ใบคําขอเอาประกันภัยรถยนต์ “เมืองไทย 2+ เซฟ”
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เลขทีใ่ บคําขอเอาประกันภัย.......................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะลงทะเบียนเพือ่ ขอเอาประกันภัยรถยนต์กบั บริษทั เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ตามรายละเอียดดังนี้
แบบความคุม้ ครองทีต่ อ้ งการ (โปรดขีดเครือ่ งหมาย √ ลงในช่อง )
แบบที่ 1
แบบที่ 2
แบบที่ 3
แบบที่ 4
แบบที่ 5
แบบที่ 6
แบบที่ 7
แบบที่ 8
แบบที่ 9

ทุนประกันภัย 100,000 บาท
ทุนประกันภัย 150,000 บาท
ทุนประกันภัย 200,000 บาท
ทุนประกันภัย 250,000 บาท
ทุนประกันภัย 300,000 บาท
ทุนประกันภัย 350,000 บาท
ทุนประกันภัย 400,000 บาท
ทุนประกันภัย 450,000 บาท
ทุนประกันภัย 500,000 บาท

รถเก๋ง 7,400 บาท
รถเก๋ง 7,600 บาท
รถเก๋ง 8,000 บาท
รถเก๋ง 8,400 บาท
รถเก๋ง 9,000 บาท
รถเก๋ง 9,500 บาท
รถเก๋ง 10,000 บาท
รถเก๋ง 10,600 บาท
รถเก๋ง 11,100 บาท

รถกระบะ 7,400 บาท
รถกระบะ 7,600 บาท
รถกระบะ 8,000 บาท
รถกระบะ 8,400 บาท
รถกระบะ 9,000 บาท
รถกระบะ 9,500 บาท
รถกระบะ 10,000 บาท
รถกระบะ 10,600 บาท
รถกระบะ 11,100 บาท

รถตู้ 7,800 บาท
รถตู้ 8,000 บาท
รถตู้ 8,400 บาท
รถตู้ 8,800 บาท
รถตู้ 9,400 บาท
รถตู้ 9,900 บาท
รถตู้ 10,400 บาท
รถตู้ 11,000 บาท
รถตู้ 11,500 บาท

1. ผูข้ อเอาประกันภัย □ นาย □ นาง □ นางสาว □ อื่นๆ ระบุ ............
ชือ่ ......................................... นามสกุล .......................................
เพศ □ ชาย □ หญิง
เลขทีบ่ ตั รประชาชน

□-□□□□-□□□□□-□□-□

วัน/เดือน/ปี เกิด (พ.ศ.) ..../....../..... อายุ ........ ปี สถานภาพ ..................... อาชีพ/ตําแหน่ง ..................................................................
ลักษณะงาน ....................................................รายได้/เดือน ................................. โทรศัพท์บา้ น ........................................................
โทรศัพท์มอื ถือ .............................................. อีเมล ………………………………………...........................
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่ ....... หมูท่ ่ี ......... หมูบ่ า้ น .................................... อาคาร ........................................ ชัน้ ......... ห้อง ............
ซอย ...................................................... ถนน ....................................................... ตําบล/แขวง .......................................................
อําเภอ/เขต ................................................. จังหวัด .................................................. รหัสไปรษณีย์ .................................................
3. ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี เริม่ ต้นวันที่ ........................ เวลา ...............น. สิน้ สุดวันที่ ................ เวลา 16.30 น.
4. รายละเอียดตามการจดทะเบียนรถยนต์
4.1 ยีห่ อ้ รถยนต์ ………………..….…………………..…..…….. รุน่ /แบบ ..............................................................................................
4.2 เลขทะเบียน ..................................................................... ปี ทจ่ี ดทะเบียน ....................................................................................
4.3 เลขตัวรถ (เลขตัวถัง) ................................................................
4.4 เลขเครือ่ งยนต์ .......................................................................
4.5 จํานวนทีน่ ั ่ง .................................. คน นํ้าหนักรวม ................................ ก.ก. ขนาดรถยนต์ ............................................. ซีซี
5. ขณะนี้ ท่านทําประกันภัยกับบริ ษทั ฯ หรือบริ ษทั อื่นหรือไม่
การประกันอัคคีภยั
□ ไม่ม ี □ มี กับบริษทั .............................................................................................
การประกันอุบตั ิ เหตุส่วนบุคคล □ ไม่ม ี □ มี กับบริษทั ................................................................................................
การประกันภัยประเภทอื่น
□ ไม่ม ี □ มี กับบริษทั ...........................................................................................................
ลายมือชือ่ ผูข้ อเอาประกันภัย.............................................
(...............................................)
วันที่ ............./............../...........
(สําหรับเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ)
ชือ่ ผูส้ ง่ งาน .............................................................................
รหัสผูส้ ง่ งาน ............................................................................
โทรศัพท์ ..................................................................................
คําเตือนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิ จประกันภัย (คปภ.) ผูเ้ อาประกันภัยต้องตอบคําถามในใบคําขอให้ตรงตามความเป็ น
จริงทุกประการ มิฉะนัน้ บริษทั ฯอาจถือเป็นเหตุปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865
(REV.001)

