
กรมธรรม์ประกันภัยัเลขท่ี่�

ส่่วนที่่� 1 ข้อมูลของผูู้เ้อาประกนัภัยั

1. ชื่่�อ-นามส่กลุ  อายุุ ปีี วันั/เดือืน/ปีี เกิดิื / /  
 สถานภาพ   โสดื   สมรส   หม้ายุ   หยุ่า   เลขที่่�บัตัรปีระชาชน/หนังสอืเดืนิที่าง วันับััตรหมดือายุุ
 ท่ี่�อยุ่ปั่ีจจบุันั  โที่รศัพัท์ี่สำหรบััตดิืต่อ
 สถานท่ี่�ที่ำงาน  ที่่�อยุ่่ที่่�ที่ำงาน
 โที่รศัพัท์ี่ที่่�ที่ำงาน  Email  

2. อาชพ่ปัีจจุบันั
 ตำแหน่ง รายุได้ืต่อปีี บัาที่
 ลักิษณะงานที่่�ที่ำ
 ลกัิษณะธุรุกิิจ

ส่วันสง่ ซ.ม.  น้ำหนกัิ กิ.กิ.  ในรอบั 6 เดือืนที่่�ผ่่านมาน้ำหนกัิตวััของ
ท่ี่านเปีล่�ยุนแปีลงหรอืไม่  ไม่เปีล่�ยุน  เปีล่�ยุน
ถ้าเปีล่�ยุน  เพิ�มข้้น กิ.กิ.  ลดืลง กิ.กิ. 
สาเหตทุี่่�นำ้หนกัิเปีล่�ยุน

3. ท่ี่านมป่ีระกัินชว่ัติ หรอืปีระกินัสุขภาพ หรอืปีระกินัอบุัตัเิหต ุหรอืกิำลงัขอเอาปีระกินัภยัุดืงักิล่าวัไว้ักิบัับัรษัิที่น่ห้รอืบัรษิทัี่อื�นหรอืไม่    ไม่ม ่   ม ่ดืงัน่้

บริษัทัี่
จำนวนเงินเอาประกันภััย

เงินชื่ดเชื่ยรายวัน ส่ัญญา
ม่ผู้ลบังคัับหร่อไม่ชื่่วิต โรคัร้ายแรง อุบัติเหตุ

4. ท่ี่านเคยุถก่ิปีฏิเิสธุ เลื�อนกิารรบััปีระกินัภยัุ เพิ�มอตัราเบั่ยุ้ปีระกินัภยัุ เปีล่�ยุนแปีลงเงื�อนไขสำหรบัักิารขอเอาปีระกินัภยัุ หรอืกิารขอกิลบััคนืส่ส่ถานะเดืมิ 
 หรอืกิารขอต่ออายุขุองกิรมธุรรม์ จากิบัรษิทัี่น่ห้รอืบัรษิทัี่อื�นหรอืไม่      ไม่เคยุ     เคยุ  ถ้าเคยุโปีรดืระบุัรายุละเอยุ่ดื

บริษัทัี่ ส่าเหตุ เม่�อใด

5. ท่ี่านดืื�มหรอืเคยุดืื�มเครื�องดืื�มที่่�ม่แอลกิอฮอล์เป็ีนปีระจำหรอืไม่  ไม่ดืื�ม/ไม่เคยุ  ดืื�ม/เคยุดืื�ม                                                                  
 ถ้าดืื�ม/เคยุดืื�ม ระบัชุนดิื ปีรมิาณ ขวัดื/กิระป๋ีอง/ขวัดืต่อครัง้   ควัามถ่� ครัง้/สัปีดืาห์  ดืื�มมานาน ปีี    เลกิิดืื�มเมื�อ

6. ท่ี่านสบ่ัหรือเคยุสบ่ั บัหุร่� หรอืยุาส่บัชนดิือื�นหรอืไม่  ไม่สบ่ั/ไม่เคยุ  สบ่ั/เคยุสบ่ั               
 ถ้าสบ่ั/เคยุสบ่ั   โปีรดืระบัปุีรมิาณ มวัน/วััน   ส่บัมานาน ปีี     เลกิิสบ่ั เมื�อ

