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ใบคําขอเอาประกันภัย สําหรับการประกันชีวิตประเภทกลุม แบบคุมครองสินเชื่อ (ชนิดมีคําถามสุขภาพอยางสั้น)
คําเตือนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
ผูขอเอาประกันภัยตองตอบคําถามตามความเปนจริงทุกขอ การปกปด ขอเท็จจริงใด ๆ อาจเปนเหตุใหบ ริษัท ผูรับ ประกันชีวิต ปฏิเ สธไม
จายเงินคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตามมาตรา 865
ชื่อตัวแทน/นายหนา ....................................................................................................... ใบอนุญาตเลขที่ ...........................................................
รหัสตัวแทน .............................................. ชื่อหนวย ..................................................... รหั สหนวย ...................................................................
สาขา ......................................................................................................................................................................................................................
ใบคําขอเอาประกันภัยเลขที่ ..................................................................................................................................................................................
กรมธรรมประกันภัยเลขที่ .....................................................................................................................................................................................
ผูถือกรมธรรมประกันภัย ......................................................................................................................................................................................
สวนที่ 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  อื่น 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
(เมื่อบริษัทไดตกลงรับประกันภัยแลว ผูขอเอาประกันภัยตองการใหจัดสงหนังสือรับ รองการประกันภัยในรูป แบบใด (กรุณาเลือกเพียง
ขอใดขอหนึ่ง)
 แบบกระดาษ  แบบอิเล็กทรอนิกส โดยจัดสงตามอีเมล (e-mail) ที่ใหไวกับบริษัท

-2ผูขอเอาประกันภัยตองการใหจัด สงเอกสารแสดงการรับ เงิน และ/หรือเอกสารอื่นที่เ กี่ยวของนอกจากหนังสือรับ รองการประกันภัย
(*ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะเอกสารบางประเภทที่บริษัทสามารถออกเปนแบบอิเล็กทรอนิกสไดเทานั้น*) ในรูปแบบใด (กรุณาเลือกเพียงขอใดขอหนึ่ง)
 แบบกระดาษ  แบบอิเล็กทรอนิกส โดยจัดสงตามอีเมล (e-mail) ที่ใหไวกับบริษัท
หมายเหตุ : หากไมไดระบุวิธีการจัดสง หรือบริษัท ไมสามารถจัด สงหนังสือรับ รองการประกันภัย เอกสารแสดงการรับ เงิน และ/หรือ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวของนอกจากหนังสือรับรองการประกันภัยทางอิเ ล็กทรอนิกสได บริษัทจะจัดสงใหผูขอเอาประกันภัยในแบบกระดาษ)
3. อาชีพประจํา ............................................ ตําแหนง ....................................................ลักษณะงานที่ทํา ......................................................
ลักษณะธุรกิจ ....................................................................................................... รายไดตอป ............................................................ บาท
อาชีพอื่น ๆ (ถามี) .................................... ตําแหนง .................................................... ลักษณะงานที่ทํา ....................................................
ลักษณะธุรกิจ ........................................................................................................ รายไดตอป ............................................................ บาท
4. รายละเอียดสินเชื่อ
จํานวนเงินกูที่ยื่นกูหรือจํานวนเงินกูที่คางชําระ .................................................................................................................................... บาท
ระยะเวลาผอนชําระ ..................................................................... ป อัตราดอกเบี้ยเงินกู .......................................................................ตอป
5. รายละเอียดการขอเอาประกันภัย
ชื่อแบบสัญญาประกันภัย................................................... ระยะเวลาเอาประกันภัย ............. ป ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย ............ ป
งวดการชําระเบี้ยประกันภัย  ชําระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว  รายป  ราย 6 เดือน  ราย 3 เดือน  รายเดือน
สัญญาประกันภัย

จํานวนเงินเอาประกันภัย / ผลประโยชน (บาท)

เบี้ยประกันภัย (บาท)

