แบบฟอร์ มแจ้ ง เพิม
่ ผู้ขอเอาประกันชีวติ กลุ่ม

Enrollment Request Form for Group Life Insurance

กรุ ณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ ด้วยตัวบรรจง (Please complete this form in BLOCK CAPITALS)
ชื่อผูถ้ ือกรมธรรม์ …….…………………….………………..……………………………………..…………..

กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มเลขที่ GTL…………………….……..

Policyholder Name

Group Life Policy No.

สมำชิกผูม้ ีสิทธิเข้ำร่ วม
Eligible Members
ลำดับ คำนำหน้ำ
No.

Title

ชื่อ

นำมสกุล

Name

Surname

บัตรประชำชน
เลขที่
Identification
Card No.

* หมายเหตุ

วัน/เดือน/ปี เกิด
(พ.ศ.)

เพศ
Sex

Date of Birth (B.E.) (M/F)
(DD/MM/YYYY)

สัญชำติ
หมำยเลข
(ระบุกรณี ที่ไม่ใช่ สัญชำติไทย) โทรศัพท์มือถือ

E-mail address

จำนวนเงินเอำ
ประกันภัย หรื อ
เงินเดือน
รหัสพนักงำน แผนประกันภัย

The nationality

Mobile phone

Sum Assured

Indentify in case of not Thai

No.

or Salary

Employee code

Insurance

ขั้น / ตำแหน่ง

วันเริ่ มควำมคุม้ ครอง

ธนำคำร

เลขที่บญั ชี

หมำยเหตุ

Grade / Position

Effective Date

Bank

Acconut No.

Remark

plan

(DD/MM/YYYY)

- กรณี กำหนดกำรเข้ำร่ วมกำรประกันภัยโดยมีระยะเวลำรอคอย / ระยะเวลำทดลองงำน โปรดระบุวนั ที่เข้ำทำงำนของพนักงำนทุกท่ำน
- If insurance participation is decided by the waiting / probation period, please provide 1 st working date of all employees.

ข้ อปฏิบัติ Requirement
- ต้องแจ้งรำยชื่อสมำชิก /พนักงำนผูม้ ีสิทธิเข้ำร่ วมใหม่และแนบใบคำขอเอำประกันภัยกลุม่ สำหรับผูข้ อเอำประกันภัย / หนังสือแต่งตั้งผูร้ ับประโยชน์ฉบับจริ งให้บริ ษทั ฯ ภำยใน
31 วันนับตั้งแต่วนั ที่มีสิทธิเข้ำร่ วม (ตำมเงื่อนไขในกรมธรรม์) Please inform the name of eligible members/employee and attach the original Member Application/
Beneficiary Designation for Group Insurance form within 31 days from the employment date.

- หำกพ้นกำหนดดังกล่ำว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในกำรเรี ยกหลักฐำนแสดงควำมสำมำรถในกำรขอเอำประกันภัยเพิ่ม เพื่อพิจำรณำกำรรับประกันภัย และกำหนดวันที่เริ่ มควำม
คุม้ ครองใหม่ ตำมเงื่อนไขกำรพิจำรณำรับประกันภัยของบริ ษทั โดยให้ถือวันที่ระบุในบัตรประจำตัวสมำชิกประกันภัยกลุม่ เป็ นสำคัญ If an additional is not reported within the
eligibility period, we reserve the right to request for additional evidence of insurability and the effective date will be the date which indicated in the member card.

- ช่องหมำยเหตุ ใช้ระบุรำยละเอียด ชื่อธนำคำร เลขที่ บ /ช ธนำคำรของสมำชิก , กำรโอนย้ำยพนักงำนระหว่ำงบริ ษทั ในเครื อ ,กรณี คมุ ้ ครองคูส่ มรสและบุตร ให้ระบุควำมสัมพันธ์
และชื่อของพนักงำน Please use the remark field to reference the detail of payment; Bank name, Account No., member transfer between affiliate companies,

……...…………………….……………...………………
(…………………………………………………...)
ลำยมือชื่อผูม้ ีอำนำจลงนำม พร้อมประทับตรำ
(Authorized Signature and Company Stamp)

วันที่ (Date) …….…/………../……….

or in case of the coverage for spouse and child, use this field to fill out the employee name.

บมจ. อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวติ ฝ่ ายปฏิบัติการประกันกลุ่ม ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถ.เพลินจิต กรุ งเทพฯ 10330 โทร. 0-2305-7000 โทรสาร 0-2305-7999 ต่ อ 1200
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