ใบคำขอเอาประกันภัย
1.ผู้ถื อ กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย

ชื�อ............................................................................................................................
ลักษณะธุรกิจ..............................................................................................................
ที�อยู.่ ........................................................................................................................
.......................................................................................รหัสไปรษณีย์..................
2.ผู้ขอเอาประกันภัย
รายละเอียดส่ วนตัว
ชื�อ................................................................................................. เพศ.................
ที�อยู.่ ......................................................................................................................
....................................................................................รหัสไปรษณีย์......................
โทรศัพท์ที�ตดิ ต่อได้ ..............................อายุ.............วันเดือนปี เกิด......./........./...........
บัตรประชาชน
บัตรข้ าราชการ
ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้ าว
หนังสือเดินทาง
เลขที�......................................................................................................................
สัญชาติ............................ส่วนสูง....................................นํ �าหนัก............................
รายละเอียดอาชีพ
อาชีพปั จจุบนั ..........................................ตําแหน่ง...................................................
ลักษณะงานที�ทําโดยสังเขป.....................................................................................
เงินเดือน (ต่อปี ).....................................................................................................
ชื�อนายจ้ าง..................................................กิจการของนายจ้ าง...............................
ที�อยูข่ องนายจ้ าง.....................................................................................................
..............................................................................................................................
3.ผู้รับประโยชน์
ชื�อ...........................................อายุ...........บัตรประชาชนเลขที�.................................
ที�อยู.่ ......................................................................................................................
....................................................................................รหัสไปรษณีย์......................
ความสัมพันธ์กบั ผู้ขอเอาประกันภัย...................โทรศัพท์ที�ตดิ ต่อได้ ............................
4.ระยะเวลาเอาประกันภัย
เริ� มต้ นวันที�......./......./.........เวลา...........น. สิ �นสุดวันที�......./......./.........เวลา ��.�� น.
5.แผนความคุ้มครองที�ขอเอาประกันภัย
แผน Plan A

แผน Plan B

แผน Plan C

แผน Plan D

6. ท่านมี หรื อได้ ขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรื อประกันชี วิตไว้ กับบริ ษัทหรื อ
บริ ษัทประกันภัยอื�นหรื อไม่?
ไม่มี
มี
บริ ษัท.....................................................จํานวนเงินเอาประกันภัย...........................

7.ท่านเคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันชีวิต หรื อการขอเอาประกันภัยอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคล
หรื อปฏิเสธการต่ออายุสญ
ั ญาประกันภัย หรื อถูกเรี ยกเก็บเบี �ยประกันภัยเพิ�มสําหรับ
การประกันภัยดังกล่าวหรื อไม่?
ไม่เคย
เคย (ถ้ าเคย โปรดแจ้ งตามข้ างล่าง)
บริ ษัท...............................................จํานวนเงินเอาประกันภัย................................
8.ท่านหรื อครอบครัวของท่านเป็ นหรื อเคยได้ รับการรักษาโรคต่อไปนี �หรื อไม่?
เคย
�. โรคลมชัก
ไม่
ไม่
เคย
�. โรคหัวใจ
ไม่
เคย
�. ความดันโลหิตสูง
เคย
�. โรคเบาหวาน
ไม่
เคย
�. โรคกระดูกและ/หรื อกล้ ามเนื �อ
ไม่
�. โรคมะเร็ง
ไม่
เคย
ไม่
เคย
�. โรคเอดส์
�. โรคกระดูก
ไม่
เคย
ไม่
เคย
�. โรคพิษสุราเรื อ� รัง
ไม่
เคย
��. โรคติดสารเสพติดให้ โทษ
เคย
��. มีอวัยวะส่วนใดพิการ
ไม่
��. เข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลอันเนือ� งมาจากอุบตั เิ หตุในระยะเวลา � ปี ทผี� า่ นมา
เคย
ไม่
ผู้เอาประกันภัยยินยอมให้ บริษทั ฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงเกีย� วกับสุขภาพ
และข้ อมูลของผู้ขอเอาประกันภัยต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื�อประโยชน์ในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า คําแถลงตามรายการข้ างบนเป็ นความจริ ง และให้ ถือเป็ น
ส่วนหนึง� ของสัญญาประกันภัยระหว่างข้ าพเจ้ ากับบริ ษัท

PA Sabai
คุมครองอุบัติเหตุทั่วไป
ตลอด 24 ชม. ทุกสถานที่ทั่วโลก
คุมภัยโตเกียวมาร�นประกันภัย

