
พีเอ พลัส
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Person Accident)

อุบัติเหตุ นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการควบคุมของตัวเราเพียงคนเดียว แต่อยู่ที่สภาพแวดล้อม  
หรือบุคคลอื่นด้วย เพราะต่อให้เรามีความรอบคอบและไม่ประมาทเป็นอย่างดีแล้ว  
แต่ถ้าสภาพแวดล้อมเกิดบกพร่องหรือคนอื่นประมาท เราก็มีโอกาสได้รับความเสียหาย 
โดยที่เราคาดไม่ถึงด้วยเช่นเดียวกัน

เอกสารน้ีเป็นทรัพย์สินของบริษััทฯ ห้ามมิให้ผูู้้ใดนำาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

พีเอ พลัส กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
• คุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
• คุ้มครองการสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาเนื่องจากอุบัติเหตุ
• คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
• ชดเชยรายได้จากการทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
  เพ่ิมความคุ้มครองค่าปลงศพสำาหรับการเสียชีวิตจากทุกกรณีี
  ขยายความคุ้มครองการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
  • จากอุบัติเหตุสาธารณะ • จากการขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ • จากการถูกฆาตกรรมหรือลอบทำาร้าย 
  • จากการนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
• เบี้ยประกันภัยสามารถนำาไปลดหย่อนภาษีได้

บริษัท ซััมซุัง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
2922/222-227 ช้ัน 15 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2308-2245 โทรสาร 0-2308-2269 | Call Center 0-2762-7777 | www.samsunglife.co.th
ทะเบียนเลขท่ี/เลขประจำาตัวผูู้้เสียภาษีัอากร 0107556000124



บริิษััท ซััมซุัง ปริะกัันชีีวิิต (ปริะเทศไทย) จำำ�กััด (มห�ชีน)
2922/222-227 ช้ั้�น 15  อาคารชั้าญอิสสระทาวเวอร์ 2
ถนนเพชั้รบุุรีต้ัดใหม่่ แขวงบุางกะปิิ เขตัห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2308-2245  โทรสาร 0-2308-2269
ทะเบีุยนเลขที�/เลขปิระจำำาต้ัวผู้้้เสียภาษีีอากร 0107556000124

ใบคำ�ขอเอ�ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 กรณีชำ�ระเบี้ยประกันภัยร�ยปี
 กรณีชำ�ระเบี้ยประกันภัยร�ยเดือน

ส่วนท่ี 1 คำ�ถ�มเกีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอเอ�ประกนัภัยและร�ยละเอยีดก�รขอเอ�ประกนัภัย

1. ช่ือ-น�มสกุลของผูข้อเอ�ประกันภัย  เพศ   ชาย     หญิง
สถ�นภ�พ  สมรส   โสด  หม้าย   หย่า เอกส�รท่ีใช้แสดง  บัตรประจ�าตัวประชาชน   บัตรข้าราชการ   ใบส�าคญัประจ�าตัวคนต่างด้าว  หนงัสือเดินทาง
เลขท่ี  ออกให้ ณ เขต หรือ อ�าเภอ  จงัหวัด  ประเทศ

อ�ยุ (ปี) วัน เดือน ปีเกิด คว�มสูง (ซม.) นำ้�หนัก (กก.) สัญช�ติ

ทีอ่ยูต่�มทะเบยีนบ้�น รหสัไปรษณีย์
สถ�นทีส่ะดวกในก�รตดิต่อ รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน   ไม่มี   มี ระบุ  โทรศัพท์มือถือ  ไม่มี   มี ระบุ
ช่ือสถ�นทีท่ำ�ง�น ต้ังอยู่ที่
รหสัไปรษณีย์  โทรศัพท์ อ�ชีพปัจจุบนั  ต�าแหน่ง
ลักษณะงานทีท่�า ข้ันอาชพี
เงินเดอืน/ค่าจ้าง ปีละ บาท แหล่งทีม่า/หน่วยงาน

2. ผูรั้บประโยชน์ : ช่ือ-น�มสกุล  อ�ยุ ปี คว�มสมัพันธ์กับผูข้อเอ�ประกันภัย
ทีอ่ยู่ รหสัไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน  โทรศัพท์มอืถือ

