คําขอต่ ออายุสัญญาประกันภัย / กลับคืนสู่ สถานะเดิมของสั ญญาประกันภัย
ข้าพเจ้า*……….………………..………………………………..............………............................................(โปรดดูคาํ อธิ บายด้านล่าง)
ผูเ้ อาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยเลขที( ……………………………………....………..มีความประสงค์จะขอต่ออายุสญ
ั ญาประกันภัย / ขอกลับคืนสู่ สถานะเดิม
ของสัญญาประกันภัยดังกล่าวให้มีผลบังคับดังเดิมโดยวิธี
ก. ( ) ชําระเบี2ยประกันย้อนหลังพร้อมดอกเบี2ยที(กาํ หนดในสัญญาประกันภัย
ข. ( ) ยืดเวลาครบกําหนดของสัญญาประกันภัย
ทั2งนี2 ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าบริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิตามเงื(อนไขทัว( ไปว่าด้วยการไม่โต้แย้ง หรื อ คัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย และการฆ่าตัวตาย
หรื อถูกฆาตกรรม จะเริ( มนับตั2งแต่วนั ที(บริ ษทั ฯ อนุมตั ิให้ต่อสัญญาประกันภัย / กลับคืนสู่ สถานะเดิมของสัญญาประกันภัย
ข้าพเจ้าขอให้ถอ้ ยแถลงรับรองว่าตั2งแต่ก่อนและในขณะขอทําสัญญาประกันภัย และในระหว่างที(ขาดการชําระเบี2ยประกันชี วิต
ตลอดมาจนถึงปั จจุบนั นี2 ข้าพเจ้า / ผูเ้ อาประกันภัย
( ) ไม่เคยเจ็บป่ วยหรื อสุ ขภาพทรุ ดโทรมแต่ประการใดและขณะนี2สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี
( ) เคยเจ็บป่ วยโปรดให้รายละเอียด………….…….....……………………….....….....……........………………….…...………….....…..........
อีกทั2งข้าพเจ้า / ผูเ้ อาประกันภัย ไม่เคยทราบว่าเป็ น หรื อเคยรักษาโรคเอดส์ หรื อมีเลือดบวกต่อไวรัสเอดส์รวมทั2งบุคคลในครอบครัว เช่น บิดา, มารดา, สามี, ภรรยา
เป็ นต้นด้วย และข้าพเจ้าทราบดีว่าหากข้าพเจ้า / ผูเ้ อาประกันภัย รวมทั2งบุคคลในครอบครัวดังกล่าว ป่ วยเป็ นโรคเอดส์ หรื อมีเลือดบวกต่อไวรัสโรคเอดส์
บริ ษทั จะไม่รับต่ออายุสญ
ั ญาประกันภัย หรื อ กลับคืนสู่ สถานะเดิมของสัญญาประกันภัยให้มีผลบังคับดังเดิม
ข้าพเจ้าขอให้คาํ รับรองว่า คําแถลงของข้าพเจ้าเกี(ยวกับสุ ขภาพเป็ นความจริ งทุกประการ ซึ( งหากข้าพเจ้าแถลงข้อความอันเป็ นเท็จ หรื อ ปกปิ ดความเป็ นจริ ง
ซึ( งควรบอกให้แจ้ง อันจะได้จูงใจให้บริ ษทั ฯ เรี ยกเก็บเบี2ยประกันภัยสู งขึ2นอีก หรื อให้บอกปั ดไม่ยอมทําสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาตรา 865
ให้ถือว่าการต่ออายุสญ
ั ญาประกันภัยจากสัญญาประกันภัยขาดผลบังคับตกเป็ นโมฆียะเช่นเดียวกัน และ/หรื อ การกลับคืนสู่ สถานะเดิมของสัญญาประกันภัย จากการที(แปลง
สัญญาประกันภัยเป็ นขยายเวลา / ขอรับเงินสําเร็ จ / สิ2 นสุ ดการขยายเวลา นี2เป็ นโมฆะไม่มีผลบังคับใช้ ข้าพเจ้าเข้าใจดีวา่ การต่ออายุสญ
ั ญาประกันภัยและ/หรื อ การกลับคืน
สู่ สถานะของสัญญาประกันภัยให้มีผลบังคับดังเดิมนี2 จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื(อบริ ษทั ฯ เห็นชอบ และ / หรื อ อนุมตั ิแล้วเท่านั2น

