
ใบค ำขอเอำประกันภัย
อุบัติเหตุแบบกลุ่ม ส ำหรับ 

ช่วยคุณไดอ้ย่างไร
• ลดภำระค่ำใช้จ่ำย เพรำะค่ำรักษำพยำบำลเพิ่มข้ึนทุกปี
• ลดภำระควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน โดยซื้อควำมเสีย่งและถ่ำยโอนควำมรบัผิดชอบให้กับบริษัทประกันภัย
• สร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับพนักงำนผ่ำนสวัสดกิำรคุณภำพชีวิต

ท าไมควรให้ ดูแลคุณ
• สมัครง่ำย ไม่ต้องตรวจสุขภำพ
• คุ้มครองอุบัติเหตุของพนักงำน รวมถึงอุบัติเหตุจำกรถจักรยำนยนต์และมีค่ำชดเชยรำยวนั
• คุ้มครองเจ้ำของธุรกิจ มีชดเชยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำพนักงำน 
• คุ้มครองธุรกิจ มีชดเชยค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำควำมสะอำดสถำนประกอบกิจกำร จำกโรคติดต่อ
• คุ้มครองทุกข้ันอำชีพแม้ข้ันอำชีพที่มีควำมเสี่ยง ข้ันอำชีพ
• เคลมเยี่ยม หนึ่งเดียวในประเทศไทย จ่ำยเคลมเร็วภำยใน วัน
• ไม่ต้องส ำรองจ่ำย เครือข่ำยโรงพยำบำลกว่ำ แห่ง
• มีบัตร บัตรสิทธิพิเศษ ทุกแผนประกันภัย
• รำคำคุ้มค่ำ มีแผนประกันภัยแบบแพ็คแกจและยืดหยุ่นได้ตรงตำมควำมต้องกำร

คุ้มครองพนกังาน

คุ้มครองเจ้าของธุรกิจ

คุ้มครองธุรกจิ

ดูแลคุณทุกเวลา ทั่วโลก

หมำยเหตุ :

• เอกสำรน้ีมิใช่สัญญำประกันภัย และไม่ถือเป็นสัญญำประกันภัย
• ควำมคุ้มครองและผลประโยชน์ท่ีบุคคลผู้เอ ำประกัน ภัยจะได้รั บขึ้นอยู่กั บข้อก ำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นท่ีระบุไว้ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัย และแผนควำมคุ้มครองท่ีได้เลือกซื้อไว้ (หำกมี)

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)



ส าหรับ ไม่ซ  าซ้อนกับประกันอ่ืนอย่างไร

• คุม้ครองมากกว่าออกแบบมาเพื่อธุรกิจ โดยเฉพาะ ประกันสังคม
คุ้มครองเฉพำะในเวลำงำนและสถำนท่ีท ำงำน ดังน้ันประกันอุบัติเหตุกลุ่มเข้ำมำช่วยเติมเต็ม
ควำมคุ้มครองช่วงนอกเวลำงำน ตลอด ชม ทุกท่ี ท่ัวโลก

• ลดคา่ใช้จ่าย ประกันอุบัติเหตุนับเป็นทำงเลือกทำงในกำรดูแลพนักงำนส ำหรับเจ้ำของ
ธุรกิจท่ีมีรำคำต่ ำกว่ำประกันสุขภำพท่ีชว่ยสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับพนักงำนโดยไม่มี
ค่ำเสียหำยส่วนแรก

ให้ความคุ้มครองมากกว่า ข้อพึงระวัง ไม่คุ้มครองกรณี

ชดเชยค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำควำมสะอำดสถำน
ประกอบกจิกำร จำกโรคตดิตอ่ เช่น โคว ิด

× ชดเชยค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำควำมสะอำดสถำน 

ประกอบกจิกำร (จำกโรคตดิตอ่ เช่น โรคไข้หว ัดใหญ่)

 ชดเชยรำยไดเ้ข้ำรกัษำตวัใน รพ.มำกกวำ่ ชม. × ชดเชยรำยไดเ้ข้ำรกัษำตัวใน รพ น้อยกวำ่ ชม.