เบี้ยประกันภัยรวม
6. รายละเอียดเกี่ยวกับการชําระเบี้ยประกันภัยในการขอเอาประกันภัย
จํานวนเบี้ยประกันภัยที่ชําระพรอมการยื่นใบคําขอเอาประกันภัยฉบับนี้ ............................................................................................. บาท
ชําระเปน
 เงินสด
 โอนเขาบัญชี ชื่อบัญชี .................................... เลขที่บัญชี .............................. ธนาคาร ...................... สาขา .........................
 เช็ค
 หักบัญชีธนาคาร ดวยบัญชีลาสุดที่ไดแจงตอบริษัทฯ ธนาคาร...................................................................................................
 บัตรเครดิต ........................................................ ชนิด.................................................. ออกโดย................................................
หมายเลขบัตรเครดิต ...................................................................วันที่บัตรหมดอายุ..................................................................
(โดยผูขอเอาประกันภัย ............................................................. ผูถือบัตรเครดิตหมายเลข................................................................
ยินยอมใหบริษัทเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยของผูขอเอาประกันภัย (ระบุชื่อผูขอเอาประกันภัย)............................... เปนราย ...............
จากบัตรเครดิตหมายเลขดังกลาวจนกวาจะมีการแจงเปลี่ยนแปลงเปนลายลักษณอักษรใหบริษัททราบกอนครบกําหนดชําระเบี้ย
ประกันภัยแตละงวดหรือเมื่อบริษัทไมสามารถเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยจากบัต รเครดิตหมายเลขดังกลาวได)
 อื่น ๆ โปรดระบุ .......................................................................................................................................... ..............................
ใบรับเงินชั่วคราว / เอกสารการรับเงิน เลขที่ ..............................................................................................................................................
คําเตือน หากมีการชําระเงินสําหรับเบี้ยประกันภัยงวดแรก ผูขอเอาประกันภัยตองไดรับใบรับเงินชั่วคราว/เอกสารแสดงการรับเงินตามเลขที่
ที่ระบุขางตน สําหรับการชําระเงินสําหรับเบี้ ยประกันภัยงวดถัดไป (ถามี) ผูขอเอาประกันภัยตองไดรับใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัย/เอกสารแสดง
การรับเงินจากบริษัท

-37. รายละเอียดเกี่ยวกับผูรับประโยชน
ผูรับประโยชนหลัก คือ ผูถือกรมธรรมป ระกันภัย ไดผลประโยชนต ามภาระหนี้สินที่ ผูข อเอาประกันภัยมี กับ ผูถือกรมธรรมป ระกันภัย
ถาเหลือจากการชําระใหกับผูถือกรมธรรมประกันภัย ใหจายแกผูรับประโยชนรอง ถามิไดระบุสวนแบงของผูรับ ประโยชนรอง ใหถือว าแบง
ผลประโยชนเทา ๆ กัน
ชื่อและนามสกุล
ผูรับประโยชนรอง

เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
/เอกสารที่หนวยงานของรัฐ ออกให

อายุ

ความสัมพันธ

ที่อยู

รอยละของ
ผลประโยชน

8. ผูขอเอาประกันภัยมีการทําสัญญาประกันชีวิต ประกันชีวิตแบบคุมครองสินเชื่อ ประกันภัยสุขภาพ หรือประกันภัยอุบัติเหตุ หรือกําลังขอ
เอาประกันภัยดังกลาวไวกับบริษัทนี้หรือบริษัทอื่นหรือไม
 ไมมี
 มี ถามีโปรดระบุรายละเอียดในตารางดานลาง
บริษัท
ชีวิต

จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
ชีวิตแบบ
โรครายแรง
คุมครองสินเชื่อ

อุบัติเหตุ

เงินชดเชย
รายวัน

ขณะนี้สัญญามีผล
บังคับหรือไม

*กรณีที่มีกรมธรรมประกันภัยมากกวาตารางดานบน โปรดระบุเพิ่มในสวนที่ 4*
9. ผูขอเอาประกันภัยเคยถูกปฏิเสธ เลื่อนการรับประกันภัย เพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สําหรับการขอเอาประกันภัย
หรือการขอกลับคืนสูสถานะเดิม หรือการขอตออายุข องกรมธรรมป ระกันภัย จากบริษัทนี้หรือบริษัทอื่นบางหรือไม
 ไมเคย  เคย ถาเคยโปรดระบุรายละเอียด
บริษัท
สาเหตุ
เมื่อใด

