนนี้........................................บาท  ช าระเป็น  �  เงินสด   �  โอนเข้าบัญชีบรษิัทเลขที่............................................. 
  ช่ือบัญชี.................................................................................ธนาคาร...............................................................สาขา........................................................... 
  อื่นๆ......................................................................................ใบรับเงินชั่วคราว/เอกสารการรับเงินเลขที่............................................................................. 
  ค ำเตือน   หำกมีกำรช ำระเงินส ำหรับเบี้ยประกันภัยงวดแรก ผู้ขอเอำประกันภัยต้องได้รับใบรับเงนิชั่วครำว/เอกสำรกำรรับเงินตำมเลขที่ ที่ระบขุ้ำงต้น 
  ช่ือและนามสกุลของผู้ช าระเบี้ยประกันภัย..........................................................อายุ..............ปี  อาชีพ...............................ความสัมพันธ์........................... 
 5. ผู้รับประโยชน์ (ถ้ามิได้ระบุส่วนแบ่งของผู้รบัประโยชน์ ให้ถือว่าแบ่งเท่าๆกัน) 

ชื่อและนามสกุลผู้รับประโยชน ์ อายุ ความสัมพันธ์ 
เลขประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/

เอกสารที่หน่วยงานของรัฐออกให้ 
ที่อยู่ ร้อยละของผลประโยชน์ 

      
      

  6.ท่านมีหรือเคยมีประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพหรือประกันอบุัติเหตุ หรือก าลังขอเอาประกันภัยดังกล่าวไว้กับบริษัทนี้หรือบริษทัอื่นหรือไม ่
               � ไม่มี     �  มี    ดังนี ้

บริษัท 
จ านวนเงินเอาประกันภัย (บาท) 

เงินชดเชยรายวัน ขณะนี้สัญญามีผลบังคับหรือไม่ 
ชีวิต โรคร้ายแรง อุบัติเหตุ 

      
      

  7. ท่านเคยถูกปฏิเสธ เลื่อนการรบัประกันภัย เพิ่มอัตราเบี้ยประกนัภัย เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ส าหรบัการขอเอาประกันภัยหรือการ 
      ขอกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือการขอต่ออายุของกรมธรรม์ จากบริษทันี้หรือบรษิัทอืน่หรือไม่     �  ไม่เคย    �  เคย   ถ้าเคยโปรดระบุรายละเอียด 

บริษัท สาเหต ุ เมื่อใด 
   

   

  8. ท่านเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการค้ายาเสพติดหรือเคยต้องโทษเกีย่วกับคดียาเสพติดหรือไม่    �  ไม่เคย     �  เคย    
  9. ท่านเสพหรือเคยเสพยาเสพติด หรือสารเสพติด หรือไม ่ � ไม่เสพ/ไม่เคย � เสพ/เคยเสพ   โปรดระบุชนิด.................................ปริมาณ................ 
  ความถี่............................ครั้ง/สัปดาห์   เสพมานาน...........................ปี              � เลิกเสพ เมื่อ....................................................................................... 
  10. ท่านดื่มหรอืเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจ าหรือไม่                    � ไม่ดื่ม/ไม่เคย    �  ดื่ม/เคยดื่ม   โปรดระบุชนดิ..............................    
   ปริมาณ.....................ขวด/ครั้ง    ความถี่............................ครั้ง/สัปดาห์   ดื่มมานาน..........................ปี  �  เลิกดื่ม เมื่อ...................................................     
  11. ท่านสูบหรือเคยสูบ บุหรี่ หรือยาสูบชนิดอื่นหรือไม ่    �  ไม่สูบ/ไม่เคย   �  สูบ/เคยสูบ    
  โปรดระบปุริมาณ............................มวน/วัน สูบมานาน.............................ปี     �  เลิกสูบ เมื่อ........................................................................................       
  12. ส่วนสงู ...................ซ.ม.     น้ าหนัก ..................ก.ก.  ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาน้ าหนักตัวของท่านเปลี่ยนแปลงหรือไม่  
 �  ไม่เปลี่ยน  �  เปลี่ยน      โปรดระบุน้ าหนัก � เพิ่มขึ้น............ก.ก.  �  ลดลง.................ก.ก. สาเหตุที่น้ าหนักเปลี่ยนแปลง............................... 
   ส่วนท่ี 2  ค ำถำมเกี่ยวกับสุขภำพของบุคคลในครอบครัวของผูข้อเอำประกันภัย 
   13.บุคคลในครอบครัว (บดิา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดาและ/หรือมารดา) ของท่าน เคยไดร้ับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นหรือเคยเป็นโรคหัวใจ  
โรคหลอดเลือดสมอง  โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคไต โรคความดันโลหิตสูง การพยายามฆ่าตัวตายหรืออาการป่วยทางจติ โรคเลือด หรือโรคไวรัสตบั
อักเสบ โรคเอดส์ (HIV) โรคมัลตเิพิลสเคลอโรซิส โรคอัลไซเมอร์ หรือโรคพาร์กินสัน หรือไม่   