 ค่ำจัดหำพนักงำนแบบมใีบเสรจ็ × ค่ำจัดหำพนกังำนแบบไมม่ใีบเสรจ็

ส าหรับ ให้ความคุ้มครองมากกว่า ข้อพึงระวัง

ส ำหรับ แผนประกันภัยอุบัติเหตุพนักงำนกลุ่มที่มีควำม
คุ้มครองครอบคลุมและออกแบบมำเพ่ือธุรกิจ โดยเฉพำะ

ความคุ้มครองดี
• ออกแบบควำมค ุม้ครองมำเพื่อ
• ค ุ้มครองอบุตั ิเหต ุของพนักงำน รวมถึงอบุตั ิเหต ุ

จำกรถจ ักรยำนยนตแ์ละมีคำ่ชด เชยรำยวนั
• ค ุ้มครองเจ ้ำของธุรกจิมีชด เชยคำ่ใช้จำ่ยในกำร

จ ัดหำพนักงำน
• ค ุ้มครองธรุกิจ มีชด เชยคำ่ใช้จ ่ำยในกำรท ำควำม

สะอำดสถำนประกอบกิจกำร (จำกโรคตดิตอ่)
• ค ุ้มครองทกุข้ันอำชีพแม้ข้ันอำชีพทีม่คีวำมเสี่ยง

ข้ันอำชีพ
• ทุนประกันภัยสูง

เคลมเย่ียม
• หนึ่ง เด ียว ในประเทศไทย

จ ่ำยเคลมเรว็ใน ว ัน

• ไม่ต ้องส ำรองจ ่ำยเมื่อเข้ำร ับกำรร ักษำที่
เคร ือข่ำยโรงพยำบำลกวำ่ แห่ง

ราคาคุ้มค่า
• แผนประกันรปูแบบแพ็กเกจทีร่ำคำเร ิ่มต ้น

เพียงหลักร ้อยบำทตอ่คน

• แผนประกันแบบยดืหยุ่นที่สำมำรถ
ปรบั เปลี่ยนรำคำไดต้ำมควำมเสี่ยงของ

ลูกค ้ำ



ตารางความผลประโยชน์และเบี ยประกันภัย (รวมภาษี 0% และอากรแสตมป์ 0.4%)

ขั นอาชีพ และ (อำชีพท ี่ไมเ่ส ีย่งอนัตรำยในดำ้นกำรงำน เช่น ผูบ้รหิำร เจำ้ของกจิกำร พนกังำนในส ำนกังำน)

ขั นอาชีพ และ (อำชีพท ี่เส ี่ยงอนัตรำยในดำ้นกำรงำน เช่น วศิวกรตรวจงำน พนกังำนขับรถ ช่ำง พนกังำนขำย พนกังำนสง่ของหรอืเกบ็เงนิ )

เง ื่อนไขการรบัประกันภัย
เบ้ียประกันภัยขั้นต่ ำ ต่อ กรมธรรม์ บำท (เบ้ียประกันสทุธิ)
อำยุผู้สมัคร ปี
มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดบกพรอ่งหรอืพกิำร

ความคุ้มครอง

จ านวนเงินผลประโยชน ์ บำท

รวมค่ารักษาพยาบาล ไม่รวมค่ารักษาพยาบาล

กำรเสียชีว ิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ 
กำรรับฟังเสียง กำรพูดออกเสียง หรือ
ทุพพลภำพถำวร (

ควำมรับผิดกำรถูกฆำตกรรมหรือถูกท ำร้ำย 
(

กำรขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์ (

กำรรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุ 
บัตร 

กำรชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัวใน
โรงพยำบำล

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำพนักงำน

ประเภทธุรกิจ อัตราเบี ยประกันภัยต่อคน/ปี บำท

ประเภทธุรกิจ 

ประเภทธุรกิจ 

ประเภทธุรกิจ 

ประเภทธุรกิจ 

ประเภทธุรกิจ 

ความคุ้มครอง

จ านวนเงินผลประโยชน ์ บำท

รวมค่ารักษาพยาบาล ไม่รวมค่ารักษาพยาบาล

กำรเสียชีว ิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ 
กำรรับฟังเสียง กำรพูดออกเสียง หรือ
ทุพพลภำพถำวร (

