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กรมธรรมประกันภัยเลขที่

ใบคำขอเอาประกันชีวิต
กรมธรรมประกันชีวิตแบบควบการลงทุน
(ชนิดมีคำถามสุขภาพอยางสั้น แบบไมตรวจสุขภาพ)

คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ผูขอเอาประกันชีวิตตองตอบคำถามตามความเปนจริงทุกขอ การปกปดขอเท็จจริงใดๆ
อาจจะเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันชีวิตปฏิเสธไมจายเงินคาสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865

ช�อ/รหัส ผูติดตอกับผูลงทุนไดรับความเห็นชอบ
1.
/
2.
/

สวนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูขอเอาประกันภัยและรายละเอียดการขอเอาประกันภัย

1. ช�อและนามสกุลของผูเอาประกันภัย
สถานภาพ
โสด สมรส หมาย หยา
เอกสารที่ใชแสดง
บัตรประจำตัวประชาชน
เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่

อายุ
ทะเบียนบาน

ป เกิดวันที่
อ�นๆ

เพศ

หญิง

สัญชาติ
พ.ศ.

ช�อและนามสกุลภรรยา/สามี

2. โปรดระบุสถานที่ที่สะดวกในการติดตอ
ก. ที่อยูปจจุบัน (ที่อยูสำหรับติดตอ และสงเอกสารสำคัญ)
เลขที่, หมูบาน/อาคาร
ซอย,ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
ข. ที่อยูตามทะเบียนบาน
ใชที่อยูเดียวกับที่อยูปจจุบัน
เลขที่, หมูบาน/อาคาร
ซอย,ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
ค. หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได
โทรศัพท
โทรศัพทมือถือ
ง. อีเมล
หมายเหตุ ทานจะไดรับทราบขอมูล/ขาวสารจากทางบริษัทฯ ผานทางอีเมล
3. อาชีพประจำ/ตำแหน�ง
ลักษณะงานที่ทำ
รายไดตอป
สถานที่ทำงาน
อาชีพอ�นๆ (ถามี)
ลักษณะงานที่ทำ
รายไดตอป
ทานใชรถจักรยานยนต ในการทำงานหรือไม

เดือน

ชาย

รหัสไปรษณีย

รหัสไปรษณีย

บาท

ใช

บาท

ไมใช

4. คำถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูชำระเบี้ยประกันภัย กรณีผูขอเอาประกันภัยเปนผูเยาว (อายุ 0-15 ป) หรือผูขอเอาประกันภัยมิไดชำระ
เบี้ยประกันภัยดวยตัวเอง
ช�อและนามสกุลผูชำระเบี้ยประกันภัย
ระบุความสัมพันธ
ขอมูลผูชำระเบี้ยประกันภัย เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
อายุ
ป เพศ
ชาย
หญิง
สัญชาติ
สถานภาพ
โสด สมรส หมาย หยา
เอกสารที่ใชแสดง
บัตรประจำตัวประชาชน
ทะเบียนบาน
อ�นๆ
เลขประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางเลขที่
รายไดตอป
บาท
โปรดระบุสถานที่ที่สะดวกในการติดตอ
ที่อยูปจจุบัน
สถานที่ทำงาน
ที่อยูตามทะเบียนบาน

จังหวัด
สิงหาคม พ.ศ. 2561

รหัสไปรษณีย
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5. รายละเอียดการขอเอาประกันภัย
การประกันภัยแบบควบการลงทุน แบบ
ระยะเวลาเอาประกันภัย
จำนวนเงินเอาประกันภัย

แบบประกันชีวิตควบการลงทุน
อ�นๆ
ป ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
บาท จำนวนเบี้ยประกันภัย