*กรณีที่มีกรมธรรมประกันภัยมากกวาตารางดานบน โปรดระบุเพิ่มในสวนที่ 4*
10. ผูขอเอาประกันภัยเสพ หรือเคยเสพยาเสพติด หรือสารเสพติด หรือไม
 ไมเสพ/ไมเคยเสพ
 เสพ/เคยเสพ โปรดระบุชนิด …………………….. ปริมาณ …………. ความถี่ …….……… ครั้ง ตอสัปดาห เสพมานาน …… ป
 เลิกเสพเมื่อ …………………………..
11. ผูขอเอาประกันภัยเคยมีสวนเกี่ยวของกับการคายาเสพติดหรือเคยตองโทษเกี่ยวกับคดียาเสพติดหรือไม

 ไมเคย

 เคย

12. ผูขอเอาประกันภัยดื่มหรือเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเปนประจําหรือไม
 ไมดื่ม/ไมเคย
 ดื่ม/เคยดื่ม โปรดระบุชนิด .............................. ปริมาณ …………………….... แกว/กระปอง/ขวด ตอครั้ง
ความถี่ .......... ครั้ง ตอสัปดาห ดื่มมานาน ........... ป
 เลิกดื่ม เมื่อ ……………………………………
13. ผูขอเอาประกันภัยสูบหรือเคยสูบ บุหรี่ หรือยาสูบชนิดอื่นหรือไม
 ไมสูบ/ไมเคย
 สูบ/เคยสูบ โปรดระบุปริมาณ ………………….…. มวน ตอวัน สูบมานาน ………………….. ป
 เลิกสูบ เมื่อ ……………………………………..

-414. สวนสูง …………………………….. ซม. น้ําหนัก …………………………… กก.
ในรอบ 6 เดือนที่ผานมาน้ําหนักตัวของผูข อเอาประกันภัยเปลี่ยนแปลงหรือไม
 ไมเปลี่ยน
 เปลี่ยน
โปรดระบุน้ําหนัก  เพิ่มขึ้น …………. กก.  ลดลง ………… กก. สาเหตุที่น้ําหนักเปลี่ยนแปลง ……......................………
สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลในครอบครัวของผูขอเอาประกันภัย
15. บุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่นองรวมบิดาและ/หรือมารดา) ของผูขอเอาประกันภัย เคยไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวา
เปนหรือเคยเปนโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคไต โรคความดันโลหิต สูง การพยายามฆาตัวตายหรืออาการ
ปวยทางจิต โรคเลือด หรือโรคไวรัสตับอักเสบ โรคเอดส (HIV) โรคมัลติเพิลสเคลอโรซิส โรคอัลไซเมอร หรือโรคพารกินสัน หรือไม
 ไมเปน
 เปน ถาเปนโปรดระบุรายละเอียดเฉพาะ ชื่อโรค ที่บุคคลในครอบครัวผูข อเอาประกันภัยเปนหรือเคยเปน ....................................................
สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับประวัติการเจ็บปวยหรือการรักษาโรคของผูขอเอาประกันภัย
16. ผูขอเอาประกันภัยมีสุขภาพทางรางกายและจิตใจสมบูรณดี ไมมีอวัยวะสวนใดของรางกายพิการและ/หรือทุพพลภาพ หรือไมปวยเปน
โรคเอดส หรือภูมิคุมกันบกพรอง หรือไมเปนโรครายแรงใด ๆ
 ใช
 ไมใช โปรดระบุรายละเอียด ......................................................................................................................................
17. ประวัติสุขภาพในชวงเวลาที่ผานมา
ภายในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ผูขอเอาประกันภัยเคยบาดเจ็บ หรือเจ็บ ปวยจนตองเขารับ การรักษาในโรงพยาบาล หรือเคยไดรับ การ
ตรวจสุข ภาพ หรือการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค (เชน ความดันโลหิต การตรวจปสสาวะ การตรวจเอ็กซเรย การตรวจเลือด การตรวจเอ็มอารไอ
(MRI) การตรวจอัลตราซาวด การตรวจโดยการสองกลอง การตรวจแมมโมแกรม การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ การตรวจชิ้นเนื้อ การตรวจดวย
เครื่องมือพิเศษ การตรวจแบบอื่น) หรือรับการผาตัด หรือการแนะนําจากแพทยแ ผนปจจุบันหรือแพทยทางเลือกเพื่อรับการรักษาใด ๆ หรือไม
 ไมเคย  เคย ถาเคยโปรดระบุรายละเอียด
วัน/เดือน/ป ที่ไดรับการตรวจ/รักษา
ผลการตรวจ/รักษา
โรค
สถานพยาบาลที่ตรวจ/รักษา
(หากระบุชื่อแพทยไดโปรดระบุ)

