
3. ทานมี หรือไดขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล หรือประกันชีวิตไวกับบริษัทฯ หรือบริษัทอื่นหรือไม?
  ไมมี มี ถามีหรือไดขอ โปรดแจงชื่อบริษัท................................................................................................
    จำนวนเงินเอาประกันภัย.................................................บาท กรณีมีมากกวา 1 บริษัท โปรดระบุจำนวนบริษัท................................................. 
    จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมทุกบริษัท.................................................บาท

4. ทานเคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล หรือการขอเอาประกันชีวิต หรือเคยถูกบอกเลิกสัญญาประกันภัย หรือถูกปฏิเสธการตออายุสัญญาประกันภัย
 หรือถูกเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มสำหรับการเอาประกันภัยดังกลาวหรือไม?     
  ไมเคย เคย ถาเคย โปรดแจงชื่อบริษัท...........................................................................................................

6. ทานดื่มสุรา หรือสิ่งมึนเมา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเจือปนหรือไม?
  ไม เปนคร้ังคราว เปนประจำ

7. ทานเคยติดยาหรือเสพสารเสพติดใหโทษหรือไม?
  ไมเคย เคยติด ถาเคยโปรดระบุ....................................................................................................................... 

9. ทานมีอวัยวะสวนใดพิการบางหรือไม?
  ไมมี มี ถามีโปรดระบุ....................................................................................................................... 

5. ในการประกอบอาชีพทานตองขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนตประจำหรือไม?
  ไม เปนคร้ังคราว เปนประจำ

8. ในระหวาง 2 ปที่ผานมา ทานเคยไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุถึงขั้นเขารักษาตัวใน ในโรงพยาบาลหรือไม?
  ไมเคย เคย ลักษณะการบาดเจ็บ........................................ ผลการรักษา........................................ แพทย/โรงพยาบาล หรือสถานรักษา...........................................
 ปจจุบันยังมีการรักษาอยูหรือไม?
  ไม ใช โปรดระบุ........................................................

2. ผูรับประโยชน: ทายาทตามกฎหมาย อื่นๆ (โปรดระบุ) 1. ชื่อ............................................................................................. ความสัมพันธ.............................
    2. ชื่อ............................................................................................. ความสัมพันธ.............................

ใบคำขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล (แบบพิเศษ) “PA TRUST” สำหรับการขายท่ีไมไดขายผานทางโทรศัพท (Non-Telemarketing)

ระยะเวลาเอาประกันภัย: เริ่มตนวันที่............./............./........... เวลา 16.30 น. สิ้นสุดวันที่............./............./........... เวลา 16.30 น.
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แผนประกันภัย “PA TRUST” แผน 1 แผน 2 แผน 3 เบี้ยประกันภัย................................................บาท

PA TRUST: หนา 1

1. ผูขอเอาประกันภัย: ชื่อ....................................................... เพศ............. สัญชาติ............. วัน/เดือน/ปเกิด......../......../........ อายุ…...........…ป (ตองมีอายุระหวาง 16-65 ป)
  บัตรประชาชนเลขท่ี           หนังสือเดินทาง เลขที่..................................  ใบอนุญาตทำงาน เลขที่ี่..................................
 อาชีพ............................................... ตำแหนง........................................... ลักษณะงานโดยสังเขป....................................................... เงินเดือน/คาจาง ปละ....................บาท
 ที่อยูตามทะเบียนบาน:  เลขท่ี................... หมูบาน........................................... หมู............... ซอย......................................... ถนน.......................................
 แขวง/ตำบล.............................................. เขต/อำเภอ.................................................................. จังหวัด........................................................... รหัสไปรษณีย........................

 ที่อยูปจจุบันสำหรับติดตอ/สงเอกสาร:     เหมือนท่ีอยูตามทะเบียนบาน
    เลขท่ี................... หมูบาน........................................... หมู............... ซอย......................................... ถนน...................................... 
 แขวง/ตำบล.............................................. เขต/อำเภอ.................................................................. จังหวัด........................................................... รหัสไปรษณีย........................
 โทรศัพทบาน............................................. โทรศัพทที่ทำงาน........................................... โทรศัพทมือถือ............................................. อีเมล......................................................

