บมจ. อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวติ
ใบคาขอเอาประกันภัยอุบัตเิ หตุ

ใช้สาหรับ Group PA
คาเตือน ของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบ เลขที่กรมธรรม์ ………………………………….…….……………………………
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ผูข้ อเอาประกันภัยต้องตอบคาถามตามความ ตัวแทน/เจ้าหน้าที่ผแู ้ นะนา (LG)…………….………..……รหัส ………………….
เป็ นจริ งทุกข้อ การปกปิ ดข้อเท็จจริ งใดๆ อาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ผูร้ ับ ตัวแทน/เจ้าหน้าที่ผปู ้ ิ ดการขาย (Seller)…… …….…….…...รหัส …………….….…
ประกันภัย ปฏิเสธจ่ายเงินค่าสิ นไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ผูบ้ ริ หารตัวแทน/นายหน้า……………………….…….…...รหัส…….……….….…
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ตามมาตรา 865
สาขา/สาขาธนาคาร…………………………………………………………….……
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลผู้ขอเอาประกันภัย / ผู้เยาว์ ที่ถูกเสนอขอเอาประกันภัย
1. ชื่อและนามสกุล ...........................................................................................นามสกุลเดิม …..…….……..…………...…. เพศ
ชาย หญิง
วัน/เดือน/ปี เกิด ……………………….....…. อายุ……..……ปี สัญชาติ….….…..….…….. สถานภาพสมรส
โสด ม่าย สมรส หย่า
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน  - - - - หรื อ อืน่ ๆ ระบุ ………………...เลขที่................................................
2. ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่………..…………. หมู่ที่ ………..… ตรอก/ซอย …………..……...……….……… ถนน…......................................................
ตาบล/แขวง…………………..……… อาเภอ/เขต…………...…….……….… จังหวัด …………………..……….. รหัสไปรษณี ย ์ ……….…..…….
โทรศัพท์.................................................... โทรศัพท์มือถือ.......................................................... E-mail ......................................................................
ชื่อสถานที่ทางาน.................................................................................................................................................................... ...........................................
3. อาชีพประจา ……………………………………………………………………..………… รายได้ต่อปี ……………..….……………………. บาท
โปรดระบุตาแหน่ง / หน้าที่ความรับผิดชอบ/ลักษณะธุรกิจ …………………………………….…………………………….…………………………
อาชีพเสริ ม.... ……………………………… ……………………………………...………..... รายได้ต่อปี …………………….…..…….……….บาท
โปรดระบุตาแหน่ง/หน้าที่ความรับผิดชอบ/ลักษณะธุรกิจ ……………………………………………………………………………...………………..
ท่านขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์หรื อไม่ ใช้ในอาชีพเป็ นประจา เป็ นครั้งคราว ไม่
4. รายละเอียดความคุม้ ครองที่ตอ้ งการ แผนความคุม้ ครอง………………………………………....……………………… ความคุม้ ครองที่ตอ้ งการซื้ อ
ข้อ 1. การเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง (อบ.1) หรื อ
การเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา การรับฟังเสี ยง การพูดออกเสี ยงหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง(อบ. 2) จานวนเงินเอาประกันภัย ...........................บาท
ข้อ 2. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง
จานวนเงินเอาประกันภัย ...........................บาท
ข้อ 3. การขับขี่/โดยสารจักรยานยนต์
จานวนเงินเอาประกันภัย............................บาท
ข้อ 4. การถูกฆาตกรรม/ถูกทาร้ายร่ างกาย
จานวนเงินเอาประกันภัย ..........................บาท
การชาระค่าเบี้ ยประกันภัย ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะชาระค่าเบี้ยประกันภัยพร้อมใบคาขอฉบับนี้ดว้ ยวิธี
ชาระด้วยตนเอง ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคาร / เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส / เอ ที เอ็ม
เช็ค
เงินสด
เป็ นจานวนเงิน..........................................บาท เอกสารการรับเงิน ใบรับเงินชัว่ คราว/ใบนาฝากเลขที่...........................................................................
5. ผูร้ ับประโยชน์ - หากมิได้ระบุส่วนแบ่งของผูร้ ับประโยชน์ให้ถือว่าแบ่งเท่า ๆ กัน
ชื่อและนามสกุลผูร้ ับประโยชน์
ความสัมพันธ์
อายุ สัญชาติ
ร้อยละ
ที่อยู่
…………………………………………… …………..…..
…..….. ……...…. …..….… ………………………..……………………
…………………………………………… …………..…..
…..….. ……...…. ……...… …………………………..…………………
…………………………………………… …………..…..
….…... ……...…. ……...… ……………………………..………………
6. ปัจจุบนั ท่านได้เอาประกันชีวิต หรื อประกันภัยอุบตั ิเหตุ หรื อประกันสุ ขภาพ หรื อกาลังสมัครขอเอาประกันภัยดังกล่าวไว้กบั บริ ษทั นี้ หรื อบริ ษทั อื่น
อีกหรื อไม่ มี
ไม่มี ถ้ามีโปรดแจ้งรายละเอียด
ชื่อบริ ษทั
จานวนเงินเอาประกันชีวิต
จานวนเงินเอาประกันอุบตั ิเหตุ
จานวนเงินเอาประกันสุ ขภาพ