ควำมรับผิดกำรถูกฆำตกรรมหรือถูกท ำร้ำย 
(

กำรขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์ (

กำรรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุ 

บัตร 

กำรชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัวใน
โรงพยำบำล

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำพนักงำน

ประเภทธุรกิจ อัตราเบี ยประกันภยัตอ่คน/ปี บำท

ประเภทธุรกิจ 

ประเภทธุรกิจ 

ประเภทธุรกิจ 

ประเภทธุรกิจ 

ประเภทธุรกิจ 

ประเภทธุรกิจ 1 กิจกรรมด้ำนสุขภำพและงำนสังคมสงเครำะห์ กิจกรรมกำรจ้ำงงำนในครัวเรือนส่วนบุคคลกิจกรรมกำร ผลิตสิ นค้ำและบริ กำรท่ีท ำขึ้นเองเพื่อใช้ ในครัวเรือน ซึ่งไม่สำมำรถจ ำแนกกิจกรรมได้อย่ำงชัดเจน เช่น กลุ่มส่งเสริมสุขภำพประจ ำหมู่บ้ำน ฯลฯ กำรดูแลผู้สูงอำยุ มูลนิธิ

ต่ำง  ๆ ท่ีให้ควำมช่วยเหลือสังคม กลุ่มผลิตสินค้ำหัตถกรรม เป็นต้น
ประเภทธุรกิจ 2 ท่ีพ ักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร กำรศึกษำ เช่น โรงแรม รีสอร์ท ร้ำนอำหำรและกำรบริกำรเครื่องด่ืม โรงเรียนหรือสถำนศึกษำ เป็นต้น

ประเภทธุรกิจ 3 กิจกรรมทำงกำรเงินและกำรประกันภัย กิจกรรมอสังหำริมทรัพย์ กิจกรรมบริกำรด้ำนอื่น  ๆ เช่น ธนำคำร บริษัทประกันต่ำง  ๆ นำยหน้ำซื้อขำยท่ีอยู่อำศัย ร้ำนตัดผม คลินิกเสริมควำมงำม เป็นต้น
ประเภทธุรกิจ 4 เกษตรกรรม กำรป่ำไม้ กำรประมง กำรผลิต กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์และจักรยำนยนต์ ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร กิจกรรมทำงวิชำชีพ วิทยำศำสตร์ และเทคนิค กิจกรรมกำรบริหำรและกำรบริกำรสนับสนุน กำรบริหำรรำชกำร กำรป้องกันประเทศ 

กำรประกันสังคมภำคบังคับ ศิลปะ ควำมบันเทิง และนันทนำกำร กิจกรรมขององค์กำรระหว่ำงประเทศและภำคีสมำชิก เช่น เกษตรกร ร้ำนขำยสินค้ำต่ำง  ๆ (สินค้ำทุกประเภท) ร้ำนซ่อมซ่อมยำนยนต์และจักรยำนยนต์ บริษัทผลิตสื่อหรือป้ำยโฆษณำ บุคลำกรทำงกำรแพทย์ หมอ พยำบำล 
วิศวกร ช่ำงต่ำง  ๆบริษัทหรือองค์กรท่ีท ำงำนกับภำครัฐโดย ตรง โรงมหรสพ เป็นต้น

ประเภทธุรกิจ 5 กำรท ำเหมืองแร่และเหมืองหิน ก๊ำซ ไอน้ ำ และระบบปรับอำกำศ กำรจัดหำน้ ำ กำรจัดกำร และกำรบ ำบัดน้ ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล กำรก่อส ร้ำง กำรขนส่งและสถำนท่ี เช่น บริษัทขุดเจำะน้ ำมันหรือแท่นขุดเจำะ น้ ำมั น บริษัทขุดเจำะน้ ำบำดำล บริษัทให้บริกำรด้ำนกำรประปำ 
บริษัทรับจัดกำรขยะหรือซื้อขำยขยะ บริษัทรับเหมำก่อสร้ำง บริษัทขนส่งสินค้ำต่ำง  ๆ เป็นต้น

