
 

 

 

ตวัแทน..............................เลขท่ีใบอนุญาต................../........................รหสัพนกังาน..................... ...รหสัหน่วยงาน.......................ส านกังาน...................................... 

ค ำขอเปลีย่นแปลง  วนัท่ีตามใบค าขอเอาประกนัชีวิต / กรมธรรมเ์ร่ิมมีผลบงัคบั 

                ก่อนออกกรมธรรมป์ระกนัภยั              หลงัออกกรมธรรมป์ระกนัภยั                  ...................................../.................................. 
          ใบค ำขอเอำประกนั          กรมธรรม์ประกนัภยั เลขที่......................................................  วนัที่ยืน่.........................../......................... ../............................ 
          ช่ือผู้ขอเอำประกนัชีวติ / ผู้เอำประกนั………………………………………………….. 
          เน่ืองจากขา้พเจา้มีความประสงคท่ี์จะขอเปล่ียนแปลง-แกไ้ข ในใบค าขอเอาประกนัชีวิต / กรมธรรมป์ระกนัภยั ดงัต่อไปน้ี 
1.        ขอเปล่ียนแปลงงวด ช าระเบ้ียประกนัภยัเดิมจากราย.....................เปล่ียนเป็น          รายปี            ราย 6 เดือน           ราย 3 เดือน          รายเดือน 
2.        ขอเปล่ียนแปลง         เพ่ิม          ลด จ านวนเงินเอาประกนัภยัหลกัเป็น..........................................(กรณีเพ่ิม กรุณากรอกแบบฟอร์มการแถลงสุขภาพ แผน่ท่ี 2) 
3.        ขอเปล่ียนแปลงจ านวนเงินเอาประกนัภยัของสญัญาเพ่ิมเติม (กรณี เพ่ิม กรุณากรอกแบบฟอร์มการแถลงสุขภาพ แผน่ท่ี 2) 

รายละเอียดขอเปล่ียนแปลง สญัญาเพ่ิมเติม จ านวนเงินเอาประกนัภยั 
       เพ่ิม             ลด             ยกเลิก สญัญาเพ่ิมเติมอุบติัเหตุ เอ ไอ ....................................................................... 
       เพ่ิม             ลด             ยกเลิก สญัญาเพ่ิมเติมอุบติัเหตุ เอ ดี ดี ....................................................................... 
       เพ่ิม             ลด             ยกเลิก สญัญาเพ่ิมเติมอุบติัเหตุ เอ ดี บี ....................................................................... 
       เพ่ิม             ลด             ยกเลิก บนัทึกสลกัหลงั อาร์ ซี ซี (เอ ไอ) ....................................................................... 
       เพ่ิม             ลด             ยกเลิก บนัทึกสลกัหลงั อาร์ ซี ซี (เอ ดี ดี) ....................................................................... 
       เพ่ิม             ลด             ยกเลิก สญัญาเพ่ิมเติม ดบับลิว พี ....................................................................... 
       เพ่ิม             ลด             ยกเลิก สญัญาเพ่ิมเติม พี บี ....................................................................... 
       เพ่ิม             ลด             ยกเลิก อ่ืน ๆ......................................... ....................................................................... 
       เพ่ิม             ลด             ยกเลิก อ่ืน ๆ......................................... ....................................................................... 

