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เมืองไทย PA MAX

ขาพเจามีความประสงคจะลงทะเบียนเพื่อขอเอาประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลกับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด(มหาชน) ตามรายละเอียดดังนี้
แบบประกันภัยที่เลือก แบบรายเดี่ยว  ราคา 2,600 บาท  ราคา 5,200 บาท
แบบครอบครัว  ราคา 4,700 บาท  ราคา 9,400 บาท
ชําระเบี้ยประกันภัยโดย
 ชําระเปนเงินสด หรือเช็ค สั่งจายในนาม บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) และขีดครอม (A/C Payee Only)
ที่ศูนยบริการลูกคา (สํานักงานใหญ และสาขายอย)
 จายเช็ค ขีดครอม (A/C Payee Only)/ ดราฟ สั่งจายในนาม “บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)”
(กรุณาระบุชื่อและนามสกุล ลงบนดานหลังเช็ค/ดราฟ พรอมแนบใบคําขอเอาประกันภัย แลวสงโดยไปรษณียมายัง
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310)
 บัตรเครดิต ประเภทวีซาและมาสเตอรการด ทุกธนาคาร
 ชําระเบี้ยประกันภัย ดวยบัตรเครดิตที่สํานักงานใหญ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
 ยินยอมใหหักบัญชีบัตรเครดิต ธนาคาร.................................................
หมายเลขบัตรเครดิต

-

-

-

ประเภทบัตร
 วีซา  มาสเตอรการด
ชื่อผูถือบัตรเครดิต (ภาษาอังกฤษ)……………………………………....................... วันหมดอายุ(เดือน/ป)………../……..….
ลายมือชื่อผูถือบัตรเครดิต ………………………………………………………………หมายเลขโทรศัพทติดตอ............................
แลวสงใบคําขอเอาประกันภัยนี้โดยทางไปรษณียมายัง บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 252 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
1. ผูขอเอาประกันภัย  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ ระบุ................. ชื่อ................................................ นามสกุล............................................

     

เพศ  ชาย  หญิง เลขที่บัตรประชาชน
วัน/เดือน/ปเกิด (พ.ศ.) ........../........../........... อายุ..............ป สถานภาพ.......................... อาชีพ/ตําแหนง................................................
ลักษณะงาน..................................................... รายได/เดือน............................................
โทรศัพทบาน.....................................................
โทรศัพทที่ทํางาน..............................................โทรศัพทมือถือ ...................................................... โทรสาร........................................................
e-Mail....................................................................
2. ที่อยูที่ติดตอได เลขที่.......................... หมูที่ ............ หมูบาน ........................................................อาคาร........................................................
ชั้น.............. หอง................... ซอย....................................................... ถนน.................................................. ตําบล / แขวง..............................
อําเภอ / เขต..................................................... จังหวัด................................................................. รหัสไปรษณีย. ...................................................

3. ผูรับผลประโยชน 1)…………………………...... ……………………………ความสัมพันธ…………………..……………………
2)…………………………………………………… ...........ความสัมพันธ………..........………………………..
4. ระยะเวลาขอเอาประกันภัย 1 ป เริ่มตนวันที.่ .................................เวลา....16.30....น. สิ้นสุดวันที่...............................เวลา......16.30...น.
5. ทานมีหรือไดขอเอาประกันภัยไวกับบริษัทฯ หรือบริษัทอื่นหรือไม
การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล  ไมมี  มี กับบริษัท...............................................................................................................
การประกันชีวิต
 ไมมี  มี กับบริษัท...............................................................................................................
การประกันภัยประเภทอื่นๆ
 ไมมี  มี ประเภท......................................กับบริษัท............................................................
6. ทานเคยถูกปฎิเสธการขอเอาประกันชีวิต หรือการขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล หรือเคยถูกบอกเลิกสัญญา หรือปฏิเสธการตออายุสัญญา หรือ
การถูกเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มสําหรับการเอาประกันภัยดังกลาวหรือไม
 ไมเคย
 เคย ถาเคย โปรดแจงชื่อบริษัท…………………………………………….…………
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7. ทานมีความผิดปกติของสายตา (ไมรวมสานตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง)หรือประสาทหู (ไมรวมหูตึง) บางหรือไม
 ไมมี  มี โปรดระบุ………………………………….………
8. ทานมีอวัยวะสวนใดพิการบางหรือไม
 ไม
 เปนครั้งคราว
9. ทานเปนหรือเคยไดรับการรักษาโรคดังตอไปนี้หรือไม
ก. ลมบาหมู
 ไม  เคย
ง. โรคเบาหวาน
 ไม
 เคย
ข. โรคหัวใจ
 ไม  เคย
จ. โรคขออักเสบ
 ไม
 เคย
ค. ความดันโลหิตผิดปกติ  ไม  เคย
ฉ. โรคมะเร็ง
 ไม
 เคย