ไม่ร ับประกันภัยกลุ่มอาชีพ ดังต่อไปนี 
นักกีฬำอำชพี / บุคคลท่ีท ำงำนเก่ียวข้องกับกำรขุดเจำะเหมืองแรใ่ต้ดิน อุโมงค์ใต้ดิน / พนักงำนดับเพลงิ / ชำวประมง กะลำสีเรือ /ผู้สือ่ข่ำว ช่ำงภำพประเภทข่ำวสงครำม / พนักงำนขุดเจำะน้ ำมันหรือก๊ำซธรรมชำติ /บุคคลท่ีท ำงำนเก่ียวขอ้งกับ
กำรรือ้ถอนอำคำร รื้อซำกอำคำร / ช่ำงเลือ่ยไม้ คนตัดไม้ คนขับรถบรรทุกสง่ไม้และคนขับรถยกของ (เครื่องกว้ำน) / ผู้ปฏิบัติงำนเก่ียวกับวัตถุระเบิด / พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย(ท่ีพกอำวธุปืน) / พนักงำนท ำควำมสะอำดอำคำรประเภทช่ำง
เช็ดกระจกตำมตึกสูง (ควำมสูงท่ีเกินกวำ่ เมตรขึ้นไป) / พนักงำนติดต้ังไฟฟำ้แรงสูง / นักกำรเมือง /นักเรยีนนักศึกษำทุกระดับกำรศึกษำ หรอือำชพีอืน่นอกเหนือจำกอำชพีข้ำงต้นท่ีมีควำมเสีย่งในระดับเดียวกัน

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

ความคุ้มครองเพ่ิมเติม ไม ่เลือก เลือกเพ่ิม เลือกเพ่ิม
ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำควำมสะอำดสถำนประกอบกิจกำรอันเป็นผล
มำจำกกำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อท่ีได้รบักำรคุ้มครอง

ประเภทธุรกิจ เบี ยประกันภัย (บาท) ต่อกรมธรรม์

เหนือกว ่าเหนือกว ่า

ความคุ้มครองเพ่ิมเติม ไม่เลือก เลือกเพ่ิม เลือกเพ่ิม
ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำควำมสะอำดสถำนประกอบกิจกำรอันเป็นผลมำ
จำกกำรแพร่กระจำยของโรคติดเชื้อท่ีได้รับกำรคุ้มครอง

