
(สำหรับชองทางธนาคาร)

สวนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูขอเอาประกันภัยและรายละเอียดการขอเอาประกันภัย

ตุลาคม พ.ศ. 2564 1/7

2. โปรดระบุ (สถานที่ที่สะดวกในการติดตอ __ ที่อยูปจจุบัน __ ที่อยูตามทะเบียนบาน)

   ก. ที่อยูปจจุบัน

    เลขที่, หมูบาน/อาคาร

    ซอย,ถนน                                                       ตำบล/แขวง

    อำเภอ/เขต                                                     จังหวัด                                          รหัสไปรษณีย                        
   ข. ที่อยูตามทะเบียนบาน       ใชที่อยูเดียวกับที่อยูปจจุบัน

    เลขที่, หมูบาน/อาคาร

     ซอย,ถนน                                                       ตำบล/แขวง

    อำเภอ/เขต                                                     จังหวัด                                          รหัสไปรษณีย                        
   ค. หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได   

    โทรศัพท                                                              โทรศัพทมือถือ 

   ง. อีเมล

 หมายเหตุ ทานจะไดรับทราบขอมูล/ขาวสารจากทางบริษัทฯ ผานทางอีเมล
 

 ขาพเจามีความประสงคขอรับกรมธรรมอิเล็กทรอนิกสจากบริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) (บริษัทฯ) ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส

 ตามที่อยูอีเมล ที่ระบุไว ในสวนที่ 1 ขอ 2 ง. ของใบคำขอเอาประกันภัยฉบับนี้ โดยขาพเจารับทราบวา

 (ก) ขาพเจาจะไดรับกรมธรรมอิเล็กทรอนิกส โดยผานทางที่อยูอีเมลที่ขาพเจาระบุไว ในเอกสารฉบับนี้เทานั้นและจะไมไดรับเลมกรมธรรมผานชองทางอ�น

  แตอยางใด

 (ข) บริษัทฯ จะยึดถือวันที่กรมธรรมอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบอีเมลของขาพเจา เปนวันที่ไดรับกรมธรรม

 (ค) ขาพเจาสามารถขอใชสิทธิยกเลิกกรมธรรมไดภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากวันที่ไดรับกรมธรรมและ

 (ง) หากบริษัทฯไมสามารถจัดสงกรมธรรมอิเล็กทรอนิกสไปยังที่อยูอีเมลที่ขาพเจาระบุไว ในเอกสารฉบับนี้ ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ มีสิทธิ

  ในการจัดสงกรมธรรมเปนแบบเลมกรมธรรมแทน โดยจัดสงใหแกขาพเจาตามที่อยูปจจุบันที่ขาพเจาไดระบุไว ในใบคำขอเอาประกันภัย

 คำแนะนำ

 1. ผูเอาประกันภัยควรจัดเก็บกรมธรรมอิเล็กทรอนิกสใหสามารถเขาถึงไดงาย

 2.  ผูเอาประกันภัยควรสงตอกรมธรรมอิเล็กทรอนิกสใหกับบุคคลที่ไววางใจ เพ�อใชเปนหลักฐานอางอิง

   

1. ช�อและนามสกุลของผูเอาประกันภัย                                                            เพศ       ชาย       หญิง    สัญชาติ

   สถานภาพ       โสด    สมรส    หมาย    หยา        อายุ              ป เกิดวันที่                 เดือน                           พ.ศ.                   
   เอกสารที่ใชแสดง        บัตรประจำตัวประชาชน       ทะเบียนบาน       อ�น ๆ                                                                                                           
   เลขประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางเลขที่

   ช�อและนามสกุลผูชำระเบี้ยประกันภัย                                                       ระบุความสัมพันธ

   ขอมูลผูชำระเบี้ยประกันภัย เกิดวันที่                เดือน                  พ.ศ.                 อายุ           ป     เพศ       ชาย       หญิง

   สัญชาติ                                                      สถานภาพ       โสด    สมรส    หมาย    หยา  

4. คำถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูชำระเบี้ยประกันภัย กรณีผูขอเอาประกันภัยเปนผูเยาว (อายุ 0-15 ป) หรือผูขอเอาประกันภัยมิไดชำระ

   เบี้ยประกันภัยดวยตัวเอง

3. อาชีพประจำ/ตำแหน�ง 

   ลักษณะงานที่ทำ                                                                            รายไดตอป                                              บาท

   สถานที่ทำงาน

   อาชีพอ�น ๆ (ถามี)

   ลักษณะงานที่ทำ                                                                            รายไดตอป                                              บาท

   ทานใชรถจักรยานยนตในการทำงานหรือไม       ใช           ไมใช

บร�ษัท กรุงไทย-แอกซ�า ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 อาคาร จ� ทาวเวอร� แกรนด� รามา 9 ชั้น 1, 20-27
ถนนพระราม 9 แขวงห�วยขวาง เขตห�วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0 2044 4000 โทรสาร 0 2044 4032 ศูนย�ลูกค�าสัมพันธ� โทร. 1159
ทะเบียนเลขที่ 0107555000376  www.krungthai-axa.co.th

คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ผูขอเอาประกันชีวิตตองตอบคำถามตามความเปนจริงทุกขอ การปกปดขอเท็จจริงใดๆ 

อาจจะเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันชีวิตปฏิเสธไมจายเงินคาสินไหมทดแทนตามสัญญา

ประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865

กรมธรรมประกันภัยเลขที่

ใบคำขอเอาประกันชีวิต

กรมธรรมประกันชีวิตแบบควบการลงทุน
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   เอกสารที่ใชแสดง         บัตรประจำตัวประชาชน        ทะเบียนบาน         อ�น ๆ

   เลขประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางเลขที่                                                       

   รายไดตอป                                                                                    บาท

   โปรดระบุสถานที่ที่สะดวกในการติดตอ       ที่อยูปจจุบัน         สถานที่ทำงาน          ที่อยูตามทะเบียนบาน   

   จังหวัด                                                                                       รหัสไปรษณีย

ลำดับ

1

2

3

4

5

6

รอยละช�อกองทุน ลำดับ รอยละช�อกองทุน

7

8

9

10

11

12

รวมทั้งสิ้น

5. รายละเอียดการขอเอาประกันภัย

     ระยะเวลาเอาประกันภัย          ป  ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย          ป  จำนวนเงินเอาประกันภัย                       บาท

แบบประกันชีวิต

ควบการลงทุน

เบี้ยประกันภัยหลัก

เพ�อความคุมครอง

เบี้ยประกันภัยเพ�อการ

ลงทุนรายงวด (ถามี)

เบี้ยประกันภัยเพ�อการ

ลงทุนเพิ่มเติมพิเศษ (ถามี)
เบี้ยประกันภัย

แบบประกัน iInvest

การจัดสรรการลงทุน (Investment Allocation) สำหรับเบี้ยประกันภัย, เบี้ยประกันภัยหลักเพ�อความคุมครองและ

เบี้ยประกันภัยเพ�อการลงทุนรายงวด ตองการจัดสรรสัดสวนการลงทุนตามรายละเอียด ดังนี้

(สำหรับแบบประกัน iWealthy เบี้ยประกันภัยหลักเพ�อความคุมครอง และเบี้ยประกันภัยเพ�อการลงทุนรายงวดจะตอง

จัดสรรสัดสวนการลงทุนเดียวกัน)

แบบประกัน iLink

สัญญาเพิ่มเติม จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)/ผลประโยชน เบี้ยประกันภัย (บาท)

CriticalLink (คุมครองโรครายแรง)

TPDLink    (คุมครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง)

HealthLink (คุมครองคารักษาพยาบาล)

สัญญาเพิ่มเติมที่แนบพรอมใบคำขอนี้ (สำหรับแบบประกัน iLink เทานั้น)

