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คำเตือน ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
สมำชิกผูข้ อเอำประกันภัยต้องตอบคำถำมตำมควำมเป็นจริงทุกข้อ กำรปกปิดข้อเท็จจริงใดๆอำจจะ
เป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันชีวิตปฏิเสธไม่จ่ำยเงินคืนค่ำสินไหมทดแทน ตำมสัญญำประกันชีวติ
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ 865

ใบคำขอเอำประกันชีวิตกลุ่มแบบ......................................................
ประเภทควำมคุ้มครอง  บุคคลทั่วไป  สินเชื่อ
Application for Group Insurance..................................................
Type of Coverage
 Individual  Credit Life
กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มเลขที่.......................................................
ใบคำขอเอำประกันชีวิตเลขที่............................................................................
Group Insurance Number ................................................................
Application Number.........................................................................................
ส่วนที่ 1: คำถำมเกี่ยวกับข้อมูลและรำยละเอียดกำรขอเอำประกันภัยของสมำชิกผู้ขอเอำประกันภัย
Part 1: Questions for the Applying Member
1. สำหรับสมำชิกผู้ขอเอำประกันภัย
For the Applying Member
 นำย  นำง  นำงสำว .................................................................นำมสกุล.......................................................สกุลเดิม............................................................................
Mr.
Mrs.
Ms.
Surname
Maiden Name
เกิดวันที่...........................เดือน..........................พ.ศ. .................. อำยุ.............ปี เพศ  ชำย  หญิง สัญชำติ................................. เชื้อชำติ....................................................
Date of Birth
Month
Year
Age
Sex M
F Nationality
Origin
สถำนภำพ
 โสด  สมรส  หย่ำ  หม้ำย
เอกสำรที่ใช้แสดง
 บัตรประจำตัวประชำชน  อื่นๆ.............................................................................
Marital Status Single Married Divorce Windowed Personal Identification
ID Card
Others
เลขประจำตัวประชำชนหรือเลขหนังสือเดินทำงในกรณีที่เป็นคนต่ำงชำติ...................................................................................................................................................................
ID Card /Passport No. (for foreigner)
สถำนที่ออกบัตร.......................................................................................ลงวันที่.......................................................วันหมดอำยุ...............................................................................
Issue at
Date
Expiry Date
ที่อยู่ปัจจุบัน........................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์.....................................................
Present Address
Postal code
โทรศัพท์...................................................โทรสำร......................................มือถือ.....................................................อีเมล์...........................................................................................
Tel.
Fax.
Mobile Phone
Email
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน......................................................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย.์ ...................................................
Permanent Address
Postal code
โทรศัพท์...................................................โทรสำร......................................มือถือ.....................................................อีเมล์...........................................................................................
Tel.
Fax.
Mobile Phone
Email
สถำนที่ทำงำน.........................................................................................................................อำคำร.............................................................................................................................
Place of work
Building
เลขที่..........................หมู่ที่......................ชั้น................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.................................................ตำบล/แขวง.......................................................
No.
Moo
Floor
Soi
Road
Sub district
อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย.์ ................................โทรศัพท์.................................โทรสำร.......................................................
District
Province
Postal code
Tel.
Fax.
สถำนที่สะดวกในกำรติดต่อ
 ที่อยู่ปัจจุบัน
 ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน
 สถำนที่ทำงำน
Convenient address to contact
Present Address
Permanent Address
Place of work
อำชีพประจำ.......................................................................ตำแหน่ง..........................................................ลักษณะงำนที่ทำ...................................................................................
Main occupation
Position
Nature of duty
รำยได้ประจำต่อปี...........................................................บำท รำยได้อื่นๆ ต่อปี....................................................................................................บำท
Annual income
Baht Other income/year
Baht
แหล่งที่มำของรำยได้ (นอกเหนือจำกอำชีพหลัก)……………………….………………………….…...จำกประเทศ.................................................................................................
Other sources of income (apart from the main occupation)
From which country
2. ยอดเงินกู้................................................................บำท ระยะเวลำกู้................................... ผู้ร่วมกู้
 ไม่มี  มี
Loan amount
Baht Loan period
Co-loaner
None Yes
3. แบบประกัน.........................................................................ยอดเงินที่ขอเอำประกัน.....................................บำท ระยะเวลำที่ขอเอำประกันภัย......................ปี
Type of Insurance
Sum Assured
Baht Period of Coverage
Year
จำนวนเบี้ยประกันภัย.........................................................บำท  ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (  เงินสด  กู้เพิ่ม )
Premiums
Baht
Paid one time(Single)
Cash
Addition Loan
 ชำระเบี้ยประกันภัยรำยงวด (  รำยปี  รำย 6 เดือน  รำย 3 เดือน  รำยเดือน )
Mode of payment
Annually Semi-annually Quarterly
Monthly
สัญญำเพิ่มเติมที่ต้องกำร
ควำมคุ้มครอง (บำท)
Other Supplementary Contracts (if required)
Coverage Amount (Bt.)
……………………………………………………………
……………..…………….……………………………………..….
……………………………………………………………
……….………………..…………….……………………………..

