
มีนาคม 2565 สำหรับบริษัท

กรณีที่ผูขอเอาประกันภัยเปนผูที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ใหผู ใชอำนาจปกครอง (ผูปกครอง) เปนผูกรอกแบบสอบถามแทน

ช�อ-นามสกุลของผูขอเอาประกันภัย                           รายไดประจำตอป (บาท)อายุ (ป)

การศึกษา ต่ำกวาปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี

สถานภาพ      โสด     สมรส     หมาย     หยา  จำนวนบุคคลที่อยูภายใตการดูแล (บิดา มารดา คูสมรส บุตร) (คน)
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1.เพ�อคุมครองชีวิตและรายได (Protection) 2.เพ�อคุมครองคารักษาพยาบาล (Medical Expenses)

• คาใชจายตอเดือน (บาท)

• จำนวนปที่ตองการความคุมครอง

• เงินออมที่มีอยู (บาท)

ความคุมครองอ�นๆ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

เงินออมเปาหมาย (บาท)

(คาใชจายตอเดือน x 12 x จำนวนป - เงินออมที่มีอยู)

• โรงพยาบาลที่ทานเขารับบริการ

• คารักษาพยาบาลผูปวยนอก/ป (บาท)

• คารักษาพยาบาลผูปวยใน/ป (บาท)

• คาหองพักและคาอาหาร/วัน (บาท)

ความคุมครองอ�นๆ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

2.3) วางแผนทางการเงิน (กรุณาระบุเพียง 1 รายการตามความตองการหลักของทาน)

คาชดเชยรายวัน คุมครองโรครายแรง คุมครองโรคมะเร็ง

อ�นๆ โปรดระบุ

คาชดเชยรายวัน คุมครองโรครายแรง คุมครองอุบัติเหตุ

อ�นๆ โปรดระบุ

2.2) กรุณาระบุความตองการของทาน (กรุณาระบุเพียง 1 รายการ)

6.เพ�อการออมเงินและการลงทุน (Saving & Investment)

7.เพ�อคุมครองโรครายแรง (Critical Illness)**

8.เพ�อคุมครองอุบัติเหตุ (Accident)**

9.เพ�อคุมครองสินเช�อ (Debt)**

10.เพ�อลดหยอนภาษี (Tax)**

**กรณีเลือกขอใดขอหนึ่งขางตน กรุณาตอบคำถาม 2.3) ขอ 1 

1.เพ�อคุมครองชีวิตและรายได (Protection)**

2.เพ�อคุมครองคารักษาพยาบาล (Medical Expenses) 

3.เพ�อการศึกษาของบุตร (Education) 

4.เพ�อการเกษียณอายุ (Retirement)

5.เพ�อสรางกองมรดก (Legacy)**

สวนที่ 2 ความตองการทางการเงินและผลิตภัณฑประกันชีวิต

2.1) ความคุมครองปจจุบันของทาน

1. ทานมี (เคยมี) กรมธรรมประกันชีวิตหรือกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนหรือไม

     ไมมี

     มี (กรุณาตอบขอ 2)

2. ณ ปจจุบัน สถานะของกรมธรรมประกันชีวิตหรือกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนของทานเปนอยางไร

     ยังตองชำระเบี้ยประกันชีวิตอยู  

     ไมตองชำระเบี้ยประกันชีวิตแลว  

     ไมมีผลบังคับใชแลว

3. ทานมีความจำเปนตองนำเงินที่จายเปนเบี้ยประกันชีวิตมาใชในการจับจายใชสอยประจำวันหรือไม

ไมจำเปน เพราะไดแบงเงินสวนนี้ไวตางหากแลว

จำเปนเล็กนอย หากไมสามารถหารายไดมาใชในชวงเวลาดังกลาว

จำเปนมาก เน�องจาก
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5.เพ�อการออมเงินและการลงทุน (Saving and Investment)

• ระยะเวลาในการบรรลุเปาหมาย (ป)

• เงินออมทั้งหมดที่ตองการ (บาท)

• เงินออมที่มีอยู (บาท)

เงินออมเปาหมาย (บาท)

(เงินออมทั้งหมดที่ตองการ - เงินออมที่มีอยู)

• แผนในอนาคต

ซื้อบาน ซื้อรถ แตงงาน

อ�นๆ โปรดระบุ

ทองเที่ยว

2.3) วางแผนทางการเงิน (กรุณาระบุเพียง 1 รายการตามความตองการหลักของทาน) ตอ

3.เพ�อการศึกษาของบุตร (Education)

