วันที่.............เดือน..................................พ.ศ. .................
ใบคำขอเอำประกันภัยเลขที่..............................................
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ ................................................

คาขอแก้ ไขเพิ่มเติม

ชื่อ-สกุล ผู้เอำประกันภัย...................................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล ผู้ชำระเบี ้ยประกันภัย........................................................................................................................................... ................................................................
ข้ ำพเจ้ ำในฐำนะผู้เอำประกันภัย หรื อ ผู้แทนโดยชอบธรรม หรื อ ผู้ใช้ อำนำจปกครองของผู้เอำประกันภัย มีควำมประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแก้ ไขกรมธรรม์ ประกันภัยของ
ข้ ำพเจ้ ำดังต่อไปนี ้
1. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลของผู้เอา
แก้ ไขเป็ น
ประกันภัย
 ชื่อ – นามสกุล
 ผู้ขอเอำประกันภัย/
ชื่อ…...……………………………..………นำมสกุล.............………………………………..….………….………………….
ผู้เอำประกันภัย
 เจ้ ำของกรมธรรม์ประกันภัย/ ชื่อ…...……………………………..………นำมสกุล.............………………………………..…..…………………………….
ผู้ชำระเบี ้ยประกันภัย
 แก้ ไข วัน เดือน ปี เกิด
…………...……………………………………………………………………………………………………………...………
 แก้ ไข สัญชำติ/ควำมเป็ นพลเมือง
…………...………………………………………………………………………………………………………………...……
 เปลี่ยนแปลงกำรยื่ นภำษี
ปั จจุบนั คุณยื่ นเสียภำษี แก่สหรัฐอเมริกำหรื อไม่  จำกยื่นเป็ นไม่ยื่น  จำกไม่ยื่นเป็ นยื่ น
สหรัฐอเมริกำ
(โปรดระบุที่อยูใ่ นด้ ำนล่ำงเป็ นสถำนที่ติดต่อ
 ที่อยูป่ ั จจุบัน
 ที่อยูส่ ถำนที่ทำงำน  ที่อยูต่ ำมทะเบียนบ้ ำน)
 เปลี่ยนที่อยู่
 ปั จจุบนั
 สถำนที่ทำงำน
 ตำมทะเบียนบ้ ำน
 อีเมล

……………………………………………………………………………………………………………………..….…….……
รหัสไปรษณีย์ ...................ประเทศ..........................โทรศัพท์บ้ำน................................โทรศัพท์มือถือ..............................
………………………………………………………………………………………………………..……………..……………
รหัสไปรษณีย์ ...................ประเทศ..........................โทรศัพท์ที่ทำงำน..........................โทรศัพท์มือถือ..............................
………………………………………………………………………………………………………………….…………………
รหัสไปรษณีย์ ...................ประเทศ...........................โทรศัพท์บ้ำน...............................โทรศัพท์มือถือ..............................
……………………………………………………………………………………………………………………………..…..…
(โปรดแนบสำเนำบัตรประชำชน สำเนำทะเบียนบ้ ำน หรือเอกสำรกำรเปลีย่ นแปลงของทำงรำชกำร พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ องแล้ วแต่กรณี)

2. เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ
 ผู้ขอเอำประกันภัย/ ผู้เอำประกันภัย

ลำยมือชื่อใหม่ของข้ ำพเจ้ ำที่ปรำกฏต่อไปนี ้ เป็ นลำยมือชื่อที่ใช้ ในกำรติดต่อกับบริษัทฯ เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยข้ ำงต้ น

(ลำยมือชื่อเก่ำ)

(ลำยมือชื่อใหม่)

(ลำยมือชื่อเก่ำ)

(ลำยมือชื่อใหม่)

 เจ้ ำของกรมธรรม์ประกันภัย/
ผู้ชำระเบี ้ยประกันภัย
3. เปลี่ยนแปลงข้ อมูลผู้รับประโยชน์
ภายใต้ กรมธรรม์ ประกันภัยฉบับนี ้
จากเดิมเป็ น