3.  กรณีชำ�ระเบ้ียประกันภัยร�ยปี

ระยะเวลาขอเอาประกันภัยเร่ิมต้นวันที่ เวลา 16.30 น. สิน้สดุวันที่ เวลา 16.30 น.
 กรณีชำ�ระเบีย้ประกันภัยร�ยเดือน

ระยะเวลาขอเอาประกันภัยเร่ิมต้นวันที่ เวลา 16.30 น.
กรมธรรม์ประกันภัยน้ีเป็นกรมธรรม์ประกันภัยรายเดือนต่ออายุอัตโนมัติ
วันสิ้นสุดการเอาประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย

4. ข้อตกลงคุ้มครองและจำ�นวนเงนิเอ�ประกันภัยทีต้่องก�ร แผน
ข้อตกลงคว�มคุ้มครอง จำ�นวนเงนิเอ�ประกันภัย

(บ�ท)
คว�มรับผิดชอบ
ส่วนแรก (บ�ท)

(บริษัทกรอก)
เบ้ียประกันภัย (บ�ท)

ส�าหรับความคุ้มครองตามข้อ 1 ให้ท่านระบุความคุ้มครองที่ต้องการตาม อ.บ. 1 หรือ อ.บ. 2 ข้อใดข้อหนึ่ง
ข้อ 1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ. 1)
ข้อ 1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ. 2)
ข้อ 2. ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง     ไม่เกิน...............................สัปดาห์
ข้อ 3. ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน   ไม่เกิน...............................สัปดาห์
ข้อ 4. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง
ข้อ 5. กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น�้าร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน
ข้อ 6. ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวโรงพยาบาล (ต่อวัน) สูงสุดไม่เกิน.................วัน
ข้อ 7. อุบัติเหตุสาธารณะ

5. ต้องก�รให้มคีว�มคุ้มครองเพิม่เตมิดงัน้ี
ข้อตกลงคว�มคุ้มครอง จำ�นวนเงนิเอ�ประกันภัย

(บ�ท)
(บริษัทกรอก)

เบ้ียประกันภัย (บ�ท)
5.1 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (อ.บ. 3.1)
5.2 การแข่งกีฬาอันตราย (อ.บ. 3.2)
5.3 การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ (อ.บ. 3.3)
5.4 การนัดหยุดงาน การจราจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล (อ.บ. 3.4)
5.5 การก่อการร้าย (อ.บ. 3.5)
5.6 การถูกฆาตกรรมหรือถูกท�าร้ายร่างกาย (อ.บ. 5)
5.7 ค่าใช้จ่ายทันตกรรม (อ.บ. 6)

เบ้ียประกันภัย รวมทั้งสิ้น

คำ�เตือน  ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธรุกิจประกันภยั  ผูข้อเอาประกนัชีวิตต้องตอบค�าถาม
ตามความเป็นจริงทกุข้อ การปกปิดข้อเทจ็จริงใดๆ อาจจะเป็นเหตุให้บริษทัผู้รับประกนัชวิีตปฏิเสธไม่จ่ายเงนิค่าสินไหมทดแทน
ตามสญัญาประกนัชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 

เลขท่ีใบค�าขอเอาประกันภัย
ช่ือตัวแทน / นายหน้า
ใบอนุญาตเลขท่ี รหัส
ผู้บริหารตัวแทน รหัส
ใบรับเงินช่ัวคราวเล่มท่ี  เลขท่ี

1/2 ผูขอเอาประกันภัยลงนาม..........................................................................................

พีเอ พลัส
ความคุ้มครองและผลประโยชน์ พีเอ พลัส

10,000
พีเอ พลัส
20,000

1. เสียชีวิตทุกกรณี
1 10,000
ค่าปลงศพ*

2 20,000
ค่าปลงศพ*

2. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ
 • เสียชีวิต
 • ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • สูญเสีย มือสองข้าง หรือเท้าสองข้าง หรือสายตาสองข้าง
 • สูญเสีย มือหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง หรือมือหนึ่งข้างและสายตาหนึ่งข้าง  
  หรือเท้าหนึ่งข้างและสายตาหนึ่งข้าง
 • สูญเสีย มือหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้าง หรือสายตาหนึ่งข้าง