HealthLink 1,500 HealthLink 2,500

HealthLink 3,500 HealthLink 4,500

HealthLink 6,500

CashLink (คุมครองคาชดเชยรายวัน)

CashLink 500 CashLink 1,000

CashLink 2,000 CashLink 3,000

CashLink 4,000 CashLink 5,000

แบบประกัน iWealthy
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ช�อและนามสกุลผูรับประโยชน      อายุ    ความสัมพันธ   

รอยละ

ของผล

ประโยชน

เลขประจำตัวประชาชน / 

เลขที่หนังสือเดินทาง / 

เอกสารที่หน�วยงานของรัฐออกให

8. ผูรับประโยชน (ถามิไดระบุสวนแบงของผูรับประโยชน ใหถือวาแบงเทาๆ กัน)

  

ที่อยู

กรุณาระบุสวนสูง และน้ำหนัก ของทาน

เพิ่มขึ้น (กิโลกรัม)

7. น้ำหนัก / สวนสูง

กรณีผูขอเอาประกันภัยเปนผูเยาว (อายุ 0-15 ป) ผูรับประโยชนเปนบุคคลเดียวกับผูชำระเบี้ยประกันภัย ฉะนั้นไมตองระบุผูรับประโยชน

ใน 6 เดือนที่ผานมา น้ำหนักตัวของทานเปลี่ยนแปลง

หรือไม

โปรดระบุสาเหตุที่น้ำหนักเปลี่ยนแปลง

สวนสูง (เมตร)

น้ำหนัก (กิโลกรัม)

ตองการลงทุนตามการจัดสรรการลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพ�อความคุมครอง

ตองการกำหนดการจัดสรรการลงทุนเบี้ยประกันภัยเพ�อการลงทุนเพิ่มเติมพิเศษเปนการเฉพาะ สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยครั้งนี้เทานั้น ดังนี้

การจัดสรรการลงทุน (Investment Allocation) สำหรับเบี้ยประกันภัยเพ�อการลงทุนเพิ่มเติมพิเศษ (สำหรับแบบประกัน iLink เทานั้น)

ลำดับ

1

2

3

4

5

6

รอยละช�อกองทุน ลำดับ รอยละช�อกองทุน

7

8

9

10

11

12

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ: โปรดระบุสัดสวนการลงทุนในแตละกองทุนเปนจำนวนเต็ม (ไมมีทศนิยม) ทั้งนี้ตองไมนอยกวารอยละ 5 และรวมกันแลวเทากับรอยละ 100

6. ขอมูลการชำระเบี้ยประกันภัย และการรับเงินคืน / เงินปนผล

6.1  จำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ชำระพรอมใบคำขอเอาประกันชีวิตนี้                        บาท ไดรับใบรับเงินชั่วคราวเลขที่

     ชำระเปน       เงินสด        บัตรเครดิต        อ�น ๆ (โปรดระบุ)                             (ไมรับชำระผาน.......................)

กรณีที่เลือกงวดการชำระเบี้ยฯ เปนรายเดือน จำนวนเบี้ยประกันภัยที่ตองชำระพรอมใบคำขอเอาประกันชีวิตนี้จะเทากับ 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  การรับเงินผลประโยชนตามกรมธรรม / การถอนเงินจากกรมธรรม / การเวนคืนกรมธรรม

      โอนเงินเขาบัญชีธนาคาร  เลขที่บัญชี          ธนาคาร

      สาขา                                                          บัญชีประเภท

  โอนเงินเขาบัญชีพรอมเพยเลขบัตรประจำตัวประชาชน (PromptPay ID) ตามเลขประจำตัวบัตรประชาชนท่ีใหไวใน “สวนท่ี 1 ขอ 1” ของ

  ใบคำขอเอาประกันชีวิตฉบับนี้

หมายเหตุ: ในกรณีที่ไมไดเลือกวิธีการรับเงินในขอ 6.3 ทางบริษัทฯ ขอดำเนินการคืนเงินทุกประเภทผานชองทางพรอมเพย

   ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไมสามารถนำเงินทุกประเภทเขาพรอมเพยได บริษัทฯ จะจายเงินตามวิธีปกติของบริษัทฯ

ลดลง (กิโลกรัม)

   ไมเปลี่ยนแปลง

ผูขอเอาประกันภัย ผูชำระเบี้ยประกันภัย
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14. ทานมีหรือเคยมีประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุ หรือกำลังขอเอาประกันภัยดังกลาวไวกับบริษัทนี้หรือบริษัทอ�นหรือไม

       ไมมี       มี  ถามี โปรดแจงรายละเอียด

ผูขอเอา

ประกันภัย

ผูชำระเบี้ย

ประกันภัย

ผูขอเอาประกันภัย

ใช/เคย ไมใช/ไมเคย

ถา “ใช/เคย” โปรดระบุรายละเอียด

 9. ทานเคยถูกปฏิเสธ เล�อนการรับประกันภัย เพิ่มอัตราเบี้ย

    ประกันภัย เปลี่ยนแปลงเง�อนไข สำหรับการขอเอาประกันภัย

    หรือการขอกลับคืนสูสถานะเดิม หรือการขอตออายุของกรมธรรม 

    จากบริษัทนี้หรือบริษัทอ�นหรือไม

10. ในระหวาง 5 ป ที่ผานมาทานเคยไดรับการบาดเจ็บ เจ็บปวย 

    การผาตัด การปรึกษาแพทย การแนะนำจากแพทยเกี่ยวกับ

    สุขภาพ การรักษาในสถานพยาบาล หรือไม

11. ทานสูบ หรือเคยสูบ บุหรี่ หรือยาสูบชนิดอ�นหรือไม ถาเคย 

    โปรดระบุชนิด ปริมาณการสูบตอวัน และจำนวนปที่สูบ ถาทาน

    หยุดสูบแลว โปรดระบุ เดือน ปที่เลิกสูบ

12. ทานด�ม หรือเคยด�มเคร�องด�มที่มีแอลกอฮอลเปนประจำหรือไม 

    ถาใช กรุณาระบุชนิดเคร�องด�ม  และปริมาณการด�มเฉลี่ยตอ

    สัปดาห

13. ทานเสพ หรือเคยเสพยาเสพติด หรือสารเสพติด หรือไม ถาใช 

    กรุณาระบุชนิด ปริมาณการเสพ ความถี่(ครั้ง/สัปดาห) และ

    จำนวนปที่เสพ ถาทานเลิกเสพแลว โปรดระบุเดือนปที่เลิกเสพ

สวนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับประวัติการเจ็บปวยหรือการรักษาโรคของผูขอเอาประกันภัยและผูชำระเบี้ยประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

(ชีวิต/โรครายแรง/อุบัติเหตุ)

