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ใบคําขอเอาประกันภัย สําหรับการประกันชีวิตประเภทกลุม แบบคุมครองสินเช่ือ (ชนิดมีคําถามสุขภาพอยางสั้น) 

 

 

ชื่อตัวแทน/นายหนา ....................................................................................................... ใบอนุญาตเลขที่ ........................................................... 
รหัสตัวแทน .............................................. ชื่อหนวย ..................................................... รหัสหนวย ................................................................... 
สาขา .............................................................................................................. ........................................................................................................ 
ใบคําขอเอาประกันภัยเลขที่ .............................................................................................................................................................. .................... 
กรมธรรมประกันภัยเลขที่ ...................................................................................................................................................................... ............... 
ผูถือกรมธรรมประกันภัย ........................................................................................... ........................................................................................... 
 

สวนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูขอเอาประกันภัย และรายละเอียดการขอเอาประกันภัย 
1. ชื่อและนามสกุลของผูขอเอาประกันภัย .............................................................. ชื่อและนามสกุลเดิม ........................................................ 

ชื่อและนามสกุลของผูขอเอาประกันภัย (ภาษาอังกฤษ).............................................. ...................................................................................   
เพศ     ชาย     หญิง  สัญชาติ .................................... (กรณีถือสัญชาติ มากกวา 1 สัญชาติ กรุณาระบุ .......................................) 
อายุ ..................... ป เกิดวันที่........................ เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... เกิดที่ประเทศ…............................. 
สถานภาพ    โสด     สมรส    หมาย   หยา      
กรณีสมรส ภรรยา/สามี ชื่อ .............................................................. นามสกุล ........................................................................................ .....      
เอกสารที่ใชแสดง     บัตรประจําตัวประชาชน     หนังสือเดินทาง (Passport)      ทะเบียนบาน      อ่ืน ๆ โปรดระบุ .............. 

เลขประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทางเลขที่ .............................................. วันหมดอายุ .................................. 
 

2. ที่อยูและที่ทํางาน 
ที่อยูตามทะเบียนบาน  

เลขที่....................... หมูบาน/อาคาร......................................................... หมูที่................ ตรอก/ซอย.................................................... 
ถนน........................ แขวง/ตําบล................................ เขต/อําเภอ............................. จังหวัด........................ รหัสไปรษณีย.................. 
ประเทศ.............................. โทรศัพทบาน.............................. โทรศัพทมือถือ.......................... อีเมล....................................................  

ที่อยูปจจุบัน    เหมือนที่อยูตามทะเบียนบาน 
เลขที่...................... หมูบาน/อาคาร........................................... หมูที่................. ตรอก/ซอย............................... ถนน.......................... 
แขวง/ตําบล....................................... เขต/อําเภอ.................................... จังหวัด...................................... รหัสไปรษณีย.......................  
ประเทศ............................... โทรศัพทบาน............................ โทรศัพทมือถือ...........................อีเมล..................................................... 

ที่อยูสถานที่ทํางาน    เหมือนที่อยูตามทะเบียนบาน    เหมือนที่อยูปจจุบัน   
ชื่อสถานที่ทํางาน .................................. อาคาร...................................... เลขที่........... หมูที่............... ตรอก/ซอย..................................      
ถนน ............................... แขวง/ตําบล .................. เขต/อําเภอ ........................ จังหวัด.................. .............. รหัสไปรษณีย................... 
ประเทศ..................................... โทรศัพท ...................................................... อีเมล............................................................................... 

สถานที่สะดวกในการติดตอ    ที่อยูตามทะเบียนบาน         ที่อยูปจจุบัน        สถานที่ทํางาน 
 (เม่ือบริษัทไดตกลงรับประกันภัยแลว ผูขอเอาประกันภัยตองการใหจัดสงหนังสือรับรองการประกันภัยในรูปแบบใด (กรุณาเลือกเพียง

ขอใดขอหนึ่ง) 
  แบบกระดาษ         แบบอิเล็กทรอนิกส โดยจัดสงตามอีเมล (e-mail) ที่ใหไวกับบริษัท 
 
 

คําเตือนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ผูขอเอาประกันภัยตองตอบคําถามตามความเปนจริงทุกขอ การปกปดขอเท็จจริงใด ๆ อาจเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันชีวิตปฏิเสธไม
จายเงินคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตามมาตรา 865 
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 ผูขอเอาประกันภัยตองการใหจัดสงเอกสารแสดงการรับเงิน และ/หรือเอกสารอ่ืนที่เก่ียวของนอกจาก หนังสือรับรองการประกันภัย             
(*ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะเอกสารบางประเภทที่บริษัทสามารถออกเปนแบบอิเล็กทรอนิกสไดเทานั้น*) ในรูปแบบใด (กรุณาเลือกเพียงขอใดขอหนึ่ง) 

  แบบกระดาษ        แบบอิเล็กทรอนิกส   โดยจัดสงตามอีเมล (e-mail) ที่ใหไวกับบริษัท 

 หมายเหตุ : หากไมไดระบุวิธีการจัดสง หรือบริษัทไมสามารถจัดสงหนังสือรับรองการประกันภัย เอกสารแสดงการรับเงิน และ/หรือ
เอกสารอ่ืนที่เก่ียวของนอกจากหนังสือรับรองการประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกสได บริษัทจะจัดสงใหผูขอเอาประกันภัยในแบบกระดาษ) 

3. อาชีพประจํา ............................................ ตําแหนง ....................................................ลักษณะงานที่ทํา ...................................................... 
ลักษณะธุรกิจ .............................................................................. ......................... รายไดตอป ............................................................ บาท 
อาชีพอ่ืน ๆ (ถามี) .................................... ตําแหนง .......................................... .......... ลักษณะงานที่ทํา .................................................... 
ลักษณะธุรกิจ ........................................................................................................ รายไดตอป ............................................................ บาท 
 

4. รายละเอียดสินเชื่อ 
จํานวนเงินกูที่ย่ืนกูหรือจํานวนเงินกูที่คางชําระ ............................................................................................................................... ..... บาท 
ระยะเวลาผอนชําระ ..................................................................... ป อัตราดอกเบี้ยเงินกู .......................................................................ตอป 
 

5. รายละเอียดการขอเอาประกันภัย 
ชื่อแบบสัญญาประกันภัย...................................................  ระยะเวลาเอาประกันภัย ............. ป  ระยะเวลาชําระ เบี้ยประกันภัย ............ ป  
งวดการชําระเบี้ยประกันภัย       ชําระเบี้ยประกันภัยคร้ังเดียว        รายป        ราย 6 เดือน       ราย 3 เดือน        รายเดือน    

สัญญาประกันภัย จํานวนเงินเอาประกันภัย / ผลประโยชน (บาท) เบ้ียประกันภัย (บาท) 
   
   
   
   

เบ้ียประกันภัยรวม  
 

6. รายละเอียดเก่ียวกับการชําระเบี้ยประกันภัยในการขอเอาประกันภัย 
จํานวนเบี้ยประกันภัยที่ชําระพรอมการย่ืนใบคําขอเอาประกันภัยฉบับนี้ ...................... ....................................................................... บาท  
ชําระเปน  

  เงินสด   
  โอนเขาบัญชี ชื่อบัญชี ....................................  เลขที่บัญชี ..............................  ธนาคาร ...................... สาขา .........................  
  เช็ค   
  หักบัญชีธนาคาร ดวยบัญชีลาสุดที่ไดแจงตอบริษัทฯ ธนาคาร................... ................................................................................ 
  บัตรเครดิต ........................................................ ชนิด.................................................. ออกโดย................................................ 

หมายเลขบัตรเครดิต ...................................................................วันที่บัตรหมดอายุ.................................................................. 
(โดยผูขอเอาประกันภัย ............................................................. ผูถือบัตรเครดิตหมายเลข................................................................  
ยินยอมใหบริษัทเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยของผูขอเอาประกันภัย (ระบุชื่อผูขอเอาประกันภัย)............................... เปนราย ............... 
จากบัตรเครดิตหมายเลขดังกลาวจนกวาจะมีการแจงเปล่ียนแปลงเปนลายลักษณอักษรใหบริษัททราบกอนครบกําหนดชําระเบี้ย 
ประกันภัยแตละงวดหรือเม่ือบริษัทไมสามารถเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยจากบัตรเครดิตหมายเลขดังกลาวได)   
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ .......................................................................................................................................... .............................. 