สวนที่ 4 สําหรับผูขอเอาประกันภัย กรณีตองการแจงรายละเอียดเพิ่มเติม
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

-5สวนที่ 5 การรับรองสถานะเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปฏิบัติการตามความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง
ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความรวมมือในการปรับปรุง การปฏิบั ติตามการภาษีอากรระหวางประเทศ (กฎหมาย FATCA) ของผูขอเอา
ประกันภัย
1. การรับรองสถานะ
ก. ผูขอเอาประกันภัยมีสัญชาติ ประเทศที่เกิด ที่เกี่ยวของกับประเทศสหรัฐ อเมริกาหรือไม
 ไมมี
 มี โปรดระบุ
 ถือสัญชาติอเมริกัน
 เกิดในประเทศสหรัฐ อเมริกา
 ถือสัญชาติอเมริกันและเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา
ข. ผูขอเอาประกันภัยเปนหรือเคยเปนผูถือบัตรประจําตัวผูมีถิ่นที่อยูถาวรอยางถูกกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา (Green card) หรือไม
 ไมเปน
 เปน
 เคยเปนและสิ้นผลบังคับ
กรณีเปนหรือเคยเปน
โปรดระบุเลขที่ ....................................................................................... วันบัตรหมดอายุ...................................................................
ค. ผูขอเอาประกันภัยมีหนาที่เสียภาษีใหแกกรมสรรพากรของประเทศสหรัฐ อเมริกาหรือไม
 ไมมี
 มี
ง. ผูขอเอาประกันภัยมีสถานะเปนผูมีถิ่นที่อยูในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงคในการเก็บ ภาษีอากรของประเทศสหรัฐ อเมริกา
ใชหรือไม (เชน มีถิ่นที่อยูในประเทศสหรัฐอเมริกาอยางนอย 183 วันในปปฏิทินที่ผานมา)
 ไมมี
 มี
2. คํารับรอง
(1) ผูขอเอาประกันภัยรับทราบวา บริษัทประกันชีวิต (“บริษัท”) มีขอผูกพันหรือตองปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA
(2) ผูขอเอาประกันภัยรับทราบวาบริษัทจําเปนตองเก็บ รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลใด ๆ ของผูขอเอาประกันภัย ที่บริษัทมีหนาที่ตอง
เปดเผยตอหนวยงานภาครัฐในประเทศหรือตางประเทศเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA
(3) ผูขอเอาประกันภัยจะใหขอมูลเพิ่มเติมตามที่บริษัทรองขอเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA เปนหนังสือภายในระยะเวลาที่กําหนด
(4) ผูขอเอาประกันภัยจะแจงใหบ ริษัททราบกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือขอมูลใด ๆ ที่ผูขอเอาประกันภัยเคยแจงไวกับบริษัท ไว
กอนหนานี้ หากสถานะหรือขอมูลที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีความเกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสถานะหรือขอมูล
(5) ในกรณีที่ ผูขอเอาประกันภัยไมเปดเผยขอมูลตาม (3) และ (4) ผูขอเอาประกันภัยใหสิทธิกับบริษัทในการรายงานขอมูลของผูขอเอา
ประกันภัยไปยังหนว ยงานภาครัฐในประเทศหรือตางประเทศเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA
สวนที่ 6 ผูขอเอาประกันภัยประสงคที่จะใชสิทธิขอยกเวนภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากรหรือไม
 มีความประสงค และยินยอมใหบริษัทประกันชีวิตสงและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยตอกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ วิธีการที่
กรมสรรพากรกําหนด และหากผูข อเอาประกัน ภัยเปนชาวตางชาติ (Non Thai Residence) ซึ่งเปนผูมีหนาที่ ตองเสียภาษีเ งินไดต าม
กฎหมายวาดวยภาษีอากร โปรดระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีที่ไดรับจากกรมสรรพากร เลขที่ ......................................................................
ไมมีความประสงค