ต่ำกวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

• แผนการศึกษาสูงสุดของบุตร

• จำนวนบุตร

• คาใชจายเพ�อการศึกษา (บาท)

• เงินออมที่มีอยู (บาท)

เงินออมเปาหมาย (บาท)

(คาใชจายเพ�อการศึกษา - เงินออมที่มีอยู)

4.เพ�อการเกษียณอายุ (Retirement)

• อายุที่ตองการเกษียณ (ป)

• คาใชจายตอเดือนหลังเกษียณ (บาท)

• จำนวนปที่คาดวาจะใชเงินหลังเกษียณ

• เงินออมที่มีอยู (บาท)

เงินออมเปาหมาย (บาท)

(คาใชจายตอเดือนหลังเกษียณ x 12 x จำนวนป - เงินออมที่มีอยู)

สวนที่ 3 ขอมูลของบุคคลที่สาม

กรณีที่ผูขอเอาประกันภัยตองการใหบุคคลที่สามเขารวมรับฟงการเสนอขาย กรุณาระบุขอมูลเพิ่มเติมดังนี้

ช�อ-นามสกุลของบุคคลที่สาม ความสัมพันธ เบอรติดตอ

สวนที่ 4 คำรับรอง

• ทานมีโครงการที่จะนำเงินออมหรือเงินลงทุนมาใชภายในระยะเวลา 10 ป หรือไม

มี ไมมี

ยอมรับความเสี่ยงได ยอมรับความเสี่ยงไมได

แบบชำระครั้งเดียว แบบชำระเปนประจำสม่ำเสมอ (รายงวด)

• ทานสามารถยอมรับความเสี่ยงไดหรือไม หากผลตอบแทนของผลิตภัณฑประกัน

ชีวิตขึ้นอยูกับผลตอบแทนการลงทุนที่ทานเลือก โดยไมรับรองผลตอบแทนขั้นต่ำ

• ทานตองการชำระเบี้ยประกันชีวิตแบบใด

ขาพเจาเลือกผลิตภัณฑประกันชีวิตนี้ ตามคำแนะนำของตัวแทนประกันชีวิต/นายหนาประกันชีวิต

ทั้งนี้ ขาพเจายืนยันวาผลิตภัณฑประกันชีวิตที่ขาพเจาเลือกมีความหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ รวมทั้งเปาหมายทางการเงินและ

ความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยของขาพเจา

ขาพเจาไมไดเลือกผลิตภัณฑประกันชีวิตนี้ ตามคำแนะนำของตัวแทนประกันชีวิต/นายหนาประกันชีวิต

ทั้งนี้ ขาพเจายืนยันวาผลิตภัณฑแบบประกันชีวิตที่เลือกสอดคลองกับความตองการของขาพเจา แมวาจะไมไดตรงตามผลการวิเคราะหความตองการซื้อ

ประกันชีวิต หรือคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑของผูเสนอขาย และขาพเจาเขาใจถึงความเสี่ยงวาผลิตภัณฑประกันชีวิตอาจไมเหมาะสมกับขาพเจา

(                                          )

(                                          )

ลงช�อ

ตัวแทนประกันชีวิต/นายหนาประกันชีวิต

รหัสตัวแทน/เลขที่ใบอนุญาตนายหนาประกันชีวิต

รหัสพนักงาน

ลงช�อ

บุคคลที่สาม (ถามี)

(                                          )

ลงช�อ

ผูขอเอาประกันภัย/ผูมุงหวัง/ลูกคา

ผู ใหความยินยอมในฐานะ

    บิดา/มารดา

    ผูแทนโดยชอบธรรมของผูขอเอาประกันภัย

(กรณีผูขอเอาประกันภัยยังไมบรรลุนิติภาวะ)

ลงช�อ

(                                          )

วันที่             เดือน                        ป

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลในแบบสอบถามเพ�อวิเคราะหความตองการซื้อประกันชีวิตนี้มีความถูกตองครบถวน โดยผูเสนอขายไดอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ

ประกันชีวิตที่แนะนำอยางครบถวน และใหคำแนะนำ ตลอดจนวิเคราะหขอมูล เพ�อเปนประโยชนแกขาพเจาในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑประกันชีวิต โดย

อาศัยขอมูลที่ขาพเจายินยอมใหไว ทั้งนี้ ขาพเจายืนยันวาเปนผูพิจารณาเลือกและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑประกันชีวิตดวยตนเอง

ขาพเจาขอรับรองวา


