ใบคำขอเอำประกันภัย
อุบัติเหตุแบบกลุ่ม

สำหรับ

คุ้มครองพนักงาน

คุ้มครองเจ้าของธุรกิจ
คุ้มครองธุรกิจ
ดูแลคุณทุกเวลา ทั่วโลก

ช่วยคุณ ได้อย่างไร
•
•
•

ลดภำระค่ำใช้จ่ำย เพรำะค่ำรักษำพยำบำลเพิ่มขึ้นทุกปี
ลดภำระควำมเสี่ย งทำงกำรเงิน โดยซื้อควำมเสีย่ งและถ่ำยโอนควำมรับผิดชอบให้กับบริษัทประกันภัย
สร้ำงขวัญ และกำลังใจให้กับพนักงำนผ่ำนสวัส ดิกำรคุณภำพชีวิต

ทาไมควรให้
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ดูแลคุณ

สมัครง่ำย ไม่ต้อ งตรวจสุขภำพ
คุ้มครองอุบัติเหตุของพนักงำน รวมถึงอุบัติเหตุจำกรถจักรยำนยนต์และมีค่ำชดเชยรำยวัน
คุ้มครองเจ้ำของธุรกิจ มีชดเชยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำพนักงำน
คุ้มครองธุรกิจ มีชดเชยค่ำใช้จ่ำยในกำรทำควำมสะอำดสถำนประกอบกิจกำร จำกโรคติดต่อ
คุ้มครองทุกขั้นอำชีพแม้ขั้นอำชีพที่มีควำมเสี่ยง ขั้นอำชีพ
เคลมเยี่ย ม
หนึ่งเดีย วในประเทศไทย จ่ำยเคลมเร็วภำยใน วัน
ไม่ต้อ งส ำรองจ่ำย เครือ ข่ำยโรงพยำบำลกว่ำ
แห่ง
มีบัตร
บัตรสิทธิพิเศษ ทุกแผนประกันภัย
รำคำคุ้มค่ำ มีแผนประกันภัย แบบแพ็คแกจและยืดหยุ่นได้ตรงตำมควำมต้องกำร

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุ :
• เอกสำรนี้มิใช่สัญญำประกันภัย และไม่ถือเป็นสัญญำประกันภัย
• ควำมคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุค คลผู้เอ ำประกัน ภัยจะได้ร ั บขึ้นอยู่กั บข้อก ำหนด

เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ร ะบุไว้ภำยใต้กรมธรรม์ประกั นภัย

และแผนควำมคุ้มครองที่ได้เลือกซื้อไว้

(หำกมี)

สาหรับ

ไม่ซาซ้อนกับประกันอื่นอย่างไร

• คุม้ ครองมากกว่าออกแบบมาเพื่อธุรกิจ

•

โดยเฉพาะ

ประกันสังคม
คุ้มครองเฉพำะในเวลำงำนและสถำนที่ทำงำน
ดังนั้นประกันอุบัติเหตุกลุ่มเข้ำมำช่วยเติมเต็ม
ควำมคุ้มครองช่วงนอกเวลำงำน ตลอด ชม ทุกที่ ทั่วโลก
ลดค่าใช้จ่าย
ประกันอุบัติเหตุนับเป็นทำงเลือกทำงในกำรดูแ ลพนักงำนสำหรับเจ้ำของ
ธุรกิจที่มีรำคำต่ำกว่ำประกันสุขภำพที่ชว่ ยสร้ำงขวัญและกำลังใจให้กับพนักงำนโดยไม่มี
ค่ำเสียหำยส่วนแรก

สำหรับ
แผนประกันภัยอุบัติเหตุพนักงำนกลุ่มที่มีควำม
คุ้มครองครอบคลุมและออกแบบมำเพื่อธุรกิจ
โดยเฉพำะ