200,000 + 1
200,000
200,000
200,000

120,000

400,000 + 2
400,000
400,000
400,000

240,000

3. ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ (ไม่เกิน 52 สัปดาห์) 500
ต่อสัปดาห์

700
ต่อสัปดาห์

4. ค่ารักษัาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ (จ่ายตามจริง สูงสุดต่อครั้ง) 25,000
ต่อครั้ง

30,000
ต่อครั้ง

5. คุ้มครองอุบัติเหตุสาธารณะ 400,000 + 1 800,000 + 2

6. ขยายความคุ้มครอง จากข้อ 2. เนื่องจากสาเหตุดังนี้
 • จากการขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์
 • จากการถูกฆาตกรรมหรือลอบทำาร้าย
 • จากการนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล

75,000 + 1
200,000 + 1
200,000 + 1

150,000 + 2
400,000 + 2
400,000 + 2

บริษััทฯ จะจ่ายค่าปลงศพ 1  หรือ 2  ในกรณีทีผูู่้้เอาประกันภัยเสียชีวิตเท่านั้น
*ผลประโยชน์ ค่าปลงศพ มีระยะเวลารอคอย 180 วัน นับจากวันที่มีผลบังคับครั้งแรก หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลาดังกล่าว จะไม่มีสิทธิได้รับเงินผลประโยชน์ค่าปลงศพ

เบี้ยประกันภัยต่อปี
เบี้ยประกันภัยต่อปี สำาหรับอายุ 16 - 60 ปี
เบี้ยประกันภัยสำาหรับหักลดหย่อนภาษี

1,500
1,129

2,300
1,514

เบี้ยประกันภัยต่อปี สำาหรับอายุ 61 - 65 ปี
เบี้ยประกันภัยสำาหรับหักลดหย่อนภาษี

1,800
1,352

2,700
1,772

เบี้ยประกันภัยต่อปี สำาหรับอายุ 66 - 70 ปี (สำาหรับปีต่ออายุเท่านั้น)
เบี้ยประกันภัยสำาหรับหักลดหย่อนภาษี

2,200
1,647

3,200
2,093

เบี้ยประกันภัยสามารถนำาไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่สรรพากรกำาหนด ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย
• ไม่ต้องตรวจสุขภาพ  • อายุรับประกันภัย  16 – 65 ปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 70 ปี  • รับประกันภัยชั้นอาชีพ  1 – 2 และรับเฉพาะภัยมาตรฐานเท่าน้ัน  
• จำานวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดเมื่อรวมกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลทุกกรมธรรม์ต้องไม่เกิน 4,000,000 บาท และไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อปี
• สามารถซื้อได้ 1 แผู้น ต่อผูู้้เอาประกันภัย 1 ราย