    ใบรับเงินชั่วคราว / เอกสารการรับเงิน เลขที่ ..............................................................................................................................................  
คําเตือน หากมีการชําระเงินสําหรับเบ้ียประกันภัยงวดแรก ผูขอเอาประกันภัยตองไดรับใบรับเงินชั่วคราว/เอกสารแสดงการรับเงินตามเลขท่ี

ท่ีระบุขางตน สําหรับการชําระเงินสําหรับเบ้ียประกันภัยงวดถัดไป (ถามี) ผูขอเอาประกันภัยตองไดรับใบเสร็จรับเงินเบ้ียประกันภัย/เอกสารแสดง
การรับเงินจากบริษัท 
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7. รายละเอียดเก่ียวกับผูรับประโยชน 

ผูรับประโยชนหลัก คือ ผูถือกรมธรรมประกันภัย ไดผลประโยชนตามภาระหนี้สินที่ ผูขอเอาประกันภัยมีกับผูถือกรมธรรมประกันภัย                   
ถาเหลือจากการชําระใหกับผูถือกรมธรรมประกันภัย ใหจายแกผูรับประโยชนรอง ถามิไดระบุสวนแบงของผูรับประโยชนรอง ใหถือว าแบง
ผลประโยชนเทา ๆ กัน 

ชื่อและนามสกุล 
ผูรับประโยชนรอง 

เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง 
/เอกสารที่หนวยงานของรัฐออกให 

อายุ ความสัมพันธ ที่อยู รอยละของ     
ผลประโยชน 

      
      
      

 

8. ผูขอเอาประกันภัยมีการทําสัญญาประกันชีวิต ประกันชีวิตแบบคุมครองสินเชื่อ ประกันภัยสุขภาพ หรือประกันภัยอุบัติเหตุ หรือกําลังขอ 

เอาประกันภัยดังกลาวไวกับบริษัทนี้หรือบริษัทอ่ืนหรือไม 
  ไมมี    มี     ถามีโปรดระบุรายละเอียดในตารางดานลาง   

บริษัท จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท) เงินชดเชย
รายวัน 

ขณะนี้สัญญามีผล
บังคับหรือไม ชีวิต ชีวิตแบบ

คุมครองสินเชื่อ 
โรครายแรง อุบัติเหตุ 

       
       
       
*กรณีที่มีกรมธรรมประกันภัยมากกวาตารางดานบน โปรดระบุเพิ่มในสวนที่ 4* 

 

9. ผูขอเอาประกันภัยเคยถูกปฏิเสธ เล่ือนการรับประกันภัย เพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย เปล่ียนแปลงเง่ือนไข สําหรับการขอเอาประกันภัย                 
หรือการขอกลับคืนสูสถานะเดิม หรือการขอตออายุของกรมธรรมประกันภัย จากบริษัทนี้หรือบริษัทอ่ืนบางหรือไม   
  ไมเคย        เคย    ถาเคยโปรดระบุรายละเอียด  

บริษัท สาเหตุ เม่ือใด 
   
   

*กรณีที่มีกรมธรรมประกันภัยมากกวาตารางดานบน โปรดระบุเพิ่มในสวนที่ 4* 
 

 

10. ผูขอเอาประกันภัยเสพ หรือเคยเสพยาเสพติด หรือสารเสพติด หรือไม 
 ไมเสพ/ไมเคยเสพ 
 เสพ/เคยเสพ   โปรดระบุชนิด …………………….. ปริมาณ …………. ความถ่ี …….……… คร้ัง ตอสัปดาห เสพมานาน …… ป 
 เลิกเสพเม่ือ ………………………….. 
 

11. ผูขอเอาประกันภัยเคยมีสวนเก่ียวของกับการคายาเสพติดหรือเคยตองโทษเก่ียวกับคดียาเสพติดหรือไม          ไมเคย         เคย     
 

12. ผูขอเอาประกันภัยดื่มหรือเคยดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลเปนประจําหรือไม 
 ไมดื่ม/ไมเคย            ดื่ม/เคยดื่ม โปรดระบุชนิด .............................. ปริมาณ …………………….... แกว/กระปอง/ขวด ตอคร้ัง        
                                                 ความถ่ี .......... คร้ัง ตอสัปดาห ดื่มมานาน ........... ป 

  เลิกดื่ม เม่ือ …………………………………… 
 
13. ผูขอเอาประกันภัยสูบหรือเคยสูบ บุหร่ี หรือยาสูบชนิดอ่ืนหรือไม 
 ไมสูบ/ไมเคย           สูบ/เคยสูบ    โปรดระบุปริมาณ ………………….…. มวน ตอวัน  สูบมานาน ………………….. ป 

 เลิกสูบ เม่ือ ……………………………………..  
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14. สวนสูง …………………………….. ซม.    น้ําหนัก …………………………… กก.     

