G003

ใบคําขอเอาประกันชี วติ กลุ่ม (สํ าหรับสมาชิ กผู้เอาประกันภัย)

Group Life Insurance Application Form (For Insured Person)
กรมธรรม์เลขที...............................
ใบสําคัญสมาชิกเลขที..............................
Policy Number
Certificate Number
.
กรอกโดยเจ้าหน้าที บริ ษทั ไทยสมุทรประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)

Ocean Life Insurance Public Company Limited to Complete
Group Insurance Benefits Plan
Effective Date:
/
/
LIFE............................................................
................................................................. Remarks:
AD&D.........................................................
................................................................. .........................................................................................
ME...............................................................
................................................................. .........................................................................................
TPD.............................................................
................................................................. .........................................................................................
HEALTH.....................................................
................................................................. PIC:
OTHERS......................................................
.................................................................

พนักงาน/สมาชิกองค์กร

กรณี ทีมีการแก้ไข ลบ ขีดฆ่า ผูข้ อเอาประกันชี วิตโปรดลงลายมือชื อกํากับด้วยปากกาด้ามเดียวกัน
In case of edit, erasure or strike out, please affix your name with the same pen.

Employee/Org. Member

คู่สมรส
Spouse

บุตร

Children

บิดา-มารดา
Parents

ชือ-นามสกุล สมาชิกผูเ้ อาประกันภัย (โปรดระบุคาํ นําหน้าด้วย)............................................................................... เพศ

Name and Surname of Insured Person (Please Specify Prefix)

เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน

วันทีบัตรหมดอายุ

I.D. Number

วัน เดือน ปี เกิด

/

/

Date of Expiry

/

Date of Birth (dd/mm/yyyy)

ชาย

หญิง

Gender Male

อายุ

ปี

Age

Year

นํ`าหนัก
Weight

Female

/

กก.

ส่วนสูง

ซม.

kg.

Height

cm.

ทีอยูต่ ามทะเบียนบ้าน.......................................................................................................................................................................................
Permanent Address

ทีอยูป่ ัจจุบนั /ทีติดต่อ........................................................................................................................................................................................
Current/Contact Address

โทรศัพท์มือถือ.................................................. โทรศัพท์บา้ น.................................................. อีเมล์.............................................................
Mobile Phone

สถานภาพ

Marital Status

โสด

Single

สมรส

Married

หม้าย

Home Phone

Widow

E-Mail Address

หย่าร้าง อาชีพ...............................................................................................................
Divorce

Occupation

ชือ-นามสกุล คู่สมรส....................................................................................................... อาชีพคู่สมรส..........................................................

Name and Surname of Spouse

Spouse’s Occupation

สําหรับพนักงาน/สมาชิกองค์กร (For Employee/Org. Member)
ชือบริ ษทั /องค์กร............................................................................................................ วันทีเข้าทํางาน
Company/Org. Name

/

/

Date of Entry

รหัสพนักงาน/สมาชิก............................. ตําแหน่งงาน.................................................. โทรศัพท์ทีทํางาน..................................................
Employee/Member ID.

Position

Office Phone

สําหรับคู่สมรส/บุตร/บิดา-มารดา (For Spouse/Children/Parents)
ชือ-นามสกุล พนักงาน/สมาชิกหลัก................................................................................ รหัสพนักงาน/สมาชิก..........................................

Name and Surname of Employee/Member

Employee/Member ID.

ชือ-นามสกุล ผูร้ ับผลประโยชน์

ความสัมพันธ์ สัดส่วนผลประโยชน์ (%) ทีอยู่

1)..........................................................................
2)..........................................................................
3)..........................................................................
4)..........................................................................

.....ผูใ้ ห้ก.ู้ ..... ตามภาระหนี`ทีมีอยูข่ ณะเสียชีวติ ...................................................................
..................... ...................................... ...................................................................
..................... ...................................... ...................................................................
..................... ...................................... ...................................................................

Name and Surname of Beneficiary

CODE G003

Relationship

Proportion of Benefit (%)

Address
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คําถามเกีย9 วกับสุ ขภาพ และประวัตกิ ารเจ็บป่ วยหรือการรักษาโรคของสมาชิกผู้เอาประกันภัย
Questions about the applicant’s health and disease or treatment history.

(ก) ท่านมีสุขภาพทางร่ างกายและจิตใจสมบูรณ์ดีไม่มีอวัยวะส่วนใดของร่ างกายพิการและ/หรื อทุพพลภาพ หรื อไม่ป่วยเป็ นโรคเอดส์ หรื อ
ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง หรื อไม่เป็ นโรคร้ายแรงใด ๆ

Do you have a good health, no mental and physical abnormalities and/or disability or no illness caused by AIDS or HIV or any critical illness?
ใช่
ไม่ใช่ (โปรดระบุรายละเอียด)....................................................................................................................................................................
Yes
No (Please give full details)
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….