4. ผู้รับประโยชน์ (กรณีคุ้มครองสินเชื่อและต้องกำรให้สถำบันกำรเงินเป็นผู้รับประโยชน์ โปรดระบุชื่อสถำบันกำรเงินเป็นผู้รับประโยชน์ลำดับที่ 1)
Beneficiaries (For Credit Life, if you wish that the financial institution be the beneficiary, please specify its name as the first beneficiary)
เลขประจำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง/
ลำดับที่
ชื่อ – นำมสกุล / สถำบันทำงกำรเงิน
อำยุ (ปี)
ควำมสัมพันธ์
เอกสำรที่หน่วยงำนของรัฐออกให้
ร้อยละของผลประโยชน์
Ranking Name-Surname / Financial Institution
Age
Relationship
ID Card / Documents issued to
Benefit (in percentage)
governmental.

ส่วนที่ 2: คำแถลงสุขภำพ
Part 2 : Health Declaration
5. ถ้อยแถลงสุขภำพโดยบุคคลของสมำชิกผู้ขอเอำประกันภัย
Health declaration by Individuals of Applying Member
5.1 น้ำหนัก.....................กก. ส่วนสูง..................ซม. ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ น้ำหนักตัวของท่ำนเปลี่ยนแปลงหรือไม่
Weight (kg.)
Height (cm.)
Has your weight changed in the past 6 months?
 ไม่เปลี่ยนแปลง  เพิ่มขึ้น.................กก.  ลดลง...................กก. สำเหตุที่น้ำหนักเปลี่ยนแปลง...........................................................................................................
No change
Increased (kg.)
Reduced (kg.)
Reason for the weight change
5.2 ท่ำนเคยถูกปฏิเสธ เลื่อนกำรรับประกันภัย เพิ่มอัตรำเบี้ยประกันภัย เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สำหรับกำรขอเอำประกันภัยหรือกำรขอกลับคืนสู่สถำนะเดิม หรือ
กำรขอต่ออำยุของกรมธรรม์จำกบริษัทนี้หรือบริษัทอื่นหรือไม่
 ไม่เคย No
 เคย Yes
When applying for an insurance or while applying to reinstate or renew the insurance policy from this company or other insurers, have you been declined insurance,
deferred acceptance, given an increased premium rate or amended the coverage condition?
ถ้ำเคย โปรดระบุบริษัท..............................................................สำเหตุ............................................................................เมื่อใด...........................................................................
If yes, please specify the insurance company
Reason(S)
When
5.3 ท่ำนเคยได้รับกำรวินิจฉัย หรือรับกำรรักษำ หรือตั้งข้อสังเกตโดยแพทย์ว่ำป่วยเป็นโรคตำมรำยกำรท้ำยคำถำมนีห้ รือไม่  ไม่เคย  เคย
Have you been diagnosed, treated or kept under surveillance by physician(s) for the following illness?
No
Yes
หำกเคย กรุณำทำเครื่องหมำยในช่อง  และให้ระบุโรคและกำรรักษำตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
If yes, please mark in the box and specify the illness and the treatments as given below (you may answer more than I item)
 โรคหัวใจ
 โรคปอดหรือปอดอักเสบ
 โรคตับ
 โรคเอดส์หรือภูมิคมุ้ กันบกพร่อง
Heart Disease
Lung disease or Lung infection
Liver-related
AIDS or Immunity Deficiency
 โรคเบำหวำน
 โรคควำมดันโลหิตสูง
 โรคมะเร็ง
 โรควัณโรค
 โรคประสำท
Diabetes
Hypertension
Cancer
Tuberculosis
Dementia
 โรคไต
 โรคหลอดเลือดในสมอง
 โรคแผลในทำงเดินอำหำร  โรคพิษสุรำเรื้อรัง
Kidney-related
Stroke
Ulcers in the oesophagus
Alcoholism
กรณีเคยเป็นโรคใดโรคหนึ่งข้ำงต้น โปรดระบุ วัน/เดือน/ปี ที่เข้ำรับกำรรักษำ..........................ชื่อของแพทย์ (หำกระบุได้โปรดระบุ)..............................................................
If afflicted with any of the above, please specify date/month/year of treatment
Physician’s name (if applicable)
สถำนพยำบำลที่รักษำ.........................................................................อำกำรในปัจจุบนั .........................................................................................................................................
Place of treatment
Present condition (of illness)
5.4 ในระหว่ำง 5 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยได้รับ
In the past 5 years, you have
ก. กำรตรวจสุขภำพ กำรตรวจชิ้นเนื้อ หรือกำรตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค เช่น กำรเอกซเรย์ กำรตรวจคลื่นหัวใจ กำรตรวจเลือด หรือกำรตรวจด้วย
Undergone medical check-up, had a biopsy or had medical diagnosis such as X-rays, EKG, blood tests or any other tests using special equipment?
เครื่องมือพิเศษอื่นๆ หรือไม่  ไม่เคย  เคย ถ้ำเคย โปรดระบุรำยละเอียด ตรวจอะไร........................................................เมื่อใด.......................................................
No
Yes. Please specify
what type of test
when
สถำนที่ตรวจ............................................ผลกำรตรวจ................................ข้อสังเกตโดยแพทย์.................................................................................................................
Place of test
Result of test
Physician’s observation
ข. กำรบำดเจ็บ เจ็บป่วย กำรผ่ำตัด กำรปรึกษำแพทย์ กำรแนะนำจำกแพทย์เกีย่ วกับสุขภำพ กำรรักษำในสถำนพยำบำลที่มิได้ระบุไว้ข้ำงต้น
Have you ever received injuries, illnesses, surgeries, consulted physicians or been recommended by physicians on health issue or been
Hospitalized for any causes that are not mentioned above?
 ไม่เคย  เคย ถ้ำเคย โปรดระบุรำยละเอียด อำกำร.........................................................................................เมื่อใด........................................................................
No
Yes. Please specify what type of test
when
ชื่อสถำนพยำบำล......................................................ผลกำรรักษำ...............................................................................................................................................................
Name of hospital/infirmary
Result of treatment