ในรอบ 6 เดือนที่ผานมาน้ําหนักตัวของผูขอเอาประกันภัยเปล่ียนแปลงหรือไม          ไมเปล่ียน       เปล่ียน  
โปรดระบุน้ําหนัก      เพิ่มขึ้น …………. กก.         ลดลง ………… กก.  สาเหตุที่น้ําหนักเปล่ียนแปลง ……......................……… 

 
สวนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลในครอบครัวของผูขอเอาประกันภัย 
15. บุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่นองรวมบิดาและ/หรือมารดา) ของผูขอเอาประกันภัย เคยไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวา  
เปนหรือเคยเปนโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคไต โรคความดันโลหิตสูง การพยายามฆาตัวตายหรืออาการ
ปวยทางจิต โรคเลือด หรือโรคไวรัสตับอักเสบ โรคเอดส (HIV) โรคมัลติเพิลสเคลอโรซิส โรคอัลไซเมอร หรือโรคพารกินสัน หรือไม 
 ไมเปน      
  เปน  ถาเปนโปรดระบุรายละเอียดเฉพาะ ชื่อโรค ที่บุคคลในครอบครัวผูขอเอาประกันภัยเปนหรือเคยเปน....................................................   

 
สวนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับประวัติการเจ็บปวยหรือการรักษาโรคของผูขอเอาประกันภัย  
16. ผูขอเอาประกันภัยมีสุขภาพทางรางกายและจิตใจสมบูรณดี ไมมีอวัยวะสวนใดของรางกายพิการและ/หรือทุพพลภาพ หรือไมปวยเปน      
โรคเอดส หรือภูมิคุมกันบกพรอง หรือไมเปนโรครายแรงใด ๆ     
 ใช            ไมใช    โปรดระบุรายละเอียด ......................................................................................................................................  

 
17. ประวัติสุขภาพในชวงเวลาที่ผานมา 

ภายในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ผูขอเอาประกันภัยเคยบาดเจ็บ หรือเจ็บปวยจนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือเคยไดรับการ    
ตรวจสุขภาพ หรือการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค (เชน ความดันโลหิต การตรวจปสสาวะ การตรวจเอ็กซเรย การตรวจเลือด การตรวจเอ็มอารไอ 
(MRI) การตรวจอัลตราซาวด การตรวจโดยการสองกลอง การตรวจแมมโมแกรม การตรวจคล่ืนไฟฟาหัวใจ การตรวจชิ้นเนื้อ การตรวจดวย
เคร่ืองมือพิเศษ การตรวจแบบอ่ืน) หรือรับการผาตัด หรือการแนะนําจากแพทยแผนปจจุบันหรือแพทยทางเลือกเพื่อรับการรักษาใด ๆ หรือไม 
 ไมเคย         เคย    ถาเคยโปรดระบุรายละเอียด  

โรค 
 

วัน/เดือน/ป ที่ไดรับการตรวจ/รักษา 
 

ผลการตรวจ/รักษา 
 

สถานพยาบาลที่ตรวจ/รักษา 
(หากระบุชื่อแพทยไดโปรดระบุ) 

    
    

 
สวนท่ี 4  สําหรับผูขอเอาประกันภัย กรณีตองการแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม  
.........................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................... 
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สวนท่ี 5  การรับรองสถานะเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปฏิบัติการตามความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง
ประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือความรวมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหวางประเทศ (กฎหมาย FATCA) ของผูขอเอา
ประกันภัย 

1. การรับรองสถานะ 
ก. ผูขอเอาประกันภัยมีสัญชาติ ประเทศที่เกิด ที่เก่ียวของกับประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม  

  ไมมี                 มี   โปรดระบุ 
  ถือสัญชาติอเมริกัน   
  เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา   
  ถือสัญชาติอเมริกันและเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ข. ผูขอเอาประกันภัยเปนหรือเคยเปนผูถือบัตรประจําตวัผูมีถ่ินที่อยูถาวรอยางถูกกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา (Green card) หรือไม 
 ไมเปน            
 เปน              
 เคยเปนและส้ินผลบังคับ          

กรณีเปนหรือเคยเปน 
โปรดระบุเลขที่ .......................................................................................  วันบัตรหมดอายุ................................................................... 

