ใบคําขอเอาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยส่ วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))

สําหรับตัวแทน

1. รายละเอียดผูข้ อเอาประกันภัย
ชือ-นามสกุล …………………………………………………………………..…………………....................…………...………...................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ………………………… อายุ……........…ปี นําหนัก/ส่ วนสู ง …………/……………เชือชาติ / สัญชาติ …………./…………............
เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน …….……..……………………..….
ทีอยูท่ ีติดต่อได้ …………………………………………………...…………………………........………………………………….……........................
โทรศัพท์บา้ น ………………….………….......... โทรศัพท์มือถือ ………………………....…………… อีเมล์………………...…………..…......…….
อาชีพ...........................................................................สถานทีทํางานหรื อหน่วยงานทีสังกัด..............................................................................................
ผูร้ ับประโยชน์...........................................................................................ความสัมพันธ์กบั ผูข้ อเอาประกันภัย..................................................................
2. ระยะเวลาขอเอาประกันภัย: เริ มต้นวันที
เวลา
น. สิ นสุ ดวันที
เวลา 24.00 น.
3. แผนประกันภัยและ/หรื อรายละเอียดทีต้องการซือความคุม้ ครอง (โปรดเลือกแผนความคุม้ ครอง)
จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน
แผน

ข้ อตกลงคุ้มครอง/เอกสารแนบท้าย
- การเจ็บป่ วยในภาวะโคม่าจากการติดเชื อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))

500,000

1,000,000

- การรักษาพยาบาลจากการติดเชือไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ต่อปี

50,000
450

100,000
850

เบียประกันภัยรวม (บาท) / คน / ปี

แผนประกันภัยนีไม่ ค้มุ ครองการติดเชื อไวรั สโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ภายในระยะเวลา วัน(Waiting Period) นับจากวันทีกรมธรรม์
ประกันภัยมีผลบังคับครังแรก
ผูข้ อเอาประกันภัยประสงค์จะใช้สิทธิ ขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรหรื อไม่

มีความประสงค์และยินยอมให้บริ ษทั ประกันวินาศภัยส่ งและเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับเบียประกันภัย ต่อกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที
กรมสรรพากรกําหนด และหากผูข้ อเอาประกันภัยเป็ นชาวต่างชาติ (Non-Thai Residence) ซึงเป็ นผูม้ ีหน้าทีเสี ยภาษีเงินได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร โปรดระบุเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีทีได้รับจากกรมสรรพากร เลขที ______________________________
ไม่มีความประสงค์
ผูข้ อเอาประกันภัยยินยอมให้บริ ษทั จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งเกี ยวกับสุ ขภาพและข้อมูลของผูข้ อเอาประกันภัยต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพือประโยชน์ในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย
ผูข้ อเอาประกันภัยมีความประสงค์ขอเอาประกันภัยกับบริ ษทั ตามเงือนไขของกรมธรรม์ประกันภัยทีบริ ษทั ได้ใช้สาํ หรับการประกันภัยนี และผูข้ อเอา
ประกันภัยขอรั บรองว่ารายละเอียดต่างๆ ข้างต้นนี ถู กต้องและสมบูรณ์ ผูข้ อเอาประกัน ภัยตกลงที จะให้ค าํ ขอเอาประกันภัยนี เป็ นมู ลฐานของสัญญา
ประกันภัยระหว่างข้าพเจ้าและบริ ษทั หากรายละเอียดของผูข้ อเอาประกันภัยเป็ นเท็จหรื อปกปิ ดไม่แจ้งความจริ ง ผูข้ อเอาประกันภัยยินยอมให้บริ ษทั บอกล้าง
สัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
บริ ษทั มีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเท่าทีจําเป็ นกับการประกันภัยนี และมีสิทธิ ทาํ การชันสู ตร
พลิกศพในกรณี ทีมีเหตุจาํ เป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมายโดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
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ในกรณี ทีผูเ้ อาประกันภัยไม่ยนิ ยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเพือประกอบการ
พิจารณาจ่ายค่าทดแทนนัน บริ ษทั สามารถปฏิเสธการให้ความคุม้ ครองแก่ผเู ้ อาประกันภัยได้
ลายมือชือผูข้ อเอาประกันภัย …………………..……………….…
(
)
วัน/เดือน/ปี ทีขอเอาประกันภัย ……………………..…………………
 การประกันภัยโดยตรง
 ตัวแทนประกันวินาศภัย

 นายหน้ าประกันวินาศภัย……………………. ใบอนุญาตเลขที …………………………………

คําเตือนของสํ านักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ให้ตอบคําถามข้างต้นตามความจริ งทุกข้อ หากผูเ้ อาประกันภัยปกปิ ดข้อความจริ ง หรื อแถลงข้อความอันเป็ นเท็จจะมีผลให้สัญญาประกันภัยนี ตกเป็ น
โมฆียะ ซึงบริ ษทั มีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา

วิธีการชําระเบียประกันภัย ภายหลังจากท่ านได้รับการยืนยันการพิจารณารับประกันภัย
ชําระด้วยบัตรเครดิต โดยยินยอมให้เรี ยกเก็บเงินจาก
บัตรวีซ่า
บัตรมาสเตอร์
หมายเลขบัตรเครดิต
บัตรหมดอายุ
/
เจ้าของบัตรเครดิต (ลงชื อ) ................................................................(ลายมือชื อเหมือนหลังบัตรเครดิต)
ชําระผ่านธนาคาร

กรุ ณาแสดงหลักฐานการโอนเงินและใบคําขอเอาประกันภัย พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนให้แก่เจ้าหน้าทีบริ ษทั ฯ ทีท่านติดต่อเพือทําการออกกรมธรรม์
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