ส่่วนที่่� 2 ข้อมูลของผูู้ช้ื่ำระเบ่�ยประกนัภัยักรณีผูู้่้แที่นโดยชื่อบธรรม/ผูู้ใ้ช้ื่อำนาจปกคัรองของผูู้้เยาว์ซ่ึ่�งเป็นผูู้ข้อเอาประกนัภัยั  
 (เฉพาะกรมธรรม์ที่่�มสั่่ญญาเพิ�มเตมิคัุม้คัรองผูู้้ชื่ำระเบ่�ยประกันภัยัแนบอยู)่ 
7. ชื�อ-นามสกิลุ  อายุุ ปีี วันั/เดือืน/ปีี เกิดิื / /  ควัามสมัพนัธ์ุ
 สถานภาพ   โสดื   สมรส   หม้ายุ   หยุ่า   เลขที่่�บัตัรปีระชาชน/หนังสอืเดืนิที่าง วันับััตรหมดือายุุ
 ท่ี่�อยุ่ปั่ีจจบุันั  โที่รศัพัท์ี่สำหรบััตดิืต่อ
 สถานท่ี่�ที่ำงาน  ที่่�อยุ่่ที่่�ที่ำงาน
 โที่รศัพัท์ี่ที่่�ที่ำงาน  Email  

8. อาชพ่ปัีจจุบันั
 ตำแหน่ง รายุได้ืต่อปีี บัาที่
 ลักิษณะงานที่่�ที่ำ
 ลกัิษณะธุรุกิิจ

ส่วันสง่ ซ.ม.  น้ำหนกัิ กิ.กิ.  ในรอบั 6 เดือืนที่่�ผ่่านมาน้ำหนกัิตวััของ
ท่ี่านเปีล่�ยุนแปีลงหรอืไม่  ไม่เปีล่�ยุน  เปีล่�ยุน
ถ้าเปีล่�ยุน  เพิ�มข้้น กิ.กิ.  ลดืลง กิ.กิ. 
สาเหตทุี่่�นำ้หนกัิเปีล่�ยุน
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บริษัทัี่ ซัึ่มซึ่งุ ประกันชื่ว่ติ (ประเที่ศไที่ย) จำกดั (มหาชื่น) 2922/222-227 ชัน้ 15
อาคารชาญอสิสระที่าวัเวัอร์ 2 ถนนเพชรบัรุต่ดัืใหม่ แขวังบัางกิะปิี เขตห้วัยุขวัาง กิรุงเที่พฯ 10310
โที่ร. 0-2308-2245  โที่รสาร 0-2308-2269 ที่ะเบัยุ่นเลขที่่�/เลขปีระจำตวััผ่่เ้สยุ่ภาษอ่ากิร 0107556000124

คัำแนะนำ กรณ่ีต่ออายสุ่ำหรบัแบบประกนัที่่�ไม่ต้องตอบคัำถามส่ขุภัาพ ตอบข้อ 1-8 เท่ี่านั�น

หนังส่่อรับรองสุ่ขภัาพ  (HC)
ใชื่้เพ่�อขอ

 ต่ออายุุกิรมธุรรม์/กิลับัคืนส่่สถานะเดืิมของกิรมธุรรม์

 ต่ออายุุกิรมธุรรม์แบับัเปีล่�ยุนวัันเริ�มสัญญา

 ซื้อสัญญาเพิ�มเติม / เพิ�มควัามคุ้มครองสัญญาเพิ�มเติม

 เพิ�มจำานวันเงินเอาปีระกิันภัยุ

คัำเต่อน  ของส่ำนักงานคัณีะกรรมการกำกบัและส่่งเส่รมิการประกอบธุรกจิประกนัภัยั  ผ่่ข้อเอาปีระกินัชว่ัติ
ต้องตอบัคำถามตามควัามเป็ีนจรงิที่กุิข้อ กิารปีกิปิีดืข้อเที่จ็จรงิใดืๆ อาจจะเป็ีนเหตใุห้บัรษิทัี่ผ่่ร้บััปีระกินัชว่ัติ
ปีฏิิเสธุไม่จ่ายุเงนิค่าสนิไหมที่ดืแที่นตามสญัญาปีระกินัชว่ัติ ตามปีระมวัลกิฎหมายุแพ่งและพาณชิย์ุมาตรา 865 

ผู้เอาประกันภัยลงนาม...............................................................