สถานะกรมธรรม
ประเภทความคุมครอง

เคย ไมเคย เคย ไมเคย

กรณีตอบวา เคย

 โปรดระบุ วัน/เดือน/ป ที่เขารับการรักษา

 การรักษาอาการในปจจุบัน

 รวมถึงสถานพยาบาลที่เขารับการรักษา

15. ทานเคยไดรับการวินิจฉัย หรือรับการรักษาโรคตามรายการดังตอไปนี้

    หรือไม

    15.1 โรคความดันโลหิตสูง, โรคเสนเลือดหัวใจตีบ, โรคหลอดเลือด, 

          โรคหลอดเลือดในสมอง, โรคอัมพฤกษ / โรคอัมพาต, 

          โรคเบาหวาน, โรคหัวใจ, โรคเลือด, มามโต 

    15.2 โรคมะเร็ง, โรคตอมน้ำเหลืองโต, เนื้องอก กอนหรือถุงน้ำ

    15.3 โรคตับออนอักเสบ, โรคไต, โรคถุงลมโปงพอง, ภาวะหยุดหายใจ

          ขณะหลับ, โรคปอดหรือปอดอักเสบ, โรคหอบหืด, โรคปอดอุดกั้น

          เรื้อรัง, สายตาพิการ, โรคจอประสาท, โรคตอหิน, โรคชัก, 

          โรคพารกินสัน, โรคความจำเส�อม, พิการทางรางกาย, โรคซึมเศรา, 

          โรคจิต, โรคประสาท, ดาวนซินโดรม, โรคตับหรือทางเดินน้ำดี, 

          ดีซาน, โรคไทรอยด, โรคแผลในทางเดินอาหาร

    15.4 โรคขออักเสบ, โรคเกาท, โรคหนังแข็ง, โรคเอสแอลอี

    15.5 โรคเอดส หรือภูมิคุมกันบกพรอง, โรคกามโรค (ภายใน 2 ป), 

          โรควัณโรค, โรคพิษสุราเรื้อรัง

16. ในระหวาง 5 ปที่ผานมา ทานเคยไดรับการตรวจสุขภาพ, การตรวจชิ้นเนื้อ

    หรือการตรวจเพ�อวินิจฉัยโรค เชน การเอกซเรย การตรวจคล�นหัวใจ 

    การตรวจเลือด หรือการตรวจดวยเคร�องมือพิเศษอ�น ๆ หรือไม



5/7

สวนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับการเจ็บปวย เฉพาะสตรี (อายุ 10 ปขึ้นไป เทานั้น)

ผูขอเอา

ประกันภัย

ใช ไมใช ใช ไมใช

ผูชำระเบี้ย

ประกันภัย ถา “ใช” โปรดระบุรายละเอียด

20. ทานกำลังตั้งครรภหรือไม หากใช โปรดระบุอายุครรภ

สวนที่ 4 คำถามเพิ่มเติมสำหรับการขอเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพ หรือโรครายแรง ของผูขอเอาประกันภัย

23. สำหรับผูขอเอาประกันภัยและผูชำระเบี้ยประกันภัย (กรณีตองการแจงรายละเอียดเพิ่มเติม)

ผูขอเอาประกันภัย

ใช/เคย ไมใช/ไมเคย

กรณีที่เคยเปนโรค/อาการ อยางใดอยางหนึ่ง 

โปรดระบุ วัน/เดือน/ป ที่เขารับการรักษา

การรักษาอาการในปจจุบัน 

รวมถึงสถานพยาบาลที่เขารับการรักษา

 22. ทานเคยไดรับการวินิจฉัย หรือรับการรักษา หรือตั้งขอสังเกตจาก

      แพทยวาปวยเปนโรค ตามรายการตอไปนี้หรือไม

     22.1 ตอมทอนซินอักเสบเรื้อรัง, กรดไหลยอน, นิ่ว,

           ถุงน้ำดีอักเสบ, ไสเล�อน, ริดสีดวงทวาร, 

           ฝคันฑสูตร, ภูมิแพ, ไซนัสอักเสบ, ออทิสติก, 

           หลอดลมอักเสบเรื้อรัง, ติดเชื้อในหูชั้นกลาง, 

           ปวดศีรษะไมเกรน, สมาธิสั้น, เย�อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

     22.2 กระดูกสันหลังเคล�อน, หมอนรองกระดูกเคล�อนหรือ

           ทับเสนประสาท, ขอเส�อม, เสนเอ็นอักเสบเรื้อรัง, 

           เสนประสาทอักเสบหรือถูกเบียดทับ

ผูขอเอา

ประกันภัย

ใช ไมใช ใช ไมใช

ผูชำระเบี้ย

ประกันภัย

กรณีตอบวา ใช

 โปรดระบุ วัน/เดือน/ป ที่เขารับการรักษา

 การรักษาอาการในปจจุบัน

 รวมถึงสถานพยาบาลที่เขารับการรักษา

17. บิดา มารดา หรือพี่นองรวมบิดา และ/หรือ มารดา ของทานเคยไดรับการ

    วินิจฉัยจากแพทยวาเปนหรือเคยเปนโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคมะเร็ง  