    � ไม่เป็น     � เป็น  ถ้าเปน็โปรดระบุรายละเอียดเฉพาะ ช่ือโรค ทีบุ่คคลในครอบครัวท่านเป็นหรือเคยเปน็.............................................................. 
   
 
 
 



 

 

 
ส่วนท่ี 3  ค ำถำมเกี่ยวกับประวตัิกำรเจ็บป่วยหรือกำรรกัษำโรคของผู้ขอเอำประกนัภัย 
  14. ท่านมีสุขภาพทางร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ดีไม่มีอวัยวะส่วนใดของร่างกายพิการและ/หรือทุพพลภาพ หรือไม่ป่วยเป็นโรคเอดส์ หรือ ภูมิคุ้มกัน   
   บกพร่อง หรือไม่เป็นโรคร้ายแรงใดๆ 

�  ใช่        �  ไม่ใช ่ (โปรดระบุรายละเอียด)  ................................................................................................................................................... 
  15. ในระหว่าง 3 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยให้แพทยต์รวจหรือเข้าสถานพยาบาลท าการรักษาตัว ตรวจโลหิต ความดันโลหิต ปัสสาวะ เอกซเรย์ ตรวจหัวใจ หรือ   
   ตรวจอย่างอื่นหรือไม่......................................ถ้าเคยโปรดแจ้งรายละเอียด   

  16. ส าหรับผู้ขอเอาประกนัภัย (กรณีต้องการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ส่วนท่ี 4 กำรรับรองสถำนะเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิบัติกำรตำมควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทยกับรัฐบำลแห่งประเทศ                   
สหรัฐอเมริกำเพื่อควำมร่วมมือในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติตำมกำรภำษีอำกรระหว่ำงประเทศ (กฎหมำย FATCA) ของผู้ขอเอำประกันภัย  
 1. กำรรับรองสถำนะ 

ก.ท่านมีสัญชาติ ประเทศทีเ่กิด ที่เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐ 
อเมริกาหรือไม ่

 ไม่ม ี   มี   โปรดระบ ุ  
        ถือสัญชาติอเมริกัน               
        เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา   
        ถือสัญชาติอเมริกันและเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ข. ท่านเป็นหรอืเคยเปน็ผู้ถือบัตรประจ าตัวผู้มีถิน่ที่อยู่ถาวรอย่างถกูกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมรกิา (Green card) หรือไม ่
 ไม่เป็น                
 เป็น                     
 เคยเป็นและส้ินผลบังคับ   
      กรณีเป็นหรือเคยเป็น  
      โปรดระบเุลขที่.............................................................  วันบัตรหมดอายุ ……………….................................................. 
ค. ท่านมีหน้าที่เสียภาษีให้แก่กรมสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่            ไม่มี         มี 
ง. ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถปุระสงคใ์นการเก็บภาษีอากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาใช่หรอืไม่ (เช่น มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน
ในปปีฏทิินทีผ่่านมา) 