ส่วนที่ 3 กำรรับรองสถำนะและคำยินยอมและตกลงเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกำ (กฎหมำย FATCA)
Part 3 : Certificate of citizenship, consent and agreement to comply with the Foreign Account Tax Compliance Act of the United States (FATCA)
1. กำรรับรองสถำนะ
1. Certificate of citizenship
ก. ผู้ขอเอำประกันภัยมีสัญชำติ ประเทศที่เกิด ที่เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกำหรือไม่
a. The insured has the citizenship and the country of birth related to the U.S.
� ไม่มี
� มี
โปรดระบุ
� ถือสัญชำติอเมริกัน
� NO
� YES
please specify � U.S. Citizenship
� เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกำ
� U.S. place of birth
� ถือสัญชำติอเมริกันและเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกำ
� U.S. Citizenship & U.S. place of birth
ข. ผู้ขอเอำประกันภัยเป็นหรือเคยเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถำวรอย่ำงถูกกฎหมำยในประเทศสหรัฐอเมริกำ (Green card) หรือไม่
b. The insured is/was the Green-Card holder who has the permanent residence in the U.S.
� ไม่เป็น
� เป็น
� เคยเป็นและสิ้นผลบังคับ
� NO
� YES
� YES and Expired
ค. ผู้ขอเอำประกันภัยมีหน้ำที่เสียภำษีให้แก่กรมสรรพำกรสหรัฐอเมริกำหรือไม่
c. The insured is under the duty to pay tax to the Internal Revenue Service (IRS) of the U.S. federal government.
� ไม่มี
� มี
� NO
� YES
ง. ผู้ขอเอำประกันภัยมีสถำนะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเก็บภำษีอำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำใช่หรือไม่ (เช่น
มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำอย่ำงน้อย 183 วันในปีปฏิทินที่ผ่ำนมำ)
d. The insured is one of the U.S. tax residencies by having a residence in the U.S. (i.e. having been present in the U.S. for at least 183 days in the calendar year).
� ไม่มี
� มี
� NO
� YES
2. คำยินยอมและตกลง
2. Consent and Agreement
ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ บริษัทประกันชีวิต (“บริษัท”) อำจมีข้อผูกพันหรือต้องปฏิบัติตำม กฎหมำย FATCA ในกำรนี้ข้ำพเจ้ำยินยอมและตกลงให้บริษัทสำมำรถดำเนินกำร
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ เพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย FATCA
I hereby acknowledge that the insurance company (“the Company”) may be bound or required to comply with the FATCA regulations. In this regard, I agree and
undertake the Company to proceed with the following in order to comply with the FATCA regulations:
ก. กำรเปิดเผยข้อมูล กำรให้ข้อมูล และกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะหรือข้อมูล
a. Disclosure, give and report the changes of status or information.
ข้ำพเจ้ำยินยอมและตกลงให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่บริษัทมีหน้ำที่ต้องเปิดเผยต่อหน่วยงำนภำครัฐในประเทศหรือต่ำงประเทศที่กำกับดู แลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
FATCA
I agree and undertake the Company to disclose any information which is required by the internal or overseas governmental sectors which controlling the compliance of
FATCA regulations.
ข้ำพเจ้ำยินยอมและตกลงให้ข้อมูลเพิ่มเติมตำมที่บริษัทร้องขอเป็นหนังสือภำยในระยะเวลำที่กำหนด
I agree to provide any additional information upon request by the Company in writing within the prescribed period.
ข้ำพเจ้ ำตกลงที่จะแจ้งให้บริษั ททรำบเกี่ย วกับกรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะหรือข้อมูลใดๆ ที่ข้ ำพเจ้ ำเคย แจ้งไว้กับบริษัทไว้ก่ อนหน้ำนี้ หำกสถำนะหรือข้อมูลที่
เปลี่ยนแปลงนั้นมีควำมเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกำ ภำยในระยะเวลำ 30 วันนับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะหรือข้อมูล
I agree to notify the company if there are any changes in the status or information from which I have prior informed the Company, in case such changes are related to
the U.S. The notification shall be made within 30 days from the changing date.
ข. ผลของกำรไม่ให้ข้อมูล
b. Non-disclosure
ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ให้ข้อมูล ข้ำพเจ้ำยินยอมและตกลงให้สิทธิกับบริษัทในกำรปฏิเสธกำรรับประกันภัย หรือหักภำษี ณ ที่จ่ำยจำกจำนวนเงินใดๆ ที่ข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รับ
ตำมกรมธรรม์ประกันภัยตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำย FATCA
In case of non-disclosure, I agree and authorize the Company to deny the underwriting or deduct the withholding tax from any amount I shall be entitled according to
the insurance policy as prescribed in the FATCA regulations.