ป

บาท

6. ขอมูลการชำระเบี้ยประกันภัย และการรับเงินคืน / เงินปนผล
6.1 จำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ชำระพรอมใบคำขอเอาประกันภัยนี้
บาท ไดรับใบรับเงินชั่วคราวเลขที่
ชำระเปน
เงินสด
บัตรเครดิต (เฉพาะที่ชำระเปนรายงวด)
กรณีที่เลือกงวดการชำระเบี้ยฯ เปนรายเดือน จำนวนเบี้ยประกันภัยที่ตองชำระพรอมใบคำขอเอาประกันภัยนี้จะเทากับ 2 เดือน
คำเตือน หากมีการชำระเงินสำหรับเบี้ยประกันภัยงวดแรก ผูขอเอาประกันภัยตองไดรับใบรับเงินชั่วคราว/เอกสารการรับเงินเลขที่ ที่ระบุขางตน
6.2 งวดการชำระเบี้ยประกันภัย และวิธีการชำระเบี้ยประกันภัย
การชำระเบี้ยประกันภัย
ชำระเบี้ยครั้งเดียว
รายเดือน
ราย 3 เดือน
ราย 6 เดือน
รายป
หากเลือกงวดการชำระเบี้ยประกันภัยเปนรายเดือน จะตองชำระเบี้ยประกันภัยงวดถัดไปดวยการหักบัญชีอัตโนมัติเทานั้น
6.3 การรับเงินจากการขายคืนบางสวน หรือปดกรมธรรม
โอนเงินเขาบัญชีธนาคาร เลขที่บัญชี
ธนาคาร
สาขา
บัญชีประเภท
7. ผูรับประโยชน (ถามิไดระบุสวนแบงของผูรับประโยชน ใหถือวาแบงเทาๆ กัน)
กรณีผูขอเอาประกันภัยเปนผูเยาว (อายุ 0-15 ป) ผูรับประโยชนเปนบุคคลเดียวกับผูชำระเบี้ยประกันภัย ฉะนั้นไมตองระบุผูรับประโยชน
เลขประจำตัวประชาชน /
รอยละ
ที
อ
่
ยู

เลขที
ห
่
นั
ง
สื
อ
เดิ
น
ทาง
/
ของผล
ช�อและนามสกุลผูรับประโยชน อายุ ความสัมพันธ
เอกสารที่หน�วยงานของรัฐออกให
ประโยชน

สวนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับประวัติการเจ็บปวยหรือการรักษาโรคของผูขอเอาประกันภัย
8. ทานมีสุขภาพรางกายและจิตใจที่สมบูรณดีไมมีอวัยวะสวนใดของรางกายพิการและ/หรือทุพพลภาพ หรือไมปวยเปนโรคเอดส หรือภูมิคุมกันบกพรอง
หรือไมเปนโรครายแรงใดๆ

ใช

ไมใช (โปรดระบุรายละเอียด)

9. ในระหวาง 6 เดือนที่ผานมา ทานเคยใหแพทยตรวจหรือเขาสถานพยาบาลทำการรักษาตัว ตรวจโลหิต ความดันโลหิต ปสสาวะ เอกซเรย ตรวจหัวใจ
หรือตรวจอยางอ�นหรือไม

ไมเคย

เคย ถาเคยโปรดแจงรายละเอียด (ช�อสถานพยาบาล แพทย ช�อโรค ผลการตรวจ ผลการรักษา และวันเดือนป)

สวนที่ 3 คำถามในสวนของการลงทุน
10. การจัดสรรสัดสวนการลงทุน สามารถเลือกอัตรารอยละที่ตองการลงทุนในแตละกองทุนเปนจำนวนเต็ม (ไมมีทศนิยม)
ลำดับ
ช�อกองทุน
ช�อกองทุน
รอยละ ลำดับ
7
1
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
รวมทั้งสิ้น