ค. ผูขอเอาประกันภัยมีหนาที่เสียภาษีใหแกกรมสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม  
  ไมมี                มี 

ง. ผูขอเอาประกันภัยมีสถานะเปนผูมีถ่ินที่อยูในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงคในการเก็บภาษีอากรของประเทศสหรัฐอเมริกา
ใชหรือไม (เชน มีถ่ินที่อยูในประเทศสหรัฐอเมริกาอยางนอย 183 วันในปปฏิทินที่ผานมา)  
  ไมมี                มี 

2. คํารับรอง 
(1) ผูขอเอาประกันภัยรับทราบวา บริษัทประกันชีวิต (“บริษัท”) มีขอผูกพันหรือตองปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA 
(2) ผูขอเอาประกันภัยรับทราบวาบริษัทจําเปนตองเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลใด ๆ ของผูขอเอาประกันภัย ที่บริษัทมีหนาที่ตอง
เปดเผยตอหนวยงานภาครัฐในประเทศหรือตางประเทศเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA 
(3) ผูขอเอาประกันภัยจะใหขอมูลเพิ่มเติมตามที่บริษัทรองขอเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA เปนหนังสือภายในระยะเวลาที่กําหนด  
(4) ผูขอเอาประกันภัยจะแจงใหบริษัททราบกรณีมีการเปล่ียนแปลงสถานะหรือขอมูลใด ๆ ที่ผูขอเอาประกันภัยเคยแจงไวกับบริษัทไว
กอนหนานี้ หากสถานะหรือขอมูลที่เปล่ียนแปลงนั้นมีความเก่ียวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่มีการ
เปล่ียนแปลงสถานะหรือขอมูล  
(5) ในกรณีที่ผูขอเอาประกันภัยไมเปดเผยขอมูลตาม (3) และ (4) ผูขอเอาประกันภัยใหสิทธิกับบริษัทในการรายงานขอมูลของผูขอเอา
ประกันภัยไปยังหนวยงานภาครัฐในประเทศหรือตางประเทศเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA 

 
สวนท่ี 6  ผูขอเอาประกันภัยประสงคท่ีจะใชสิทธิขอยกเวนภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากรหรือไม 
    มีความประสงค และยินยอมใหบริษัทประกันชีวิตสงและเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเบี้ยประกันภัยตอกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ วิธีการที่

กรมสรรพากรกําหนด และหากผูขอเอาประกันภัยเปนชาวตางชาติ (Non Thai Residence) ซ่ึงเปนผูมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดตาม
กฎหมายวาดวยภาษีอากร โปรดระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีที่ไดรับจากกรมสรรพากร เลขที่ ...................................................................... 

   ไมมีความประสงค 
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สวนท่ี 7  ขอความยืนยันถอยแถลงหรือคําตอบในใบคําขอเอาประกันภัยของผูขอเอาประกันภัย และการใหความยินยอม 
1. ผูขอเอาประกันภัยขอยืนยันวาคําตอบทุกขอในใบคําขอเอาประกันภัยนี้ รวมถึงถอยแถลงที่ไดตอบกับแพทยผูตรวจสุขภาพเปนความจริง

ทุกประการ ซ่ึงผูขอเอาประกันภัยเขาใจดีวา หากผูขอเอาประกันภัยไมแถลงขอความจริง บริษัทอาจจะปฏิเสธการรับประกันภัยและ
ปฏิเสธการจายเงินตามกรมธรรมประกันภัย  

2. ผูขอเอาประกันภัย และ/หรือผูแทนโดยชอบธรรม ยินยอมใหแพทย หรือบริษัทประกันภัย หรือสถานพยาบาล หรือบุคคลอ่ืนใด               
ซ่ึงมีขอมูลสุขภาพ ความพิการ พฤติกรรมทางเพศ ขอมูลชีวภาพ ขอมูลพันธุกรรม เชื้อชาติ ของผูขอเอาประกันภัย และ/หรือผู เยาว ที่ผาน
มา หรือจะมีขึ้นตอไปในอนาคต สามารถเปดเผยขอมูลดังกลาว ใหแกบริษัทหรือผูแทนของบริษัท เพื่อการขอเอาประกันภัย การพิจารณา
รับประกันภัย หรือการจายเงินตามกรมธรรมประกันภัยได    