ผู้เอาประกันภัยประสงค์จะใช้สทิ ธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรหรือไม่
มีความประสงค์ และยินยอมให้ บริ ษัทวินาศภัยส่งและเปิ ดเผยข้ อมูลเกี�ยวกับเบี �ย
ประกันภัยต่อสรรพากร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที�สรรพากรกําหนด และหากผู้ขอ
เอาประกันภัยเป็ นชาวต่างชาติ (Non-Thai Resident) ซึ�งเป็ นผู้มีหน้ าที�ต้องเสีย
ภาษี เงินได้ ตามกฎหมายว่าด้ วยภาษี อากร โปรดระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี ที�
ได้ รับจากกรมสรรพากร เลขที�...........................................................................
ไม่มีความประสงค์
(....................................................)
.............../................/..............
ลงชื�อผู้ขอเอาประกันภัย
วัน / เดือน / ปี
ตัวแทนประกันวินาศภัย
นายหน้ าประกันวินาศภัย
ใบอนุญาตเลขที�..............................................................................................

คําเตือนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ให้ ตอบคําถามข้ างต้ นตามความจริ งทุกข้ อ มิฉะนันบริ
� ษัทอาจถือเป็ นเหตุปฏิเสธ
ความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865

ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล พ�เอ สบาย

แผนประกันภัย พ�เอ สบาย (PA Sabai)
ความคุมครอง

Plan A

จำนวนเง�นเอาประกันภัย (บาท)
Plan B
Plan C

Plan D

การเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ สายตา (ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรื อถูกทําร้ าย
ร่างกายและไม่รวมอุบตั เิ หตุ ขณะขับขี�หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์) อ.บ.�

200,000

400,000

500,000

1,000,000

ทุพพลภาพถาวรสิ �นเชิง (ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรื อถูกทําร้ ายร่ างกายและ
ไม่รวมอุบตั เิ หตุ ขณะขับขี�หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์)

200,000

400,000

500,000

1,000,000

การเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ สายตา เนือ� งจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทําร้ าย
ร่างกาย

100,000

200,000

250,000

500,000

ทุพพลภาพถาวรสิ �นเชิง เนื�องจากการถูกฆาตกรรมหรื อถูกทําร้ ายร่างกาย

100,000

200,000

250,000

500,000

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา เนื�องจากอุบตั ิเหตุขบั ขี�หรื อโดยสาร
รถจักรยานยนต์

100,000

200,000

250,000

500,000

ทุพพลภาพถาวรสิ �นเชิง เนื�องจากอุบตั เิ หตุขบั ขี�หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์

100,000

200,000

250,000

500,000

ค่ารักษาพยาบาลเนื�องจากอุบตั ิเหตุ (ต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง� )

10,000

15,000

20,000

30,000

900

1,100

1,300

2,200

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากร/คน

PASabai
PA
คุมครองอุบัติเหตุทั่วไป
ตลอด 24 ชม. ทุกสถานที่ทั่วโลก

เง�่อนไขการรับประกันภัย
�. อายุผ้ ขู อเอาประกันภัยระหว่าง �� - �� ปี ณ วันที�ทําประกันภัย
�. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้ องมีถิ�นฐานอยูใ่ นประเทศไทย
�. ผู้ขอเอาประกันภัยต้ องมีสญ
ั ชาติไทย กรณีเป็ นชาวต่างชาติ ต้ องมีใบอนุญาตทํางานในประเทศไทย
�. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้ องไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึง� ผิดปกติ พิการ บกพร่อง หรื อทุพพลภาพ
�. อาชีพที�ไม่รับประกันภัย :
ลักษณะงานเสีย� งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุในระดับสูง เช่น คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม, ช่างยนต์, ช่างก่อสร้ าง,
พนักงานในเหมือง, กรรมกร, ชาวประมง, คนงานในแท่นขุดเจาะนํ �ามัน, พนักงานทําความสะอาดกระจก
ภายนอกอาคารสูง, พนักงานติดตังไฟฟ้
� าแรงสูง, นักแข่งรถ, นักร้ อง, นักแสดง, นักกีฬา, คนขับรถรับจ้ าง,
นักข่าว, พนักงานรักษาความปลอดภัย, นักการเมือง, คนขับรถมอเตอร์ ไซค์รับจ้ าง, อาสาสมัคร, พนักงาน
ต้ อนรับบนเครื� องบินและนักบิน, คนขับรถแท็กซี�, รวมถึงอาชีพที�ต้องใช้ แรงงาน ใช้ เครื� องจักรขนาดหนัก
คนงานที�ไม่มีทกั ษะเฉพาะ ผู้มีอาชีพที�มีโอกาสเสี�ยงอันตราย

บร�ษัท คุมภัยโตเกียวมาร�นประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
TOKIO MARINE SAFETY INSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
อาคารเอสแอนดเอ ชั้น 2-6 เลขที่ 302 ถนนสีลม แขวงสุร�ยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2257-8000 โทรสาร 0-2253-3701, 0-2253-4222

