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ใบคําขอเอาประกันชีวติ กลุ่มสํ าหรับสมาชิก (Application for Group Term Life for Member)

ผูถ้ ือกรมธรรม์ (Policyholder)…………………………........................................................................................................................................................
กรมธรรม์
เลขที่ (Policy No.)………………………..….............................ใบคําขอเอาประกันชีวติ เลขที่ (Application No.)………………………..…………
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname)………………………………………………….... ชาย (Male) หญิง (Female) สัญชาติ (Nationality).......................
วันเดือนปี เกิด (Date of Birth)………………………อายุ (Age)..............ปี (yrs.) นํ้าหนัก (Weight)…...........ก.ก. (kg) ส่ วนสูง (Height)…............ซ.ม.(cm)
สถานภาพ (Status) โสด (Single) สมรส (Married) หม้าย (Widowed) หย่า (Divorced)
เลขประจําตัวประชาชนหรื อเลขหนังสื อเดินทางในกรณี ที่เป็ นคนต่างด้าว (ID/Passport No.)……................…….วันบัตรหมดอายุ (Expiry Date)……………
ที่อยูป่ ั จจุบนั (Contact Address)…………………........................................................…………..............................…………............โทร (Tel.)………...…...
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน(Registered Address)…………………………………………………………………………………………...โทร (Tel.)…...…..……..
อาชีพ (Occupation)……………………………….วันเริ่ มทํางาน (Joining Date) ……………….ตําแหน่ง (Position)…….……………………………………
หน้าที่รับผิดชอบ (Responsibility)……………………………………………..……….…..รายได้ต่อปี (Annual income/Salary)………….….........................
สมัครในฐานะ (Applied as) คู่สมรส (Spouse) บุตร (Child) อื่นๆ (Others) ของสมาชิก (Member of)...…………...…………….…..…….......
แบบประกันภัย (Insurance Plan)................................................................จํานวนเงินเอาประกันภัย (Sum assured)....................................................................
ชื่อผูร้ ับประโยชน์ (Beneficiary)
อายุ (Age) บัตรประชาชนเลขที่ (ID No.) ความสัมพันธ์ (Relationship) สัดส่ วน (Proportion %)
(ถ้ามิได้ระบุส่วนแบ่งของผูร้ ับประโยชน์ให้ถือว่าแบ่งเท่าๆกัน) (The proportion will be shared equally if no specific amount is stated)