ชื่อ-นำมสกุล

อำยุ

ควำมสัมพันธ์

ร้ อยละของ
ผลประโยชน์

(โปรดแนบสำเนำบัตรประชำชน สำเนำทะเบียนบ้ ำน หรือเอกสำรกำรเปลีย่ นแปลงของทำงรำชกำร พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ องแล้ วแต่กรณี)

4. เปลี่ยนแปลง งวดการชาระเบีย้
ประกันภัยจากเดิมเป็ น

 รำยปี

 รำย 6 เดือน

 รำย 3 เดือน

 รำยเดือน

(โปรดแนบสำเนำบัตรประชำชน พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง)

5. เปลี่ยนแปลงความคุ้มครองใน
กรมธรรม์ ประกันภัย ดังต่อไปนี ้

 เปลี่ยนแบบประกันภัยเป็ น.................................................................ระยะเวลำกำรชำระเบี ้ยประกันภัย...................ปี
 เพิม่
 ลด
จำนวนเงินเอำประกันภัยเป็ น......................................................................................บำท
 เปลีย่ นแปลงสัญญำเพิม่ เติมดังต่อไปนี ้
 ยกเลิก  ลด  เพิม่ ................................................................เป็ น.................................บำท
 ยกเลิก  ลด  เพิม่ ................................................................เป็ น.................................บำท
 ยกเลิก  ลด  เพิม่ ................................................................เป็ น.................................บำท
(โปรดแนบสำเนำบัตรประชำชน พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง กรณี เพิ่มสัญญำเพิ่มเติม โปรดแนบคำแถลงสุขภำพผู้เอำประกันภัย)

6. เพิ่มอัตราเบีย้ ประกันภัยเนื่องจาก
อาชีพ

ยอมรับกำรเพิม่ เบี ้ยประกันภัยเนื่องจำกอำชีพ.............................................................................................บำทต่อพันต่อปี

7. วิธีรับเงินคืนผลประโยชน์ ตาม
กรมธรรม์ ประกันภัย

 เช็ค
 โอนเข้ ำบัญชีออมทรัพย์เลขที่ ...................-..............-.....................................- ...................
 หักเบี ้ยประกันภัย  ฝำกสะสมไว้ กบั บริษัทฯ โดยรับดอกเบี ้ยทบต้ น (เฉพำะแบบประกันภัยที่มีเงื่อนไขกำรฝำกสะสม)

(โปรดแนบสำเนำบัตรประชำชน พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง)

(โปรดแนบสำเนำบัตรประชำชน พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง กรณีรับเงินคืนผ่ำนบัญชีธนำคำร โปรดแนบสำเนำสมุดบัญชี)

8. ใช้ สทิ ธิมูลค่ ากรมธรรม์ ประกันภัย

 แปลงกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นแบบขยำยเวลำควำมคุ้มครอง (ETI)
- คุ้มครองชีวติ ด้ วยจำนวนเงินเอำประกันภัยเท่ำเดิม ในระยะเวลำเท่ำเดิมหรื อลดลง
 แปลงกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นแบบใช้ เงินสำเร็จ (PU)
- คุ้มครองชีวติ ตำมจำนวนเงินเอำประกันภัยลดลง ในระยะเวลำเท่ำเดิม
(โปรดแนบกรมธรรม์ต้นฉบับ สำเนำบัตรประชำชน พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง)

9. ใช้ สทิ ธิก้ เู งินตามกรมธรรม์
ประกันภัย
 กู้เฉพำะชำระเบี ้ยประกันภัย
 กู้เต็มสิทธิตำมมูลค่ำเงินสด

 โอนเงินเข้ ำบัญชีเงินฝำก ประเภทออมทรัพย์ ธนำคำร.................................................................................................
สำขำ..............................................................บัญชีเลขที่ .................-............-.........................................- .............
ชื่อบัญชี..................................................................................................................... (กรุ ณำแนบสำเนำสมุดบัญชี )
 เช็ค (กรุ ณำระบุสถำนที่ใช้ จดั ส่งเอกสำร)
ที่อยู่ปัจจุบนั ......................................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ............................................................................................................................................
(โปรดแนบกรมธรรม์ต้นฉบับ สัญญำกู้เงินฯ สำเนำบัตรประชำชน พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง)