9. ผ่่ช้ำระเบั่ยุ้ปีระกัินภยัุมป่ีระกัินชวิ่ัต หรอืปีระกินัสุขภาพ หรือปีระกัินอบุัตัเิหตุ หรอืกิำลังขอเอาปีระกัินภยัุดืงักิล่าวัไว้ักิบัับัริษทัี่น่ห้รอืบัริษทัี่อื�นหรอืไม่    ไม่ม ่   ม ่ดืงัน่้

บริษัทัี่
จำนวนเงินเอาประกันภััย

เงินชื่ดเชื่ยรายวัน ส่ัญญา
ม่ผู้ลบังคัับหร่อไม่ชื่่วิต โรคัร้ายแรง อุบัติเหตุ

10. ผ่่ช้ำระเบั่ยุ้ปีระกัินภยัุเคยุถก่ิปีฏิเิสธุ เลื�อนกิารรับัปีระกัินภยัุ เพิ�มอัตราเบ่ัยุ้ปีระกัินภยัุ เปีล่�ยุนแปีลงเงื�อนไขสำหรับักิารขอเอาปีระกัินภยัุ หรือกิารขอกิลับัคืนส่่สถานะเดิืม 
 หรอืกิารขอต่ออายุขุองกิรมธุรรม์ จากิบัรษิทัี่น่ห้รอืบัรษิทัี่อื�นหรอืไม่      ไม่เคยุ     เคยุ  ถ้าเคยุโปีรดืระบุัรายุละเอยุ่ดื

บริษัทัี่ ส่าเหตุ เม่�อใด

11. ผ่่ช้ำระเบั่ยุ้ปีระกินัภยัุดืื�มหรอืเคยุดืื�มเครื�องดืื�มที่่�ม่แอลกิอฮอล์เป็ีนปีระจำหรอืไม่  ไม่ดืื�ม/ไม่เคยุ    ดืื�ม/เคยุดืื�ม                                                                  
 ถ้าดืื�ม/เคยุดืื�ม ระบัชุนดิื ปีรมิาณ ขวัดื/กิระป๋ีอง/ขวัดืต่อครัง้   ควัามถ่� ครัง้/สัปีดืาห์  ดืื�มมานาน ปีี    เลกิิดืื�มเมื�อ

12. ผ่่ช้ำระเบั่ยุ้ปีระกินัภยัุสบ่ัหรอืเคยุส่บั บัหุร่� หรอืยุาส่บัชนดิือื�นหรอืไม่  ไม่สบ่ั/ไม่เคยุ  สบ่ั/เคยุสบ่ั               
 ถ้าสบ่ั/เคยุสบ่ั   โปีรดืระบัปุีรมิาณ มวัน/วััน   ส่บัมานาน ปีี     เลกิิสบ่ั เมื�อ
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ส่่วนที่่� 3 คัำถามเก่�ยวกบัประวตักิารเจ็บป่วยหรอ่การรักษัาโรคัของผูู้้ขอเอาประกนัภัยัและผูู้ช้ื่ำระเบ่�ยประกนัภัยั 

13. ท่ี่านเคยุได้ืรับักิารวันิจิฉัยัุ หรอืรบัักิารรกัิษา หรอืตัง้ข้อสงัเกิตจากิแพที่ย์ุว่ัาป่ีวัยุเป็ีนโรคตามรายุกิารท้ี่ายุคำถามน่ห้รอืไม่   ไม่เคยุ     เคยุ 
     หากิเคยุ ที่ำเครื�องหมายุในช่อง  และระบุัโรคและกิารรกัิษาตามรายุละเอยุ่ดืด้ืานล่าง (ตอบัได้ืมากิกิว่ัา 1 ข้อ)

โรคั
ผูู้้เอาประกนัภัยั ผูู้ช้ื่ำระเบ่�ยประกันภัยั

โรคั
ผูู้้เอาประกนัภัยั ผูู้ช้ื่ำระเบ่�ยประกันภัยั

ไม่เคัย เคัย ไม่เคัย เคัย ไม่เคัย เคัย ไม่เคัย เคัย
สายุตาพกิิาร โรคหยุุดืหายุใจขณะหลับั
โรคจอปีระสาที่ตา โรคควัามดัืนโลหติสง่
โรคต้อหิน โรคหัวัใจ
โรคหลอดืเลือดืในสมอง โรคเส้นเลือดืหัวัใจต่บั
โรคอัมพฤกิษ์/โรคอมัพาต โรคหลอดืเลือดื
โรคพาร์กินิสัน โรคแผ่ลในที่างเดิืนอาหาร
โรคควัามจำเสื�อม โรคตับัหรอืที่างเดิืนนำ้ด่ื
โรคชักิ โรคพิษสุราเรือ้รัง
โรคปีอดืหรือปีอดือกัิเสบั ด่ืซ่าน
โรควัณัโรค ม้ามโต
โรคจิตเวัช โรคตับัอ่อนอักิเสบั
โรคเอดืส์หรือภม่คิุม้กัินบักิพร่อง โรคไต
โรคระบับัปีระสาที่ โรคเก๊ิาท์ี่
โรคซม้เศัร้า โรคหนังแข็ง
โรคสมองและเยุื�อหุม้สมอง โรคเอสแอลอ่
โรคของต่อมหมวักิไต โรคเลือดื
โรคไขมันในเลือดืสง่ โรคเบัาหวัาน
โรคมัลติเพลิสเคลอโรซสิ โรคไที่รอยุด์ื
โรคโลหิตจาง โรคต่อมน้ำเหลอืงโต
โรคติดืเชือ้ไวัรัสโคโรนา 2019 เน้ืองอกิ ก้ิอน หรือถุงนำ้
โรคหอบัหืดื โรคมะเร็ง
โรคปีอดือุดืกิัน้เรือ้รงั พกิิารที่างร่างกิายุ
โรคถุงลมโป่ีงพอง ดืาวัน์ซินโดืรม