ในกรณีที่บริษัทจะปฏิเสธกำรรับประกันภัย หรือใช้สิทธิหั กภำษี ณ ที่จ่ำยตำมกฎหมำย FATCA จำกเหตุไม่ให้ข้อมูลตำมกฎหมำย FATCA บริษัทต้องส่งหนังสือบอก
กล่ำวก่อนว่ำ ให้ข้ำพเจ้ำแสดงเอกสำรหลักฐำนใดๆ หรือมีหนังสือยืนยันต่อบริษัทว่ำข้ำพเจ้ำไม่มีหน้ำที่ต้องเสียภำษีในประเทศสหรัฐอเมริกำภำยในระยะเวลำ 15 วันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือบอกกล่ำว ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่ปฏิบัติตำมคำบอกกล่ำว บริษัทจะปฏิเสธกำรรับประกันภัย หรือใช้สิทธิหักภำษี ณ ที่จ่ำยจำกจำนวนเงินใด ๆ ที่ข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รับตำมกรมธรรม์
ประกันภัยตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำย FATCA ก็ได้ ทั้งนี้ กำรส่งหนังสือแจ้งกำรปฏิเสธกำรรับประกันภัย หรือใช้สิทธิหักภำษี ณ ที่จ่ำย และกำรบอกกล่ำวดังกล่ำว บริษัทจะส่งทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงข้ำพเจ้ำตำมที่อยู่ที่ข้ำพเจ้ำแจ้งให้บริษัททรำบ
In case the Company is denying the underwriting or deducting the withholding tax based on the ground of non-disclosure as prescribed in the FATCA regulations, the
Company shall send the written notice informing the insured to show any evidences or confirmation letter affirm that the insured has no responsibility to pay tax in the U.S. within
15 days upon the date of receiving the notice. Failure to comply with the notice, the Company shall deny the underwriting or exercise their rights by deducting the withholding tax
according to the insurance policy as prescribed in the FATCA regulations. In this regard, the Company shall send the notice of denying the underwriting or withholding tax
deductible to the insured by registered mail at the address which has prior notified the Company.