10. ใช้ สทิ ธิในการขอยกเลิก
กรมธรรม์ ประกันภัย

 ยกเลิกกำรขอเอำประกันภัยรำยสำมัญ (ภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่ได้ รับกรมธรรม์ประกันภัยจำกบริษัทฯ)
 ยกเลิกกำรขอเอำประกันภัยกลุม่ คุ้มครองสินเชื่อ (ภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ได้ รับกรมธรรม์ประกันภัยจำกบริษัทฯ)
 ยกเลิกกำรขอเอำประกันภัย/กรมธรรม์ กลุม่ คุ้มครองสินเชื่อ และขอให้ บริษัทฯ ดำเนินกำรคืนเงินค่ำเบี ้ยประกันภัยทังหมด
้
ของข้ ำพเจ้ ำ ให้ แก่ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน) ในฐำนะเจ้ ำหนี ้เงินกู้ของข้ ำพเจ้ ำตำมสัญญำเช่ำซื ้อรถยนต์
ฉบับเลขที่...............................................................................................................................................................
(โปรดแนบกรมธรรม์ประกันภัยต้ นฉบับ / หนังสือรับรองกำรประกันชีวิต สำเนำบัตรประชำชน พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง)

11. ขอออกกรมธรรม์ ประกันภัยใหม่

 ฉบับที่สูญหำย

12. เปลี่ยนแปลงอื่นๆ

 ฉบับที่ชำรุ ด
 อื่นๆ ดังนี ้................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

. (โปรดแนบสำเนำบัตรประชำชน บันทึกประจำวันแจ้ งควำมกรมธรรม์ประกันภัยหำย ค่ำธรรมเนียม 170 บำท
พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง).
(โปรดแนบสำเนำบัตรประชำชน กรมธรรม์ประกันภัยฉบับชำรุด พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง)

ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำสุขภำพของข้ ำพเจ้ ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง และข้ ำพเจ้ ำไม่ได้ รับกำรรักษำโรค กำรปรึกษำ หรื อ ตรวจโรคใดๆ เลย และขอรับรองต่อไปอีกว่ำคำตอบ
ทังหมดที
้
่ได้ ตอบไว้ ในใบคำขอเอำประกันภัยดังกล่ำว รวมถึงอำชีพ และกำรยื่ นเสียภำษี แก่สหรัฐอเมริกำของข้ ำพเจ้ ำยังคงเป็ นควำมจริงตำมเดิมทุกประกำร โดยให้ มีผลบังคับ
ตำมวันที่ของกรมธรรม์ประกันภัย
อนึง่ ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำ กำรขอเปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรื อขอใช้ สทิ ธิตำมกรมธรรม์ ประกันภัยดังกล่ำวข้ ำงต้ นนี ้ ให้ ถือเป็ นสำระสำคัญส่วนหนึง่ ของกำรเอำประกันภัย
ตำมกรมธรรม์ประกันภัยที่ระบุของข้ ำพเจ้ ำ ทังนี
้ ้ ควำมประสงค์ต่ำงๆ ดังกล่ำวนี ้จะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ เห็นชอบ และ/หรื อ อนุมตั ิแล้ วเท่ำนัน้

ลำยมือชื่อ.................................................................... (พยำน)
(
)
ลำยมือชื่อ.................................................................... (พยำน / ตัวแทน)
(
)

ลำยมือชื่อ....................................................................
(
)
ผู้เอำประกันภัย หรื อผู้ชำระเบี ้ยประกันภัย หรื อผู้ให้ ควำมยินยอมในฐำนะ
บิดำ มำรดำ หรื อผู้ปกครองโดยชอบธรรมของผู้เอำประกันภัย
กรณีผ้ เู อำประกันภัยเป็ นผู้เยำว์หรื อผู้รับโอนสิทธิ์เด็ดขำด