ประเภทธ ุรกิจ เบี ยประกันภัย (บาท) ต่อกรมธรรม์

เหนือกว ่าเหนือกว ่า

ประเภทธุรกิจ 1 กิจกรรมด้ำนสุขภำพและงำนสังคมสงเครำะห์ กิจกรรมกำรจำ้งงำนในครวัเรือนส่วนบุคคลกิจกรรมกำรผลติสินค้ำและบริกำรท่ีท ำขึ้นเองเพ ือ่ใช้ในครัวเรอืน ซึ่งไม่สำมำรถจ ำแนกกิจกรรมได้อย่ำงชดัเจน เช่น กลุ่มส่งเสรมิสุขภำพประจ ำหมู่บ้ำน ฯลฯ กำรดูแลผู้สูงอำยุ มูลนิธิต่ำง  ๆท่ีให้ควำมช่วยเหลือสังคม 
กลุ่มผลิตสินค้ำหัตถกรรม เป็นต้น
ประเภทธุรกิจ 2 ท่ีพ ักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร กำรศึกษำ เช่น โรงแรม รีสอรท์ ร้ำนอำหำรและกำรบริกำรเครื่องด่ืม โรงเรยีนหรือสถำนศึกษำ เป็นต้น
ประเภทธุรกิจ 3 กิจกรรมทำงกำรเงินและกำรประกันภัย กิจกรรมอสังหำรมิทรัพย์ กิจกรรมบรกิำรด้ำนอื่น  ๆเช่น ธนำคำร บริษัทประกันต่ำง  ๆนำยหน้ำซื้อขำยท่ีอยูอ่ำศัย ร้ำนตัดผม คลินิกเสริมควำมงำม เป็นต้น
ประเภทธุรกิจ 4 เกษตรกรรม กำรป่ำไม้ กำรประมง กำรผลิต กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์และจักรยำนยนต์ ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร กิจกรรมทำงวชิำชีพ วิทยำศำสตร ์และเทคนิค กิจกรรมกำรบริหำรและกำรบรกิำรสนับสนุน กำรบริหำรรำชกำร กำรป้องกันประเทศ กำรประกันสังคมภำคบังคับ 
ศิลปะ ควำมบันเทิง และนันทนำกำร กิจกรรมขององค์กำรระหวำ่งประเทศและภำคีสมำชิก เช่น เกษตรกร ร้ำนขำยสนิค้ำต่ำง  ๆ(สินค้ำทุกประเภท) ร้ำนซ่อมซอ่มยำนยนต์และจกัรยำนยนต์ บรษัิทผลิตสื่อหรอืป้ำยโฆษณำ บุคลำกรทำงกำรแพทย ์หมอ พยำบำล วิศวกร ช่ำงต่ำงๆ  บริษัทหรือองค์กรท่ีท ำงำนกับภำครัฐโดยตรง 
โรงมหรสพ เป็นต้น
ประเภทธุรกิจ 5 กำรท ำเหมืองแร่และเหมืองหิน ก๊ำซ ไอน้ ำ และระบบปรับอำกำศ กำรจัดหำน้ ำ กำรจัดกำร และกำรบ ำบัดน้ ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล กำรก่อสรำ้ง กำรขนส่งและสถำนท่ี เช่น บริษัทขุดเจำะน้ ำมันหรือแท่นขุดเจำะน้ ำมัน บริษัทขุดเจำะน้ ำบำดำล บริษัทให้บรกิำรด้ำนกำรประปำ บริษัทรบัจัดกำรขยะหรอืซื้อขำย
ขยะ บริษัทรับเหมำก่อสร้ำง บริษัทขนส่งสินค้ำต่ำง  ๆเป็นต้น



ใบค าขอเอาประกนัภยั
กรมธรรม์ประกนัภยัอุบัตเิหตุแบบกลุ่ม ส าหรับ (กรณีช ำระเบ้ียประกันภัยรำยปี)

ข้อมูลผู้ขอเอาประกันภัย

ผู้ถือกรมธรม์ประกันภัย : ช่ือ                                                               

โทรศัพท์ โทรสำร

ที่อยู่

 หนังสือจดทะเบียนบริษัทเลขที่

ลักษณะธุรกิจ

จ ำนวนพนักงำน คน (เพศชำย                           คนและเพศหญิง                          คน)

ผู้ขอเอำประกันภัย

ผู้รับประโยชน์

ควำมสัมพันธ์กับผู้ขอเอำประกันภัย

ระยะเวลำขอเอำประกันภัย เริ่มต้นวันที่                                                          เวลำ 

สิ้นสุดวันที่ เวลำ น.

ข้อตกลงคุ้มครองและจ ำนวนเงินขอเอำประกันภัยที่ต้องกำร 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
จ านวนเง ินเอา
ประกันภัย (บาท)

ความรับผิด
ส่วนแรก (บาท)

เบี ยประกันภัย
(บาท)

ข้อ 1.  เส ียชีว ิต  สูญเสียอวยัวะ สำยตำ กำรรบัฟัง กำรพดูออกเสียง
หร ือทุพพลภำพถำวร (อ บ )

ข้อ 2.  กำรร ักษำพยำบำลตอ่อุบตัเิหตแุตล่ะคร ัง้

ข้อ 3.  ค ่ำใช้จ ่ำยในกำรจดัหำพนักงำน

ข้อ 4.  ค ่ำใช้จ ่ำยในกำรท ำควำมสะอำดสถำนประกอบกิจกำรอนัเป ็นผลมำจำกกำร
แพร ่กระจำยของโรคตดิเช้ือที่ได ้รบักำรค ุ้มครอง

ข้อ 5.  ชด เชยรำยได ้ระหว ่ำงกำรเข้ำรกัษำตวัในโรงพยำบำล (ต ่อวนั)