    โรคเบาหวาน โรคไต โรคความดันโลหิตสูง การพยายามฆาตัวตายหรือ

    อาการปวยทางจิต โรคเลือด หรือไวรัสตับอักเสบ หรือไม

18. ทานเคยมี หรือกำลังมีอาการดังตอไปนี้หรือไม

     18.1 เจ็บหรือแน�นหนาอก, ใจสั่น, กลามเนื้อออนแรง, 

           เหน�อยงายผิดปกติ, การเคล�อนไหวของรางกายผิดปกติ, 

           รางกายสูญเสียประสาทรับความรูสึก, จ้ำเลือด

     18.2 คลำพบกอนเนื้อ, ปวดศีรษะรุนแรงเรื้อรัง

     18.3 การมองเห็นผิดปกติ, เคยพยายามทำรายรางกายตนเอง, 

           มีพัฒนาการชา, ปวดทองเรื้อรัง, อาเจียนหรือถายเปนเลือด, 

           ทองมาน, ทองเสียเรื้อรัง, มีเลือดปนในปสสาวะ

     18.4 ปวดขอเรื้อรัง 

     18.5 ไอเรื้อรัง, ไอเปนเลือด

19. ในระหวาง 6 เดือนที่ผานมา ทานเคยมีหรือกำลังมีอาการดังตอไปนี้หรือไม

     19.1 อาการออนเพลีย

     19.2 น้ำหนักลด

     19.3 ทองเดินเรื้อรัง

     19.4 ไขเรื้อรัง

     19.5 โรคผิวหนังเรื้อรัง

21. สำหรับสตรีมีครรภ ทานมีโรคแทรกซอนในการตั้งครรภ

    หรือไม เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หรืออ�น ๆ 
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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�อวัตถุประสงคในการเก็บภาษีอากรของประเทศสหรัฐอเมริกาใชหรือไม  

      (เชน มีถิ่นที่อยูในประเทศสหรัฐอเมริกาอยางนอย 183 วันในปปฏิทินที่ผานมา)  

 ไมมี มี

2. คำยินยอมและตกลง                                                            

 ขาพเจารับทราบวา บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) อาจมีขอผูกพันหรือตองปฏิบัติตาม กฎหมาย FATCAในการนี้

 ขาพเจายินยอมและตกลงใหบริษัทสามารถดำเนินการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ เพ�อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA

   ก. การเปดเผยขอมูล การใหขอมูล และการแจงการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือขอมูล

  1) ขาพเจายินยอมและตกลงใหบริษัทเปดเผยขอมูลใด ๆ ที่บริษัทมีหนาที่ตองเปดเผยตอหน�วยงานภาครัฐในประเทศหรือตางประเทศที่กำกับดูแล

      การปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA 

  2) ขาพเจายินยอมและตกลงใหขอมูลเพิ่มเติมตามที่บริษัทรองขอเปนหนังสือภายในระยะเวลาที่กำหนด

  3) ขาพเจาตกลงที่จะแจงใหบริษัททราบเกี่ยวกับกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือขอมูลใด ๆ ที่ขาพเจาเคยแจงไวกับบริษัทไวกอนหนานี้ หากสถานะ

      หรือขอมูลที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีความเกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือขอมูล
  

  ข. ผลของการไมใหขอมูล 

  ในกรณีที่ขาพเจาไมใหขอมูล ขาพเจายินยอมและตกลงใหสิทธิกับบริษัทในการปฏิเสธการรับประกันภัย หรือหักภาษี ณ ที่จายจากจำนวนเงินใด ๆ

 ที่ขาพเจามีสิทธิไดรับตามกรมธรรมประกันภัยตามที่กำหนดไว ในกฎหมาย FATCA 

     ในกรณีที่บริษัทจะปฏิเสธการรับประกันภัย หรือใชสิทธิหักภาษี ณ ที่จายตามกฎหมาย FATCA จากเหตุไมใหขอมูลตามกฎหมาย FATCA บริษัท