7. ส่ วนสู ง........................................ซ.ม. น้ าหนัก.................................................. ก.ก.
8. ก) ท่านเสพยาเสพติด หรื อสารเสพติดใด ๆ หรื อไม่ เป็ นประจา เป็ นครั้งคราว ไม่
ข) ท่านเคยได้รับการรักษาเกี่ยวกับ ยาเสพติดหรื อสารเสพติดใดๆหรื อไม่
เคย ไม่เคย
ค) ท่านดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรื อสิ่ งมึนเมาหรื อไม่
ดื่ม
ไม่ดื่ม
ถ้าดื่ม โปรดระบุชนิด ............................................................ ความถี่ .............. ครั้งต่อสัปดาห์/เดือน ปริ มาณที่ดื่มต่อครั้ ง................แก้ว/กระป๋ อง
9. ท่านเคยเป็ น หรื อได้รับการรักษาเกี่ยวกับ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสู ง ลมชัก เบาหวาน มะเร็ ง โรคกระดูกและ/หรื อกล้ามเนื้อ โรคเอดส์
โรคพิษสุ ราเรื้ อรัง ความผิดปกติทางสายตา ประสาทหู ความผิดปกติทางจิต หรื อมีอวัยวะส่ วนใดพิการบ้างหรื อไม่
เคย
ไม่เคย
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กรณี ที่คาตอบในข้อ 9 คือ “เคย” โปรดแจ้งรายละเอียด
โรคหรื ออาการเจ็บป่ วย