กรณีทําประกันภัยแบบครอบครัว โปรดระบุรายละเอียดของคูสมรสและบุตร
คูสมรส  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ ระบุ............................ ชื่อ............................................................. นามสกุล..............................................

     

เพศ  ชาย  หญิง เลขที่บัตรประชาชน
วัน/เดือน/ปเกิด (พ.ศ.) ........../........../........... อายุ..............ป อาชีพ/ตําแหนง........................................... ลักษณะงาน.....................................................
รายได/เดือน............................................
โทรศัพทบาน......................................................... โทรศัพททที่ ํางาน...........................................................
โทรศัพทมือถือ....................................................โทรสาร................................................................ e-Mail....................................................................

ผูรับผลประโยชน 1)…………………………...... ……………………………ความสัมพันธ…………………..……………………
2)…………………………………………………… ...........ความสัมพันธ………..........………………………..
ชื่อบุตร (อายุไมเกิน 20 ป ไมเกิน 2 คน)
บุตรคนที่ 1  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ ระบุ......................... ชือ่ ................................................ นามสกุล................................
เพศ  ชาย  หญิง

วัน/เดือน/ปเกิด (พ.ศ.) ........../........../........... อายุ..............ป

ผูรับผลประโยชน 1)…………………………...... ……………………………ความสัมพันธ…………………..……………………
2)…………………………………………………… ...........ความสัมพันธ………..........………………………..
บุตรคนที่ 2  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ ระบุ......................... ชือ่ ................................................ นามสกุล................................
เพศ  ชาย  หญิง

วัน/เดือน/ปเกิด (พ.ศ.) ........../........../........... อายุ..............ป

ผูรับผลประโยชน 1)…………………………...... ……………………………ความสัมพันธ…………………..……………………
2)…………………………………………………… ...........ความสัมพันธ………..........………………………..
หมายเหตุ ความคุมครองนี้จะมีผลบังคับใชเมื่อใบคําขอเอาประกันภัยทีถ่ ูกตองสมบูรณ ไดรับการพิจารณาอนุมัติจากบริษทั ฯ เรียบรอยแลว
คําเตือนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ผูเอาประกันภัยตองตอบคําถามในใบคําขอใหตรงตามความ
เปนจริงทุกประการ มิฉะนั้นบริษัทฯ อาจถือเปนเหตุปฏิเสธความรับผิดชอบตาม
สัญญาประกันภัยได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 865

................................................. ..
(........................................................)
ลายมือชื่อผูขอเอาประกันภัย
วันที่ .......... / ............ / ...........
(สําหรับเจาหนาที่บริษัทฯ) ชื่อผูสงงาน.......................................... รหัสผูสงงาน.........................โทรศัพท.........................................
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………

หลักฐานการชําระเงิน (แผนประกันภัย เมืองไทย PA MAX)

(สําหรับเจาหนาที่กรอก)

ชือ่ ผูขอเอาประกันภัย (นาย,นาง,น.ส.) ……………………………………………………………………………………………
ไดชําระคาเบี้ยประกันภัยรวม……………………………………...บาท (……………………………..………………………………..……………)
…………………………….
…………………………….
ผูรับเงิน
รหัสผูสงงาน
หมายเหตุ : ในกรณีที่ไมผานการพิจารณารับประกันภัย บริษัทฯ จะคืนเงินแกผขู อเอาประกันภัย
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..….…/………../….…..
วันที่รับเงิน