ความคุ้มครองดี
•
•
•
•
•
•

เคลมเยี่ยม

ออกแบบควำมคุม้ ครองมำเพื่อ
คุ้มครองอุบตั ิเหตุของพนักงำน รวมถึงอุบตั ิเหตุ
จำกรถจักรยำนยนต์แ ละมีคำ่ ชด เชยรำยวัน
คุ้มครองเจ ้ำ ของธุร กิจ มีชด เชยค่ำ ใช้จำ่ ยในกำร
จัด หำพนักงำน
คุ้มครองธุร กิจ มีชด เชยค่ำ ใช้จ ่ำยในกำรทำควำม
สะอำด สถำนประกอบกิจกำร (จำกโรคติดต่อ )
คุ้มครองทุกขั้นอำชีพ แม้ขั้นอำชีพ ทีม่ คี วำมเส ี่ยง
ขั้นอำชีพ
ทุน ประกันภัย สูง

สาหรับ

•
•

ราคาคุ้มค่า

หนึ่ง เด ียวในประเทศไทย
จ่ำ ยเคลมเร็วใน วัน
ไม่ต ้อ งส ำรองจ่ำยเมื่อเข้ำ รับกำรรักษำที่
เครือ ข่ำ ยโรงพยำบำลกว่ำ
แห่ง

•

แผนประกันรูป แบบแพ็กเกจทีร่ ำคำเร ิ่มต้น
เพีย งหลักร้อ ยบำทต่อคน
แผนประกัน แบบยืด หยุ่นที่สำมำรถ
ปรับ เปลี่ย นรำคำไดต้ ำมควำมเสี่ยงของ
ลูกค้ำ

ให้ความคุ้มครองมากกว่า ข้อพึงระวัง

ให้ความคุ้มครองมากกว่ า

ข้อพึงระวัง ไม่คุ้มครองกรณี

ชดเชยค่ำใช้จ่ำยในกำรทำควำมสะอำดสถำน
ประกอบกิจกำร

•

×

ชดเชยค่ำ ใช้จ่ำยในกำรทำควำมสะอำดสถำน
ประกอบกิจกำร (จำกโรคติดต่อ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่)

×

ชดเชยรำยได้เข้ำรัก ษำตัวใน รพ น้อยกว่ำ ชม.

×

ค่ำ จัด หำพนักงำนแบบไม่มใี บเสร็จ

จำกโรคติดต่อ เช่น โควิด

 ชดเชยรำยได้เข้ำรักษำตัว ใน รพ. มำกกว่ำ
 ค่ำ จัดหำพนักงำนแบบมีใบเสร็จ

ชม.

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ตารางความผลประโยชน์และเบียประกันภัย (รวมภาษี 0% และอากรแสตมป์ 0.4%)
ขันอาชีพ

และ

(อำชีพท ี่ไม ่เสียงอันตรำยในด
่
้ำนกำรงำน เช่น ผูบริหำร
้
เจ้ำของก ิจกำร พน ักงำนในสำน ักงำน )

จานวนเงิน ผลประโยชน์ บำท
รวมค่ารัก ษาพยาบาล

ความคุ้ม ครอง

ไม่รวมค่ารัก ษาพยาบาล

กำรเสียชีว ิต กำรสูญ เสียอวัยวะ สำยตำ
กำรรับฟัง เสียง กำรพูดออกเสียง หรือ
ทุพพลภำพถำวร (
ควำมรับผิดกำรถูกฆำตกรรมหรือถูกทำร้ำย
(
กำรขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์ (

กำรรักษำพยำบำลจำกอุบัติเ หตุ
บัตร
กำรชดเชยรำยได้ร ะหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัว ใน
โรงพยำบำล
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำพนักงำน

ประเภทธุรกิจ

อัตราเบียประกันภัยต่อคน/ปี

บำท

ประเภทธุร กิจ
ประเภทธุร กิจ
ประเภทธุร กิจ
ประเภทธุร กิจ
ประเภทธุร กิจ
ประเภทธุร กิจ 1 กิจกรรมด้ำนสุขภำพและงำนสัง คมสงเครำะห์ กิจกรรมกำรจ้ำงงำนในครัว เรือนส่ว นบุคคลกิจกรรมกำร ผลิตสิ นค้ำ และบริ กำรที่ท ำขึ้นเองเพื่อใช้ ในครัว เรือน ซึ่ง ไม่สำมำรถจำแนกกิจกรรมได้อย่ำงชัดเจน เช่น กลุ่มส่ง เสริมสุขภำพประจำหมู่บ้ำน ฯลฯ กำรดูแลผู้สูง อำยุ มูลนิธิ
ต่ำงๆ ที่ให้ควำมช่ว ยเหลือสัง คม กลุ่มผลิตสินค้ำหัตถกรรม เป็นต้น
ประเภทธุร กิจ 2 ที่พ ักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร กำรศึกษำ เช่น โรงแรม รีสอร์ท ร้ำนอำหำรและกำรบริกำรเครื่องดื่ม โรงเรียนหรือสถำนศึกษำ เป็นต้น
ประเภทธุร กิจ 3 กิจกรรมทำงกำรเงินและกำรประกันภัย กิจกรรมอสัง หำริมทรัพ ย์ กิจกรรมบริกำรด้ำนอื่นๆ เช่น ธนำคำร บริษัทประกันต่ำงๆ นำยหน้ำซื้อขำยที่ อยู่อำศัย ร้ำนตัดผม คลินิกเสริมควำมงำม เป็นต้น
ประเภทธุร กิจ 4 เกษตรกรรม กำรป่ำไม้ กำรประมง กำรผลิต กำรขำยส่ง และกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์และจักรยำนยนต์ ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์ และเทคนิค กิจกรรมกำรบริหำรและกำรบริกำรสนับสนุน กำรบริหำรรำชกำร กำรป้องกันประเทศ
กำรประกันสัง คมภำคบัง คับ ศิลปะ ควำมบันเทิง และนันทนำกำร กิจกรรมขององค์กำรระหว่ำงประเทศและภำคีสมำชิก เช่น เกษตรกร ร้ำนขำยสินค้ำ ต่ำงๆ (สินค้ำทุกประเภท) ร้ำนซ่อมซ่อมยำนยนต์และจักรยำนยนต์ บริษัทผลิตสื่อหรือป้ำยโฆษณำ บุคลำกรทำงกำรแพทย์ หมอ พยำบำล
วิศวกร ช่ำงต่ำงๆ บริษัทหรือองค์กรที่ทำงำนกับภำครัฐโดย ตรง โรงมหรสพ เป็นต้น
ประเภทธุร กิจ 5 กำรทำเหมืองแร่และเหมืองหิน ก๊ำซ ไอน้ำ และระบบปรับอำกำศ กำรจัดหำน้ำ กำรจัดกำร และกำรบำบัดน้ำเสีย ของเสีย และสิ่ง ปฏิกูล กำรก่อส ร้ำง กำรขนส่ง และสถำนที่ เช่น บริษัทขุดเจำะน้ำมันหรือแท่นขุดเจำะ น้ำมั น บริษัทขุดเจำะน้ำบำดำล บริษัทให้บริกำรด้ำนกำรประปำ
บริษัทรับจัดกำรขยะหรือซื้อขำยขยะ บริษัทรับเหมำก่อสร้ำง บริษัทขนส่ง สินค้ำต่ำงๆ เป็นต้น

เหนือ กว่า ความคุ้ม ครองเพิ่ม เติม

ไม่เลือก

เลือกเพิ่ม

เลือกเพิ่ม

ค่ำใช้จ่ำยในกำรทำควำมสะอำดสถำนประกอบกิจกำรอันเป็นผล
มำจำกกำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อที่ไ ด้ร ับกำรคุ้มครอง

เบียประกัน ภัย (บาท) ต่อกรมธรรม์

ประเภทธุรกิจ

ขันอาชีพ

และ

(อำชีพท ี่เสี่ยงอันตรำยในด ้ำนกำรงำน เช่น ว ิศวกรตรวจงำน พน ักงำนขับรถ ช่ำง พน ักงำนขำย พน ักงำนส่งของหร ือเก ็บเงิน )

