ใบคําขอเอาประกันภัยกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล
ชื่อแผน : …………………………………
1 ขอมูลของผูขอเอาประกันภัย
ชื่อ (นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ.) ....................................... นามสกุล ...................................... เพศ
ชาย
หญิง
บัตรประชาชน
ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว
หนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ)
เลขที่ ..................................... ออกให้ ณ เขต/อําเภอ ................................ จังหวัด ............................... ประเทศ ...............................
วัน/เดือน/ปี เกิด ......../......../........... อายุ ........... ปี ความสูง ................ ซ.ม. นํ้าหนัก ............. ก.ก. สัญชาติ .....................
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
หม้าย
หย่า
ที่อยูปจจุบัน เลขที่ .................. หมู่บา้ น .......................... หมู่ ............ ซอย ............................... ถนน .....................................
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด ................................ รหัสไปรษณี ย ์ ..................................
โทรศัพท์ (บ้าน) .............................................. โทรศัพท์ (มือถือ) ............................................
พนักงานบริ ษทั เอกชน
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
เจ้าของธุรกิจ
อื่นๆ โปรดระบุ .....................
อาชีพปจจุบัน
ตําแหน่ง ..................................... หน่วยงาน ................................ ลักษณะงานที่ทาํ โดยสังเขป ........................................................
..................................................................................................................................... บริ ษทั .......................................................................
ที่อยูที่ทํางาน เลขที่ ................... อาคาร/ซอย ..................................... ถนน ............................ ตําบล/แขวง ...............................
อําเภอ/เขต .................................. จังหวัด ............................. รหัสไปรษณี ย ์ ............................ โทรศัพท์ ........................................
รายได้ประจําที่เสี ยภาษีเงินได้ (เงินเดือน/ค่าจ้าง/ผลตอบแทน) ปี ละ ............................... บาท
รายได้อื่นๆ ที่เสี ยภาษีเงินได้ (นอกเหนือจากรายได้ประจํา)
ปี ละ ............................... บาท แหล่งที่มา/หน่วยงาน ............................
2 ผูร้ ับประโยชน์ :
ทายาทตามกฏหมาย
ระบุชื่อ (นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ.) .......................................... นามสกุล .......................................................
ที่อยู่ ....................................................................................................................................................................................................................
........................................................... โทรศัพท์ ................................... ความสัมพันธ์กบั ผูข้ อเอาประกันภัย ..............................................
3 ระยะเวลาขอเอาประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่ ......./......../............. เวลา ................... น. สิ้ นสุ ดวันที่ ......./......../........... เวลา 16.30 น.
4 จํานวนเงินขอเอาประกันภัย / แบบ / ความคุม้ ครองที่ท่านตัดสิ นใจเลือก : …………………...…………………………………………………
5 ท่านมีหรื อได้ขอเอาประกันภัยอุบตั ิเหตุ หรื อประกันชีวิตไว้กบั บริ ษทั หรื อกับบริ ษทั อื่นหรื อไม่ (ไม่รวมใบคําขอฉบับนี้ ) ?
ไม่มี
มีหรื อได้ขอ ถ้ามีหรื อได้ขอโปรดแถลงรายละเอียด (หากแถลงรายละเอียดไม่ครบถ้วน กรุ ณาแนบเอกสารเพิ่ม)
ระยะเวลาเอาประกันภัย /
จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
บริษทั
วันที่ขอเอาประกันภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันชีวิต
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

จํานวนเงินเอาประกันภัย : บริษัทขอสงวนสิทธิปฏิเสธการรับประกันภัยหากขอมูลที่แถลงขางตนคลาดเคลื่อนไมตรงกับขอมูลความจริง
โดยบริษัทมีหลักเกณฑการพิจารณาจํานวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ รวมกับจํานวนเงิน
เอาประกันภัยที่มีหรือไดขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุ หรือประกันชีวิตไวกับบริษัทและกับบริษัทอืน่ สูงสุดทุกฉบับไม
เกิน 100 เทาของรายไดทั้งหมดตอเดือน (รายไดประจําและรายไดอื่นๆ) ที่เสียภาษีเงินได
6 ท่านเคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันภัยอุบตั ิเหตุ หรื อการขอเอาประกันภัยชีวิต หรื อถูกปฏิเสธการต่ออายุสญ
ั ญาประกันภัย หรื อถูกเรี ยกเก็บ
ไม่เคย
เคย (ถ้าเคยโปรดแถลงรายละเอียด)
เบี้ยประกันภัยเพิ่มสําหรับการประกันภัยดังกล่าวหรื อไม่ ?
บริ ษทั ............................... จํานวนเงินเอาประกันภัย .............................. บาท เดือน/ปี ......................... สาเหตุ ............................
บริ ษทั ............................... จํานวนเงินเอาประกันภัย .............................. บาท เดือน/ปี ......................... สาเหตุ ............................
บริ ษทั ............................... จํานวนเงินเอาประกันภัย .............................. บาท เดือน/ปี ......................... สาเหตุ ............................
18/5/2018