วันที่เริ่ มเป็ น

ระยะเวลาที่มีอาการ
หรื อรักษา

ผลการรักษาหรื อ ผลการตรวจ

สถานพยาบาล ที่
ทาการรักษา

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ชาระเบี้ ยประกันภัย กรณีผ้ ขู อเอาประกันภัยไม่ ได้ ชาระเบี้ยประกันภัยด้ วยตนเอง
10. ข้าพเจ้า ในฐานะผูช้ าระเบี้ยประกันภัยที่เป็ นนิติบุคคล ชื่อ............................................................................................................... ..................
ในฐานะผูช้ าระเบี้ยประกันภัยที่เป็ นบุคคลธรรมดา
ชื่อและนามสกุล....................................................................................................................................สัญชาติ......................................
เอกสารที่ใช้แสดง บัตรประจาตัวประชาชน อื่น ๆ ............................................... เลขที่ .....................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูข้ อเอาประกันภัย บิดา / มารดา สามี / ภรรยา ผูป้ กครองโดยชอบธรรม อื่นๆ โปรดระบุ .........................................
11. สถานติดต่อเลขที่ ………….…..…… หมู่ที่……………. ตรอก/ซอย………..……..………..…..……… ถนน …………...………..………..……
ตาบล/แขวง……………..…………… อาเภอ/เขต……..…....……………… จังหวัด………………….…..……... รหัสไปรษณี ย ์ …...................……
โทรศัพท์................................................. โทรศัพท์มือถือ............................................................... E-mail ………………….……………..…………..
หมายเหตุ: กรณีเนื้อที่ไม่ เพียงพอในการกรอกข้ อมูล กรุณาเขียนรายละเอียดเพิ่มเติมในใบคาร้ องขอแก้ ไขเพิ่มเติมใบคาขอเอาประกันภัย
ข้าพเจ้า ผูข้ อเอาประกันภัย ผูเ้ ยาว์ที่ขอเอาประกันภัยและผูป้ กครองโดยชอบธรรมร่ วมกันหรื อแทนกัน ขอรับรองว่าคาตอบและถ้อยแถลงทุกข้อใน
ใบคาขอเอาประกันภัยฉบับนี้เป็ นความจริ งทั้งหมด และเป็ นสาระสาคัญทาให้ บมจ. อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตกลงรั บประกันภัย หากคาตอบและถ้อย
แถลงดังกล่าวเป็ นเท็จหรื อมีการปกปิ ดข้อเท็จจริ ง ให้ถือว่าการประกันภัยเป็ นโมฆียะ และบริ ษทั ฯ มีสิทธิ บอกล้างได้
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งหรื อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสุ ขภาพและข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาชดใช้เงินตามกรมธรรม์ประกันภัย
ของข้าพเจ้าต่อบริ ษทั อื่น บุคคลอื่น องค์กรหรื อหน่วยงานของรัฐเพื่อการเอาประกันภัย การจ่ายเงินตามกรมธรรม์ หรื อประโยชน์ทางการแพทย์
รวมทั้งจัดเก็บและนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในกรณี ที่อาจเป็ นประโยชน์ต่อข้าพเจ้า และข้าพเจ้าขอมอบอานาจให้บริ ษทั ฯ มีอานาจในการร้องขอหรื อ
รับข้อมูลประวัติการรักษาและสุ ขภาพของข้าพเจ้าจากแพทย์ โรงพยาบาลหรื อองค์กรอื่นเพื่อการขอเอาประกันภัย หรื อจ่ายเงินตามกรมธรรม์ และ
ให้ถือว่าสาเนาของการมอบอานาจนี้มีผลสมบูรณ์เช่นเดียวกับต้นฉบับ
คาถามเพิ่มเติม สาหรับผู้ขอเอาประกันภัยที่ชาระเบี้ยประกันภัยด้ วยตนเอง
ผู้ขอเอาประกันภัยประสงค์จะใช้ สิทธิขอยกเว้ นภาษีเงินได้ ตามกฏหมายว่ าด้ วยภาษีอากรหรือไม่
มีความประสงค์ และยินยอมให้บริ ษทั ประกันชีวิตส่ งและเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กรมสรรพากรกาหนด และหากผูข้ อเอาประกันภัยเป็ นชาวต่างชาติ (Non-Thai Residence) ซึ่ งเป็ นผูม้ ีหน้า ที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้ตาม
กฏหมายว่าด้วยภาษีอากร โปรดระบุเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีที่ได้รับจากกรมสรรพากร เลขที่ …………………………………………..
ไม่มีความประสงค์
เขียนที่ ………………………………………………………………...

วันที่ ……..…… เดือน ……………..……..……พ.ศ.……..…..……

ลงนามต่อหน้า…………………………...……………………

ลงนาม ………..………………………………………………

( ………………………………………….. )
(พยาน/ ตัวแทน/นายหน้า/ เจ้าหน้าที่ธนาคาร)
ลงนามต่อหน้า………………………….……..………………
( ………………………………………….. )
(พยาน/ ตัวแทน/นายหน้า/ เจ้าหน้าที่ธนาคาร)

( ……………………………………………….. )
ผูข้ อเอาประกันภัย
ลงนาม ………..………...…….……………………………
( ……………………………………………….. )
ผูใ้ ห้ความยินยอมในฐานะบิดาหรื อมารดา หรื อ
ผูป้ กครองโดยชอบธรรมของผูข้ อเอาประกันภัย
(กรณี ผขู ้ อเอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

บันทึกความเข้ าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ และความคุ้มครอง
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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