บริ ษทั แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
1788 อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ชั.น 18 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-033-9000 ทะเบียนเลขที 0107537001081

เลขที กรมธรรม์

วันที ................................................................................
ชือผูเ้ อาประกันภัย ................................................................................................. เบอร์โทรศัพท์ทีติดต่อได้ (โปรดระบุ) .............................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ทีจะขอเปลียนแปลง และหรื อขอต่ออายุของกรมธรรม์ประกันภัยข้างต้น ดังต่อไปนี.
เอกสารแนบ
ส่ วนที 1 กรมธรรม์ ประกันภัยหลัก
1.1)  เบี.ยประกัน
 1.1 ขอต่ออายุกรมธรรม์กรณีทีขาดผลบังคับโดย  ต่ออายุแบบย้อนหลัง  ต่ออายุแบบเปลียนวันคุม้ ครอง  หนังสือรับรองสุขภาพ
 1.2 ขอเปลียนแปลงทุนประกันภัย โดยขอ  ลด  เพิม จากเดิมเป็ นทุนประกันภัยใหม่ .......................... บาท 1.2)  กรมธรรม์  เบี.ย
1.3)  หนังสื อรับรองสุ ขภาพ
 1.3 ขอ ลด ยกเลิก การเพิมอัตราเบี.ยประกันเนืองจาก  อาชีพ  สุขภาพ
 เบี.ยประกัน
ส่ วนที 2 ขอเปลีย นแปลงอนุสัญญาเพิม เติมต่างๆ
 2.1 สัญญาเพิมเติมอุบตั ิเหตุและสัญญาเพิมเติมอืนๆ
...........................................
 ยกเลิก
 ลดทุน
...........................................
 ยกเลิก
 ลดทุน
...........................................
 ยกเลิก
 ลดทุน
...........................................  ยกเลิก
 ลดทุน

เอกสารแนบ (2.1)

 เพิมทุน เป็ น .............................. บาท
 เพิมทุน เป็ น .............................. บาท
 เพิมทุน เป็ น .............................. บาท
 เพิมทุน เป็ น .............................. บาท

 หนังสือรับรองสุขภาพ
 เบี.ยประกัน
 สําเนาบัตรประชาชน

เอกสารแนบ
ส่ วนที 3 การเปลีย นอืน ๆ
3.1)  เบี.ยประกัน  สําเนาบัตรประชาชน
 3.1 ขอเปลียนแปลงงวดการชําระเบี.ยประกันภัยจากเดิมเป็ น
3.2)  ใบแจ้งความหาย
 รายปี  ราย 6 เดือน  ราย 3 เดือน  ราย 1 เดือน
 ค่าธรรมเนียม 200 บาท
 3.2 ขอออกกรมธรรม์ฉบับทีสูญหาย
3.3)  กรมธรรม์  ทะเบียนบ้าน
 3.3 ขอเปลียนแปลงผูร้ ับผลประโยชน์เดิมทั.งหมดตามกรมธรรม์ และแต่งตั.งผูร้ ับผลประโยชน์ใหม่ท. งั หมดเป็ น
ดังนี.
(หากมากกว่า 3 คน โปรดระบุเพิมเติมลงในช่อง 3.7 อืนๆ) กรุ ณาแนบสําเนาบัตรประชาชนของผูร้ ับผลประโยชน์ทุกคน
ชือ – นามสกุล
อายุ
ความสัมพันธ์
ส่ วนแบ่ ง (100%)
1) ............................................................................ .......................... ......................................................... ......................................................
2) ............................................................................ .......................... ......................................................... ......................................................
3) ............................................................................ .......................... ......................................................... ......................................................
4)............................................................................ ......................... ........................................................ ......................................................
 3.4 ขอเปลียนสถานทีติดต่อจากเดิมเป็ น
 บ้าน
 ทีทาํ งาน
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
โทร. ทีบา้ น ........................................... โทร. ทีทาํ งาน ................................................. มือถือ ....................................................... เอกสารแนบ
 3.5 ขอเปลียนแปลงชือและ/หรื อสกุลของ  ผูเ้ อาประกันภัย  ผูร้ ับผลประโยชน์  ผูช้ าํ ระเบี.ยประกัน
3.5)  สําเนาบัตรประชาชน
จากเดิมเป็ น ชื อ – สกุล ...............................................................................................................................................................
 สําเนาใบเปลียนชือ
 3.6 ขอเปลียนลายเซ็น โดยให้ถือว่าลายเซ็นใหม่ของข้าพเจ้านี.เป็ นลายเซ็นทีใช้ในการติดต่อกับบริ ษทั ฯ เกีย วกับกรมธรรม์
ของข้าพเจ้า (กรุ ณาเซ็นใหม่ 2 ครั.ง)
..............................................................
.................................................................. .....................................................................
ลายเซ็นเดิม
ลายเซ็นใหม่
 3.7 อืนๆ ...............................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................

POS-001/2019 (บก.1)

ส่ วนที 4 การขอใช้ สิทธิ1ในมูลค่ ากรมธรรม์
 4.1 ขอกูเ้ งินตามกรมธรรม์
 4.2 ขอปิ ดบัญชีแบบขยายเวลาคุม้ ครอง
 4.3 ขอปิ ดบัญชีแบบใช้มูลค่าสําเร็ จ
ส่ วนที 5 การรับงินตามผลประโยชน์ กรมธรรม์ตลอดอายุ
สั ญญา
 5.1 โอนเงินผลประโยชน์เข้าบัญชี
 5.2 นําเงินผลประโยชน์ไปชําระเบี.ย

เอกสารแนบ
4.1  กรมธรรม์  สัญญาเงินกู้  สําเนาบัตรประชาชน  หน้าบัญชี
ธนาคาร
4.2  กรมธรรม์  สําเนาบัตรประชาชน
4.3  กรมธรรม์  สําเนาบัตรประชาชน
เอกสารแนบ
5.1  สําเนาหน้าบัญชีธนาคาร (แจ้งล่วงหน้าก่อนครบกําหนด 30 วันทําการ)
5.2  จดหมายแจ้งความประสงค์  สําเนาบัตรประชาชน
 สําเนาหน้าบัญชีธนาคาร (กรณี มีเงินเหลือ)
***ในกรณีมีการเปลียนบัญชีธนาคารกรุ ณาแจ้ งบริ ษทั ฯ ทุกครั ง***

ข้าพเจ้าได้จดั ส่ งเอกสารพร้อมใบคําขอเปลียนแปลงและต่ออายุกรมธรรม์ ณ. วันที ........................................................................

ลายมือชือ ..............................................................................................
(............................................................................................)
ชือผู้เอาประกัน

..............................................................................................
ลายมือผู้ชําระเบีย8 หรือผู้ให้ ความยินยอม
ฝ่ ายบริการลูกค้ า/ตัวแทน

ฝ่ ายบริการผู้ถือกรมธรรม์

วันที .................................................

วันที ................................................

 เอกสารไม่ครบ
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
(วันทีเอกสารครบ)........................................................................
 เอกสารครบ

 อนุมตั ิ
 ไม่อนุมตั ิ
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

ลงชือ ................................................................

ลงชือ ..............................................................

หมายเหตุ : บริ ษทั ฯ จะดําเนินการเมือบริ ษทั ฯได้รับคําร้องทีมีการลงลายมือชื อลูกค้าทีถูกต้อง (ตัวจริ ง) พร้อมทั.งเอกสารประกอบการพิจารณา และเบี.ยประกัน (ถ้ามี)
ครบถ้วนเรี ยบร้อยแล้ว