 ไม่มี         มี 

  
 2. ค ำรับรอง 
        (1) ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทประกันชีวิต (“บริษัท”) มีข้อผูกพันหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA  
        (2) ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทจ าเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ของข้าพเจ้า ที่บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยต่อหน่วยง านภาครัฐใน 
ประเทศหรือต่างประเทศเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA 
        (3) ข้าพเจ้าจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่บริษัทร้องขอเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA เป็นหนังสือภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
         (4) ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัททราบกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือข้อมูลใด ๆ ที่ข้าพเจ้าเคยแจ้งไว้กับบริษัทไว้ก่อนหน้านี้ หากสถานะหรือข้อมูล
ที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือข้อมูล  
        (5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่เปิดเผยข้อมูลตาม (3) และ (4) ข้าพเจ้าให้สิทธิกับบริษัทในการรายงานข้อมูลของข้าพเจ้าไปยังหน่วยงานภาครัฐในประเทศ
หรือต่างประเทศเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA                     
 

ช่ือสถานพยาบาล ช่ือแพทย์ โรค ผลการตรวจ / รักษา วันเดือนปีที่รักษา 
     
     



 
ส่วนท่ี 5 ข้อควำมยืนยันถ้อยแถลงหรือค ำตอบในใบค ำขอเอำประกนัชีวิตของผู้ขอเอำประกันภัยและกำรให้ควำมยินยอม 
1. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าค าตอบทุกข้อในใบค าขอเอาประกันชีวิตนี้  รวมถึงถ้อยแถลงที่ได้ตอบกับแพทย์ผู้ตรวจสุขภาพเป็นความจริงทุกประการ  ซ่ึง

ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า หากข้าพเจ้าไม่แถลงข้อความจริง บริษัทอาจจะปฏิเสธการรับประกันภัยและปฏิเสธการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย 
2. ข้าพเจ้า และ/หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ยินยอมให้แพทย์ หรือบริษัทประกันภัย  หรือสถานพยาบาล หรือบุคคลอื่นใด ซ่ึงมีข้อมูลสุขภาพ ความ

พิการ พฤติกรรมทางเพศ ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลพันธุกรรม เช้ือชาติ ของข้าพเจ้า และ/หรือผู้เยาว์  ที่ผ่านมา หรือจะมีขึ้นต่อไปในอนาคต สามารถ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ให้แก่บริษัทหรือผู้แทนของบริษัท  เพื่อการขอเอาประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย หรือ การจ่ายเงินตามกรมธรรม์
ประกันภัยได้   

3. ข้าพเจ้า และ/หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ พฤติกรรมทางเพศ ข้อมูลชีวภาพ 
ข้อมูลพันธุกรรม เช้ือชาติ ของข้าพเจ้า และ/หรือผู้เยาว์ ต่อบริษัทประกันภัยอื่น บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ บริษัทประกันภัยต่อหน่วยงานที่มี
อ านาจตามกฎหมาย สถานพยาบาล แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต  เพื่อการขอเอาประกันภัย การ
พิจารณารับประกันภัย  หรือการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย  

4. ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า หากข้าพเจ้าเพิกถอนความยินยอมตามข้อ 2. หรือข้อ 3. ที่ให้ไว้กับบริษัท จะมีผลกระทบต่อการพิจารณารับประกันภัย  การ
จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือการให้บริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัย อันจะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
ในกรมธรรม์ประกันภัย ซ่ึงจะมีผลท าให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย  

5. ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลที่ อ่อนไหวของข้าพเจ้า เพื่อการขอเอา
ประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย การจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่ปรากฏใน 
[https://www.mbklife.co.th/privacy-policy-customer]  รวมทั้งรับทราบว่า บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าแก่ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย
ตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตและกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รายละเอียดการเก็บรวบรวม 
ใช้และเปิดเผยของส านักงาน คปภ. ปรากฏตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของส านักงาน คปภ. ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.oic.or.th 

6. เมื่อข้าพเจ้าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกจากของข้าพเจ้าให้แก่บริษัทเพื่อการขอเอาประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย ห รือ
การจ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย 
(1) ข้าพเจ้ารับรองและรับประกันว่าได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ข้าพเจ้าให้แก่บริษัทและ

จะแจ้งบริษัท หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ได้ให้ไว้ (หากมี) 
(2) ข้าพเจ้ารับรองและรับประกันว่า ข้าพเจ้าได้รับความยินยอมหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นส าหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/

หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นนั้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ  
(3) ข้ าพ เ จ้ า รั บ รองและรับประกัน ว่ า  ข้ าพ เ จ้ า ได้ แจ้ งนโยบายคุ้ มครองข้ อมู ล ส่วนบุ คคลของบริษั ทแก่บุ คคลอื่ นนั้ นแล้ ว 

[https://www.mbklife.co.th/privacy-policy-customer ซ่ึงมีการแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วน
บุคคลต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  (ส านักงาน คปภ.) เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลและ
ส่งเสริมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตและกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ซ่ึงส านักงาน คปภ. จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ส านักงาน คปภ. ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.oic.or.th]  

(4) ข้าพเจ้ารับรองและรับประกันว่าบริษัทและส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสามารถเก็บรวบรวม ใช้ 
เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นนั้นตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทและ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว  รวมถึงวัตถุประสงค์
ทั้งหมดที่ก าหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ และที่เกี่ยวข้องกับการเอาประกันภัย 

 

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

                                                                                                                                    (................................................................................) 
                                                                                                                                                                     ผู้ขอเอาประกนัภัย  

 
  
 
    
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



ผู้ขอเอำประกนัภัยประสงค์จะใช้สิทธิขอยกเว้นภำษีเงินไดต้ำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีอำกรหรือไม่        � ไม่มีความประสงค ์  � มีความประสงค์ 
และยินยอมใหบ้ริษทัประกันชีวิตส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรมสรรพากรก าหนด และหาก
ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นชาวต่างชาติ (Non-Thai Residence) ซ่ึงเป็นผู้มีหน้าทีต่้องเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร โปรดระบุเลขประจ าตัวผู้
เสียภาษีที่ได้รับจากกรมสรรพากร เลขที่.............................................................................................. 
 
ค ำเตือน 
1. หากท่านยกเลิกกรมธรรมป์ระกันภัยก่อนครบก าหนดสัญญา ผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจะเป็นไปตามตารางมูลค่าเงินเวนคนืในกรมธรรม์

ประกันภัย (ถ้ามี)  ซ่ึงอาจน้อยกว่าจ านวนเงินเอาประกนัภัยที่ก าหนดไว้ 
2. ก่อนลงลายมือช่ือใหท้่านกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบทุกข้ออีกครัง้หนึง่ เพื่อความสมบรูณ์ของสัญญาประกันภัย 
3. หากท่านประสงคจ์ะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ด้วยเหตผุลใดก็ตาม ท่านสามารถส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัยมายังบรษิัทภายในระยะเวลา 15

วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากทางบรษิัท เว้นแต่บริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เอา
ประกันภัยไม่ต้องส่งคนืกรมธรรม์ประกันภัย และบรษิัทจะคืนเบี้ยประกันภัยทีเ่หลือหลงัจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงและคา่ใช้จ่ายของ
บริษทัฉบบัละ 500 บาท เว้นแต่เป็นการเสนอขายกรมธรรม์ประกนัภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจ านวน
โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้สิ้น การคืนค่าเบี้ยประกันภัยบรษิัทจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันทีบ่ริษทัได้รบัการขอใช้สิทธิ
ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ท่านได้ใช้สิทธเิรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ท่านไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย   

 

ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงตามข้อความในเอกสารฉบับนี้แล้ว รวมทัง้รับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทั และส านักงาน 

คปภ. แล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้ด้านล่างนี้ 

 

เขียนที่ ..........................................................................................................วันที่..........................เดือน.........................................พ.ศ. ......................... 
 

 

          ลงช่ือ…………………………………………..                    ลงช่ือ……….…………………………………….. 
                (……………………………………………)                                          (……………………………………………) 
             พยาน/ตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกันชีวิต                                ผู้ขอเอาประกันภัย 

 
 
 
                                  ลงช่ือ…….……………………………………….. 
                                           (……………………………………………) 
                                                      ผู้ให้ความยินยอมในฐานะ   

                                     �    บิดา/มารดา                         
                             �    ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ขอเอาประกันภัย 
                                                    (กรณีผู้ขอเอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