………………………………………………… ……..….. …………………………..… …………………………… ………………………
………………………………………………… ……..….. …………………………..… …………………………… ………………………
………………………………………………… ……..….. …………………………..… …………………………… ………………………
1. ท่านเคยถูกปฏิเสธ เลื่อนการรับประกันภัย เพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สําหรับการขอเอาประกันภัยหรื อการขอกลับคืนสู่สถานะเดิม
หรื อการขอต่ออายุของกรมธรรม์จากบริ ษทั นี้หรื อบริ ษทั อื่นหรื อไม่ When applying for insurance or applying for reinstatement, has your application ever
been denied, deferred, charged extra premiums, or had to have your coverage changed to another plan other than the one you applied for?
เคย โปรดแจ้งรายละเอียด (Yes, please describe) .............................................................................................................................
ไม่เคย (No)
2. ท่านเคยได้รับการวินิจฉัย หรื อรับการรักษา หรื อตั้งข้อสังเกตโดยแพทย์ว่าเป็ นโรคปอดหรื อปอดอักเสบ โรคหอบหื ด โรคหัวใจ โรคความดันโลหิ ตสู ง
โรคหลอดเลือดในสมอง โรคตับหรื อทางเดินนํ้าดี โรคไต โรคพิษสุ ราเรื้ อรัง โรคเอสแอลอี โรคเบาหวาน โรคมะเร็ ง โรคจิต โรคเอดส์หรื อภูมิคุม้ กัน
บกพร่ อง พิการทางร่ างกาย โรคเลือดหรื อไม่ Have you ever been diagnosed with, treated for or mentioned about lung diseases, asthma, heart diseases,
hypertension, stroke, liver diseases, biliary tract diseases, kidney diseases, alcoholism, SLE, diabetes, cancers, psychosomatic traumas, AIDS or immune
deficiencies, physical abnormalities, blood diseases?
เคย โปรดแจ้งรายละเอียด (Yes, please describe) .............................................................................................................................
ไม่เคย (No)
3. ท่านเสพ หรื อเคยเสพยาเสพติด หรื อสารเสพติด หรื อเคยดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็ นประจํา หรื อเคยต้องโทษเกี่ยวกับคดียาเสพติดหรื อไม่
Have you ever used any narcotic drugs, consumed alcohol on a regular basis, or been treated for alcoholism or drugs, or been involved in narcoticsrelated litigation?
ใช่ โปรดแจ้งรายละเอียด (Yes, please describe) ..............................................................................................................................
ไม่ใช่ (No)
4. ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา ท่านเคยได้รับการบาดเจ็บ การเจ็บป่ วย การผ่าตัด การปรึ กษาแพทย์ การแนะนําจากแพทย์เกี่ยวกับสุ ขภาพหรื อไม่
In the last 5 years, have you ever injured, had a sickness, had an operation, consulted a doctor, been treated by a doctor, been given consultations by a
doctor?
ใช่ โปรดแจ้งรายละเอียด (Yes, please describe) ...............................................................................................................................
ไม่ใช่ (No)
ก.ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าคําตอบทุกข้อในใบคําขอเอาประกันชีวติ นี้เป็ นความจริ งทุกประการ
ข.ข้าพเจ้ายินยอมให้แพทย์ หรื อบริ ษทั ประกันภัยอื่น หรื อสถานพยาบาล ซึ่ งมีประวัติสุขภาพของข้าพเจ้าที่ผา่ นมา หรื อจะมีข้ ึนต่อไปในอนาคตเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งให้แก่
บริ ษทั หรื อ ผูแ้ ทนของบริ ษทั เพื่อการขอเอาประกันภัย หรื อจ่ายเงินตามกรมธรรม์ได้
ค.ข้าพเจ้ายินยอมให้บริ ษทั จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับสุ ขภาพและข้อมูลของข้าพเจ้าต่อบริ ษทั ประกันภัยหรื อบริ ษทั ประกันภัยต่อ หรื อหน่วยงานที่มีอาํ นาจ
ตามกฎหมาย หรื อบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการขอเอาประกันภัย หรื อการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ หรื อประโยชน์ทางการแพทย์ได้

a. I confirm that all the above statement is true.
b. I allow doctors, insurance companies, individuals or juristic persons who may have information of my health condition prior to this application, during
the application process, or for any future applications, to disclose the details of my health condition to the Company or its representatives as part of the
information for the application or to make policy benefit payments.
c. I allow the Company or its representatives to file, use or disclose my personal information and facts of my health condition with other insurers or
reinsurers in whatever manner necessary for the application of the insurance contract, or to make policy benefit payments or for any other procedures
that the Company deems necessary.
ทําที่ (Made at)........................ ลงชื่อ (Signature)..............................................ผูข้ อเอาประกันภัย (Applicant)
วันที่ (Date)……..…............... ลงชื่อ (Signature)..............................................พยาน/ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวติ (Witness /Agent/Broker)
ใบอนุญาตเลขที่ (License No.)……………….
คําเตือนของสํ านักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผูข้ อเอาประกันภัยต้องตอบคําถามตามความเป็ นจริ งทุกข้อ การปกปิ ดข้อเท็จจริ งใดๆ อาจจะเป็ น
เหตุให้บริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยปฏิเสธไม่จ่ายเงินคาสิ นไหมทดแทนตามสัญญาประกันชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 865
Warning by the Office of Insurance Commission : The Applicant must answer all questions truthfully. Any non-disclosure or false statements may cause the life insurance
company to decline its claims payment. This is in accordance with the Civil & Commercial Code, Section 865

