ใบคาขอเอาประกันภัยการประกันภัยอุบตั เิ หตุส่วนบุคคล
แผนประกันภัยทีต่ ้ องการซือ้ ความคุ้มครอง
 แผนประกันภัย PA Top Shield
 แผนประกันภัย PA Prompt Care
 แผนประกันภัย ………………………





แผน……………………………………………..
แผน……………………………………………..
แผน……………………………………………..

จานวนเงินเอาประกันภัยสาหรับคุ้มครองหลัก............................................................................ บาท
เบีย้ ประกันภัยทีต่ ้ องชาระ......................................................บาท (รวมอากรแสตมป์ และภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว)
ข้ อมูลส่ วนตัวผู้ขอเอาประกันภัย
ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส. _______________นามสกุล ______________________ วัน/เดือน/ปี เกิด __ /__ /___ อายุ ___ ปี (ไม่เกิน 60 ปี บริ บูรณ์)
เลขประจาตัวประชาชน/เลขหนังสื อเดินทาง (กรณี ต่างด้าว) ______________________________ อาชีพ_______________________________
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้สะดวก :  บ้าน  ที่ทางาน
ที่อยูป่ ัจจุบนั _________________________________________________________________________________________________________________
ที่ทางาน : __________________________________________________________________________________________________________________
เบอร์โทรศัพท์ บ้าน :________________________ ที่ทางาน :__________________ มือถือ : ___________________________________________
ผูร้ ับประโยชน์ : 1. ________________________________________________ความสัมพันธ์กบั ผูข้ อเอาประกันภัย ________________________
2. ________________________________________________ความสัมพันธ์กบั ผูข้ อเอาประกันภัย _______________________
ข้ อมูลส่ วนตัวผู้อยู่ในอุปการะ : กรณีซื้อความคุ้มครองแผนครอบครัว
1.ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส _________________________________________ วัน/เดือน/ปี เกิด : ___/___/___อายุ : ___ปี (ไม่เกิน 60 ปี บริ บูรณ์)
เลขประจาตัวประชาชน/เลขหนังสื อเดินทาง(กรณี ต่างด้าว)____________________________________ __________________________________
ผูร้ ับประโยชน์__________________________________________________ ความสัมพันธ์กบั คู่สมรส ________________________
2.ชื่อ-นามสกุล บุตร _____________________________________________วัน/เดือน/ปี เกิด : ___/___/___อายุ : ____ปี (1 ปี ถึง 20 ปี บริ บูรณ์
หรื อไม่เกิน 23 ปี บริ บูรณ์ หากยังคงศึกษาอยูใ่ นระดับมหาวิทยาลัย หรื ออุดมศึกษา)
เลขประจาตัวประชาชน/เลขหนังสื อเดินทาง (กรณี ต่างด้าว)____________________ผูร้ ับประโยชน์_______________________________
ความสัมพันธ์กบั บุตร _____________________
3.ชื่อ-นามสกุล บุตร _____________________________________________วัน/เดือน/ปี เกิด : ___/___/___อายุ : ____ปี (1 ปี ถึง 20 ปี บริ บูรณ์
หรื อไม่เกิน 23 ปี บริ บูรณ์ หากยังคงศึกษาอยูใ่ นระดับมหาวิทยาลัย หรื ออุดมศึกษา)
เลขประจาตัวประชาชน/เลขหนังสื อเดินทาง (กรณี ต่างด้าว)____________________ผูร้ ับประโยชน์_______________________________
ความสัมพันธ์กบั บุตร _____________________
4.ชื่อ-นามสกุล บุตร _____________________________________________วัน/เดือน/ปี เกิด : ___/___/___อายุ : ____ปี (1 ปี ถึง 20 ปี บริ บูรณ์
หรื อไม่เกิน 23 ปี บริ บูรณ์ หากยังคงศึกษาอยูใ่ นระดับมหาวิทยาลัย หรื ออุดมศึกษา)
เลขประจาตัวประชาชน/เลขหนังสื อเดินทาง (กรณี ต่างด้าว)____________________ผูร้ ับประโยชน์_______________________________
ความสัมพันธ์กบั บุตร _____________________

หน้ า 1 จาก 3 หน้า

ประวัตสิ ุ ขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้อยู่ในอุปการะ(กรณีซื้อความคุ้มครองแผนครอบครัว)
1. ท่านมีหรื อได้ขอเอาประกันชีวติ หรื อประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล ไว้กบั บริ ษทั อลิอนั ซ์ ประกันภัย จากัด (มหาชน) หรื อ
บริ ษทั อื่นหรื อไม่?
1.1 ผูเ้ อาประกันภัย  ไม่เคย/ ไม่มี  เคย/มี (โปรดให้รายละเอียด) บริ ษทั ______________ เงินเอาประกันภัย (บาท) __________
1.2 คู่สมรส
 ไม่เคย/ ไม่มี  เคย/มี (โปรดให้รายละเอียด) บริ ษทั ______________ เงินเอาประกันภัย (บาท) ___________
1.3 บุตร
 ไม่เคย/ ไม่มี  เคย/มี (โปรดให้รายละเอียด) บริ ษทั ______________ เงินเอาประกันภัย (บาท) ___________
2. ท่านเคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันชีวติ หรื อการขอเอาประกันภัยอุบตั ิเหตุ หรื อปฏิเสธการต่ออายุสัญญาประกันภัย หรื อถูกเรี ยก
เก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม สาหรับการประกันภัยดังกล่าวหรื อไม่?
2.1 ผูเ้ อาประกันภัย  ไม่เคย/ ไม่มี  เคย/มี (โปรดให้รายละเอียด) บริ ษทั ______________ เงินเอาประกันภัย (บาท) ___________
2.2 คู่สมรส
 ไม่เคย/ ไม่มี  เคย/มี (โปรดให้รายละเอียด) บริ ษทั ______________ เงินเอาประกันภัย (บาท) ___________
2.3 บุตร
 ไม่เคย/ ไม่มี  เคย/มี (โปรดให้รายละเอียด) บริ ษทั ______________ เงินเอาประกันภัย (บาท) ___________
3. ท่านกาลังป่ วยเป็ น หรื อเคยเป็ น หรื อมีอาการรับรู ้ได้ดว้ ยตนเอง หรื อเคยได้รับการตรวจรักษา หรื อบอกกล่าว หรื อคาแนะนาจาก
แพทย์เกี่ยวกับโรคลมชัก โรคหัวใจ ความดันโลหิ ตสูง โรคเบาหวาน โรคกระดูกและ/หรื อกล้ามเนื้อ โรคมะเร็ ง โรคเอดส์ หรื อ
มีเชื้อไวรัส HIV หรื อโรคหลอดเลือดสมอง (เส้นเลือดในสมองแตก) หรื อไม่?
3.1 ผูเ้ อาประกันภัย  ไม่เคย/ ไม่มี  เคย/มี (โปรดให้รายละเอียด) ______________________________________________
3.2 คู่สมรส
 ไม่เคย/ ไม่มี  เคย/มี (โปรดให้รายละเอียด) ______________________________________________
3.3 บุตร
 ไม่เคย/ ไม่มี  เคย/มี (โปรดให้รายละเอียด) ______________________________________________
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเอาประกันภัยกับบริ ษทั ตามเงื่ อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยที่ บริ ษทั ได้ใช้สาหรับการประกันภัยนี้
และข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดต่างๆ ข้างต้นนี้ ถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ และขอรับรองว่าข้าพเจ้า/ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะมี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีความพิการใดๆ และตกลงที่จะให้คาขอเอาประกันภัยนี้ เป็ นมูลฐานของสัญญาประกันภัยระหว่างข้าพเจ้า
และบริ ษทั หากรายละเอียดของข้าพเจ้า/ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะเป็ นเท็จหรื อปกปิ ดไม่แจ้งความจริ ง ข้าพเจ้ายินยอมให้บริ ษทั บอกเลิกสัญญา
ประกันภัยได้
นอกจากนี้ ข้ าพเจ้ า/ผู้อยู่ในอุปการะขอมอบอานาจแก่ บริษัท อลิอนั ซ์ ประกันภัย จากัด (มหาชน) ในการขอรับทราบ
รายละเอียดหรือข่ าวสารเกีย่ วกับประวัติการรักษาพยาบาลและสภาพร่ างกายของข้ าพเจ้ า /ผู้อยู่ในอุปการะจากแพทย์ โรงพยาบาล หรือ
องค์ การอื่นใด ที่มีบันทึกหรือทราบเรื่ องเกี่ยวกับข้ าพเจ้ า/ผู้อยู่ในอุปการะหรื อสุ ขภาพของข้ าพเจ้ า/ผู้อยู่ในอุปการะ รวมถึงข้ อเท็จจริ ง
เกีย่ วกับการตรวจทดสอบผลเลือดเพือ่ ตรวจหาเชื้อไวรัส HIV โดยให้ ถือว่ า ใบคาขอเอาประกันภัยนี้ รวมทั้งสาเนาทีจ่ ดั ทาขึน้ ในภายหลัง
เป็ นหลักฐานแห่ งการมอบอานาจดังกล่ าว
ทั้งนี้ ขอให้ความยินยอมไว้แก่นายจ้างรวมทั้งบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้างเพื่อหักเงินจากบัญชีเงินเดือนของข้าพเจ้า เพื่อ
ชาระค่าเบี้ ยประกันภัยในแต่ละงวด ให้แก่บริ ษทั อลิอนั ซ์ ประกันภัย จากัด (มหาชน) จนกว่าข้าพเจ้าจะขอยกเลิกการให้ความยินยอม
ดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (ใช้บงั คับเฉพาะกรณี ชาระเบี้ยประกันภัยโดยวิธีการตัดบัญชีเงินเดือนเท่านั้น) ท่านจะได้รับความคุม้ ครอง
เมื่อได้รับการยืนยันจากบริ ษทั แล้ว

หน้ า 2 จาก 3 หน้า

ผูข้ อเอาประกันภัยประสงค์จะใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรหรื อไม่
 มีความประสงค์ และยินยอมให้บริ ษทั ประกันวินาศภัยส่ งและเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับเบี้ ยประกันภัยต่อสรรพากร ตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่กรมสรรพากรกาหนด และหากผูข้ อเอาประกันภัยเป็ นชาวต่างชาติ (Non-Thai Residence) ซึ่ งเป็ นผูม้ ีหน้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร โปรดระบุเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีที่ได้รับจากกรมสรรพากร เลขที่…………………….
 ไม่มีความประสงค์
วันที่………..………………

ลงชื่อผูข้ อเอาประกันภัย ……………….……..…..…..……
(
)
คาเตือนของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) :
ให้ผขู ้ อเอาประกันภัยตอบคาถามข้างต้นตามความเป็ นจริ งทุกข้อ มิฉะนั้นบริ ษทั อาจถือเป็ นเหตุปฎิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 865
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