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เลขที่ใบคําขอ / กรมธรรม

คําขอเอาประกันอุบัติเหตุ
Proposal for Accident Insurance 

ช�อ - นามสกุล

ผูรับผลประโยชน 

ความสัมพันธกับ

ผูขอเอาประกันภัย

อายุ (ป) สถานที่ติดตอ

คําถามเพ�อขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ผูขอเอาประกันภัย

1. ช�อ-สกุล ผูขอเอาประกันภัย        นาย       นาง      นางสาว      อ�น ๆ 

2. เพศ                    ชาย        หญิง       วัน / เดือน / ปเกิด                                      อายุ              ป 

   สถานภาพ              โสด       สมรส      หยา     หมาย 

3. สวนสูง                  ซม. น้ำหนัก            กก. ใน 6 เดือนที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักหรือไม โปรดระบุ 

4. เอกสารที่ใชแสดง       บัตรประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน เลขที่ประจําตัวประชาชน

                            หนังสือเดินทาง ใบสําคัญคนตางดาว เลขที่

   ที่อยูปจจุบัน 

   สถานที่ติดตอ เลขที่                       หมูที่               ตรอก / ชอย                               ถนน 

   แขวง / ตําบล                                                เขต / อําเภอ                               จังหวัด 

   รหัสไปรษณีย                              โทรศัพท                               * ไมให ใชที่อยูตัวแทนเปนสถานที่ติดตอ 

5. อาชีพ ตําแหน�งหนาที่และความรับผิดชอบ

   ขั้นอาชีพ         1       2      3      4      ลักษณะของธุรกิจ          

   รายไดตอป                                       บาท   ช�อและที่อยูของสถานที่ทํางาน 

   ทานใชรถจักรยานยนตเปนพาหนะหรือไม 

       ขับขี่          ขับขี่และใช ในอาชีพ           อ�น ๆ ระบุ                                                                                                    ไมขับขี่ 

6. ทานมีหรือใดขอเอาประกันชีวิต หรือประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลกับบริษัทอ�นหรือไม 

       มี จํานวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งหมด                                       บาท บริษัทประกันภัยนั้น ๆ ไดแก                                             ไมมี 

7. ทานเคยถูกปฏิเสธ  หรือเล�อนการพิจารณา หรือเรียกเบี้ยประกันภัยเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงเง�อนไขการรับประกันภัยหรือไม

       เคย โปรดแจงรายละเอียด                                                                                                                                  ไมเคย 

8. ผูรับผลประโยชน

9. คําถามเพ�อขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ

หากคําตอบในคําถามขอ (ก-ง) เปนคําตอบ “เคย” หรือ “มี” โปรดใหรายละเอียด ช�อ- ที่อยูของแพทยผูรักษา และโรงพยาบาล วัน เวลา และผลการตรวจรักษา

ผูขอเอา ประกันภัย

(ก) ทานเคยเปน หรือเคยถูกบอกวาเปน และเคยไดรับการรักษาหรือเคยปรึกษาแพทยเกี่ยวกับโรคดังนี้ โรคลมชัก โรคหัวใจ 

โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคกระดูก และ / หรือกลามเนื้อ โรคมะเร็ง โรคเอดส หรือตรวจพบเชื้อเอดสในเลือด 

โรคตา โรคหู หรือไม 

(ข) ภายในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ทานเคยปวยจนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม 

(ค) ทานเคยเสพยาเสพติด หรือยาประเภทปนเมาหรือเสพสุราเกินขนาด หรือเคยไดรับการรักษาเกี่ยวกับโรคพิษสุราเรื้อรังหรือ

ยาเสพติดบางหรือไม

(ง) ทานมีรางกายสวนใดพิการหรือไม

เคย       ไมเคย

เคย       ไมเคย

เคย       ไมเคย

มี         ไมมี
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ความคุมครองแผนแพลทินัม

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ

การฆาตกรรม หรือลอบทำราย/การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต 

คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุ รวมการบาดเจ็บจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

การทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง จะไดรับคาชดเชยรายได สัปดาหละ(สูงสุดไมเกิน 52 สัปดาห)

      PAP01

 1,000,000

 750,000

 100,000

 1,000

      PAP02

 2,000,000

 1,000,000

 120,000

 2,000

      PAP03

 3,000,000

 1,000,000

 150,000

 3,000

      PAP04

 5,000,000

 1,000,000

 200,000

 5,000

 

      PAP05

 10,000,000

 1,000,000

 300,000

 10,000

แผนแม็กซ (รับประกันเฉพาะขั้นอาชีพ 1 และ 2 )

ความคุมครองแผนแม็กซ

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ

การฆาตกรรม หรือลอบทำราย/การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต 

ความคุมครองแผนแม็กซ

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ

การฆาตกรรม หรือลอบทำราย/การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต 

      PAM01

 1,000,000

 500,000

      PAM06

 6,000,000

 1,000,000

      PAM02

 2,000,000

 1,000,000

      PAM07

 7,000,000

 1,000,000

      PAM03

 3,000,000

 1,000,000

      PAM08

 8,000,000

 1,000,000

      PAM04

 4,000,000

 1,000,000

      PAM09

 9,000,000

 1,000,000

      PAM05

 5,000,000

 1,000,000

      PAM10

 10,000,000

 1,000,000

ขาพเจาขอรับรองวา คำแถลงตามรายการขางตนเปนความจริง หรือใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาระหวางขาพเจากับบริษัท

คำเตือนของสำนักงานกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

(คปภ.) ผูขอเอาประกันภัยตองตอบคำถามตามแบบสอบถามตามความเปนจริง

ทุกขอการปกปดขอเท็จจริงใด ๆ อาจเปนเหตุผลใหบริษัทผูรับประกันชีวิตปฎิเสธ

ไมจายคาสินไหม ทดแทนตามสัญญาประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยมาตรา 865

ช�อตัวแทน

รหัส              

ใบอนุญาตเลขที่

ช�อหน�วย

สาขา

ผูขอเอาประกัน

(โปรดเซ็นช�อใหเหมือนกับลายเซ็นในกรมธรรม)

 (                                             )

ลงช�อ

ตัวแทนหรือ

นายหนา/พยาน

 (                                             )

ลงช�อ

ตัวแทนหรือ

นายหนา/พยาน

 (                                             )

ลงช�อ

 (                                             )

ลงช�อ ผูปกครอง

*กรณีผูขอเอาประกันภัยเปนผูเยาวยังไมบรรลุนิติภาวะ

 เขียนที่

ณ วันที่            เดือน                                  พ.ศ.

10. งวดการชำระเบี้ยประกันภัย            เบี้ยประกันภัยที่ชำระพรอมใบคำขอ ฯ                                บาท   ตามใบเสร็จรับเงินชั่วคราวเลขที่  

11. แผนความคุมครอง (กรุณาใสเคร�องหมาย     ในชอง      ตามแผนความคุมครองที่ทานเลือก)

ความคุมครองแผนคลาสสิค

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ

การฆาตกรรม หรือลอบทำราย

การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต

คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุ รวมการบาดเจ็บจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

PAC01

200,000

100,000

100,000

20,000

PAC02

300,000

300,000

150,000

40,000

PAC03

500,000

500,000

250,000

60,000

PAC04

700,000

700,000

350,000

80,000

PAC05

1,000,000

1,000,000

500,000

100,000

แผนแพลทินัม  (รับประกันเฉพาะขั้นอาชีพ 1 และ 2 )

แผนคลาสสิค


