คำรองขอเปลี่ยนแปลง และใชสิทธิ์ตามกรมธรรม
วันที่.............................................................................................................. ชื่อเจาหนาที่ธนาคาร/ชื่อตัวแทน (ผูรับเรื่อง)........................................................
เลขที่กรมธรรม................................................................................................ สาขาธนาคาร/สำนักงานตัวแทน (สังกัด).............................................................
ผูเอาประกันภัย............................................................................................... หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอ................................................................................
หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก (โปรดระบุ)..................................................

ขาพเจามีความประสงคขอเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ใชสิทธิ์ตามกรมธรรมประกันภัยขางตนดังตอไปนี้
เอกสารแนบ
1. ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตอจากเดิมเปน
บาน
ที่ทำงาน
สำเนาบัตรประชาชน
เลขที่...............หมูที่..........หมูบาน/อาคาร...................................ตรอก/ซอย..............................ถนน........................................
สำเนาทะเบียนบาน (ถามี)
ตำบล/แขวง................................................อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด.....................................................
รหัสไปรษณีย..................................อีเมล............................................................................
เบอรโทร.ที่บาน...............................เบอรโทร.ที่ทำงาน..............................................มือถือ.......................................................
2. ขอเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล

ผูเอาประกันภัย หรือ

ผูชำระเบี้ยประกันภัย (ตามสัญญา RPB)

เอกสารแนบ
สำเนาบัตรประชาชน
จากเดิมเปน ชื่อ-สกุล................................................................................................................................................................
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล
ลายมือชื่อผูเอาประกันภัย (เดิม)................................................................ ลายมือชื่อใหม.........................................................
สำเนาทะเบียนบาน
ลายมือชื่อผูชำระเบี้ย (เดิม)................................................................ ลายมือชื่อใหม.........................................................
(กรุณาระบุลายมือชื่อปจจุบัน)

3. ขอเปลี่ยนแปลงผูรับประโยชนภายใตกรมธรรมประกันภัยขางตน โดยยกเลิกจากเดิมทั้งหมด และกำหนดใหมตามรายชื่อบุคคล เอกสารแนบหลักฐานแสดงความสัมพันธ
สำเนาบัตรประชาชน
ดังตอไปนี้
สำเนาทะเบียนบาน
1....................................................... ความสัมพันธ.................................. สวนแบง....................... (รอยละของผลประโยชน)
2....................................................... ความสัมพันธ.................................. สวนแบง....................... (รอยละของผลประโยชน) ** สวนแบงรวมไมเกิน 100% **
อื่นๆ............................
3....................................................... ความสัมพันธ.................................. สวนแบง....................... (รอยละของผลประโยชน)
4....................................................... ความสัมพันธ.................................. สวนแบง....................... (รอยละของผลประโยชน)
4. กรมธรรมประกันภัยสัญญาหลัก
4.1 ขอเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยขอ ลด เพิ่ม จากเดิมเปนจำนวนเงินเอาประกันภัยใหม
........................................บาท (อาจมีผลใหทุนสัญญาเพิ่มเติมที่แนบอยูถูกปรับลดลง)
4.2 ขอ ลด/ยกเลิก การเพิ่มอัตราเบี้ยประกัน/เงื่อนไขความไมคุมครองสุขภาพ
4.3 ขอเปลี่ยนแปลงแบบประกันภัยจากเดิมเปน....................................................
4.4 ลักษณะอาชีพปจจุบัน (โปรดระบุ)..................................................................

เอกสารแนบ (4.1 - 4.4)
สำเนาบัตรประชาชน
ใบแถลงสุขภาพ
หลักฐานการชำระเบี้ย
อื่นๆ............................

5. ขอเปลี่ยนแปลงสัญญาเพิ่มเติม
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

เอกสารแนบ
สำเนาบัตรประชาชน
ใบแถลงสุขภาพ (กรณีซื้อ/เพิ่มทุน)
หลักฐานการชำระเบี้ย
(กรณีซื้อ/เพิ่มทุน)
อื่นๆ............................

ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก

ลดทุน
ลดทุน
ลดทุน
ลดทุน
ลดทุน

เพิ่มทุน
เพิ่มทุน
เพิ่มทุน
เพิ่มทุน
เพิ่มทุน

ซื้อ
ซื้อ
ซื้อ
ซื้อ
ซื้อ

จำนวนเงินเอาประกันภัยเปน....................บาท
จำนวนเงินเอาประกันภัยเปน....................บาท
จำนวนเงินเอาประกันภัยเปน....................บาท
จำนวนเงินเอาประกันภัยเปน....................บาท
จำนวนเงินเอาประกันภัยเปน....................บาท

ลักษณะอาชีพปจจุบัน (โปรดระบุ).........................................................................
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมขอแนะนำสำหรับลูกคา

6. การขอใชสิทธิในมูลคากรมธรรม
6.1 ขอใชสิทธิ์เวนคืนกรมธรรม (ตามมูลคาเงินสดคงเหลือ) (โปรดอานคำแนะนำดานหลัง)
6.2 ขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรมประกันภัย เปน แบบขยายระยะเวลาความคุมครอง (ETI)
6.3 ขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรมประกันภัย เปน แบบใชเงินสำเร็จ (RPU)
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เอกสารแนบ
กรมธรรม (เฉพาะ 6.1 เทานั้น)
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาหนาบัญชีธนาคาร
(กรณีมีเงินคืน)
อื่นๆ............................
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7.
8.