รอยละ
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หมายเหตุ :
1. อัตรารอยละขั้นต่ำของแตละกองทุน ตองไมต่ำกวารอยละ 5 ของเบี้ยประกันภัย เม�อรวมการจัดสรรเบี้ยประกันภัยทุกกองทุนแลว
จะตองเทากับรอยละ 100
2. เบี้ยประกันภัยที่นำไปลงทุน หมายถึงเบี้ยประกันภัยหลังหักคาธรรมเนียมกรมธรรมแลว
3. บริษัทจะนำเบี้ยประกันภัยหลังหักคาธรรมเนียมกรมธรรมไปลงทุนภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทไดรับการชำระเบี้ยประกันภัย
และอนุมัติกรมธรรม
4. กรณีที่บริษัทไดรับการชำระเบี้ยประกันภัยเปนเงินสด และไดรับใบคำขอเอาประกันภัยกอนเวลา 14.00 น. บริษัทจะนำเบี้ยประกันภัย
เพ�อนำไปลงทุนเพ�อซื้อหน�วยลงทุนภายใน 2 วันทำการถัดไป (T+2) โดย T หมายถึงวันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนและรับชำระคา
เบี้ยประกันภัยครบเต็มจำนวน (กรณีรับชำระเปนเช็ค T หมายถึงวันที่บริษัทไดรับแจงยืนยันการเคลียริ่งเช็คจากธนาคาร)
5. กรณีที่บริษัทไดรับเบี้ยประกันภัย (หรือการแจงเคลียริ่งจากธนาคาร) และเอกสารประกอบการพิจารณาครบถวนหลังเวลา 14.00 น.
ใหถือวา T คือวันทำการถัดไป ทั้งนี้ หากวันที่จะซื้อหน�วยลงทุนเปนวันหยุดของกองทุนใด บริษัทจะทำการซื้อหน�วยลงทุนของกองทุน
นั้นในวันทำการถัดไปที่สามารถทำรายการได
สวนที่ 4 การใชสิทธิขอยกเวนภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากร
ผูขอเอาประกันภัยประสงคจะใชสิทธิขอยกเวนภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากรหรือไม
มีความประสงค และยินยอมใหบริษัทประกันชีวิตสงและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยตอกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ วิธีการที่
กรมสรรพากรกำหนดและหากผูขอเอาประกันภัยเปนชาวตางชาติ (Non-Thai Residence) ซึ่งเปนผูมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดตามกฎหมาย
วาดวยภาษีอากรโปรดระบุเลขประจำตัวผูเสียภาษีที่ไดรับจากกรมสรรพากร เลขที่
ไมมีความประสงค
สวนที่ 5 การรับรองสถานะและคำยินยอมและตกลงเพ�อปฏิบัติตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (กฎหมาย FATCA)
1. การรับรองสถานะ
ก. ผูขอเอาประกันภัยมีสัญชาติ ประเทศที่เกิด ที่เกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม
ไมมี
มี โปรดระบุ
ถือสัญชาติอเมริกัน
เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา
ถือสัญชาติอเมริกันและเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา
ข. ผูขอเอาประกันภัยเปนหรือเคยเปนผูถือบัตรประจำตัวผูมีถิ่นที่อยูถาวรอยางถูกกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา (Green card) หรือไม
ไมเปน
เปน
เคยเปนและสิ้นผลบังคับ
ค. ผูขอเอาประกันภัยมีหนาที่เสียภาษีใหแกกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกาหรือไม
ไมมี
มี
ง. ผูขอเอาประกันภัยมีสถานะเปนผูมีถิ่นที่อยูในประเทศสหรัฐอเมริกาเพ�อวัตถุประสงค ในการเก็บภาษีอากรของประเทศสหรัฐอเมริกา
ใชหรือไม (เชน มีถิ่นที่อยูในประเทศสหรัฐอเมริกาอยางนอย 183 วันในปปฏิทินที่ผานมา)
ไมมี
มี
2. คำยินยอมและตกลง
ขาพเจารับทราบวา บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) อาจมีขอผูกพันหรือตองปฏิบัติตาม กฎหมาย FATCA
ในการนี้ขาพเจายินยอมและตกลง ใหบริษัทสามารถดำเนินการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ เพ�อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA
ก. การเปดเผยขอมูล การใหขอมูล และการแจงการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือขอมูล
1. ขาพเจายินยอมและตกลงใหบริษัทเปดเผยขอมูลใดๆ ที่บริษัทมีหนาที่ตองเปดเผยตอหน�วยงานภาครัฐในประเทศหรือตางประเทศที่กำกับ
ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA
2. ขาพเจายินยอมและตกลงใหขอมูลเพิ่มเติมตามที่บริษัทรองขอเปนหนังสือภายในระยะเวลาที่กำหนด
3. ขาพเจาตกลงที่จะแจงใหบริษัททราบเกี่ยวกับกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือขอมูลใดๆ ที่ขาพเจาเคยแจงไวกับบริษัทไวกอนหนานี้
หากสถานะหรือขอมูลที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีความเกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
สถานะหรือขอมูล
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ข. ผลของการไมใหขอมูล
ในกรณีที่ขาพเจาไมใหขอมูล ขาพเจายินยอมและตกลงใหสิทธิกับบริษัทในการปฏิเสธการรับประกันภัย หรือหักภาษี ณ
ที่จายจากจำนวนเงิน ใดๆ ที่ขาพเจามีสิทธิไดรับตามกรมธรรมประกันภัยตามที่กำหนดไว ในกฎหมาย FATCA
ในกรณีที่บริษัทจะปฏิเสธการรับประกันภัย หรือใชสิทธิหักภาษี ณ ที่จายตามกฎหมาย FATCA จากเหตุไมใหขอมูลตามกฎหมาย FATCA
บริษัทตองสงหนังสือบอกกลาวกอนวา ใหขาพเจาแสดงเอกสารหลักฐานใดๆ หรือมีหนังสือยืนยันตอบริษัทวาขาพเจาไมมีหนาที่ตองเสียภาษี
ในประเทศสหรัฐอเมริกาภายในระยะเวลา 15 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือบอกกลาว ถาขาพเจาไมปฏิบัติตามคำบอกกลาว บริษัทจะปฏิเสธ
การรับประกันภัย หรือใชสิทธิหักภาษี ณ ที่จายจากจำนวนเงินใดๆ ที่ขาพเจามีสิทธิไดรับตามกรมธรรมประกันภัยตามที่กำหนดไว ในกฎหมาย
FATCA ก็ ได ทั้งนี้ การสงหนังสือแจงการปฏิเสธการรับประกันภัย หรือใชสิทธิหักภาษี ณ ที่จาย และการบอกกลาวดังกลาว บริษัทจะสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนถึงขาพเจาตามที่อยูที่ขาพเจาแจงใหบริษัททราบ
สวนที่ 6 ขอความยืนยันถอยแถลงหรือคำตอบในใบคำขอเอาประกันชีวิต
การใหถอยคำ การมอบอำนาจ และการใหความยินยอม
1. ขาพเจาขอยืนยันวาคำตอบทุกขอในใบคำขอเอาประกันชีวิตนี้ รวมถึงถอยแถลงที่ไดตอบกับแพทยผูตรวจสุขภาพเปนความจริงทุกประการ
ซึ่งขาพเจาเขาใจดีวา หากขาพเจาไมแถลงขอความจริง บริษัทอาจจะปฏิเสธการรับประกันภัยและปฏิเสธการจายเงินตามกรมธรรม
2. ขาพเจายินยอมใหแพทยหรือบริษัทประกันภัยอ�น หรือสถานพยาบาล ซึ่งมีประวัติสุขภาพของขาพเจาที่ผานมาหรือจะมีขึ้นตอไปในอนาคต เปดเผย
ขอเท็จจริงใหแกบริษัท หรือผูแทนของบริษัท เพ�อการขอเอาประกันภัยหรือการจายเงินตามกรมธรรมได
3. ขาพเจายินยอมใหบริษัท จัดเก็บ ใช และเปดเผย ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและขอมูลของขาพเจาตอบริษัทประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยตอหรือ
หน�วยงานทีม่ อี ำนาจตามกฎหมายหรือบุคลากรทางการแพทย เพ�อการขอเอาประกันภัยหรือการจายเงินตามกรมธรรมหรือประโยชนทางการแพทยได
4. ผูขอเอาประกันภัยยินยอมใหบริษัทจัดเก็บ ใช และเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและขอมูลของผูขอเอาประกันภัยตอสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพ�อประโยชน ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
เขียนที่

วัน

เดือน

พ.ศ.

1. หากทานยกเลิกกรมธรรมประกันภัยกอนครบกำหนดสัญญา มูลคาเวนคืนกรมธรรม ซึ่งมีคาเทากับมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน หักดวย
คาธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม (ถามี) รวมถึงคาประกันภัยตามจำนวนวัน ที่ยังมิได ใหความคุมครอง (ถามี)
2. กอนลงลายมือช�อใหทานกรุณาตรวจสอบความถูกตองของคำตอบทุกขออีกครั้งหนึ่ีง เพ�อความสมบูรณของสัญญาประกันภัย
3. กรุณารองขอใบรับเงินชั่วคราวที่ออกโดย บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทุกครั้งที่ทานชำระเบี้ยประกัน
4. กรณีชำระเบี้ยประกันดวยเช็ค ทานตองสั่งจายให “บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” เทานั้น จึงจะถือเปนการชำระเบี้ย
ประกันตามกฎหมาย
ลงช�อ

(

พยาน/ตัวแทนประกันชีวิต/นายหนาประกันชีวิต

ลงช�อ

(

)

รหัสตัวแทน/เลขที่ใบอนุญาตนายหนาประกันชีวิต
รหัสพนักงาน

ผูขอเอาประกันภัย

ลงช�อ

(

)

)

ผู ใหความยินยอมในฐานะ
บิดา/มารดา
ผูแทนโดยชอบธรรมของผูขอเอาประกันภัย
(กรณีผูขอเอาประกันภัยยังไมบรรลุนิติภาวะ)

สำหรับเจาหนาที่บริษัทกรอกเทานั้น
1. สาขา
รหัส
2. ภาค / กลุม
รหัส
3. เขต
รหัส
4. ผูแนะนำบริการ
รหัส
5. ผูจัดการสาขา
รหัส
6. เจาหนาที่บริการทางการเงิน รหัส

ช�อสาขา
ช�อภาค / กลุม
ช�อเขต
ช�อ–นามสกุล
ช�อ–นามสกุล

ช�อ–นามสกุล
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