4.        ขอเปล่ียนแปลงอาชีพ และยอมรับการปรับเพ่ิมอตัราเบ้ียประกนัภยัเน่ืองจากอาชีพ............................................................................................................. 
5.        ขอเปล่ียนช่ือ และ/หรือ ช่ือสกุล ท่ีถูกตอ้งเป็น............................................................................... ....................................................................................... 
6.        ขอเปล่ียนแปลง วนั เดือน ปี เกิดท่ีถูกตอ้งเป็น...................................................................................................................................................................... 
7.        ขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีติดต่อ เป็น ช่ือสถานท่ี..............................เลขท่ี.................หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย......................ถนน.......................................... 
           แขวง/ต าบล...........................เขต/อ าเภอ........................................จงัหวดั.................... .........รหสัไปรษณีย.์.....................โทรศพัท.์.................................. 
8.       ขอเปล่ียนแปลงการรับเงินท่ีจ่ายคืนตามกรมธรรม ์
                    ขอรับเงินสด             หกัช าระเบ้ียประกนัภยั             ซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัเพ่ิมแบบใชเ้งินส าเร็จ              ฝากไวก้บับริษทั โดยมีดอกเบ้ีย 
9.       ขอเปล่ียนแปลงกรมธรรม ์
                   แบบใชเ้งินส าเร็จ            ขยายระยะเวลา 
10.        ขอเปล่ียนแปลงลายมือช่ือ                                  ...............................................................               ............................................................... 
                                                                                                            (ลายเซ็นเก่า)                                                        (ลายเซ็นใหม่) 
11.       ขอเปล่ียนแปลงผูรั้บผลประโยชน์ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี จากเดิมเป็น (หากมากกวา่ 2 คน โปรดระบุเพ่ิมเติมในช่องอ่ืน ๆ) 
                     ช่ือ นำมสกลุ                                            อำยุ                   ควำมสัมพนัธ์              ผลประโยชน์ (%)                                  ที่อยู่ 
...................................................................          ...................         .................... ...........        ................................       .......................................................................... 
...................................................................          ...................         .................... ...........        ................................       .......................................................................... 
...................................................................          ...................         .................... ...........        ................................       .......................................................................... 
...................................................................          ...................         .................... ...........        ................................       .......................................................................... 
12.       อ่ืน ๆ....................................................................................................................... ..................................................................................................................... 
                    ............................................................................................................................. ................................................................................................................ 
ขา้พเจา้ขอรับรองว่าสุขภาพของขา้พเจา้ ไม่มีการเปล่ียนแปลงและขา้พเจา้ไม่ไดรั้บการรักษาโรค การปรึกษา หรือการตรวจโรคแต่อยา่งใดเลยตั้งแต่วนัท่ียืน่ใบค าขอ 
เอาประกนัชีวิตดงักล่าวและขอรับรองต่อไปอีกว่า ถอ้ยแถลงทั้งหมดของขา้พเจา้ท่ีไดเ้ขียนไวใ้นใบค าขอเอาประกนัชีวิตดงักล่าว รวมทั้งเร่ืองราวทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการประกอบอาชีพของขา้พเจา้ดว้ยวา่ยงัคงเป็นความจริงตามเดิมทุกประการ โดยเร่ิมมีผลบงัคบัตามวนัท่ีของกรมธรรมป์ระกนัภยั 
สถานท่ีท า...............................................                                                        วนัท่ี....... ..............เดือน.............................ปี......................... 
ลงช่ือ......................................................พยานตวัแทน                                   ลงช่ือ......................................................ผูข้อเอาประกนัภยั 
        (                                                      )                                                               (                                                      ) 
ลงช่ือ.....................................................พยาน                                                ลงช่ือ......................................................ความสมัพนัธ์.......................................  
       (                                                      )                                                                (บิดา/มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) ในกรณีท่ีผูข้อเอาประกนัภยัเป็นผูเ้ยาว ์      
 
หมำยเหตุส ำหรับค ำขอเปลีย่นแปลงออกกรมธรรม์ 
     1.กรณีขอเปล่ียนแปลงต่างๆ โปรดกรอกเอกสารท่ีเป็นทางการ หรือ หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขอเปล่ียนแปลงกรมธรรม ์
     2.หากมีขอ้สงสยัประการใด หรือ ตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมกรุณาติดต่อฝ่ายลูกคา้สมัพนัธ์ โทรศพัท ์02 648 3600 โทรสาร 02 648 3920 
 
 
FOR OFFICE USE : UPDATED 
BY………………………………………………………………………DATE………………………………………………  



 

 

 
 

แบบฟอร์มกำรแถลงสุขภำพ (Health declaration form)  
 

 
กรมธรรมป์ระกนัภยั เลขท่ี ....................................................................ช่ือ – สกุล ผูเ้อาประกนัภยั...............................................................................  
     
 
1.อำชีพ ต ำแหน่ง/ลักษณะงำนที่ท ำ....................................................................................................... .............................................................................................. 
 
