คาขอต่ ออายุสัญญาประกันภัย และ คาแถลงรับรองสุขภาพของผู้เอาประกันภัย

กรณีชาระเบีย้ ประกันภัยย้ อนหลัง
เขียนที่.................................................
วันที่.............เดือน............................................พ.ศ......................
ข้ าพเจ้ า....................................................................................................................ผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยของ
บริ ษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จากัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่......................................วันเริ่ มมีผลคุ้มครอง.................................
จานวนเงินเอาประกันภัย.................................................บาท ชาระเบี ้ยประกันภัยงวดราย..................เดือน ได้ ชาระเบี ้ยประกันภัยให้ บริ ษัท ฯ
ไว้ แล้ วรวม..................งวด และได้ ขาดชาระเบี ้ยประกันภัยตังแต่
้ ปีที่....................งวดที่...................เป็ นต้ นมา ซึ่งเป็ นเหตุให้ กรมธรรม์
ประกันภัยขาดผลบังคับตลอดมาจนถึงปั จจุบนั นี ้
บัดนี ้ ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ จะขอต่ออายุสญ
ั ญาประกันภัย ที่กล่าวข้ างต้ น เพื่อให้ กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไป
โดยจะขอต่ออายุสญ
ั ญาประกันภัยกรณีชาระเบี ้ยประกันภัยย้ อนหลัง ตังแต่
้ ปีที่.......................งวดที่..........................ให้ แก่บริ ษัท ฯ
จนครบถ้ วนถึงปั จจุบนั รวม...............งวด เป็ นเงิน............................................บาท (.........................................................................................)
ข้ าพเจ้ าขอให้ คาแถลงต่ อบริ ษัท ว่ า ในระหว่ างระยะเวลาที่ข้าพเจ้ าได้ ขาดชาระเบีย้ ประกันภัยตลอดมาจนบัดนี น้ ั น้
ข้ าพเจ้ ามีสุขภาพสมบูรณ์ ดังที่ได้ แจ้ งให้ บริ ษัท ฯ ทราบในคาแถลงสุขภาพของผู้เอาประกันภัยแล้ วทุกประการ ข้ าพเจ้ ามิได้
เจ็บป่ วยหรือสุขภาพทรุ ดโทรมแต่ ประการใด
ข้ าพเจ้ ารับทราบและยินยอมตกลงไว้ ณ ที่นีว้ ่ า หากคาแถลงสุขภาพของข้ าพเจ้ าดังกล่ าวข้ างต้ นนีเ้ ป็ นความเท็จ ไม่ ว่า
จะโดยข้ าพเจ้ าปิ ดบังอาพรางความจริ งไว้ หรื อด้ วยเหตุใดก็ตาม จะเป็ นผลให้ สัญญาประกันภัยของข้ าพเจ้ าตามกรมธรรม์
ประกันภัยที่อ้างถึงข้ างต้ นตกเป็ นโมฆียะ บริษัท ฯ มีสิทธิบอกล้ างสัญญาประกันภัยนัน้ ได้ ทันที
ข้ าพเจ้ ารับทราบและยินยอมตกลงไว้ ณ ที่นี ้ว่า หากข้ าพเจ้ าถึงแก่กรรมลงภายในกาหนดเวลา
( ) 6 เดือน กรณีไม่ตรวจสุขภาพอายุตงแต่
ั ้ 15 ปี ถึง อายุ 51 ปี
( ) 1 ปี กรณีไม่ตรวจสุขภาพอายุต่ากว่า 15 ปี และ อายุเกิน 51 ปี
( ) 0 ปี /เดือน กรณีตรวจสุขภาพ
นับแต่วนั ต่ออายุสญ
ั ญาประกันภัย บริ ษัท ฯ จะไม่จ่ายเงินตามจานวนเงินเอาประกันภัย แต่จะคืนเฉพาะเบี ้ยประกันภัยที่ข้าพเจ้ าได้ ชาระ
ตังแต่
้ งวดเดือนที่ตอ่ อายุสญ
ั ญาประกันภัยครัง้ หลังสุด ให้ แก่ผ้ รู ับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยเท่านัน้ เว้ นแต่ จะถึงแก่กรรมโดยประสบ
อุบตั ิเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษัท ฯ จึงจะรับผิดชอบมรณกรรมโดยอุบตั ิเหตุนบั แต่วนั ต่ออายุสญ
ั ญาประกันภัยนัน้
พร้ อมนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ ชาระเบี ้ยประกันภัยในการต่ออายุสญ
ั ญาประกันภัย รวม…..........งวด พร้ อมทังดอกเบี
้
้ยของเบี ้ยประกันภัย
(หากมี) เป็ นเงินรวมทังสิ
้ ้น.............................................บาท (……………………………………………….…………..………………………………………..……..)
พร้ อมทังได้
้ สง่ มอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อ้างถึงข้ างต้ น เพื่อให้ บริ ษัท ฯ ได้ พิจารณาและบันทึกสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยต่อไป
ข้ าพเจ้ าได้ อา่ นและเข้ าใจข้ อความในเอกสารฉบับนี ้ตลอดแล้ วเห็นว่าถูกต้ องตรงตามเจตนา จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญ
ต่อหน้ าพยานข้ างท้ ายนี ้ และยินยอมให้ ถือเอกสารฉบับนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญาประกันภัยฉบับที่อ้างถึงข้ างต้ นด้ วย
ลงชื่อ.............................................................ผู้เอาประกันภัย
(.............................................................)

ลงชื่อ..................................................................พยาน
(.............................................................)
ลงชื่อ.............................................................พยาน
(.............................................................)
กรณีผ้ เู อาประกันภัยยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
ให้ ผ้ ปู กครองลงชื่อเป็ นพยานด้ วย

สาหรับเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท
พิจารณาแล้ วอนุมตั ิให้ ตอ่ อายุสญ
ั ญาประกันภัยได้
ลงชื่อ...............................................................ผู้อนุมตั ิ
(...............................................................)
วันที่...........เดือน..................................พ.ศ.................
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