3. ผูขอเอาประกันภัย และ/หรือผูแทนโดยชอบธรรม ยินยอมใหบริษัทเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย ขอมูลสุขภาพ ความพิการ พฤติกรรม
ทางเพศ ขอมูลชีวภาพ ขอมูลพันธุกรรม เชื้อชาติ ของผูขอเอาประกันภัย และ/หรือผูเยาว ตอบริษัทประกันภัยอ่ืน บริษัทนายหนา
ประกันภัยตอ บริษัทประกันภัยตอ หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย สถานพยาบาล แพทย บุคลากรทางการแพทย ตัวแทนประกันชีวิต 
หรือนายหนาประกันชีวิต เพื่อการขอเอาประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย  หรือการจายเงินตามกรมธรรมประกันภัย  

4. ผูขอเอาประกันภัยเขาใจดีวา หากผูขอเอาประกันภัยเพิกถอนความยินยอมตามขอ 2. หรือขอ 3. ที่ใหไวกับบริษัท จะมีผลกระทบตอการ
พิจารณารับประกันภัย การจายเงินตามกรมธรรมประกันภัย หรือการใหบริการใด ๆ ที่เก่ียวของกับกรมธรรมประกันภัย อันจะสงผลให
บริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขในกรมธรรมประกันภัย ซ่ึงจะมีผลทําใหผูขอเอาประกันภัยไมไดรับความ คุมครองตามกรมธรรม
ประกันภัย   

5. ผูขอเอาประกันภัยรับทราบวา บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือโอนขอมูลสวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่ออนไหวของ ผูขอเอา
ประกันภัย เพื่อการขอเอาประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย การจายเงินตามกรมธรรมประกันภัย ตามนโยบายคุมครองข อมูลสวน
บุคคลของบริษัทที่ปรากฏใน [www.sahalife.co.th ] รวมทั้งรับทราบวา บริษัทจะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ ผูขอเอาประกันภัยแก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.) เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลและสงเสริม
ธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิตและกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
รายละเอียดการเก็บรวบรวม ใชและเปดเผยของสํานักงาน คปภ. ปรากฏตามนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสํานักงาน คปภ. 
ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต www.oic.or.th 

6. เม่ือผูขอเอาประกันภัยเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอ่ืนใดนอกจากของผูขอเอาประกันภัยใหแกบริษัทเพื่อการขอเอาประกันภัย                 
การพิจารณารับประกันภัย หรือการจายเงินตามกรมธรรมประกันภัย 
(1) ผูขอเอาประกันภัยรับรองและรับประกันวาไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอ่ืนที่ผูขอ

เอาประกันภัยใหแกบริษัทและจะแจงบริษัท หากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอ่ืนที่ไดใหไว (หากมี)  
(2) ผูขอเอาประกันภัยรับรองและรับประกันวา ผูขอเอาประกันภัยไดรับความยินยอมหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอ่ืนสําหรับการ

เก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือโอนขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอ่ืนนั้นตามกฎหมายที่ใชบังคับ  
(3) ผูขอเอาประกันภัยรับรองและรับประกันวา ผูขอเอาประกันภัยไดแจงนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัทแกบุคคลอ่ืนนั้น

แลว [www.sahalife.co.th ] ซ่ึงมีการแจงวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือโอนขอมูลสวนบุคคลตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.) เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลและสงเสริมธุรกิจ
ประกันภัยตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิตและกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซ่ึง
สํานักงาน คปภ. จะเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือโอนขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอ่ืนตามนโยบายคุมครองขอมูลส วนบุคคล
ของสํานักงาน คปภ. ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต www.oic.or.th 

(4) ผูขอเอาประกันภัยรับรองและรับประกันวาบริษัทและสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
สามารถเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือโอนขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอ่ืนนั้นตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในนโยบายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลของบริษัทและสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่เก่ียวของ ซ่ึงอาจมีการ
แกไขเปนคร้ังคราว รวมถึงวัตถุประสงคทั้งหมดที่กําหนดไวในเอกสารฉบับนี้ และที่เก่ียวของกับการเอาประกันภัย 
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7. กรณีผูขอเอาประกันภัยไดมีการขอสินเชื่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินและขอเอาประกันภัยผานธนาคารหรือสถาบันการเงิน ผูขอเอา 