 ที่อยูที่ทำงาน บริษัท/หาง/ราน:  เลขท่ี................... หมูบาน........................................... หมู............... ซอย......................................... ถนน...................................... 
 แขวง/ตำบล.............................................. เขต/อำเภอ.................................................................. จังหวัด........................................................... รหัสไปรษณีย........................
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10. ทานเปน หรือเคยไดรับการรักษาโรคตอไปนี้หรือไม?
 • โรคลมชัก • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคมะเร็ง • โรคเบาหวาน
 • โรคหัวใจ • โรคกระดูก และ/หรือกลามเนื้อ
 • โรคเอดส/โรคภูมิคุมกันบกพรอง • โรคสายตาผิดปกติ (ยกเวนสายตาส้ัน ยาว เอียง)
 • โรคความดันโลหิตสูง • โรคประสาทหูผิดปกติ

ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจามีสุขภาพแข็งแรง ไมมีสวนใดสวนหนึ่งพิการ หรือทุพพลภาพ และไมมีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรครายแรง ไมเปนผูวิกลจริต ไมมีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่อง
กับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเร้ือรัง และไมเปนผูติดสารเสพติด และขอรับรองวาคำแถลงตามรายการขางบนเปนความจริง และใหถือเปนสวนหน่ึงของสัญญาประกันภัยระหวางขาพเจา
และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ขาพเจารับทราบขอกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันภัยตามแผนความคุมครองที่ขาพเจาไดเลือกไว และตกลงขอเอาประกันภัยภายใตขอกำหนดและเงื่อนไขการประกันภัยดังกลาว  

ขาพเจายินยอมใหบริษัทฯ จัดเก็บ ใช และเปดเผย ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและขอมูลของขาพเจา ตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เพ่ือประโยชนในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย

PA TRUST: หนา 2

ผูชำระเบ้ียประกันภัยประสงคจะใชสิทธิขอยกเวนภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากรจากกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้หรือไม?

 มีความประสงค และยินยอมใหบริษัทฯ สง และเปดเผยขอมูลของผูชำระเบ้ียประกันภัย และขอมูลที่เกี่ยวของกับกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ เพ่ือการใชสิทธิขอยกเวนภาษี
 เงินไดตอกรมสรรพากรตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีกรมสรรพากรกำหนด โปรดระบุเลขประจำตัวผูเสียภาษีที่ไดรับจากกรมสรรพากร
 เลขที่........................................................................................................

 ไมมีความประสงค

………………………………………………….
ชื่อตัวแทน/รหัสตวัแทนประกันวินาศภัย

วันที่............ เดือน......................... พ.ศ. ............

………………………………………………….
ลงลายมือชื่อผูขอเอาประกันภัย

วันที่............ เดือน......................... พ.ศ. ............

………………………………………………….
ลงลายมือชื่อผูแทนโดยชอบธรรม*

วันที่............ เดือน......................... พ.ศ. ............

………………………………………………….
ลงลายมือชื่อผูขอเอาประกันภัย

วันที่............ เดือน......................... พ.ศ. ............

………………………………………………….
ลงลายมือชื่อผูชำระเบ้ียประกันภัย

วันที่............ เดือน......................... พ.ศ. ............

คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ใหตอบคำถามขางตนตามความจริงทุกขอ หากผูเอาประกันภัยปกปดขอความจริง หรือแถลงขอความอันเปนเท็จจะมีผลใหสัญญาประกันภัยนี้ตกเปนโมฆียะ

ซึ่งบริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865

ขาพเจาขอรับรองวาคำแถลงตามรายการขางบนเปนความจริง และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาประกันภัยระหวางขาพเจาและ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

*ผูแทนโดยชอบธรรมลงนาม กรณีผูขอเอาประกันภัยอายุต่ำกวา 20 ป

ผูขอเอาประกันภัยยินยอมใหบริษัทฯ สง และเปดเผยขอมูลของผูขอเอาประกันภัยตอกรมสรรพากร เพื่อการขอใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดของผูชำระเบี้ยประกันภัยตาม
กฎหมายวาดวยภาษีอากรรือไม?

 ยินยอมใหบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สงและเปดเผยขอมูลของผูเอาประกันภัยและขอมูลที่เกี่ยวของกับกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ เพ่ือการใชสิทธิขอยกเวน
 ภาษีเงินไดของผูชำระเบ้ียประกันภัยตอกรมสรรพากรตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมสรรพากรกำหนด โปรดระบุเลขประจำตัวผูเสียภาษีที่ไดรับจากกรมสรรพากร
 เลขที่........................................................................................................

 ไมยินยอม

ซื้อประกันภัยใหกับ
 ตนเอง
 บิดา มารดา (ผูขอเอาประกันภัยสามารถนำเบ้ียประกันภัยไมเกิน 15,000 บาท ตามท่ีระบุในหนังสือรับรองคาเบี้ยประกันภัยสำหรับบิดา มารดา ท่ีแนบติดไปกับกรมธรรม
 ไปหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของตน ภายใตเงื่อนไขวา จะตองมีรายไดไมเกิน 30,000 บาทตอป)
 กรุณาระบุรายละเอียดผูชำระเบี้ยประกันภัย
 ชื่อ/นามสกุล........................................................................................................................................
  บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวขาราชการ หนังสือเดนิทาง เลขที่................................................................................................................

 ไม เคย โปรดระบุ .........................................................................................................................................................................................................................
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