
 
ใบคาํขอเอาประกนัภยัรถยนต ์“เมืองไทย 2+ เซฟ”                                   FM-APP-08-020 
                 เลขที�ใบคําขอเอาประกนัภยั....................................... 
ขา้พเจา้มคีวามประสงคจ์ะลงทะเบยีนเพื�อขอเอาประกนัภยัรถยนต์กบั บรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
ตามรายละเอยีดดงันี� 

แบบความคุม้ครองที�ตอ้งการ (โปรดขดีเครื�องหมาย √ ลงในช่อง  ) 

 
แบบที� 1  ทุนประกนัภยั 100,000 บาท   รถเก๋ง 7,200 บาท   รถกระบะ 7,200 บาท   รถตู ้7,600 บาท 

แบบที� 2  ทุนประกนัภยั 150,000 บาท   รถเก๋ง 7,600 บาท   รถกระบะ 7,600 บาท   รถตู ้8,000 บาท 

แบบที� 3  ทุนประกนัภยั 200,000 บาท   รถเก๋ง 8,000 บาท   รถกระบะ 8,000 บาท   รถตู ้8,400 บาท 

แบบที� 4  ทุนประกนัภยั 250,000 บาท   รถเก๋ง 8,400 บาท   รถกระบะ 8,400 บาท   รถตู ้8,800 บาท 

แบบที� 5  ทุนประกนัภยั 300,000 บาท   รถเก๋ง 8,800 บาท   รถกระบะ 8,800 บาท   รถตู ้9,200 บาท 

แบบที� 6  ทุนประกนัภยั 350,000 บาท   รถเก๋ง 9,500 บาท   รถกระบะ 9,500 บาท   รถตู ้9,900 บาท 

แบบที� 7  ทุนประกนัภยั 400,000 บาท   รถเก๋ง 10,000 บาท   รถกระบะ 10,000 บาท   รถตู ้10,400 บาท 

แบบที� 8  ทุนประกนัภยั 450,000 บาท   รถเก๋ง 10,600 บาท   รถกระบะ 10,600 บาท   รถตู ้11,000 บาท 

แบบที� 9  ทุนประกนัภยั 500,000 บาท   รถเก๋ง 11,100 บาท   รถกระบะ 11,100 บาท   รถตู ้11,500 บาท 

 

 

1.  ผูข้อเอาประกนัภยั   □ นาย □ นาง  □ นางสาว □ อื�นๆ ระบุ ............  

    ชื�อ ......................................... นามสกุล .......................................       เพศ   □ ชาย   □ หญงิ     

    เลขที�บตัรประชาชน   □-□□□□-□□□□□-□□-□ 
    วนั/เดอืน/ปีเกดิ (พ.ศ.) ..../....../..... อายุ ........ ปี สถานภาพ ..................... อาชพี/ตําแหน่ง ..................................................................  
    ลกัษณะงาน ....................................................รายได/้เดอืน ................................. โทรศพัทบ์า้น ........................................................  
     โทรศพัทม์อืถอื .............................................. อเีมล ………………………………………........................... 

2.  ที�อยู่ที�ติดต่อได ้ เลขที� ....... หมู่ที� ......... หมูบ่า้น .................................... อาคาร ........................................ ชั �น ......... หอ้ง ............       

    ซอย ...................................................... ถนน ....................................................... ตําบล/แขวง .......................................................    
    อําเภอ/เขต ................................................. จงัหวดั .................................................. รหสัไปรษณยี ์................................................. 

3. ระยะเวลาเอาประกนัภยั 1 ปี เริ�มตน้วนัที� ........................ เวลา ...............น. สิ�นสุดวนัที� ................ เวลา 16.30 น. 

4. รายละเอียดตามการจดทะเบียนรถยนต ์

4.1 ยี�หอ้รถยนต ์………………..….…………………..…..…….. รุ่น/แบบ ..............................................................................................  
4.2 เลขทะเบยีน .....................................................................  ปีที�จดทะเบยีน .................................................................................... 
4.3 เลขตวัรถ (เลขตวัถงั) ................................................................  
4.4 เลขเครื�องยนต์ .......................................................................  
4.5 จํานวนที�นั �ง .................................. คน    นํ�าหนกัรวม ................................ ก.ก.    ขนาดรถยนต์ ............................................. ซซี ี

5. ขณะนี�ท่านทาํประกนัภยักบับริษทัฯ หรือบริษทัอื�นหรือไม่ 

การประกนัอคัคีภยั                 □ ไมม่ ี  □ ม ีกบับรษิทั............................................................................................. 

การประกนัอบุติัเหตสุ่วนบคุคล      □ ไมม่ ี  □ ม ีกบับรษิทั................................................................................................ 

การประกนัภยัประเภทอื�น         □ ไมม่ ี  □ ม ีกบับรษิทั...........................................................................................................                                                            
 

                ลายมอืชื�อผูข้อเอาประกนัภยั.............................................   
                                                                                              (...............................................) 
                                                                                              วนัที� ............./............../........... 

 

(สาํหรบัเจา้หน้าที�บรษิทัฯ)   

ชื�อผูส้่งงาน .............................................................................      

รหสัผูส้่งงาน ............................................................................ 

 โทรศพัท ์.................................................................................. 
 

คาํเตือนของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกนัภยั (คปภ.)  ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งตอบคาํถามในใบคาํขอใหต้รงตามความเป็น

จรงิทุกประการ มฉิะนั �นบรษิทัฯอาจถอืเป็นเหตุปฏเิสธความรบัผดิตามสญัญาประกนัภยัได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 865                                                                             

(REV.001)    