 ตองสงหนังสือบอกกลาวกอนวา ใหขาพเจาแสดงเอกสารหลักฐานใดๆ หรือมีหนังสือยืนยันตอบริษัทวาขาพเจาไมมีหนาที่ตองเสียภาษี ในประเทศ

 สหรัฐอเมริกาภายในระยะเวลา 15 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือบอกกลาว ถาขาพเจาไมปฏิบัติตามคำบอกกลาว บริษัทจะปฏิเสธการรับประกันภัย

 หรือใชสิทธิหักภาษี ณ ที่จายจากจำนวนเงินใดๆ ที่ขาพเจามีสิทธิไดรับตามกรมธรรมประกันภัยตามที่กำหนดไว ในกฎหมาย FATCA ก็ได

     ทั้งนี้ การสงหนังสือแจงการปฏิเสธการรับประกันภัย หรือใชสิทธิหักภาษี ณ ที่จาย และการบอกกลาวดังกลาว บริษัทจะสงทางไปรษณียลงทะเบียน

 ถึงขาพเจาตามที่อยูที่ขาพเจาแจงใหบริษัททราบ

สวนที่ 6 การรับรองสถานะและคำยินยอมและตกลงเพ�อปฏิบัติตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา (กฎหมาย FATCA)

สวนที่ 7 ขอความยืนยันถอยแถลงหรือคำตอบในใบคำขอเอาประกันชีวิตของผูขอเอาประกันภัย

การใหถอยคำ การมอบอำนาจ และการใหความยินยอม

1. ขาพเจาขอยืนยันวาคำตอบทุกขอในใบคำขอเอาประกันชีวิตนี้ รวมถึงถอยแถลงที่ไดตอบกับแพทยผูตรวจสุขภาพเปนความจริงทุกประการ ซ่ึงขาพเจา

   เขาใจดีวา หากขาพเจาไมแถลงขอความจริง บริษัทอาจจะปฏิเสธการรับประกันภัยและปฏิเสธการจายเงินตามกรมธรรม

2. ขาพเจายินยอมใหแพทยหรือบริษัทประกันภัยอ�น หรือสถานพยาบาล ซ่ึงมีประวัติสุขภาพของขาพเจาที่ผานมาหรือจะมีขึ้นตอไปในอนาคต เปดเผย

   ขอเท็จจริงใหแกบริษัท หรือผูแทนของบริษัท เพ�อการขอเอาประกันภัยหรือการจายเงินตามกรมธรรมได

3. ขาพเจายินยอมใหบริษัท จัดเก็บ ใช และเปดเผย ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและขอมูลของขาพเจาตอบริษัทประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยตอหรือ

   หน�วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือบุคลากรทางการแพทย เพ�อการขอเอาประกันภัยหรือการจายเงินตามกรมธรรม หรือประโยชนทางการแพทยได

4. ผูขอเอาประกันภัยยินยอมใหบริษัทจัดเก็บ ใช และเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและขอมูลของผูขอเอาประกันภัยตอสำนักงานคณะกรรมการ

   กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพ�อประโยชนในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย

สวนที่ 5 การใชสิทธิขอยกเวนภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากร

ผูขอเอาประกันภัยประสงคจะใชสิทธิขอยกเวนภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากรหรือไม

 มีความประสงค และยินยอมใหบริษัทประกันชีวิตสงและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยตอกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ วิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด

 และหากผูขอเอาประกันภัยเปนชาวตางชาติ (Non-Thai Residence) ซ่ึงเปนผูมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากร

 โปรดระบุเลขประจำตัวผูเสียภาษีที่ไดรับจากกรมสรรพากร เลขที่

 ไมมีความประสงค



สำหรับเจาหนาที่บริษัทกรอกเทานั้น

1. สาขา  รหัส  ช�อสาขา

2. ภาค/กลุม  รหัส    ช�อภาค/กลุม

3. เขต  รหัส  ช�อเขต

4. ผูแนะนำบริการ  รหัส ช�อ – นามสกุล

5. ผูจัดการสาขา  รหัส  ช�อ – นามสกุล

6. เจาหนาที่บริการทางการเงิน  รหัส           ช�อ – นามสกุล

7. นายหนาประกันชีวิต  รหัสพนักงาน ช�อ – นามสกุล

 เลขท่ีใบอนุญาตินายหนาประกันชิีวิต          เลขท่ีใบอนุญาติผูแนะนำการลงทุน  

7/7

(                                                 )

ลงช�อ

(                                                 )

ลงช�อ

 พยาน

(                                                 )

ลงช�อ

 พยาน

(                                                 )

ลงช�อ

ผูขอเอาประกันภัย

ผู ใหความยินยอมในฐานะ

1. หากทานยกเลิกกรมธรรมประกันภัยกอนครบกำหนดสัญญา มูลคาเวนคืนกรมธรรม ซึ่งมีคาเทากับมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน หักดวย

   คาธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม (ถามี) รวมถึงคาประกันภัยตามจำนวนวัน ที่ยังมิไดใหความคุมครอง (ถามี)

2. กอนลงลายมือช�อใหทานกรุณาตรวจสอบความถูกตองของคำตอบทุกขออีกครั้งหนึ่ีง เพ�อความสมบูรณของสัญญาประกันภัย

3. กรุณารองขอใบรับเงินชั่วคราวที่ออกโดย บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทุกคร้ังที่ทานชำระเบี้ยประกัน

4. กรณีชำระเบี้ยประกันดวยเช็ค ทานตองสั่งจายให “บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” เทานั้น จึงจะถือเปนการชำระเบี้ย

 ประกันตามกฎหมาย

   เขียนที่                                                                       วันที่                      เดือน                                     พ.ศ. 

    บิดา/มารดา

    ผูแทนโดยชอบธรรมของผูขอเอาประกันภัย

(กรณีผูขอเอาประกันภัยยังไมบรรลุนิติภาวะ)     

คำเตือน

 ขอความหมายเหตุ

 -  ผลิตภัณฑประกันชีวิตนี้มีการลงทุนที่ใหผลตอบแทนขึ้นอยูกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ผูเอาประกันภัยไดเลือกลงทุนไว การลงทุนในกองทุนรวมมีความเสี่ยง

   โดยผูเอาประกันภัยเปนผูเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพ�อวัตถุประสงคในการลงทุนของตนเอง และเปนผูรับความเส่ียงจากการลงทุนเอง ท้ังน้ีกรมธรรมน้ีไมมีการรับประกัน

  เงินสวนที่ไดลงทุนไป ความผันผวนของสภาวการณทางการตลาดหรือผลประกอบการของกองทุนรวมอาจทำใหผูเอาประกันภัยไดรับผลตอบแทนมากกวาหรือนอยกวา

  มูลคาเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเขากองทุนรวมที่ผูเอาประกันภัยเปนผูเลือก ซึ่งผูเอาประกันภัยอาจจำเปนตองชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมทั้งนี้ตองเปนไปตาม

  หลักเกณฑที่บริษัทฯ กำหนดเพ�อใหกรมธรรมมีผลบังคับอยางตอเน�อง 

 -  ผูเอาประกันภัยควรพิจารณาถึงความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย เน�องจากสัญญาประกันภัยนี้แบบประกันภัยระยะยาว ผูเอาประกันภัยควรศึกษาผลประโยชน

  เง�อนไข คาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายตามที่ระบุไว ในสัญญาประกันภัยนี้ รวมถึงผูเอาประกันภัยสามารถศึกษาขอมูลเกี่ยวกับคาธรรมเนียม และหรือ

  คาใชจายอ�น ๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุนในกองทุนรวมที่ไมไดระบุไว ในสัญญาประกันภัยไดจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมที่ผูเอาประกันภัยไดเลือกไว

 -  ผูเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนของกองทุนรวมในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมดวย

 -  ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทจัดการ


