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บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
2/4 อาคารชับบ์ ชั้นที่ 12 
โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี 
กรุงเทพฯ 10210 
 

 
ใบค ำขอเอำประกันภัย 

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำมัคคีอุ่นใจ  

1. รำยละเอียดผู้ขอเอำประกันภัย  
ช่ือ-นามสกุล (นาย นาง นางสาว)................................................................................................................ .................................................................................................. 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง..................................................................... .............................................. สญัชาติ .............................................. 
วัน/เดือน/ปีเกิด ……….……………………………...…… อายุ......................…ปี เพศ….......................... น ้าหนัก............................ก.ก.  ส่วนสูง..........................ซ.ม. 
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร/ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน....................................................................... ..................................................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน........................................................................................................................... ....................................................................................................................... 
โทรศัพท์................................................................................................................................................. อีเมล............................................................................................ 
อาชีพปัจจุบัน/ต าแหน่ง................................... ................................ลักษณะงานที่ท าโดยสังเขป.................................................................................................................. 
สถานที่ท างาน.............................................................................................. ..............................................................โทรศัพท์.................................................................... 
2. รำยละเอียดผู้รับประโยชน์ 

ช่ือ-นามสกุล ความสัมพันธ์กับผู้ขอเอประกันภัย สัดส่วน % 

   
3. ระยะเวลำขอเอำประกันภัย: เร่ิมต้นวันที่  ……………………………….              เวลา   16.30    น.    สิ้นสุดวันที่ ……………………..                  เวลา   16.30  น. 

4. โปรดเลือกแผนประกันภัยที่ท่ำนต้องกำร: แผนที่....................ทุนประกันภัย………………………………เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์………………………... 

5. ค ำถำมเกี่ยวกับสุขภำพและอื่นๆ 
5.1 ท่านเคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันชีวิต หรือประกันภัยสุขภาพ หรือประกันภัยโรคร้ายแรง หรือประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือถูกปฏิเสธการต่ออายุสัญญา
ประกันภัย หรือถูกเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขส าหรับการประกันภัยดังกล่าว เช่น ปรับลดความคุ้มครอง หรือมีการก าหนดโรคที่ไม่ให้ความ
คุ้มครองหรือข้อยกเว้นเพิ่มเติม 
 ไม่มี              มี โปรดระบุ ….………………….……….………………….…………………………….….………………….……….…..................................  
5.2 ท่านมีอวัยวะส่วนใดพิการหรือไม่ ไม่มี              มี โปรดระบุ………….……………………………..….………………….……….….................................. 
5.3 ภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ท่านเป็น หรือเคยเป็น หรือเคยได้รับการรักษาหรือเคยปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับโรคดังนี้ โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิต โรคเอดส์ โรค SLE โรคธาลัสซีเมีย โรคมะเร็งและเนื้องอก โรคเกี่ยวกับสมองและประสาท โรคจิต  โรคปอด โรคตับอักเสบชนิด B และ C โรคตับ
แข็ง โรคไตวาย โรคพิษสุราเร้ือรัง โรคกระดูกเสื่อม โรคกระดูกพรุน โรคเกาต์ โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคร้ายแรงอื่นๆ หรือโรคเร้ือรังใดๆ (เช่น พิษไทรอยด์ วัณโรคปอด 
โลหิตเป็นพิษ ลูคีเมีย โรคเลือดไหลไม่หยุด  เป็นต้น) หรือไม่ 
 ไม่มี              มี โปรดระบุ ….…………………………………..……….……….………………….……….………………….……….….................................. 

6. กำรช ำระเบี้ยประกันภัย 
6.1 จ านวนเบี้ยประกันภัยที่ต้องช าระ .......................................... บาท (รวมอากรแสตมป์และภาษีแล้ว)  
6.2 วิธีการช าระเบี้ยประกันภัย  
 เงินสด   . 
 บัตรเครดิต/บัตรเดบิต.........................................หมายเลขบัตรเครดิต /บัตรเดบิต.............................................บัตรหมดอายุ...................................................... 
 อื่น .ๆ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 

 
ผู้ขอเอาประกันภัยยินยอมให้บ ริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัยต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับแล ะ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
ผู้ขอเอาประกันภัยมีความประสงค์ขอเอาประกันภัยกับบริษัทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทได้ใช้ส าหรับการประกันภัยนี้  และผู้ขอเอาประกันภัยขอ