จานวนเงิน ผลประโยชน์ บำท
ความคุ้ม ครอง

รวมค่ารัก ษาพยาบาล

ไม่รวมค่ารัก ษาพยาบาล

กำรเสียชีว ิต กำรสูญ เสียอวัยวะ สำยตำ
กำรรับฟัง เสียง กำรพูดออกเสียง หรือ
ทุพพลภำพถำวร (
ควำมรับผิดกำรถูกฆำตกรรมหรือถูกทำร้ำย
(
กำรขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์ (
กำรรักษำพยำบำลจำกอุบัติเ หตุ
บัตร

กำรชดเชยรำยได้ร ะหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัว ใน
โรงพยำบำล
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำพนักงำน

อัต ราเบียประกัน ภัยต่อคน/ปี บำท

ประเภทธุรกิจ
ประเภทธุร กิจ
ประเภทธุร กิจ
ประเภทธุร กิจ
ประเภทธุร กิจ
ประเภทธุร กิจ

ประเภทธุร กิจ 1 กิจ กรรมด้ำนสุขภำพและงำนสังคมสงเครำะห์ กิจ กรรมกำรจ้ำงงำนในครัวเรือนส่ว นบุคคลกิจ กรรมกำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่ทำขึ้นเองเพือใช้
่ นครั
ใ ว เรือน ซึ่ง ไม่สำมำรถจำแนกกิจกรรมได้อย่ำงชัดเจน เช่น กลุ่มส่ง เสริมสุขภำพประจำหมู่บ้ำน ฯลฯ กำรดูแลผู้สูงอำยุ มูลนิธิต่ำงๆ ที่ให้ควำมช่วยเหลือสังคม
กลุ่มผลิตสินค้ำหัตถกรรม เป็นต้น
ประเภทธุร กิจ 2 ที่พ ักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร กำรศึกษำ เช่น โรงแรม รีสอร์ท ร้ำนอำหำรและกำรบริกำรเครื่องดื่ม โรงเรียนหรือสถำนศึกษำ เป็นต้น
ประเภทธุร กิจ 3 กิจ กรรมทำงกำรเงินและกำรประกันภัย กิจ กรรมอสัง หำริมทรัพย์ กิจ กรรมบริกำรด้ำนอื่นๆ เช่น ธนำคำร บริษัทประกันต่ำงๆ นำยหน้ำซื้อขำยทีอยู
่ อำศั
่ ย ร้ำนตัดผม คลินิกเสริมควำมงำม เป็นต้น
ประเภทธุร กิจ 4 เกษตรกรรม กำรป่ำไม้ กำรประมง กำรผลิต กำรขำยส่ง และกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์และจักรยำนยนต์ ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร กิจ กรรมทำง วิชำชีพ วิทยำศำสตร์และเทคนิค กิจกรรมกำรบริหำรและกำรบริกำรสนับสนุน กำรบริหำรรำชกำร กำรป้องกันประเทศ กำรประกันสังคมภำคบัง คับ
ศิลปะ ควำมบันเทิง และนันทนำกำร กิจกรรมขององค์กำรระหว่ำงประเทศและภำคีสมำชิก เช่น เกษตรกร ร้ำนขำยสินค้ำต่ำงๆ (สินค้ำทุกประเภท) ร้ำนซ่อมซ่อมยำนยนต์และจักรยำนยนต์ บริษัทผลิตสื่อหรือป้ำยโฆษณำ บุคลำกรทำงกำรแพทย์หมอ พยำบำล วิศวกร ช่ำงต่ำงๆ บริษัทหรือองค์กรที่ทำงำนกับภำครัฐโดยตรง
โรงมหรสพ เป็นต้น
ประเภทธุร กิจ 5 กำรทำเหมืองแร่และเหมืองหิน ก๊ำซ ไอน้ำ และระบบปรับอำกำศ กำรจัดหำน้ำ กำรจัดกำร และกำรบำบัดน้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล กำรก่อสร้ำง กำรขนส่ง และสถำนที่ เช่น บริษัทขุดเจำะน้ำมันหรือแท่นขุดเจำะน้ำมัน บริษัทขุดเจำะน้ำบำดำล บริษัทให้บริกำรด้ำนกำรประปำ บริษัทรับจัดกำรขยะหรือซื้อขำย
ขยะ บริษัทรับเหมำก่อสร้ำง บริษัทขนส่งสินค้ำต่ำงๆ เป็นต้น