รายละเอียดการจำาแนกอาชีพ สำาหรับแบบประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล พีเอ พลัส
อาชีพชั้น 1  ผู้ประกอบอาชีพในส�านักงาน (ไม่มีความเสี่ยงในส�านักงานแต่อย่างใด) ได้แก่
นักเรียน - นักศึกษา • ข้าราชการ • คร ู• อาจารย์ • แคชเชยีร์ (พนักงานเก็บเงิน) • ผูบ้รหิารองค์กรธรุกิจ • แพทย์ (ยกเว้น ศัลยแพทย์/ทนัตแพทย์/สตัวแพทย์) • นักบัญชี • พนักงานการเงิน • นักกฎหมาย • ผูพ้พิากษา • อัยการ 
(ไม่ได้ออกนอกสถานที)่ • จิตรกร (ในส�านักงาน) • สถาปนิก • ผูจั้ดการและเสมยีน (บรษิทัน�าสินค้าเข้า - ออก ซ่ึงมหีน้าทีใ่นส�านักงานเท่าน้ัน/ธนาคาร/บรษิทัประกัน/บรษิทัเดนิเรอื) • ฯลฯ
อาชีพชั้น 2  ผู้ประกอบอาชีพควบคุมในส�านักงาน หรือต้องมีการออกนอกสถานที่ ได้แก่
ผู้แทน • ผู้จัดการ (บริษัทท่องเที่ยว/โรงแรม/โรงงาน/โรงมหรสพ/ภัตตาคาร) • ผู้จัดการบริษัทรักษาความปลอดภัย  • ผู้จัดการฝ่ายศิลป์ • ผู้จัดการฝ่ายผลิต • ศัลยแพทย์ • ทันตแพทย์ • สัตวแพทย์ • เภสัชกร • นาง
ผดุงครรภ์ • นางพยาบาล • นักเคมี • พนักงานขาย • เซลส์แมน • พนักงานจัดสินค้า • พนักงานขายของหน้าร้าน • พนักงานเก็บเงิน (ที่ปฏิบัติงานหลายอย่าง) • ศุลการักษ์ (ท�างานนอกสถานที่) • เจ้าของและพนักงาน 
(ร้านเสื้อผ้า/ร้านเพชรพลอย/ร้านทอง) • นักดนตรี • นักร้อง • เจ้าของ (กองมรดก/บ้านจัดสรร/บ้านเช่า/สวน (ไม่ได้ลงมือท�า)) • ช่างภาพ • นักข่าว • ผู้ตรวจการ (รัฐบาล/ธุรกิจ) • นักกฎหมาย - ทนายความ (ออกนอก
ส�านักงาน) • เจ้าที่หน้าที่สินเชื่อ • เจ้าหน้าที่ประมูลงานทั่วไป • ศึกษานิเทศก์ ฯลฯ
อาชีพที่ไม่รับประกัน
• คนงานก่อสร้างตกึสงู หอคอย คนงานป่ันจ่ัน คนเรยีงอิฐ งานก่อสร้าง พนักงานสร้างเข่ือน • งานเก่ียวกับการวางสาย/ซ่อมบ�ารงุ (ต่อสาย พาดสายบนเสาไฟฟ้า ใต้ดิน อุโมงค์) • กรรมกร (ท�าความสะอาดท่อระบายน�า้ อยูใ่น
โรงโม่หิน ในโรงงานผลติแก๊ส วัตถุระเบิด และอ่ืนๆ) • ก่อสร้างอุโมงค์แรงดนัอากาศ • คนขนทราย (กรรมกร) • กรรมกรท�าความสะอาดท่อระบายน�า้ • กรรมกรในธุรกิจโรงงานผลติแก๊ส วัตถุระเบิด และอ่ืนๆ • กีฬาโดดร่ม นัก
มวยไทย ข่ีม้าแข่ง กีฬาทางน�า้ สกุ๊ตเตอร์ นักประดาน�า้ นักแข่งรถ ล่าสตัว์ • ชาวประมง (ยกเว้นท�างานบนฝ่ังเท่าน้ัน) • ขนส่งทางทะเล (คนประจ�าดาดฟ้า คนดบัเพลงิ หน่วยกู้ภยัเรืออับปาง) • งานโฆษณา (คนติดตัง้ป้าย/รือ้ป้าย 
ในทีส่งู) • คนตดิตัง้เสาอากาศในทีส่งู (วิทย ุโทรทัศน์) • ทหาร ต�ารวจ ทหารลาดตระเวน (ยกเว้นผูท่ี้ปฏบัิตงิานในส�านักงานซ่ึงไม่มคีวามเสีย่ง เช่น ธุรการ การเงิน) • นักบิน (พลประจ�าเฮลคิอปเตอร์ ประจ�าการใกล้ชายแดน) กอง
บินต�ารวจ • กรมประมวลข่าวกลาง • หน่วยป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปฏบัิตหิน้าทีใ่นเขตแทรกซึม • พนักงานดบัเพลงิ/คนดับเพลงิ • ขับรถบรรทกุแก๊ส • ผูแ้สดงบทบู๊/แสดงแทนดารา แสดงผาดโผน • ละครสตัว์/ผูแ้สดง
กับสตัว์ดรุ้าย • อาชพีท่ีไม่ถูกกฎหมายหรือส่อไปในทางทจุริต • อาชพีอ่ืนๆ บางอาชพีท่ีเสีย่งภยัสงู ซ่ึงบรษิทัฯ ไม่สามารถรับประกันชวิีตในอัตราปกตไิด้ โดยบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิพิจารณาเป็นรายๆ ไป
ภัยที่ไม่รับพิจารณารับประกันภัย
ร่างกายพิการ วิกลจริต สติฟั่นเฟือน สุขภาพไม่ดี หรือมีโรคประจ�าตัวที่อันตราย เช่น โรคหัวใจ วัณโรค มะเร็ง ความดันโลหิตผิดปกติ เบาหวาน ลมบ้านหมู ข้ออักเสบ เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือดื่มสุราเป็นประจ�า หรือเคย
ถูกลอบท�าร้ายจากผู้อ่ืนโดยเจตนา หรือมีล�าเนาอยู่ในท้องที่ที่ไม่มีแพทย์แผนปัจจุบัน หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