ส่ำหรับ โรคั
วนั/เดอ่น/ปี ที่่�ได้รบัการวนิจิฉยั/
การรกัษัา/ตั�งข้อส่งัเกตโดยแพที่ย์
(ให้ระบุัว่ัาเป็ีนกิารได้ืรบัักิารวิันจิฉัยัุ

หรอืกิารรกัิษาหรอืตัง้ข้อสงัเกิตโดืยุแพที่ย์ุ)

ผู้ลการวินจิฉัย/การรกัษัา/การ
ตั�งข้อสั่งเกตุโดยแพที่ย์และ

อาการปัจจบุนั

ส่ถานพยาบาลท่ี่�วนิจิฉยั/รักษัา
/ตั�งข้อส่งัเกตโดยแพที่ย์

(หากิระบุัชื�อแพที่ย์ุได้ืโปีรดืระบั)ุ

ผ่่เ้อาปีระกัินภยัุ

ผ่่ช้ำระเบั่ยุ้ปีระกินัภัยุ

ผู้เอาประกันภัยลงนาม.............................................................
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14. ท่ี่านเคยุมห่รือกิำลงัมอ่ากิารดืงัต่อไปีน่ห้รอืไม่   ไม่เคยุ/ไม่ม่   เคยุ/ม ่ 
  หากิเคยุม่ หรอื กิำลงัม่ กิรณุาที่ำเครื�องหมายุในช่อง  และระบัอุากิารและกิารรกัิษาตามรายุละเอยุ่ดืด้ืานล่าง (ตอบัได้ืมากิกิว่ัา 1 ข้อ)

อาการ
ผูู้เ้อาประกันภัยั ผูู้้ชื่ำระเบ่�ยประกนัภัยั

อาการ
ผูู้้เอาประกันภัยั ผูู้้ชื่ำระเบ่�ยประกนัภัยั

ไม่เคัย เคัย ไม่เคัย เคัย ไม่เคัย เคัย ไม่เคัย เคัย
กิารมองเห็นผ่ดิืปีกิติ ภาวัะกิารมโ่ปีรตน่ปีนในปัีสสาวัะ
กิล้ามเนือ้อ่อนแรง ท้ี่องเสยุ่เร้ือรงั
มพ่ฒันากิารช้า คลำพบัก้ิอนเน้ือ
ปีวัดืศัร่ษะรุนแรงเรือ้รงั ท้ี่องมาน
โรคผิ่วัหนงัเรือ้รงั ตวััเหลอืง ตาเหลอืง
ไอเรือ้รัง กิารได้ืยิุนผ่ดิืปีกิติ
ไอเป็ีนเลือดื กิารพด่ืผิ่ดืปีกิติ
เหนื�อยุง่ายุผ่ดิืปีกิติ ท้ี่องผ่ก่ิเรือ้รัง
เจ็บัหรอืแน่นหน้าอกิ ภาวัะหัวัใจเต้นผ่ดิืปีกิติ
ใจสั�น เฉพาะส่ตร่
จำ้เลอืดื กิำลังตัง้ครรภ์………เดืือน
อาเจยุ่นหรือถ่ายุเป็ีนเลอืดื โรคแที่รกิซ้อนในกิารตัง้ครรภ์และคลอดืบุัตร
มเ่ลือดืปีนในปัีสสาวัะ เลือดืออกิผิ่ดืปีกิติที่างช่องคลอดื

ส่ำหรับ อาการ วนั/เดอ่น/ปี ท่ี่�เริ�มม่อาการ อาการปัจจุบัน

ผ่่เ้อาปีระกัินภยัุ

ผ่่ช้ำระเบั่ยุ้ปีระกินัภยัุ

15. ปีระวัติัสขุภาพในช่วังเวัลาที่่�ผ่่านมา
ผูู้้เอาประกันภัยั ผูู้ช้ื่ำระเบ่�ยประกนัภัยั