คํารับรองนีถือเป็ นส่ วนหนึ%งของสั ญญาประกันชีวิต
ลงนาม………...……...……………………….ผูเ้ อาประกันภัย / ผูป้ กครองผูช้ าํ ระเบี2ยประกันภัย ** ณ วันที(…………………………….…….…….
(
)
ลงนาม…………………..…..…………………พยาน ***
(
)

ลงนาม…………………..…..…………………พยาน ***
(
)

ในกรณีผู้เยาว์ และผู้ปกครองได้ซือสั ญญาเพิม% เติมผลประโยชน์ การยกเว้ นเบียประกันภัยของผู้ชําระเบียประกันภัยโปรดกรอกข้ อความต่ อไปนี
ข้าพเจ้า……………………………… …………ผูป้ กครองของผูเ้ อาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยข้างต้น ขอรับรองว่า ในระหว่างที(สญ
ั ญาประกันภัยข้างต้น
ขาดการชําระเบี2ยประกันภัยตลอดมาจนถึงปั จจุบนั ข้าพเจ้าไม่เคยเจ็บป่ วยหรื อสุ ขภาพทรุ ดโทรมแต่ประการใดและขณะนี2ขา้ พเจ้ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี
ลงนาม……………….………….……….……ผูป้ กครองผูช้ าํ ระเบี2ยประกันภัย

(

ณ วันที(…………………………….…….…….

)

* กรณี ผเู้ อาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ระบุชื(อผูเ้ อาประกันภัยและผูป้ กครองผูช้ าํ ระเบี2ยประกันภัยด้วย
** ให้ขีดข้อความที(ไม่ใช้ออก
*** กรณี ที(ผเู้ อาประกันภัยพิมพ์ลายนิ2วหัวแม่มือ จะต้องมีพยานลงนามรับรองให้ครบถ้วนทั2ง 2 ท่าน

การแจ้ งความประสงค์ ในการใช้ สิทธิขอยกเว้ นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่ าด้วยภาษีอากร
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ ใช้สิ ทธิ ขอยกเว้นภาษี เงิ นได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษี อากร และยินยอมให้ บริ ษทั เมื องไทยประกันชี วิต จํากัด (มหาชน)

นําส่ งและเปิ ดเผย ข้อมูลเกี(ยวกับเบี2ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที(กรมสรรพากรกําหนด
 ทุกสัญญาประกันภัยที(สามารถใช้สิทธิ ลดหย่อนภาษี ซึ( งได้ทาํ ไว้กบั บริ ษทั ฯ
 เฉพาะสัญญาประกันภัยเลขที( ...................................................................................................................................................................................
(ทั2งนี2 บริ ษทั ฯ จะถือว่าสัญญาประกันภัยที(ท่านไม่ได้ระบุน2 นั ท่านไม่มีความประสงค์จะใช้สิทธิ ขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร)
หากผูเ้ อาประกันภัยเป็ นชาวต่ างชาติ (Non-Thai Resident) ซึ( งเป็ นผูม้ ีหน้าที(ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร
โปรดระบุเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีที(ได้รับจากกรมสรรพากร เลขที( …………………………………………………...................................…
 ข้าพเจ้าไม่ มีความประสงค์ ใช้สิทธิ ขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรทุกสัญญาประกันภัย

(โปรดแนบสํ าเนาบัตรประชาชน พร้ อมลงนามรับรองสํ าเนาถูกต้ อง)

ลงนาม ...................................................................... ผูเ้ อาประกันภัย
(.......................................................................)
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