-6สวนที่ 7 ขอความยืนยันถอยแถลงหรือคําตอบในใบคําขอเอาประกันภัยของผูขอเอาประกันภัย และการใหความยินยอม
1. ผูขอเอาประกันภัยขอยืนยันวาคําตอบทุกขอในใบคําขอเอาประกันภัยนี้ รวมถึงถอยแถลงที่ไดตอบกับ แพทยผูต รวจสุข ภาพเปนความจริง
ทุกประการ ซึ่งผูข อเอาประกันภัยเขาใจดีวา หากผูข อเอาประกันภัยไมแ ถลงขอความจริง บริษัท อาจจะปฏิเ สธการรับ ประกันภัยและ
ปฏิเสธการจายเงินตามกรมธรรมประกันภัย
2. ผูข อเอาประกันภั ย และ/หรือ ผูแ ทนโดยชอบธรรม ยิน ยอมให แ พทย หรื อบริษั ท ประกันภั ย หรื อสถานพยาบาล หรื อบุ ค คลอื่ นใด
ซึ่งมีขอมูลสุขภาพ ความพิการ พฤติกรรมทางเพศ ขอมูลชีวภาพ ขอมูลพันธุกรรม เชื้อชาติ ของผูข อเอาประกันภัย และ/หรือผู เ ยาว ที่ผาน
มา หรือจะมีขึ้นตอไปในอนาคต สามารถเปดเผยขอมูลดังกลาว ใหแกบริษัทหรือผูแทนของบริษัท เพื่อการขอเอาประกันภัย การพิจารณา
รับประกันภัย หรือการจายเงินตามกรมธรรมประกันภัยได
3. ผูขอเอาประกันภัย และ/หรือผูแทนโดยชอบธรรม ยินยอมใหบ ริษัท เก็บ รวบรวม ใช หรือเปด เผย ขอมูลสุข ภาพ ความพิการ พฤติกรรม
ทางเพศ ขอมูล ชีวภาพ ข อมูล พันธุก รรม เชื้อ ชาติ ของผูข อเอาประกั นภัย และ/หรือ ผูเ ยาว ต อบริ ษัท ประกัน ภัยอื่น บริ ษัท นายหน า
ประกันภัยตอ บริษัทประกันภัยตอ หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย สถานพยาบาล แพทย บุค ลากรทางการแพทย ตัวแทนประกันชีวิต
หรือนายหนาประกันชีวิต เพื่อการขอเอาประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย หรือการจายเงินตามกรมธรรมประกันภัย
4. ผูขอเอาประกันภัยเขาใจดีวา หากผูขอเอาประกันภัยเพิกถอนความยินยอมตามขอ 2. หรือขอ 3. ที่ใหไวกับ บริษัท จะมีผลกระทบตอการ
พิจารณารับประกันภัย การจายเงินตามกรมธรรมประกันภัย หรือการใหบ ริการใด ๆ ที่เ กี่ยวของกับ กรมธรรมป ระกันภัย อันจะสงผลให
บริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในกรมธรรมป ระกันภัย ซึ่งจะมีผลทําใหผูข อเอาประกันภัยไมไดรับ ความคุมครองตามกรมธรรม
ประกันภัย
5. ผูขอเอาประกันภัยรับทราบวา บริษัท จะเก็บ รวบรวม ใช เปด เผย และ/หรือโอนขอมูลสวนบุค คล รวมถึงขอมูลที่ออนไหวของ ผูขอเอา
ประกันภัย เพื่อการขอเอาประกันภัย การพิจารณารับ ประกันภัย การจายเงินตามกรมธรรมป ระกันภัย ตามนโยบายคุมครองข อมูลสวน
บุคคลของบริษัท ที่ป รากฏใน [www.sahalife.co.th ] รวมทั้งรับ ทราบวา บริษัท จะเปด เผยขอมูลสวนบุค คลของ ผูขอเอาประกันภัยแก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.) เพื่อประโยชนในการกํากับ ดูแ ลและสงเสริม
ธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต และกฎหมายวาดว ยคณะกรรมการกํากับ และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
รายละเอียดการเก็บ รวบรวม ใชแ ละเปด เผยของสํานักงาน คปภ. ปรากฏตามนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุค คลของสํานักงาน คปภ.
ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต www.oic.or.th
6. เมื่อผูขอเอาประกันภัยเปด เผยขอมูลสวนบุค คลของบุค คลอื่นใดนอกจากของผูขอเอาประกันภัยใหแ กบ ริษัท เพื่อการขอเอาประกันภัย
การพิจารณารับประกันภัย หรือการจายเงินตามกรมธรรมประกันภัย
(1) ผูขอเอาประกันภัยรับรองและรับประกันวาไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณข องขอมูลสว นบุค คลของบุค คลอื่นที่ผูข อ
เอาประกันภัยใหแกบริษัทและจะแจงบริษัท หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอื่นที่ไดใหไว (หากมี)
(2) ผูขอเอาประกันภัยรับรองและรับประกันวา ผูขอเอาประกันภัยไดรับ ความยินยอมหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสําหรับ การ
เก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือโอนขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอื่นนั้นตามกฎหมายที่ใชบังคับ
(3) ผูขอเอาประกันภัยรับรองและรับประกันวา ผูขอเอาประกันภัยไดแ จงนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุค คลของบริษัท แกบุค คลอื่นนั้น
แลว [www.sahalife.co.th ] ซึ่งมีการแจงวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช เปด เผย และ/หรือโอนขอมูลสวนบุค คลตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.) เพื่อประโยชนในการกํากับ ดูแ ลและสงเสริมธุรกิจ
ประกันภัยตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิตและกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกํากับ และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่ง
สํานักงาน คปภ. จะเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือโอนขอมูลสวนบุค คลของบุค คลอื่นตามนโยบายคุมครองขอมูลส วนบุค คล
ของสํานักงาน คปภ. ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต www.oic.or.th
(4) ผูขอเอาประกันภัยรับ รองและรั บ ประกันวาบริษัท และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภั ย
สามารถเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือโอนขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอื่นนั้นตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในนโยบายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลของบริษัทและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่เ กี่ยวของ ซึ่งอาจมีการ
แกไขเปนครั้งคราว รวมถึงวัตถุประสงคทั้งหมดที่กําหนดไวในเอกสารฉบับนี้ และที่เกี่ยวของกับการเอาประกันภัย