2  ขอ้มูลสุขภาพ ท่ีแถลงตามความเป็นจริง เพ่ือให้บริษทัใชป้ระกอบการพิจารณาการขอคืนสภาพกรมธรรม ์    ส่วนสูง.............................ซม.    น ้าหนกั..................กก.                                   
 2.1  ภายในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมาท่านเคยตรวจสุขภาพหรือปรึกษาแพทย ์หรือไดรั้บค าแนะน าจากแพทยเ์ก่ียวกบั 
       สุขภาพ หรือเขา้รับการผ่าตดั  เขา้รับการรักษาในสถานพยาบาลหรือไม่                       
 2.2  ท่านเคยไดรั้บการวินิจฉยั หรือรับการรักษา หรือตั้งขอ้สังเกตโดยแพทยว์่าป่วยเป็นโรคดงัต่อไปน้ีหรือไม่  
       โรคอมัพฤกษ/์โรคอมัพาต โรคปอดหรือปอดอกัเสบ โรคความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจ โรคแผลในทางเดินอาหาร  
       โรคตบั โรคพิษสุราเร้ือรัง โรคไต โรคเบาหวาน เน้ืองอก กอ้นหรือถุงน ้า โรคมะเร็ง โรคเอดส์หรือภูมิคุม้กนับกพร่อง  
       พิการทางร่างกาย โรคจิต โรคประสาท หรือไม่ 
 2.3  ท่านเคยมีหรือก าลงัมีอาการดงัต่อไปน้ีหรือไม่ กลา้มเน้ืออ่อนแรง ปวดศีรษะรุนแรงเร้ือรัง ไอเร้ือรัง ไอเป็นเลือด  
       เหน่ือยง่ายผิดปกติ เจบ็หรือแน่นหนา้อก ปวดทอ้งเร้ือรัง ทอ้งเสียเร้ือรัง ปวดขอ้เร้ือรัง จ  ้าเลือด น ้าหนกัลด 
 2.4  ท่านเคยถูกปฏิเสธ เล่ือนการรับประกนัภยั เพ่ิมอตัราเบ้ียประกนัภยั เปล่ียนแปลงเง่ือนไขส าหรับการขอ 
       เอาประกนัภยั หรือการขอกลบัคืนสู่สถานะเดิม หรือการขอต่ออายกุรมธรรม ์จากบริษทัน้ี หรือบริษทัอ่ืนหรือไม่ 
 2.5  ท่านมี หรือเคยมีหรือก าลงัขอ ประกนัชีวิต ประกนัสุขภาพ ประกนัอุบติัเหตุ กบับริษทัอ่ืนใดหรือไม่ 
 ถา้ค  าตอบทั้ง 2.1 – 2.3 ตอบวา่เคย โปรดให้รายละเอียดวา่เป็นอะไร เม่ือใด รักษาท่ีไหน ผลเป็นอยา่งไร 
       รายละเอียดการรักษาปัจจุบนัมีภาวะแทรกซอ้นและ หรือมีอาการเป็นอยา่งไร ส่วนขอ้ 2.4 – 2.5 ระบุวา่เป็นบริษทัใด 
       เม่ือใด สาเหต ุและผลหรือสถานะของกรมธรรมเ์ป็นอยา่งไร 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ท าท่ี       วนัท่ี   เดือน          พ.ศ. 
       
       ลงช่ือ            ผูข้อเอาประกนัภยั 
                (                    ) 
 
 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่เท่ำนั้น :   
 
[   ]  อนุมัติ           [   ]  ไม่อนุมัติ ...........................................        ลำยมือช่ือเจ้ำหน้ำที่ ___________________   วนัที่ ____________________ 
 
 

 
 

   
 

   
 

 
 

 
 

      เคย  ไม่เคย 

      เคย  ไม่เคย 

      เคย   ไม่เคย 

      เคย  ไม่เคย 

     เคย   ไม่เคย 

ข้อความยนืยนัถ้อยแถลงหรือค าตอบในใบค าขอเอาประกนัชีวิตของผู้ขอเอาประกนัภยั และผู้ช าระเบีย้ประกนัภยั (ถ้ามี) การให้ถ้อยค าการมอบอ านาจ 
และการให้ความยนิยอม 
  1.   ข้าพเจ้าขอยืนยนัว่าค าตอบทกุข้อในใบค าขอเอาประกนัชีวิตนี ้รวมถงึถ้อยแถลงที่ได้ตอบกบัแพทย์ผู้ตรวจสขุภาพเป็นความจริงทกุประการ  
           ซึง่ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า หากข้าพเจ้าไม่แถลงข้อความจริง บริษัทอาจจะปฏิเสธการรับประกนัภยัและปฏิเสธการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ 
  2. ข้าพเจ้ายินยอมให้แพทย์หรือบริษัทประกนัอื่นๆ หรือสถานพยาบาล ซึง่มีประวตัิสขุภาพของข้าพเจ้าที่ผ่านมาหรือจะมี ขึน้ต่อไปในอนาคต  
          เปิดเผยข้อเท็จจริงให้แก่บริษัท หรือผู้แทนของบริษัท เพ่ือการขอเอาประกนัภยัหรือการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ได้ 
  3. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท จดัเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัสขุภาพ และข้อมลูของข้าพเจ้าต่อบริษัทประกนัภยัหรือบริษัทประกนัภยั  
          ต่อหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายหรือบคุลากรทางการแพทย์ เพ่ือการขอเอาประกนัภยัหรือการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ หรือประโยชน์ทางการแพทย์ได้ 