ประกันภัยยินยอมใหธนาคารหรือสถาบันการเงินเปดเผยขอมูลรายละเอียดบัญชีเงินกู (ไดแก  เลขที่ บัญชีเงินกู วงเงินสินเชื่ออนุมัติ 
หนี้สินคงคาง ระยะเวลาผอนชําระที่เหลืออยู และวันที่อนุมัติสินเชื่อ) และขอมูลรายละเอียดหลักประกันที่เก่ียวของกับบัญชีเงินกู ของผู
ขอเอาประกันภัยใหแกบริษัท เพื่อการขอเอาประกันภัยหรือจายเงินตามกรมธรรมประกันภัย ทั้งนี้  ในกรณีขอมูลรายละเอียดหลักประกัน
เปนขอมูลของบุคคลอ่ืน ผูขอเอาประกันภัยรับรองวาบุคคลนั้นไดยินยอมใหธนาคารหรือสถาบันการเงินเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
บุคคลนั้นใหแกบริษัทเพื่อวัตถุประสงคขางตนดวย 

 
 

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

              ผูขอเอาประกันภัย 
 
 
 

                                                                                                                                                          (ลงชื่อ)...............................................................................  
                                                                                                                                                                                (...........................................................................)                                                                                                                     
                                                                                                                                                      ผูใหความยินยอมในฐานะ 
                                                                                                                                                           ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูใชอํานาจปกครอง 

                                                                                                                                                                        ของผูขอเอาประกันภัย 

                                                                                                                                                        (กรณีผูขอเอาประกันภัยยังไมบรรลุนิติภาวะ)  

                                                                              
 
สวนท่ี 8 คําเตือน 

1. หากผูเอาประกันภัยใชสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัยโดยขอเวนคืนกรมธรรมประกันภัย ผลประโยชนที่ผูเอาประกันภัยไดรับจะ
เปนไปตามตารางมูลคาเวนคืนในกรมธรรมประกันภัย (ถามี) ซ่ึงอาจนอยกวาเบี้ยประกันภัยที่ชําระไว 

2. กอนลงลายมือชื่อใหผูขอเอาประกันภัยกรุณาตรวจสอบความถูกตองของคําตอบทุกขออีกคร้ังหนึ่ง เพื่อความสมบูรณของสัญญา
ประกันภัย 

3. หากผูเอาประกันภัยประสงคจะใชสิทธิยกเลิกการประกันภัยนี้ดวยเหตุผลใดก็ตาม ผูเอาประกันภัยสามารถสงคืนหนังสือรับรองการ
ประกันภัยมายังบริษัทภายในระยะเวลา 15 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือรับรองการประกันภัยจากทางบริษัท เวนแตบริษัทไดออก
หนังสือรับรองการประกันภัยโดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูเอาประกันภัยไมตองสงคืนหนังสือรับรองการประกันภัย แล ะ
บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักคาตรวจสุขภาพตามที่จายจริงและคาใชจายของบริษัทฉบับละ 500 บาท เวนแตเปน
การเสนอขายโดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจํานวนโดยไมหักคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน การคืนคาเบี้ย
ประกันภัยบริษัทจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับแจงการใชสิทธิยกเลิกการประกันภัย อยางไรก็
ตาม ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนแลว ผูเอาประกันภัยไมมีสิทธิในการขอยกเลิกการประกันภัย 
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ผูขอเอาประกันภัยไดอานและตกลงตามขอความในเอกสารฉบับนี้แลว รวมทั้งรับทราบนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
บริษัทและสํานักงาน คปภ. แลว จึงลงลายมือชื่อไวดานลางนี้ 
 
เขียนที่ ......................................................................                                    วันที่................. เดือน............................พ.ศ....................... 
 

(ลงชื่อ)................................................... ................  (ลงชื่อ)................................................................... 
                       (..................................................................)       (...................................................................)  
                   พยาน/ตัวแทนประกันชีวิต/นายหนาประกันชีวิต                           ผูขอเอาประกันภัย 
                   รหัสพนักงาน (เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ) ............            

                                                      
 

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

               ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูใชอํานาจปกครอง 
                                                       ของผูขอเอาประกันภัย 

             (กรณีผูขอเอาประกันภัยยังไมบรรลุนิติภาวะ) 
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