(ข) ในระหว่าง 3 ปี ทีผ่านมา ท่านเคยให้แพทย์ตรวจ หรื อเข้าสถานพยาบาลทําการรักษาตัว ตรวจโลหิ ต ความดันโลหิ ต ปั สสาวะ เอกซเรย์
ตรวจหัวใจ หรื อตรวจอย่างอืนหรื อไม่?

During the last 3 years, Have you consulted any medical advisor, or received any treatment, blood tests, blood pressure, urine, X-ray, heart test or
something else?
เคย
ไม่เคย (โปรดระบุรายละเอียด).................................................................................................................................................................
Yes
No (Please give full details)
…………………………………………………..……………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

การให้ ถ้อยคํา การมอบอํานาจ และการให้ ความยินยอม
Statements giving, giving authorization, giving consent

1. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าคําตอบทุกข้อในใบคําขอเอาประกันชีวติ นี` รวมถึงถ้อยแถลงทีได้ตอบกับแพทย์ผตู ้ รวจสุขภาพ เป็ นความจริ งทุก
ประการ ซึงข้าพเจ้าเข้าใจดีวา่ หากข้าพเจ้าไม่แถลงข้อความจริ ง บริ ษทั อาจจะปฏิเสธการรับประกันภัย และปฏิเสธการจ่ายเงินตาม
กรมธรรม์
I confirm that the answers in this application that I have given, including the answers to the authorized medical examiner are true and correct in all
respects. I understood well that if I do not provide full disclosure the company may decline the application or deny the benefits payment.

2. ข้าพเจ้ายินยอมให้แพทย์ หรื อบริ ษทั ประกันภัยอืน หรื อสถานพยาบาล ซึงมีประวัติสุขภาพของข้าพเจ้าทีผ่านมา หรื อจะมีข` นึ ต่อไปใน
อนาคต เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งให้แก่บริ ษทั หรื อผูแ้ ทนของบริ ษทั เพือการขอเอาประกันภัย หรื อการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ได้
I hereby authorize physicians or other insurers or hospitals that have my past or future health records to disclose all information to Ocean Life Insurance
Public Company Limited or its representatives for the purpose of applying for insurance coverage or benefits payment.

3. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริ ษทั จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผย ข้อเท็จจริ งเกียวกับสุขภาพ และข้อมูลของข้าพเจ้า ต่อบริ ษทั ประกันภัย หรื อบริ ษทั
ประกันภัยต่อ หรื อหน่วยงานทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย หรื อบุคลากรทางการแพทย์ เพือการขอเอาประกันภัย หรื อการจ่ายเงินตาม
กรมธรรม์ หรื อประโยชน์ทางการแพทย์ได้
I hereby authorize Ocean Life Insurance Public Company Limited to record, use, and disclose the information about my health and my personal
information to other insurers or reinsurers or person in authority or health care providers for the purpose of applying for insurance coverage or benefits
payment or medical treatments.

4. ผูข้ อเอาประกันภัยประสงค์จะใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรหรื อไม่
Do you desire to exercise the right regarding income tax exemption under the Tax law?

มีความประสงค์ และยินยอมให้บริ ษทั ประกันชีวติ ส่งและเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับเบี`ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์
วิธีการทีกรมสรรพากรกําหนด และหากผูข้ อเอาประกันภัยเป็ นชาวต่างชาติ (Non-Thai Residence) ซึงเป็ นผูม้ ีหน้าทีต้องเสี ยภาษีเงินได้
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร โปรดระบุเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีทีได้รับจากกรมสรรพากร เลขที............................................................

I desire to exercise my right regarding income tax exemption under Tax Law and allow to Ocean Life Insurance Public Company Limited for submit and
disclose the information of premium to Revenue Department in accordance with rule and procedure as prescribed by Revenue Department and in case of
foreigner (Non –Thai Residence) who is Tax Payer under the Tax law shall identify Tax ID Number which received from Revenue Department
No………….....................................
ไม่มีความประสงค์ I do not desire to exercise my right regarding income tax exemption under the Tax Law.

ลงชือ (Signed)............................................................
(..........................................................)
ผูใ้ ห้ความยินยอมในฐานะบิดาหรื อมารดาหรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรม
ของสมาชิกผูเ้ อาประกันภัย (กรณีสมาชิกผูเ้ อาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
Parent or guardian of the Insured Person (In case the Insured Person is minor)

ลงชือ (Signed)............................................................
(..........................................................)
สมาชิกผูเ้ อาประกันภัย
Insured Person’s Signature
วันที............... เดือน.............................. พ.ศ. ...............
Date
Month
Year

คําเตือนของสํ านักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ให้ ตอบคําถามข้ างต้ นตามความเป็ นจริ งทุกข้ อ มิฉะนัQนบริ ษัทอาจถือเป็ นเหตุปฏิเสธความรั บผิดตามสั ญญาประกันภัยได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์ มาตรา XYZ
REMINDER OF OFFICE OF INSURANCE COMMISSION
Give answers to all questions above truthfully otherwise the company may have caused to deny liability under this policy in accordance with
section 865 of the Civil & Commercial Code.
CODE G003
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