คาขอต่ ออายุสัญญาประกันภัย และ คาแถลงรับรองสุขภาพของผู้เอาประกันภัย

กรณีไม่ ต้องชาระเบีย้ 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 ้ยประกันภัยตัง้ แต่ปีที่...................งวดที่...................เป็ นต้ นมา ซึ่งเป็ นเหตุให้ กรมธรรม์
ประกันภัยขาดผลบังคับตลอดมาจนถึงปั จจุบนั นี ้
บัดนี ้ ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ จะขอต่ออายุสญ
ั ญาประกันภัยฉบับที่กล่าวข้ างต้ น เพื่อให้ กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไป
โดยจะขอต่ออายุสญ
ั ญาประกันภัยกรณีไม่ต้องชาระเบี ้ยประกันภัยย้ อนหลัง และยินยอมตกลงให้ บริ ษัท ฯ เลื่อนวันเริ่ มมีผลคุ้มครอง และ
วันครบกาหนดสัญญาประกันภัยตามที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัยออกไป โดยเปลีย่ นวันเริ่ มมีผลคุ้มครองเป็ น..............................................
เปลี่ยนวันครบกาหนดสัญญาประกันภัยเป็ น..............................................................และ/หรื อ เปลี่ยนจานวนเงินเอาประกันภัย และ/หรื อ
เปลีย่ นระยะเวลาเอาประกันภัยให้ ถกู ต้ องตามอัตราที่บริ ษัทจะรับประกันภัยได้
ข้ าพเจ้ าขอให้ คาแถลงต่ อบริ ษัท ฯ ว่ า ในระหว่ างระยะเวลาที่ข้าพเจ้ าได้ ขาดชาระเบีย้ ประกันภัยตลอดมาจนบัดนีน้ ัน้
ข้ าพเจ้ ายังคงมีสุขภาพสมบูรณ์ ดังที่ได้ แจ้ งให้ บริ ษัท ฯ ทราบในคาแถลงสุขภาพของผู้เอาประกันภัยแล้ ว ข้ าพเจ้ ามิได้ เจ็บป่ วย
หรือสุขภาพทรุ ดโทรมแต่ ประการใด หากคาแถลงสุขภาพของข้ าพเจ้ าดังกล่ าวเป็ นเท็จ ไม่ ว่าจะโดยข้ าพเจ้ าปิ ดบังอาพรางความ
จริ งไว้ หรื อจะด้ วยเหตุใดก็ตาม จะเป็ นผลให้ สัญญาประกันภัยของข้ าพเจ้ าตามกรมธรรม์ ประกันภัยที่อ้างถึงข้ างต้ นตกเป็ น
โมฆียะ 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 กรณีไม่ตรวจสุขภาพอายุตา่ กว่า 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 สุดท้ าย ให้ แก่ผ้ รู ับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยเท่านัน้ เว้ นแต่ จะถึงแก่กรรมโดยประสบ
อุบตั ิเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย บริ ษัท ฯ จึงจะรั บผิดชอบมรณกรรมโดยอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นนับแต่วนั ต่ออายุสญ
ั ญาประกันภัย
นอกจากนี ้ข้ าพเจ้ ายอมรับว่าวันต่ออายุสญ
ั ญาประกันภัยฉบับนี ้ จะเริ่ มนับว่าต่ออายุสญ
ั ญาประกันภัยตังแต่
้ วนั ที่บริ ษัทอนุมตั ิให้ ต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัยได้
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 ของสัญญาประกันภัยฉบับที่กล่าวถึงข้ างต้ นด้ วย
ลงชื่อ.............................................................ผู้เอาประกันภัย
(.............................................................)

CODE 21007

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

(Update 31/5/2560)

ส.27

สาหรั บเจ้ าหน้ าที่สานักงานใหญ่
(1) เปลีย่ นระยะเวลาประกันภัยเป็ น..................ปี
(2) เปลีย่ นวันเริ่ มมีผลคุ้มครองเป็ นวันที่...........เดือน......................................พ.ศ.....................
(3) เปลีย่ นวันเริ่ มมีผลคุ้มครองผู้เอาประกันภัยอายุ..............ปี
(4) สัญญาประกันภัยครบกาหนด...............ปี ในวันที่...........เดือน......................................พ.ศ.....................
(5) ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเมือ่ วันที่...........เดือน......................................พ.ศ.....................
(6) ชาระเบี ้ยประกันภัย ต่อ งวดเดือน.....................................พ.ศ...........................
(7) เปลีย่ นการชาระเบี ้ยประกันภัยเป็ นงวดละ................................................บาท
(8) เปลีย่ นจานวนเงินเอาประกันภัยเป็ น................................................บาท
(9) อื่น ๆ (หากมี)..........................................................................................................................................................................................

พิจารณาแล้ วอนุมตั ิให้ ตอ่ อายุสญ
ั ญาประกันภัยได้

ลงชื่อ...............................................................ผู้อนุมตั ิ
(...............................................................)
วันที่...........เดือน..................................พ.ศ.................