หมายเหตุ : เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองเท่านั้น ผู้ลประโยชน์ ความคุ้มครอง และเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในกรมธรรม์
คำาเตือน ผูู้้ซื้อควรทำาความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำาประกันชีวิตทุกครั้ง

ตัดตามรอยปรุ



บริิษััท ซััมซุัง ปริะกัันชีีวิิต (ปริะเทศไทย) จำำ�กััด (มห�ชีน)
2922/222-227 ช้ั้�น 15  อาคารชั้าญอิสสระทาวเวอร์ 2
ถนนเพชั้รบุุรีต้ัดใหม่่ แขวงบุางกะปิิ เขตัห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2308-2245  โทรสาร 0-2308-2269
ทะเบีุยนเลขที�/เลขปิระจำำาต้ัวผู้้้เสียภาษีีอากร 0107556000124

ใบคำ�ขอเอ�ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 กรณีชำ�ระเบี้ยประกันภัยร�ยปี
 กรณีชำ�ระเบี้ยประกันภัยร�ยเดือน

ส่วนท่ี 1 คำ�ถ�มเกีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอเอ�ประกนัภัยและร�ยละเอยีดก�รขอเอ�ประกนัภัย

1. ช่ือ-น�มสกุลของผูข้อเอ�ประกันภัย  เพศ   ชาย     หญิง
สถ�นภ�พ  สมรส   โสด  หม้าย   หย่า เอกส�รท่ีใช้แสดง   บัตรประจ�าตัวประชาชน   บัตรข้าราชการ   ใบส�าคญัประจ�าตัวคนต่างด้าว  หนงัสือเดินทาง
เลขท่ี  ออกให้ ณ เขต หรือ อ�าเภอ  จงัหวัด  ประเทศ

อ�ยุ (ปี) วัน เดือน ปีเกิด คว�มสูง (ซม.) นำ้�หนัก (กก.) สัญช�ติ

ทีอ่ยูต่�มทะเบยีนบ้�น รหสัไปรษณีย์
สถ�นทีส่ะดวกในก�รติดต่อ รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน   ไม่มี   มี ระบุ  โทรศัพท์มือถือ  ไม่มี   มี ระบุ
ช่ือสถ�นทีท่ำ�ง�น ต้ังอยู่ที่
รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์  อ�ชีพปัจจุบนั  ต�าแหน่ง
ลักษณะงานทีท่�า ข้ันอาชพี
เงินเดอืน/ค่าจ้าง ปีละ บาท แหล่งทีม่า/หน่วยงาน

2. ผูรั้บประโยชน์ : ช่ือ-น�มสกุล  อ�ยุ ปี คว�มสมัพันธ์กับผูข้อเอ�ประกันภัย
ทีอ่ยู่ รหสัไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน  โทรศัพท์มอืถือ

3.  กรณีชำ�ระเบีย้ประกันภัยร�ยปี

ระยะเวลาขอเอาประกันภัยเร่ิมต้นวันที่ เวลา 16.30 น. สิน้สดุวันที่ เวลา 16.30 น.
 กรณีชำ�ระเบีย้ประกันภัยร�ยเดือน

ระยะเวลาขอเอาประกันภัยเร่ิมต้นวันที่ เวลา 16.30 น.
กรมธรรม์ประกันภัยน้ีเป็นกรมธรรม์ประกันภัยรายเดือนต่ออายุอัตโนมัติ
วันสิ้นสุดการเอาประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย

4. ข้อตกลงคุ้มครองและจำ�นวนเงนิเอ�ประกันภัยทีต้่องก�ร  แผน
ข้อตกลงคว�มคุ้มครอง จำ�นวนเงนิเอ�ประกันภัย

(บ�ท)
คว�มรับผิดชอบ
ส่วนแรก (บ�ท)

(บริษัทกรอก)
เบ้ียประกันภัย (บ�ท)

ส�าหรับความคุ้มครองตามข้อ 1 ให้ท่านระบุความคุ้มครองที่ต้องการตาม อ.บ. 1 หรือ อ.บ. 2 ข้อใดข้อหนึ่ง
ข้อ 1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ. 1)
ข้อ 1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ. 2)
ข้อ 2. ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง     ไม่เกิน...............................สัปดาห์
ข้อ 3. ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน   ไม่เกิน...............................สัปดาห์
ข้อ 4. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง
ข้อ 5. กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น�้าร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน
ข้อ 6. ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวโรงพยาบาล (ต่อวัน) สูงสุดไม่เกิน.................วัน
ข้อ 7. อุบัติเหตุสาธารณะ

5. ต้องก�รให้มีคว�มคุ้มครองเพิม่เตมิดงัน้ี  

ข้อตกลงคว�มคุ้มครอง จำ�นวนเงินเอ�ประกันภัย
(บ�ท)

(บริษัทกรอก)
เบ้ียประกันภัย (บ�ท)

5.1 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (อ.บ. 3.1)
5.2 การแข่งกีฬาอันตราย (อ.บ. 3.2)
5.3 การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ (อ.บ. 3.3)
5.4 การนัดหยุดงาน การจราจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล (อ.บ. 3.4)
5.5 การก่อการร้าย (อ.บ. 3.5)
5.6 การถูกฆาตกรรมหรือถูกท�าร้ายร่างกาย (อ.บ. 5)
5.7 ค่าใช้จ่ายทันตกรรม (อ.บ. 6)

เบ้ียประกันภัย รวมทั้งสิ้น

คำ�เตือน  ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธรุกิจประกันภยั  ผูข้อเอาประกนัชีวิตต้องตอบค�าถาม
ตามความเป็นจริงทกุข้อ การปกปิดข้อเทจ็จริงใดๆ อาจจะเป็นเหตุให้บริษทัผู้รับประกนัชวิีตปฏิเสธไม่จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน
ตามสญัญาประกนัชีวิต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 

เลขท่ีใบค�าขอเอาประกันภัย
ช่ือตัวแทน / นายหน้า
ใบอนุญาตเลขท่ี รหัส
ผู้บริหารตัวแทน รหัส
ใบรับเงินช่ัวคราวเล่มท่ี  เลขท่ี

1/2 ผูขอเอาประกันภัยลงนาม..........................................................................................
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6. ท่านมีหรอืได้ขอเอาประกันภัยอบัุติเหตุส่วนบุคคล หรือประกนัชีวติไว้กับรษัิทหรอืกบับรษัิทอ่ืนหรือไม่     ไม่ม ี     ม ีหรอื ได้ขอ
ถ้ามหีรอืได้ขอ โปรดแจ้งจ�านวนกรมธรรม์รวมท้ังหมด กรมธรรม์ จ�านวนเงนิเอาประกนัภัยรวมท้ังหมด บาท
โปรดแถลงรายละเอยีดในกรณีท่ีมหีรอืได้ขอเอาประกนัภัยไว้กบับริษัทหรอืบรษัิทอืน่

บริษัท จำ�นวนเงินเอ�ประกันภัย (บ�ท)

7. ท่านเคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันภยัอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือการขอเอาประกนัชีวติ หรือถูกปฏเิสธการต่ออายุสัญญาประกันภยั หรอืถูกเรยีกเก็บเบ้ียประกันภยัเพิม่ส�าหรบัการ
ประกนัภยัดังกล่าวหรอืไม่?     ไม่เคย     เคย    ถ้าเคยโปรดแจ้ง

บริษัท จำ�นวนเงินเอ�ประกันภัย (บ�ท)