สมำชิกผู้ขอเอำประกันภัย ขอให้คำยืนยันรับรองและยินยอม ดังต่อไปนี้
The Applying Member (Individual/Juristic Person) and the Insured (Juristic Person) confirm and agree as follows.
ก. ข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำคำตอบทุกข้อในใบคำขอเอำประกันชีวิตนี้ รวมถึงถ้อยแถลงที่ได้ตอบกับแพทย์ผู้ตรวจสุขภำพเป็นควำมจริงทุกประกำร ซึ่งข้ำพเจ้ำเข้ำใจดีว่ำ หำกข้ำพเจ้ำไม่แถลง
ข้อควำมจริง บริษัทอำจจะปฏิเสธกำรรับประกันภัย และปฏิเสธกำรจ่ำยเงินตำมกรมธรรม์
I confirm that all answers in this application and declaration to the medical examiner are true. I understand that if any declaration in untrue,
The Company may decline the insurance and refuse to pay for any benefit as per policy condition.
ข. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้แพทย์ หรือบริษัทประกันอื่น หรือสถำนพยำบำล ซึ่งมีประวัติสุขภำพของข้ำพเจ้ำที่ผ่ำนมำ หรือจะมีขึ้นต่อไปในอนำคตเปิ ดเผยข้อเท็จจริงให้แก่บริษัท หรือผู้แทน
ของบริษัท เพื่อกำรขอเอำประกันภัย หรือกำรจ่ำยเงินตำมกรมธรรม์ได้
I allow the physicians or other insurers or health institutions that may have my past health records, or those that shall do so in the future, to disclose
the facts to the Company or its representatives for the purpose of underwriting this application or pay out benefits according to the policy conditions.
ค. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้บริษัท จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภำพและข้อมูลของข้ำพเจ้ำต่อบริษัทประกันภัย หรือบริษัทประกันต่อ หรือหน่วยงำนที่มีอำนำจตำมกฎหมำย
หรือบุคลำกรทำงกำรแพทย์ เพื่อกำรขอเอำประกันภัย หรือกำรจ่ำยเงินตำมกรมธรรม์ หรือประโยชน์ทำงกำรแพทย์ได้
I allow the Company to file, use or disclose facts of my health to the insurer(s) or reinsurer(s) or other legal organizations or medical personnel(s)
With regards to underwriting this application or to pay out benefit as per policy conditions or as needed for medical purpose.
ง. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้บริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภำพและข้อมูลของข้ำพเจ้ำต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจกำรประกันภัย เพื่อ
ประโยชน์ในกำรกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
I allow the Company to file, use or disclose facts of my health to The Office of Insurance Commission for the purpose of regulating the business of insurance.
เขียนที่.................................................................................................
Made at

วันที่...................เดือน.............................................พ.ศ............................................
Date
Month
Year
ลงชื่อ.................................................................................
Sign (
)
สมำชิกผู้ขอเอำประกันภัย
Applying Member

ลงชื่อ.................................................................................
Sign (

)

พยำน/ตัวแทนประกันชีวิต/นำยหน้ำประกันชีวิต
Witness/life Insurance Agent/Life Insurance Broker

ลงชื่อ.................................................................................
Sign (

)
พยำน
Witness

1. หำกสมำชิกผู้ขอเอำประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบกำหนดสัญญำ ผลประโยชน์ที่สมำชิกผู้ขอเอำประกันภัยจะได้รับจะเป็นไปตำมตำรำงมูลค่ ำเงินเวนคืนในกรมธรรม์ประกันภัย
(ถ้ำมี) ซึ่งอำจน้อยกว่ำจำนวนเงินเอำประกันภัยที่กำหนดไว้
If the Applying Member or the Insured Member cancels the Policy before its term, the benefits that the Applying Member will receive
Shall be as per the Cash Surrender Value Table, as given in the Policy (if any) which shall be less than the specified Sum Assured
2. ก่อนลงลำยมือชื่อให้ท่ำนกรุณำตรวจสอบควำมถูกต้องของคำตอบทุกข้ออีกครั้งหนึ่ง เพื่อควำมสมบูรณ์ของสัญญำประกันภัย
To ensure that this application is complete, please re-check all answers before affixing your signature.