รับรองว่ารายละเอียดต่างๆ ข้างต้นนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงที่จะให้ค าขอเอาประกันภัยนี้ เป็นมูลฐานของสัญญาประกันภัยระหว่างข้าพเจ้าและ
บริษัท หากรายละเอียดของผู้ขอเอาประกันภัยเป็นเท็จหรือปกปิดไม่แจ้งความจริง  ผู้ขอเอาประกันภัยยินยอมให้บริษัทบอกล้างสัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 
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บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยเท่าที่ จ าเป็นกับการประกันภัยนี้  และมีสิทธิท าการชันสูตรพลิกศพใน

กรณีที่มีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท  
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยเพื่อประกอบการพิจารณาจ่าย     ค่าทดแทน
นั้น บริษัทสามารถปฏิเสธการให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยได้ 
 

ผู้ขอเอาประกันภัยจะขอใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรหรือไม่ 
 มีความประสงค์ และยินยอมให้บริษัทประกันวินาศภัยส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อสรรพากร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่สรรพากรก าหนด และ

หากผู้ขอเอาประกันภัยเป็นชาวต่างชาติ (Non-Thai Resident) ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร โปรดระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีที่
ได้รับจากกรมสรรพากร เลขที่ ................................................ 
        ไม่มีความประสงค์ 
 
 
                                            ………….…………………….                                                                                         ………….…………………….  
                                          (                                                   )                                                                                     (                                                   ) 

              ลงลายมือช่ือผู้ขอเอาประกันภัย                                                                                        ลงลายมือช่ือผู้แทนโดยชอบธรรม 
                          วันที่ขอเอาประกันภัย  …………/…………/…………                                                  วันที่ขอเอาประกันภัย  …………/…………/………… 
 
 
 การประกันภัยโดยตรง              ตัวแทนประกันวินาศภัย              นายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่.........................................................................                                                       

ค ำเตือนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย  (คปภ.) 
ให้ตอบค ำถำมข้ำงต้นตำมควำมจริงทุกข้อ หำกผู้เอำประกันภัยปกปิดข้อควำมจริง หรือแถลงข้อควำมอันเป็นเท็จจะมผีลให้ สัญญำประกันภัยนี้ตกเป็นโมฆียะ ซ่ึงบริษทั

มีสิทธิบอกล้ำงสัญญำประกันภัยตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 865 

 
เงื่อนไขการรับประกันภัย /คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย  

1) มีสัญชาติไทย หรือ ชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีใบอนุญาติท างานตามกฎหมาย  
2) อายุที่รับประกันภัย อายุ 15 – 60 ปี (รวมอายุกรมธรรม์ต้องไม่เกิน 60 ปี) 
3) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ และไม่เป็นโรคร้ายแรง  
4) ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบสมัคร (ต้องระบุวันเดือนปีเกิด อายุ และ อาชีพ และ ตอบค าถามสุขภาพ) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนและต้องผ่านการ

พิจารณารับประกันภัยจากบริษัทฯ 
5)   เวลาเร่ิมต้นและสิ้นสุดของกรมธรรม์เป็น 16.30 น. 
6)   คุ้มครองเฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ไม่เคยถูกปฎิเสธ หรือถูกขึ้นบัญชีด า หรือถูกเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มจากบริษัทฯ  
7)    ผู้รับผลประโยชน์ของแผนประกันภัยนี้ ต้องเป็นทายาทโดยธรรมหรือมีความสัมพันธ์ในความเป็นญาติร่วมสายโลหิตเดียวกันเท่านั้น 
8) คุ้มครองเฉพาะผู้เอาประกันภัย ช้ันอาชีพ 1 – 2 เท่านั้น   
       ช้ันอาชีพ 1 งานเสี่ยงต่ออุบัติเหตุระดับต ่าหรือประกอบอาชีพภายในส านักงาน การบริหารจัดการ หรืองานฝืมือที่ไม่ใช้เคร่ืองจักร  
       ช้ันอาชีพ 2 งานเสี่ยงต่ออุบัติเหตุระดับปานกลางหรือประกอบอาชีพภายนอกส านักงานเป็นคร้ังคราว งานด้านการขาย หรืองานอุตสาหกรรมขนาดเบา   
9)    แผนประกันภัยที่มีค่ารักษาพยาบาล  ผู้เอาประกันภัยจะได้รับบัตรประกันอุบัติเหตุ (PA CARD) ส าหรับใช้สิทธิ์ เข้ารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลใน

โครงการทั่วประเทศ ตามทุนที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ 
10) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการรับประกันภัยหากตรวจพบว่าผู้เอาประกันภัยมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขการรับประกันภัย บริษัทฯถือว่าการท าประกันภัย

นั้นไม่มีผลบังคับและบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนส าหรับการท าประกันภัยที่ไม่มีผลบังคับดังกล่าว 
 