เหนือ กว่า ความคุ้ม ครองเพิ่ม เติม

ไม่เลือก

เลือกเพิ่ม

เลือกเพิ่ม

ค่ำใช้จ่ำยในกำรทำควำมสะอำดสถำนประกอบกิจกำรอันเป็นผลมำ
จำกกำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อทีได้
่ ร ับกำรคุ้มครอง

ประเภทธุรกิจ

เบียประกัน ภัย (บาท) ต่อกรมธรรม์

ไม่ร ับประกันภัยกลุ่มอาชีพ ดังต่อไปนี
นักกีฬำอำชีพ / บุคคลที่ท ำงำนเกี่ยวข้องกับกำรขุดเจำะเหมืองแร่ใต้ดิน อุโ มงค์ใ ต้ดิน / พนักงำนดับเพลิง / ชำวประมง กะลำสีเรือ /ผู้สอข่
ื่ ำว ช่ำงภำพประเภทข่ำวสงครำม / พนักงำนขุดเจำะน้ำมันหรือก๊ำซธรรมชำติ /บุคคลที่ทำงำนเกี่ยวข้องกับ
กำรรือถอนอำคำร
้
รื้อซำกอำคำร / ช่ำงเลือยไม้
่
คนตัดไม้ คนขับรถบรรทุกส่งไม้และคนขับรถยกของ (เครื่องกว้ำน) / ผู้ปฏิบัติง ำนเกี่ยวกับวัตถุระเบิด / พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย(ที่พกอำวุธปืน) / พนักงำนทำควำมสะอำดอำคำรประเภทช่ำง
เช็ดกระจกตำมตึกสูง (ควำมสูงที่เ กินกว่ำ เมตรขึ้นไป) / พนักงำนติดตั้ง ไฟฟ้ำแรงสูง / นักกำรเมือง /นักเรียนนักศึกษำทุกระดับกำรศึกษำ หรืออำชีพอืนนอกเหนื
่
อจำกอำชีพข้ำงต้นที่มีควำมเสียงในระดั
่
บเดียวกัน

เงื่อ นไขการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ ต่อ กรมธรรม์
บำท (เบี้ยประกันสุทธิ)
อำยุผู้สมัคร
ปี
มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์ ไ ม่มีอวัยวะส่ว นใดบกพร่องหรือพิกำร

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ใบคาขอเอาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัตเิ หตุแบบกลุ่ม สาหรับ

(กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรำยปี)

ข้อมูลผู้ขอเอาประกันภัย
ผู้ถือ กรมธรม์ประกันภัย : ชื่อ
โทรศัพท์

โทรสำร

ที่อ ยู่
 หนังสือ จดทะเบีย นบริษัทเลขที่
ลักษณะธุรกิจ
จำนวนพนักงำน

คน (เพศชำย

คนและเพศหญิง

คน)

ผู้ขอเอำประกันภัย
ผู้รับประโยชน์

ควำมสัมพันธ์กับผู้ขอเอำประกันภัย
ระยะเวลำขอเอำประกันภัย เริ่มต้นวันที่

เวลำ

สิ้นสุดวันที่

เวลำ

น.