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

ต้องการให้มีความคุ้มครองภัยเพิม่เติมดังนี  
จ านวนเง ินเอา
ประกันภัย (บาท) 

ส าหรับข้อ 1

จ  านวนเง ินเอา
ประกันภัย(บาท) 

ส าหรับข้อ 2 
(ค่ารักษาพยาบาล)

เบี ยประกันภัย 
(บาท)

กำรขับ ข่ีหร ือโดยสำรรถจ ักรยำนยนต ์

กำรถูกฆำตกรรมหร ือถูกท ำร ้ำยร ่ำงกำย 

เบี ยประกันภัยรวมภาษี (0%) และอากรแสตมป์ (0.4%) รวมทั งสิ น



ส าหรับเจ้าหน้าท่ี ช่ือ

ใบอนุญำตเลขที่ 

โทรศัพท์

นำยหน้ำตัวแทน

ข้ำพเจ ้ำขอร ับรองว่ำค ำแถลงตำมรำยกำรข้ำงต้นเปน็ควำมจรงิทุกประกำรและให้ถอืเป็นสว่นหนึง่ของสญัญำประกนัภยัระหวำ่งข้ำพเจำ้
กับบรษิัท นอกจำกนี้ ข้ำพเจ ้ำขอมอบอ ำนำจให้แก่บรษิัทประกนัภยัในกำรเปิดเผลข้อมูลกำรรบัประกนัภยั และรำยละเอยีดทีเ่กีย่วข้องใน
สถำนะของผู้ขอเอำประกนัภยัให้แกบ่รษิทั หน่วยงำน หรอืบุคคลอืน่ใด ที่มีหนำ้ทีร่บัผิดชอบเกี่ยวกบักำรด ำเนนิธรุกจิประกันภัย

ข้ำพเจ ้ำผู้ขอเอำประกันภัยยนิยอมให้บรษิัทฯ จ ัดเก็บใช้ และเปิดเผยข้อเทจ็จรงิเกี่ยวกับข้อมูลของข้ำพเจ ้ำต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกับและส่งเสรมิกำรประกอบธรุกิจประกนัภยั เพื่อประโยชนใ์นกำรก ำกบัดูแลธรุกจิประกันภัย

บร ิษัทมสีิทธิตรวจสอบประวตัิกำรรกัษำพยำบำลและกำรตรวจวนิจิฉยัของผู้เอำประกันภัยเท่ำทีจ่  ำเป็นกับกำรประกนัภยันี้ และมสีทิธิท ำ
กำรชันสูตรพลิกศพในกรณทีีม่ีเหตุจ  ำเป็นและไม่เป็นกำรขัดตอ่กฎหมำย โดยค่ำใช้จำ่ยของบรษิทั

ในกรณทีี่ผูเ้อำประกันภยัไมย่นิยอมให้บรษิัทตรวจสอบประวตัิกำรรกัษำพยำบำลและกำรตรวจวนิจิฉยัของผู้เอำประกันภัยเพือ่ประกอบกำร
พิจำรณำจำ่ยค่ำสนิไหมทดแทนนั้นบรษิัทอำจปฏิเสธควำมคุ้มครองตำมกรมธรรมป์ระกนัภยันี้แก่ผูเ้อำประกันภัยได้

ท่ำนสำมำรถอำ่นนโยบำยคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคลได้ที่ www.aig.co.th/privacy-policy

ลำยมือชื่อผู้ขอเอำประกนัภยัลงลำยมอืชื่อผู้ถือกรมธรรมป์ระกนัภยั ลงลำยมอืช่ือผู้แทนโดยชอบธรรม

ค าเตือนของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ตอบค ำถำมข้ำงตน้ตำมควำมจรงิทกุ
ข้อ มิฉะนั้นบรษิัทอำจถือเปน็เหตุปฏิเสธควำมรบัผดิตำมสญัญำประกันภัยได้ ตำมประมวลกฎหมำยแพง่และพำณชิย์ มำตรำ 865

วันที่…………เดือน……………. พ.ศ............…

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

http://www.aig.co.th/privacy-policy



