บริษ ัท อลิอ ันซ ์ ประก ันภ ัย จาก ัด (มหาชน)
Allianz General Insurance Public Company Limited
้ 1 โซนบี ชัน
้ 9 โซน เอ 2 และบี 2
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0 2638 9000 โทรสาร 0 2638 9030
ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล/เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี เลขที่ 0107555000490
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898 Ploenchit Tower, 1st Floor Zone B, 9th Floor Zones A2 and B2
Ploenchit Road, Lumpini Sub-District, Pathumwan District, Bangkok 10330
Tel. +66 2638 9000 Fax. +66 2638 9030
Registration No./Tax I.D. 0107555000490

ใบคาขอเอาประกันภัย กรมธรรม์ ประกันภัยการเดินทางสาหรับนักเรียนหรือนักศึกษาทีไ่ ปศึกษาในต่ างประเทศ
Proposal form for “Overseas Student Travel Insurance Policy”
ผูข้ อเอาประกันภัย
Applicant
ชื่อ-นามสกุล
Name - Surname
เลขประจาตัวประชาชน/ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว/หนังสื อเดินทาง
ID No./ Alien certificate/ Passport No.
ที่อยู่
โทรศัพท์บา้ น
โทรศัพท์มือถือ
Address
Phone/home
Phone/mobile
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
ปี
เพศ ชาย หญิง
Date of Birth (DD/MM/YY)
Age
years old Gender Male Female
อาชีพ
นักศึกษา
Occupation Student
โรคประจาตัวของผูเ้ อาประกันภัย (ถ้ามีโปรดระบุ)
Underlying Disease (If any)
ผูร้ ับประโยชน์
Beneficiary
ชื่อ-นามสกุล
ความสัมพันธ์กบั ผูข้ อเอาประกันภัย
Name – Surname
Relationship to the Applicant
เส้นทางการเดินทาง : ต้นทาง
ถึงสถาบันการศึกษา
ประเทศ
Route : From
to Educational Institution
Country
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง :การศึกษาในสถาบันการศึกษานอกประเทศไทย
Purpose of the trip :
Studying overseas, outside Thailand
เที่ยวบินที่
เวลา
น.
Flight no.
Time
ระยะเวลาการศึกษานอกประเทศไทย: วันเริ่ มต้นวันที่
เวลา
น. สิ้ นสุ ดวันที่
เวลา 16.30 น.
Length of overseas studying :
days Departure date Time
Return date
Time 16.30 hrs.
แผนประกันภัยที่ตอ้ งการซื้ อความคุม้ ครอง แผน.....................................................
Would like to buy an insurance plan ……………………………………………….
ข้อตกลงคุม้ ครอง
จานวนเงินเอาประกันภัย (บาท) ความรับผิดส่ วนแรก (บาท หรื อ วัน)
Insuring Agreement
Sum Insured (Baht)
Deductibles (Baht or Day)

8. ท่านกาลังป่ วยเป็ น หรื อเคยเป็ น หรื อมีอาการรับรู ้ได้ดว้ ยตนเอง หรื อเคยได้รับการตรวจรักษา หรื อบอกกล่าว หรื อ
คาแนะนาจากแพทย์เกี่ยวกับโรคลมชัก โรคหัวใจ ความดันโลหิ ตสู ง โรคเบาหวาน โรคกระดูกและ/หรื อกล้ามเนื้ อ
โรคมะเร็ ง โรคเอดส์ หรื อมีเชื้อไวรัส HIV หรื อโรคหลอดเลือดสมอง (เส้นเลือดในสมองแตก) หรื อไม่?
 ไม่เคย/ไม่มี  เคย/มี (โปรดให้รายละเอียด)…………………………………………………………………..
Have you ever suffered from/have you ever been treated for/ are you suffering from/ are you presenting
symptoms of/have you ever been diagnosed with/have you have ever been prescribed medication and advice for one
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of the following diseases: epilepsy, heart disease, hypertension, diabetes, bone or muscle disease, cancer, AIDs, HIV
or stroke (Cerebral Vascular disease or Intravascular hemorrhage)?
 No  Yes (please clarify)……………………………………………………………………………
วันที่.................................................. ลายมือชื่อผูข้ อเอาประกันภัย………………………………….
Date
Signature
(
)
 ตัวแทนประกันวินาศภัย  นายหน้ าประกันวินาศภัย
ใบอนุญาตเลขที่
Insurance agent
Insurance broker
License No.
คาเตือนของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) :
ให้ผขู ้ อเอาประกันภัยตอบคาถามข้างต้นตามความเป็ นจริ งทุกข้อ มิฉะนั้นบริ ษทั อาจถือเป็ นเหตุปฎิเสธความรับผิดตาม
สัญญาประกันภัยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 865
REMINDER OF THE OFFICE OF INSURANCE COMMISSION
Please give truthfully answers to all questions above, otherwise the company may exercise such right of avoidance
and deny to pay any compensation in accordance with section 865 of the Civil & Commercial Code