ไม่เคัย เคัย ไม่เคัย เคัย
ภายุในระยุะเวัลา 5 ปีีที่่�ผ่่านมา ท่ี่านเคยุบัาดืเจ็บั หรอืเจบ็ัป่ีวัยุจนต้องเข้ารบัักิารรกัิษาในโรงพยุาบัาล หรอืท่ี่านเคยุได้ืรบัักิาร
ตรวัจสขุภาพหรอืกิารตรวัจเพื�อวันิจิฉัยัุโรค (เช่น ควัามดืนัโลหติ  กิารตรวัจปัีสสาวัะ  กิารตรวัจเอก็ิซเรย์ุ กิารตรวัจเลอืดื กิาร
ตรวัจเอม็อาร์ไอ (MRI) กิารตรวัจอลัตราซาวัด์ื กิารตรวัจโดืยุกิารส่องกิล้อง กิารตรวัจแมมโมแกิรม กิารตรวัจคลื�นไฟฟ้าหวััใจ 
กิารตรวัจชิน้เนือ้ หรอืกิารตรวัจด้ืวัยุเครื�องมอืพเิศัษ กิารตรวัจแบับัอื�น ๆ ) หรอืรบัักิารผ่่าตดัื หรอืกิารแนะนำจากิแพที่ย์ุแผ่น
ปัีจจบัุันหรอืแพที่ย์ุที่างเลอืกิเพื�อรบัักิารรกัิษาใดื ๆ หรอืไม่

สำหรับั โรคและ/หรอืรายุกิารตรวัจ วันั/เดือืน/ปีี  ที่่�ได้ืรบัักิารตรวัจ/รกัิษา ผ่ลกิารตรวัจรกัิษา สถานพยุาบัาลท่ี่�รกัิษา
(หากิระบุัชื�อแพที่ย์ุได้ื โปีรดืระบั)ุ

ผ่่เ้อาปีระกัินภยัุ

ผ่่ช้ำระเบั่ยุ้ปีระกินัภยัุ

ส่่วนที่่� 4 คัำถามเพิ�มเตมิส่ำหรบัการขอเอาประกนัภัยัส่ญัญาเพิ�มเตมิเก่�ยวกบัส่ขุภัาพ หรอ่โรคัร้ายแรง หรอ่โรคัมะเรง็  
 ส่ำหรบัผูู้เ้อาประกนัภัยั
16. ท่ี่านเคยุได้ืรับักิารวันิจิฉัยัุ หรอืรบัักิารรกัิษา หรอืต้ังข้อสงัเกิตโดืยุแพที่ย์ุว่ัามอ่ากิารหรอืป่ีวัยุเป็ีนโรคตามรายุกิารท้ี่ายุคำถามน้่หรอืไม่
   ไม่เคยุ/ไม่ม ่       เคยุ/ม่       หากิเคยุ/ม่ ที่ำเครื�องหมายุในช่อง  และระบุัอากิารหรอืโรคตามรายุละเอยุ่ดืด้ืานล่าง (ตอบัได้ืมากิกิว่ัา 1 ข้อ)

 ติดืเชือ้ในห่ชัน้กิลาง
 ต่อมที่อนซิลอกัิเสบัเร้ือรงั
 ไซนสัอกัิเสบั
 ปีวัดืศัร่ษะไมเกิรน
 ภมิ่แพ้
 หลอดืลมอกัิเสบัเรือ้รัง
 เส้นเอน็อกัิเสบัเร้ือรัง

 กิรดืไหลยุ้อน
 สะเกิด็ืเงิน
 ถุงนำ้ด่ือักิเสบั
 ไส้เลื�อน
 ริดืสด่ืวังที่วัาร
 ฝีีคัณฑสต่ร

 เยืุ�อบัโุพรงมดืลก่ิเจริญผ่ดิืที่่�
 กิระด่ืกิสันหลงัเคลื�อน/คดื/เสื�อม
 หมอนรองกิระดืก่ิเคลื�อน หรอืทัี่บัเส้นปีระสาที่
 ข้อเสื�อม
 เส้นปีระสาที่อกัิเสบัหรือถก่ิเบัยุ่ดืที่บัั
 ควัามผ่ดิืปีกิตแิละโรคเกิ่�ยุวักิบััต่อมล่กิหมากิ

 ออทิี่สติกิ
 สมาธุสิัน้
 โรคกิระเพาะอาหารอกัิเสบัเรือ้รงั
 โรคปีระสาที่ห่เสื�อม
 ควัามผิ่ดืปีกิตแิละโรคเกิ่�ยุวักัิบักิระด่ืกิ 