ขอใชสิทธิ์ยกเลิกการประกันภัยแบบ Free Look ขอคืนเบี้ยประกันภัยหลังหักคาธรรมเนียมและ/หรือ คาตรวจสุขภาพ
เอกสารแนบ
ยกเลิกการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) เลขที่.....................................................................................................................
สำเนาบัตรประชาชน (ขอ 7 ถึงขอ 12)
(กรณีไมตองการชำระเบี้ยประกัน และไมมีเงินคืน)
ใบแจงความ (ขอ 11 กรณีฉบับเดิม
9.
ยกเลิกการหักบัญชีบัตรเครดิตหมายเลขบัตร — — — — — — — — — — — — — — — —
สูญหาย)
(กรณีไมตองการชำระเบี้ยประกัน และไมมีเงินคืน)
คาธรรมเนียมออกกรมฯ 200 บาท
10. ขอเปลี่ยนงวดการชำระเบี้ยประกันภัย จากเดิมเปน
(ขอ 11)
รายป
ราย 6 เดือน
ราย 3 เดือน
รายเดือน
กรมธรรม (เฉพาะขอ 7 และขอ 11
11. ขอออกกรมธรรมฉบับใหม เนื่องจาก
กรณีฉบับเดิมชำรุด)
ฉบับเดิมชำรุด
ฉบับเดิมสูญหาย
หลักฐานการชำระเบีย้ เพิ่มเติม (ถามี,
12. เปลี่ยนแปลงอื่นๆ โปรดระบุ.........................................................................................................................................
สำหรับขอ 10)
................................................................................................................................................................................................
อื่นๆ............................
................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ..........................................................................

(

ผูเอาประกันภัย

)

ลงชื่อ ..........................................................................

(

(กรุณาเซ็นชื่อใหเหมือนกับที่ใหไวกับบริษัท)

ผูแทนโดยชอบธรรม / ผูชำระเบี้ย

)

(กรณีผูขอเอาประกันภัยยังไมบรรลุนิติภาวะ)

ขอแนะนำสำหรับลูกคา
ผูเอาประกันภัย ตองลงลายมือชื่อดวยตนเอง ใหเหมือนกับที่เคยใหไวกับบริษัทฯ ในกรณีที่ผูเอาประกันยังไมบรรลุนิติภาวะ ใหผูแทนโดยชอบธรรม/ผูชำระเบี้ย
ลงลายมือชื่อดวยทุกครั้ง

1.
2.
3.
4.

“คำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) สำหรับการเวนคืนกรมธรรม
ประกันภัยเดิม เพื่อไปซื้อกรมธรรมประกันใหม”

จำนวนเงินคาเวนคืนกรมธรรมที่จะไดรับคืนนั้น จะเปนจำนวนเงินที่นอยกวาเบี้ยประกันภัยที่ไดจายไปแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งในปแรกๆ ของการทำประกันชีวิต
การซื้อกรมธรรมประกันภัยฉบับใหม จะทำใหผูเอาประกันภัยตองจายเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นเนื่องจากอายุที่มากขึ้น
ผูเอาประกันภัยจะเสียโอกาสในการไดรับความคุมครอง รวมถึงสิทธิตางๆ ตามกรมธรรมประกันภัยฉบับเดิมอยางตอเนื่อง
ในการทำสัญญาประกันชีวิตฉบับใหม ผูเอาประกันภัยมีหนาที่ตองเปดเผยและแถลงขอความจริงตอบริษัทประกันภัยรายใหม โดยบริษัทฯ อาจใชสิทธิโตแยงหรือคัดคาน
ความไมสมบูรณของสัญญาประกันภัยได ภายในระยะเวลาที่กำหนดในกรมธรรมชีวิตฉบับใหม ในกรณีสัญญาเพิ่มเติมประกันภัยสุขภาพใหม เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลา
รอคอยและสภาพที่เปนมากอนการเอาประกันภัย จะตองเริ่มนับใหมหมด

สัญญาเพิ่มเติม

สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ (AI. ADD. ADB) / สัญญาเพิ่มเติมคุมครอง ฆาตกรรม ลอบทำราย จลาจล สงครามกลางเมือง (RCC) / สัญญาเพิ่มเติมคารักษาพยาบาลและ
ศัลยกรรม (H&S) / สัญญาเพิ่มเติมคาชดเชยรายวันกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล (HB) / สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยโรครายแรง (DD) / สัญญาเพิ่มเติมคุมครองผูชำระ
เบี้ยประกันภัย (PB) / สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชนการยกเวนเบี้ยประกันภัย (WP) / สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุและการรักษาพยาบาล OAME

บันทึกเพิ่มเติมสำหรับบริษัทฯ
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ : บริษัทฯ จะดำเนินการ เมื่อบริษัทฯ ไดรับคำรองที่มีขอมูลครบถวน และการลงลายมือชื่อผูเอาประกัน (ตัวจริง) พรอมทั้งเอกสารประกอบการ
พิจารณาและเบี้ยประกัน (ถามี) ครบถวนเรียบรอยแลว
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ขอมูลนี้เปนเพียงขอมูลเบื้องตนเพื่อประโยชนสูงสุดของทาน ควรศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดความคุมครอง ขอกำหนดในกรมธรรม
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