-77. กรณีผูขอเอาประกันภัยไดมีการขอสินเชื่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินและขอเอาประกันภัยผานธนาคารหรือสถาบันการเงิน ผูขอเอา
ประกันภัยยินยอมให ธนาคารหรือสถาบั นการเงินเปด เผยขอมูลรายละเอียดบัญชีเ งินกู (ไดแ ก เลขที่ บัญชีเ งินกู วงเงินสินเชื่ออนุมั ติ
หนี้สินคงคาง ระยะเวลาผอนชําระที่เหลืออยู และวันที่อนุมัติสินเชื่อ) และขอมูลรายละเอียดหลักประกันที่เ กี่ยวของกับ บัญชีเ งินกู ของผู
ขอเอาประกันภัยใหแกบริษัท เพื่อการขอเอาประกันภัยหรือจายเงินตามกรมธรรมประกันภัย ทั้งนี้ ในกรณีขอมูลรายละเอียดหลักประกัน
เปนขอมูลของบุคคลอื่น ผูขอเอาประกันภัยรับรองวาบุค คลนั้นไดยินยอมใหธนาคารหรือสถาบันการเงินเปด เผยขอมูลสวนบุค คลของ
บุคคลนั้นใหแกบริษัทเพื่อวัตถุประสงคขางตนดวย