 ข้อ และกิล้ามเนือ้

อาการ และ/หรอ่ โรคั
วนั/เดอ่น/ปี ที่่�ได้รับการวนิจิฉยั/
การรกัษัา/ตั�งข้อส่งัเกตโดยแพที่ย์
(ให้ระบุัว่ัาเป็ีนกิารได้ืรบัักิารวันิจิฉัยัุ

หรอืกิารรกัิษาหรอืตัง้ข้อสงัเกิตโดืยุแพที่ย์ุ)

ผู้ลการวินิจฉัย/การรกัษัา/การตั�งข้อ
ส่งัเกตุโดยแพที่ย์และอาการปัจจุบัน

ส่ถานพยาบาลท่ี่�วนิจิฉยั/รักษัา
/ตั�งข้อสั่งเกตโดยแพที่ย์

(หากิระบุัชื�อแพที่ย์ุได้ืโปีรดืระบั)ุ

ผู้เอาประกันภัยลงนาม.............................................................



หนังสอืรบััรองสขุภาพ (HC) 4/4

ส่่วนที่่� 5 ข้อคัวามย่นยนัถ้อยแถลงของผูู้เ้อาประกันภัยัและ/หรอ่ผูู้ช้ื่ำระเบ่�ยประกนัภัยัและการให้คัวามยนิยอม 
1. ข้าพเจ้าขอยุืนยัุนวั่าคำตอบัทีุ่กิข้อในหนังสือรับัรองสุขภาพ (HC) น่้ รวัมถ้งถ้อยุแถลงที่่�ได้ืตอบักิับัแพที่ยุ์ผ่่ต้รวัจสุขภาพเป็ีนควัามจริงทีุ่กิปีระกิาร  ซ้�งข้าพเจ้าเข้าใจดื่วั่า 
 หากิข้าพเจ้าไม่แถลงข้อควัามจริง บัริษัที่อาจจะปีฏิิเสธุกิารรับัปีระกิันภัยุและปีฏิิเสธุกิารจ่ายุเงินตามกิรมธุรรม์ปีระกิันภัยุ
2. ข้าพเจ้า และ/หรือผ่่้แที่นโดืยุชอบัธุรรม ยุินยุอมให้แพที่ยุ์ หรือบัริษัที่ปีระกิันภัยุ หรือสถานพยุาบัาล หรือบัุคคลอื�นใดื ซ้�งม่ข้อม่ลสุขภาพ ควัามพิกิาร  พฤติกิรรมที่าง
 เพศั ข้อม่ลช่วัภาพ ข้อม่ลพันธุุกิรรม เชื้อชาติ ของข้าพเจ้า และ/หรือผ่่้เยุาว์ั ที่่�ผ่่านมา หรือจะม่ข้้นต่อไปีในอนาคต สามารถเปีิดืเผ่ยุข้อมล่ดืังกิล่าวั ให้แกิ่บัริษัที่ 
 หรือผ่่้แที่นของบัริษัที่ เพื�อกิารขอเอาปีระกิันภัยุ กิารพิจารณารับัปีระกิันภัยุ หรือกิารจ่ายุเงินตามกิรมธุรรม์ปีระกิันภัยุไดื้  
3. ข้าพเจ้า และ/หรือผ่่้แที่นโดืยุชอบัธุรรม ยุินยุอมให้บัริษัที่เกิ็บัรวับัรวัม ใช้ หรือเปีิดืเผ่ยุ ข้อม่ลสุขภาพ ควัามพิกิาร พฤติกิรรมที่างเพศั ข้อมล่ช่วัภาพ  ข้อม่ล
 พันธุุกิรรม เชื้อชาติ ของข้าพเจ้า และ/หรือผ่่้เยุาวั์ ต่อบัริษัที่ปีระกิันภัยุอื�น บัริษัที่นายุหน้าปีระกิันภัยุต่อ บัริษัที่ปีระกิันภัยุต่อ หน่วัยุงานที่่�ม่อำนาจตามกิฎหมายุ 
 สถานพยุาบัาล แพที่ยุ์ บุัคลากิรที่างกิารแพที่ยุ์ ตัวัแที่นปีระกิันช่วัิต หรือนายุหน้าปีระกิันช่วัิต   เพื�อกิารขอเอาปีระกิันภัยุ  กิารพิจารณารับัปีระกิันภัยุ หรือกิารจ่ายุ
 เงินตามกิรมธุรรม์ปีระกิันภัยุ 
4. ข้าพเจ้าเข้าใจดื่วั่า หากิข้าพเจ้าเพิกิถอนควัามยุินยุอมตามข้อ 2 หรือข้อ 3 ที่่�ให้ไวั้กิับับัริษัที่ จะม่ผ่ลกิระที่บัต่อกิารพิจารณารับัปีระกิันภัยุ  กิารจ่ายุเงินตาม
 กิรมธุรรม์ปีระกิันภัยุ  หรือกิารให้บัริกิารใดื ๆ ที่่�เกิ่�ยุวัข้องกิับักิรมธุรรม์ปีระกิันภัยุ อันจะส่งผ่ลให้บัริษัที่ไม่สามารถปีฏิิบััติตามเงื�อนไขในกิรมธุรรม์ปีระกิันภัยุ ซ้�งจะม่
 ผ่ลที่ำให้ข้าพเจ้าไม่ไดื้รับัควัามคุ้มครองตามกิรมธุรรม์ปีระกิันภัยุ 
5. ข้าพเจ้ารับัที่ราบัว่ัาบัริษัที่จะเก็ิบัรวับัรวัม ใช้ เปีิดืเผ่ยุ และ/หรือ  โอนข้อมล่ส่วันบัุคคล รวัมถ้งข้อม่ลที่่�อ่อนไหวัของข้าพเจ้าเพื�อกิารขอเอาปีระกิันภัยุ กิารพิจารณา
 รับัปีระกัินภัยุ  กิารจ่ายุเงินตามกิรมธุรรม์ปีระกิันภัยุ  ตามนโยุบัายุคุม้ครองข้อม่ลส่วันบัุคคลของบัริษัที่ที่่�ปีรากิฎใน https//samsunglife.co.th/privacy-policy/     