8. ท่านขับข่ีหรอืโดยสารรถจักรยานยนต์หรอืไม่?  ไม่เป็น    เป็นครัง้คราว  เป็นประจ�า
9. ท่านดืม่สุราหรือเครือ่งด่ืมท่ีมีส่วนผสมแอลกอฮอล์เจือปนหรอืไม่?  ไม่ด่ืม    ด่ืมเป็นครัง้คราว  ด่ืมเป็นประจ�า
10. ในระหว่าง 2 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุถึงขั้นเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือไม่?  ไม่เคย  เคย

ถ้าเคยโปรดแจ้งระยะเวลาการรกัษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม จ�านวน วนั
ลักษณะการบาดเจ็บ
ผลการรกัษา  แพทย์ / ร.พ. หรอืสถานรกัษา

11. ท่านเป็นหรอืเคยได้รบัการรกัษาโรคต่อไปน้ีหรอืไม่?
11.1 โรคลมชัก  ไม่เคย     เคย 11.5 โรคกระดูกและ/หรือกล้ามเน้ือ  ไม่เคย     เคย
11.2 โรคหัวใจ  ไม่เคย     เคย 11.6 โรคมะเร็ง  ไม่เคย     เคย
11.3 ความดันโลหิตสูง  ไม่เคย     เคย 11.7 โรคเอดส์  ไม่เคย     เคย
11.4 โรคเบาหวาน  ไม่เคย     เคย

12. ท่านมีความผิดปกติของสายตาหรอืประสาทหูบ้างหรอืไม่?  ไม่ม ี  ม ี ถ้าม ีโปรดระบุ
13. ท่านมีอวยัวะส่วนใดผิดปกติหรอืพกิารบ้างหรือไม่?  ไม่ม ี  ม ี ถ้าม ีโปรดระบุ
14. ท่านเคยเสพสารเสพติดท่ีให้โทษร้ายแรงหรอืไม่?  ไม่เคย  เคย ถ้าเคย โปรดระบุ
15. ท่านเคยต้องโทษคดีเกีย่วกบัยาเสพติดหรอืไม่?  ไม่เคย  เคย ถ้าเคย โปรดระบุ
ส่วนท่ี 2 ก�รแสดงคว�มประสงค์ขอใช้สิทธยิกเว้นภ�ษเีงนิได้ และก�รให้คว�มยนิยอมในก�รส่งและเปิดเผยข้อมลู
ผู้ขอเอาประกันภัยประสงค์จะใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรหรือไม่

มีความประสงค์ และยินยอมให้บริษัทประกันชีวิตส่งและเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กรมสรรพากรก�าหนด 
และหากผู้ขอเอาประกันภัยเป็นชาวต่างชาติ (Non – Thai Residence) ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร 
โปรดระบุเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีที่ได้รับจากกรมสรรพากร เลขที่  -     -      -   - 
ไม่มีความประสงค์

ส่วนท่ี 3 ข้อคว�มยืนยันถ้อยแถลงหรือคำ�ตอบในใบคำ�ขอเอ�ประกันภัยของผู้ขอเอ�ประกันภัย ก�รให้ถ้อยคำ� ก�รมอบอำ�น�จ และก�รให้คว�มยินยอม
ข้าพเจ้ายนิยอมให้บริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อเท็จจริงเก่ียวกับสุขภาพและข้อมูลของข้าพเจ้าต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

เพ่ือประโยชน์ในการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย

เขียนท่ี 

ก่อนลงลายมือช่ือให้ท่านกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของค�าตอบทุกข้ออีกคร้ังหน่ึง เพ่ือความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

(ลงช่ือ) 
( ) 

พยาน / ตัวแทนประกันชีวิต / นายหน้าประกันชีวิต

(ลงช่ือ) 
( ) 

 ผู้ขอเอาประกันภัย

(ลงช่ือ) 
( ) 

พยาน

(ลงช่ือ) 
 ( ) 

 ผู้ให้ความยินยอมในฐานะ  บิดา / มารดา
 ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ขอเอาประกันภัย

    (กรณีผู้ขอเอาประกันภัยยงัไม่บรรลุนิติภาวะ)

วันท ี่  เดือน  พ.ศ. 