7 ท่านขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์หรื อไม่ ?
ขับขี่ไม่เป็ น
ขับขี่หรื อโดยสารเป็ นครั้งคราว
ขับขี่หรื อโดยสารเป็ นประจํา
8 ท่านดื่มสุ ราหรื อเครื่ องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์เจือปนหรื อไม่ ?
ไม่ดื่ม/ดื่มไม่เป็ น
ดื่มเป็ นครั้งคราว
ดื่มเป็ นประจํา
หากดื่มเป็ นประจําโปรดระบุ ชนิด ...................... ปริ มาณ ................ ซี ซี./ครั้ง ความถี่ ............. ครั้ง/สัปดาห์ ดื่มมานาน ............. ปี
9 ในระหว่าง 2 ปี ที่ผา่ นมา ท่านเคยได้รับการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุถึงขั้นเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรมหรื อไม่ ?
ไม่เคย
เคย
ถ้าเคยโปรดแจ้ง จํานวน ............................... ครั้ง วันที่เข้ารับการรักษา ..........................................
ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลเวชกรรม จํานวน .............................. วัน
ลักษณะการบาดเจ็บ ..............................................................................................................................................................................................
ผลการรักษา
..............................................................................................................................................................................................
แพทย์ / โรงพยาบาลหรื อสถานรักษา ................................................................. (หากแถลงรายละเอียดไม่ครบถ้วน กรุ ณาแนบเอกสารเพิ่ม)
10 ท่านเป็ นหรื อเคยได้รับการรักษาโรคลมชัก โรคหัวใจ ความดันโลหิ ตสูง โรคเบาหวาน โรคกระดูกและ/หรื อกล้ามเนื้อ โรคมะเร็ ง หรื อ
โรคเอดส์ หรื อไม่ ?
ไม่เป็ น/ไม่เคย
เป็ น/เคย
ถ้าเป็ น/เคย โปรดระบุโรค/อาการ ........................................................................................................................................................................
เดือน/ปี ที่รับการรักษา ..................................................... วิธีการรักษา ..................................................................................................
ผลการรักษา ........................................................................................................................................................................................................
แพทย์ / โรงพยาบาลหรื อสถานรักษา ...................................................................................... (หากระบุไม่ครบถ้วน กรุ ณาแนบเอกสารเพิ่ม)
11 ท่านมีความผิดปกติของสายตา ประสาทหู หรื อมีอวัยวะส่ วนใดผิดปกติ หรื อพิการหรื อไม่ ?
ไม่มี
มี
ถ้ามี โปรดระบุ ....................................................................................................................... (หากระบุไม่ครบถ้วน กรุ ณาแนบเอกสารเพิ่ม)
12 ท่านเคยเสพสารเสพติดให้โทษร้ายแรงหรื อเคยต้องโทษคดีเกี่ยวกับยาเสพติดหรื อไม่ ?
ไม่มี
มี
ถ้ามี โปรดระบุ ....................................................................................................................... (หากระบุไม่ครบถ้วน กรุ ณาแนบเอกสารเพิ่ม)
ขาพเจามีความประสงคขอเอาประกันภัยกับบริษัทตามเงื่อนไขของกรมธรรมประกันภัยที่บริษทั ไดใชสําหรับการประกันภัยนี้ และขาพเจาขอ
รับรองวารายละเอียดตาง ๆ ขางตนนีถ้ ูกตองและสมบูรณ ขาพเจาตกลงที่จะใหคําขอเอาประกันภัยนี้เปนมูลฐานของสัญญาระหวางขาพเจาและบริษัท
“ผูขอเอาประกันภัยประสงคจะใชสทิ ธิขอยกเวนภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากรหรือไม”

มีความประสงค และยิน ยอมใหบ ริ ษัทประกันวินาศภัยสงและเปด เผยขอมู ลเกี่ย วกับ เบี้ยประกันภัย ตอกรมสรรพากร ตาม
หลักเกณฑ วิธีการที่กรมสรรพากรกําหนด และหากผูขอเอาประกันภัยเปนชาวตางชาติ (Non-Thai Residence) ซึ่งเปนผูมีหนาที่
ต อ งเสี ย ภาษี เ งิ น ได ต ามกฎหมายว า ด ว ยภาษี อ ากรโปรดระบุ เ ลขประจํ า ตั ว ผู เ สี ย ภาษี ที่ ไ ด รั บ จากกรมสรรพากรเลขที่
…………..........................……….

ไมมีความประสงค
ขาพเจายินยอมใหบริษทั จัดเก็บ ใช และเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและขอมูลของขาพเจาตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสง
เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย

………………………………….

………………………………….
(

)

ลงลายมือชื่อผูเ้ ขียนหรื อพิมพ์
การประกันภัยโดยตรง

(

………………………………….
)

ลงลายมือชื่อผูข้ อเอาประกันภัย
วันที่ ………… เดือน …………… พ.ศ. …….………
ตัวแทนประกันวินาศภัย
นายหนาประกันวินาศภัย

(

)
ลงลายมือชื่อผูแ้ ทนโดยชอบธรรม
ใบอนุญาตเลขที่ ………..……..…….

คําเตือนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ. ) :
ให้ผขู้ อเอาประกันภัยตอบคําถามข้างต้นตามความเป็ นจริ งทุกข้อ มิฉะนั้นบริ ษทั อาจถือเป็ นเหตุปฏิเสธความรับผิดตาม
สัญญาประกันภัยได้ ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 865
18/5/2018