 รวัมที่ั้งรับัที่ราบัว่ัา บัริษัที่จะเปีิดืเผ่ยุข้อม่ลส่วันบัุคคลของข้าพเจ้าแกิ่ สำนักิงานคณะกิรรมกิารกิำกิับัและส่งเสริมกิารปีระกิอบัธุุรกิิจปีระกิันภัยุ (สำนักิงาน คปีภ.)  
 เพื�อปีระโยุชน์ในกิารกิำกิับัดื่แลและส่งเสริมธุุรกิิจปีระกัินภัยุตามกิฎหมายุว่ัาดื้วัยุปีระกิันช่วัิตและกิฎหมายุวั่าดื้วัยุคณะกิรรมกิารกิำกิับัและส่งเสริมกิารปีระกิอบั 
 ธุุรกิิจปีระกิันภัยุ รายุละเอ่ยุดืกิารเก็ิบัรวับัรวัม ใช้และเปีิดืเผ่ยุของสำนักิงาน คปีภ. ปีรากิฎตามนโยุบัายุคุม้ครองข้อม่ลส่วันบัุคคลของสำนักิงาน คปีภ. ตามที่่�ปีรากิฎ 
 บันเวั็บัไซต์ https://www.oic.or.th
6. เมื�อข้าพเจ้าเปีิดืเผ่ยุข้อม่ลส่วันบัุคคลของบัุคคลอื�นใดืนอกิจากิของข้าพเจ้าให้แกิ่บัริษัที่เพื�อกิารขอเอาปีระกิันภัยุ กิารพิจารณารับัปีระกิันภัยุ หรือกิารจ่ายุเงินตาม
 กิรมธุรรม์ปีระกิันภัยุ
 1) ข้าพเจ้ารับัรองและรับัปีระกิันว่ัาไดื้ตรวัจสอบัควัามถ่กิต้องและควัามสมบัร่ณ์ของข้อม่ลส่วันบัุคคลของบัุคคลอื�นที่่�ข้าพเจ้าให้แก่ิบัริษัที่และจะแจ้งบัริษัที่ หากิม่กิาร
  เปีล่�ยุนแปีลงใดื ๆ ในข้อม่ลส่วันบัุคคลของบัุคคลอื�นที่่�ได้ืให้ไวั้ (หากิม่)
 2) ข้าพเจ้ารับัรองและรับัปีระกิันวั่า ข้าพเจ้าได้ืรับัควัามยุินยุอมหรือสามารถอาศัยัุฐานที่างกิฎหมายุอื�นสำหรับักิารเกิ็บัรวับัรวัม ใช้ เปีิดืเผ่ยุและ/หรือโอนข้อม่ลส่วัน
  บัุคคลของบัุคคลอื�นนั้นตามกิฎหมายุที่่�ใช้บัังคับั
 3) ข้าพเจ้ารับัรองและรับัปีระกิันว่ัา ข้าพเจ้าไดื้แจ้งนโยุบัายุคุม้ครองข้อม่ลส่วันบัุคคลของบัริษัที่แก่ิบัุคคลอื�นนั้นแล้วัตามที่่�ปีรากิฎบันเวั็บัไซต์ 
  https//samsunglife.co.th/privacy-policy/  ซ้�งม่กิารแจ้งวััตถุปีระสงค์ในกิารเกิ็บัรวับัรวัม ใช้  เปีิดืเผ่ยุ และ/หรือ โอนข้อม่ลส่วันบัุคคล สำนักิงานคณะกิรรมกิาร 
  กิำกัิบัและส่งเสริมกิารปีระกิอบัธุุรกิิจปีระกัินภัยุ (สำนักิงาน คปีภ.) เพื�อปีระโยุชน์ในกิารกิำกัิบัดืแ่ลและส่งเสริมธุุรกิิจปีระกิันภัยุตามกิฎหมายุวั่าดื้วัยุปีระกิันช่วิัตและ
  กิฎหมายุวั่าด้ืวัยุคณะกิรรมกิารกิำกิับัและส่งเสริมกิารปีระกิอบัธุุรกิิจปีระกิันภัยุ ซ้�งสำนักิงาน คปีภ. จะเกิ็บัรวัมรวัม ใช้ เปิีดืเผ่ยุ และ/หรือ โอนข้อม่ลส่วันบัุคคลของ
  บัุคคลอื�นตาม นโยุบัายุคุม้ครองข้อมล่ส่วันบัุคคลของสำนักิงาน คปีภ. ตามที่่�ปีรากิฎบันเวั็บัไซต์ https://www.oic.or.th
 4) ข้าพเจ้ารับัรองและรับัปีระกัินวั่าบัริษัที่และสำนักิงานคณะกิรรมกิารกิำกิับัและส่งเสริมกิารปีระกิอบัธุุรกิิจปีระกิันภัยุสามารถเกิ็บัรวับัรวัม ใช้  เปีิดืเผ่ยุ และ/หรือ
  โอนข้อม่ลส่วันบัุคคลของบัุคคลอื�นนั้น ตามวััตถุปีระสงค์ที่่�กิำหนดืไว้ัในนโยุบัายุคุม้ครองข้อม่ลส่วันบุัคคลของบัริษัที่และสำนักิงานคณะกิรรมกิารกิำกัิบัและส่งเสริม
  กิารปีระกิอบัธุุรกิิจปีระกิันภัยุที่่�เกิ่�ยุวัข้อง ซ้�งอาจม่กิารแกิ้ไขเปี็นครั้งคราวัรวัมถ้งวััตถุปีระสงค์ที่ั้งหมดืที่่�กิำหนดืไวั้ในเอกิสารฉับับััน่้ และที่่�เกิ่�ยุวัข้องกิับักิารเอาปีระกิันภัยุ