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

(ลงชื่อ)...............................................................................
(...........................................................................)
ผูใหความยินยอมในฐานะ
ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูใชอํานาจปกครอง
ของผูข อเอาประกันภัย
(กรณีผูข อเอาประกันภัยยังไมบรรลุนิติภาวะ)

สวนที่ 8 คําเตือน
1. หากผูเอาประกันภัยใชสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัยโดยขอเวนคืนกรมธรรมป ระกันภัย ผลประโยชนที่ผูเ อาประกันภัยไดรับ จะ
เปนไปตามตารางมูลคาเวนคืนในกรมธรรมประกันภัย (ถามี) ซึ่งอาจนอยกวาเบี้ยประกันภัยที่ชําระไว
2. กอนลงลายมือชื่อใหผูขอเอาประกันภัยกรุณาตรวจสอบความถูกตองของคําตอบทุกขออีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสมบูรณข องสัญญา
ประกันภัย
3. หากผูเอาประกันภัยประสงคจะใชสิทธิยกเลิกการประกันภัยนี้ดวยเหตุผลใดก็ต าม ผูเอาประกันภัยสามารถสงคืนหนังสือรับ รองการ
ประกันภัยมายังบริษัทภายในระยะเวลา 15 วัน นับแตวันที่ไดรับ หนังสือรับ รองการประกันภัยจากทางบริษัท เวนแตบ ริษัท ไดออก
หนังสือรับ รองการประกันภัยโดยใชวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิกส ผูเ อาประกันภัยไมตองสงคืนหนังสือรับ รองการประกันภัย แล ะ
บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักคาตรวจสุขภาพตามที่จายจริงและคาใชจายของบริษัท ฉบับ ละ 500 บาท เวนแตเ ปน
การเสนอขายโดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจํานวนโดยไมหักคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น การคืนคาเบี้ย
ประกันภัยบริษัทจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับ แตวันที่บ ริษัท ไดรับ แจงการใชสิท ธิยกเลิกการประกันภัย อยางไรก็
ตาม ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยไดใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนแลว ผูเอาประกันภัยไมมีสิทธิในการขอยกเลิกการประกันภัย

-8ผูขอเอาประกันภัยไดอานและตกลงตามข อความในเอกสารฉบับ นี้แ ลว รวมทั้งรับ ทราบนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุค คลของ
บริษัทและสํานักงาน คปภ. แลว จึงลงลายมือชื่อไวดานลางนี้
เขียนที่ ......................................................................
(ลงชื่อ)...................................................................
(..................................................................)
พยาน/ตัวแทนประกันชีวิต/นายหนาประกันชีวิต
รหัสพนักงาน (เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ) ............

วันที่................. เดือน............................พ.ศ.......................
(ลงชื่อ)...................................................................
(...................................................................)
ผูขอเอาประกันภัย

(ลงชื่อ) ...................................................................
(....................................................................)
ผูใหความยินยอมในฐานะ
ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูใชอํานาจปกครอง
ของผูขอเอาประกันภัย
(กรณีผูขอเอาประกันภัยยังไมบ รรลุนิติภาวะ)

