เลขทีใบคําขอ

…………………

ใบคําขอเอาประกันภัย กรมธรรม์ ประกันภัยโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์จะขอลงทะเบียนเพือเอาประกันภัยโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับบริษัทเมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

เลือกแผนความคุ้มครอง
 แผน 1 : 600 บาท ทุนประกันภัยสู งสุ ด 1,500,000 บาท
 แผน 2 : 1,200 บาท ทุนประกันภัยสู งสุ ด 2,000,000 บาท
1. รายละเอียดผู้ขอเอาประกันภัย
ชือ-นามสกุล นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………..…………… เพศ  ชาย  หญิง
(รับประกันเฉพาะผูม้ ีสญ
ั ชาติไทย และมีถนพํ
ิ านักอาศัยในประเทศไทยเท่านัน)

วัน/เดือน/ปี เกิด …………………………. อายุ .......... ปี รับประกันภัยอายุระหว่าง 1-80 ปี (ปี พ.ศ.ปัจจุบนั ลบด้วยปี พ.ศ.เกิด)
อาชีพ ............................................................ ลักษณะงานพอสังเขป ...............................................................................................................
(อาชีพนักบิน พนักงานบนเรื อหรื อเครื องบิน พนักงานท่าอากาศยาน บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลสามารถซื อได้เฉพาะแผน 1 เท่านัน)
 บัตรประจําตัวประชาชน  บัตรประจําตัวข้าราชการ  หนังสื อเดิ นทาง เลขที …………………………..……………………….…
่ .…ซอย………….…..
ทีอยู่ปัจจุบันทีติดต่ อสะดวก เลขที ………… อาคาร/บริ ษทั .................................... หมู่บา้ น ................................. หมู…
ถนน…………...……แขวง/ตําบล…………….…..…… เขต/อําเภอ…………..………จังหวัด………………… รหัสไปรษณี ย …
์ …………
โทรศัพท์…………………………………….…….……
2. รายละเอียดผู้รับประโยชน์ 1. ชือ/นามสกุล ……………………………………....... ความสัมพันธ์กบั ผูข้ อเอาประกันภัย ……………………
2. ชือ/นามสกุล ……………………………………....... ความสัมพันธ์กบั ผูข้ อเอาประกันภัย ……………………
3. ระยะเวลาขอเอาประกันภัย เริ มต้นวันที ……../…………./…...… เวลา …….. น. สิ นสุดวันที ……../…………./…… เวลา 24.00 น.
4. วิธีการชําระเบียประกันภัย
 เงินสด
 บัตรเครดิต ธนาคาร .................................... หมายเลขบัตรเครดิต _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ บัตรหมดอายุ ........ / .........../............
 ชําระโดยผ่านบัญชีเงินฝาก ธนาคาร ................................................ สาขา ................................... บัญชีเลขที ...............................................
รวมเบียประกันภัยทีต้องชําระ ............................................................... บาท (รวมอากรแสตมป์ และภาษีแล้ว)
ผูข้ อเอาประกันภัยประสงค์จะใช้สิทธิ ขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรหรื อไม่ ?

(สามารถใช้ สิทธิในการลดหย่ อนภาษีเงินได้ เฉพาะกรณี เลือกแผน 2 เท่ านัน)

 มี ค วามประสงค์ และยิน ยอมให้บ ริ ษ ทั ประกัน วิน าศภัยส่ ง และเปิ ดเผยข้อมู ล เกี ยวกับ เบี ยประกัน ภัยต่ อ สรรพากรตามหลักเกณฑ์
วิธีการทีสรรพากรกําหนด
 ไม่มีความประสงค์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยแถลงข้างต้นนันเป็ นจริ งและสมบูรณ์เท่าทีข้าพเจ้าทราบและเชือ นอกจากนีข้าพเจ้ายินยอมให้แพทย์ โรงพยาบาล หรื อองค์การอืนใด
ทีมีบนั ทึ ก หรื อทราบเรื องเกียวกับข้าพเจ้า หรื อสุ ขภาพของข้า พเจ้า ที จะมอบข้อมูลเกียวกับประวัติการรักษาพยาบาล และ สภาพร่ างกายของข้า พเจ้ารวมถึ ง
ข้อเท็จจริ งเกียวกับการตรวจทดสอบผลเลือดเพือตรวจหาเชือไวรัส HIV ให้แก่บริ ษทั
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริ ษทั ฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งเกียวกับสุขภาพและข้อมูลของข้าพเจ้าต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ และส่งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย เพือประโยชน์ในการกํากับดูแลธุ รกิจประกันภัย
บริษทั มีสิทธิ ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเท่าทีจําเป็ นกับการประกันภัยนี และมีสิทธิทาํ การชันสูตรพลิกศพ
ในกรณีทีมีเหตุจาํ เป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
ในกรณี ทีผูเ้ อาประกันภัยไม่ยินยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเพื อประกอบการพิจารณา
จ่ายค่าสินไหมทดแทนนัน บริ ษทั อาจปฏิเสธความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนีแก่ผเู้ อาประกันภัยได้
เอกสารนีไม่ใช่สัญญาประกันภัย ท่านจะได้รับความคุม้ ครองเมือได้รับการยืนยันจากบริ ษทั แล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคําแถลงตามรายการข้างบนเป็ นความจริ ง และให้ถือเป็ นส่ วนหนึ งของสัญญาประกันภัยระหว่างข้าพเจ้าและบริ ษทั เมืองไทยประกันภัย
(จํากัด) มหาชน

..................................................
.................................................
.................................................
ลงลายมือชือผูข้ อเอาประกันภัย
ลงลายมือชือผูแ้ ทนโดยชอบธรรม*
ชือตัวแทน/รหัสตัวแทน
วันที ......... เดือน ..................... พ.ศ............... วันที ......... เดือน ..................... พ.ศ............... วันที ......... เดือน ..................... พ.ศ...............
*ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมลงนาม กรณีผขู้ อเอาประกันภัยอายุตากว่
ํ า 15 ปี
คําเตือนของสํ านักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ให้ตอบคําถามข้ างต้ นตามความจริงทุกข้ อ หากผู้เอาประกันภัยปกปิ ดข้อความจริง หรื อแถลงข้อความอันเป็ นเท็จจะมีผลให้ สัญญานี ตกเป็ นโมฆียะ
ซึงบริ ษัทมีสิทธิบอกล้ างสั ญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865
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