 เขยุ่นที่่�  วันัท่ี่�  เดือืน  พ.ศั. 

   (ลงชื�อ)  
    ( ) 

ผ่่ช้ำระเบั่ยุ้ปีระกินัภยัุ / พยุาน

   (ลงชื�อ)  
    ( ) 
     ผ่่เ้อาปีระกินัภยัุ

(ผ้่่เอาปีระกินัภยัุที่่�อายุ ุ10 ปีีข้้นไปีจะต้องลงนามด้ืวัยุตนเอง) 

   (ลงชื�อ)  
    ( ) 

พยุาน
  

   (ลงชื�อ)  
    ( ) 

ผ่่แ้ที่นโดืยุชอบัธุรรม/ผ่่ใ้ช้อำนาจปีกิครองของผ่่เ้อาปีระกินัภัยุ
(กิรณผ่่่เ้อาปีระกินัภยัุยุงัไม่บัรรลนุติภิาวัะ)

หมายเหตุ
1. กิรณซ้ื่อสญัญาเพิ�มเตมิคุ้มครองผ้่่ชำระเบั่ยุ้ปีระกินัภยัุ (PB) ให้ผ่่ช้ำระเบ้่ัยุปีระกินัภยัุลงนามด้ืวัยุ                                                   
2. หากิผ่่เ้อาปีระกินัภยัุลงชื�อโดืยุกิารพมิพ์ลายุนิว้ัมอื จะต้องระบัวุ่ัาเป็ีนนิว้ัมอืใดื ข้างไหนของบุัคคลใดื และพยุานลงชื�อรบััรอง 2 ท่ี่าน

ผู้เอาประกันภัยลงนาม.............................................................