ข้อ ตกลงคุ้มครองและจำนวนเงินขอเอำประกันภัยที่ต้องกำร

ข้อ ตกลงคุ้มครอง

จ านวนเงินเอา
ประกันภัย (บาท)

ความรับผิด
ส่วนแรก (บาท)

เบียประกันภัย
(บาท)

จ านวนเงินเอา
ประกันภัย(บาท)
ส าหรับข้อ 2

เบียประกันภัย
(บาท)

ข้อ 1. เสีย ชีว ิต สูญ เสีย อวัย วะ สำยตำ กำรรับฟัง กำรพูดออกเสีย ง
หรือ ทุพ พลภำพถำวร (อ บ )
ข้อ 2. กำรรักษำพยำบำลต่ออุบตั เิ หตุแ ต่ละครัง้
ข้อ 3. ค่ำ ใช้จ ่ำ ยในกำรจัดหำพนักงำน
ข้อ 4. ค่ำ ใช้จ ่ำ ยในกำรทำควำมสะอำดสถำนประกอบกิจกำรอันเป็นผลมำจำกกำร
แพร่กระจำยของโรคติดเชื้อ ที่ได ้รบั กำรคุ้มครอง

ข้อ 5. ชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำ รักษำตัวในโรงพยำบำล (ต่อวัน )

ต้อ งการให้มีความคุ้มครองภัยเพิม่ เติมดังนี
กำรขับ ขี่หรือ โดยสำรรถจักรยำนยนต์
กำรถูกฆำตกรรมหรือ ถูกทำร้ำ ยร่ำ งกำย

เบียประกันภัยรวมภาษี (0%) และอากรแสตมป์ (0.4%) รวมทังสิน

จ านวนเงินเอา
ประกันภัย (บาท)
ส าหรับข้อ 1

(ค่ารัก ษาพยาบาล)

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ตัว แทน

สาหรับเจ้าหน้าที่

นำยหน้ำ

ชื่อ

ใบอนุญำตเลขที่
โทรศัพท์

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำคำแถลงตำมรำยกำรข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำรและให้ถอื เป็นส่วนหนึง่ ของสัญญำประกันภัยระหว่ำงข้ำพเจ้ำ
กับบริษัท นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำขอมอบอ ำนำจให้แก่บริษัทประกันภัย ในกำรเปิดเผลข้อมูลกำรรับประกันภัย และรำยละเอีย ดทีเ่ กีย่ วข้องใน
สถำนะของผู้ขอเอำประกันภัย ให้แก่บริษทั หน่วยงำน หรือบุคคลอืน่ ใด ที่มีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจประกันภัย
ข้ำพเจ้ำผู้ขอเอำประกันภัยยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บใช้ และเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูล ของข้ำพเจ้ำต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชน์ในกำรกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
บริษัทมีส ิทธิตรวจสอบประวัติกำรรักษำพยำบำลและกำรตรวจวินจิ ฉัย ของผู้เอำประกันภัยเท่ำทีจ่ ำเป็นกับกำรประกันภัยนี้
กำรชันสูตรพลิกศพในกรณีทมี่ ีเหตุจำเป็นและไม่เป็นกำรขัดต่อกฎหมำย โดยค่ำใช้จำ่ ยของบริษทั

และมีสทิ ธิทำ

ในกรณีที่ผเู้ อำประกันภัย ไม่ยนิ ยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติกำรรักษำพยำบำลและกำรตรวจวินจิ ฉัย ของผู้เอำประกันภัยเพือ่ ประกอบกำร
พิจ ำรณำจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนนั้น บริษัทอำจปฏิเสธควำมคุ้มครองตำมกรมธรรม์ประกันภัยนี้แก่ผเู้ อำประกันภัยได้
ท่ำนสำมำรถอ่ำนนโยบำยคุ้มครองข้อ มูลส่วนบุคคลได้ที่ www.aig.co.th/privacy-policy

ลงลำยมือชื่อผู้ถ ือกรมธรรม์ประกันภัย

ลำยมือชื่อผู้ขอเอำประกันภัย

ลงลำยมือชื่อ ผู้แทนโดยชอบธรรม

วัน ที่…………เดือน……………. พ.ศ............…

คาเตือ นของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ง เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ตอบคำถำมข้ำงต้นตำมควำมจริงทุก
ข้อ มิฉะนั้นบริษัทอำจถือเป็นเหตุปฏิเสธควำมรับผิดตำมสัญญำประกันภัยได้ ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 865

