Call Center 02-777-8888 www.bangkoklife.com

แบบฟอร์มขอเปลี�ยนแปลง

ชื�อตัวแทน / นายหน้า................................................................................
หน่วย / สาขา............................................ มือถือ......................................

ก่อนออกกรมธรรม์ประกันภัย

หลังออกกรมธรรม์ประกันภัย

ใบคําขอเอาประกันชีวิต / กรมธรรม์เลขที�...................................................................................................................................................
ชื�อผูข้ อเอาประกันภัย / ผูเ้ อาประกันภัย.....................................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง…………………………………………………………………………………………….........…..
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเปลี�ยนแปลงรายละเอียดในใบคําขอเอาประกันชีวิต / กรมธรรม์ประกันภัย ดังต่อไปนี �
เฉพาะกรมธรรม์เลขที�.........................................................................จากเดิมเป็ น
ทุกกรมธรรม์
1. เปลี�ยนแปลงสถานที�ตดิ ต่อ
(ชื�อสถานที�...............................................................) เลขที�..............หมูท่ �ี.........ตรอก/ซอย.................................ถนน...............................
แขวง/ตําบล..........................................เขต/อําเภอ.............................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย.์ .....................
โทรศัพท์บา้ น.................................................โทรศัพท์มือถือ.................................................อีเมล.............................................................
2. เปลี�ยน / แก้ไขชื�อ-สกุล ผูเ้ อาประกันภัย จากเดิมเป็ น…………………….…………………............…………………………..…………….
3. เปลีย� นลายมือชือ� ผูเ้ อาประกันภัย จากเดิม…………………….........……………..… เป็ นลายมือชือ� ใหม่………………….…....………………
4. เปลีย� น / แก้ไขชือ� -สกุล ผูป้ กครองตามกรมธรรม์ จากเดิมเป็ น…………………….….............……………………………………………………
5. เปลีย� นลายมือชือ� ผูป้ กครองตามกรมธรรม์ จากเดิม…………………………......…….… เป็ นลายมือชือ� ใหม่…………………...........……….…….….
(สําหรับข้อ �. และ ข้อ �. กรณี ผูเ้ อาประกันภัย หรือ ผูป้ กครองตามกรมธรรม์ ไม่เคยแจ้งเปลี�ยนลายมือชื�อ โปรดลงลายมือชือ� เดิมให้เหมือนกับ
ลายมือชื�อในใบคําขอเอาประกันชีวติ กรณีเคยแจ้งเปลีย� นลายมือชื�อ โปรดลงลายมือชือ� ล่าสุดทีท� า่ นเคยแจ้งความประสงค์ขอเปลีย� นแปลงไว้ (ถ้ามี))
6. ขอเปลีย� นผูป้ กครองคนใหม่ จากเดิม……………………..………………………....…………….ความสัมพันธ์…………….……….........……….…
เป็น……………………………………………………………………………...…...……………ความสัมพันธ์………...………………….........…..
(ผูป้ กครองคนเดิม ลงนามตําแหน่งผูป้ กครอง ผูป้ กครองคนใหม่ ลงนามตําแหน่งพยาน ในแบบฟอร์มขอเปลี�ยนแปลง)
(ผูป้ กครองคนใหม่ กรุณาแถลง �. ใบคําขอเอาประกันชีวติ ชนิดมีคาํ ถามสุขภาพอย่างละเอียด �.ใบแถลงของผูช้ าํ ระเบีย� ประกันภัย พร้อมลงนาม)
ผูป้ กครองคนเดิม และ คนใหม่ แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
7. เปลีย� นแปลง / แก้ไขผูร้ บั ประโยชน์ ดังนี � (กรณีเพิม� ผูร้ บั ประโยชน์ กรุณาแนบเอกสารทางราชการพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง เพือ� แสดงความสัมพันธ์)
คำ
นำหน้า

ชื�อ - นามสกุล

เลขประจําตัวประชาชน อายุ ความ
สัมพันธ์
/เลขหนังสือเดินทาง

ที�อยู่

รวม ร้อยละของผลประโยชน์
8.

ร้อยละของ
ผลประโยชน์

100

แก้ไขวัน/เดือน/ปี เกิด
ผูเ้ อาประกันภัย
ผูป้ กครองตามกรมธรรม์
จากวันที.� .............. เดือน.............................................พ.ศ................. เป็ นวันที.� ........... เดือน..................................................พ.ศ.................
9. ขอออกกรมธรรม์ใหม่แทนฉบับเดิมที�ชาํ รุด หรือสูญหาย
(กรณีทช�ี าํ รุด แนบกรมธรรม์ฉบับจริง /กรณีทส�ี ญ
ู หาย แนบใบแจ้งความ โดยใบแจ้งความต้องระบุ ชือ� บริษทั ชือ� ผูเ้ อาประกันภัย และเลขทีก� รมธรรม์)
10. เปลี�ยนแปลงเลขที�บญ
ั ชีธนาคารสําหรับให้บริษัทโอนเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ดงั นี �
เปลี�ยนเลขที�บญ
ั ชี
เพิ�มเลขที�บญ
ั ชี (กรณีไม่เคยแจ้งความประสงค์)
ยกเลิกเลขที�บญ
ั ชี ขอรับเป็ นตั�วแลกเงิน
เป็ นบัญชีเลขที�……………………………………....…………ธนาคาร……………..…………....……………สาขา…………….....………
ประเภทบัญชี
สะสมทรัพย์/ออมทรัพย์
กระแสรายวัน (แนบสําเนาหน้าสมุดบัญชี)
(หากท่านประสงค์จะแจ้งยกเลิกหรือเปลี�ยนแปลงวิธีการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ และ / หรือเปลี�ยนเลขที�บญ
ั ชี กรุณาแจ้งให้บริษัททราบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าอย่างน้อย � เดือน)
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11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

เปลี�ยนแปลงผูช้ าํ ระเบีย� ประกันภัย เป็ น......................................................ความสัมพันธ์..........................โทร…...................................
(แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูช้ าํ ระเบีย� ประกันภัยคนใหม่ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง กรณีเป็ นนิตบิ คุ คล โปรดแนบสําเนาใบสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วน / บริษัท, สําเนาบัญชีงบกําไร ขาดทุน งบดุลที�ผา่ นการตรวจสอบในรอบ � ปี ท�ีผา่ นมา, หนังสือประชุมผูถ้ ือหุน้ )
เปลี�ยนแบบประกันภัยจากเดิม แบบ.......................................................ระยะเวลาเอาประกันภัย...........ปี ระยะเวลาชําระเบีย� …........ปี
เป็ นแบบ..............................................................................................ระยะเวลาเอาประกันภัย............ปี ระยะเวลาชําระเบีย� ...........ปี
(สําหรับข้อ ��. แนบกรมธรรม์ฉบับจริง / กรณีสญ
ู หาย แนบใบแจ้งความ โดยใบแจ้งความต้องระบุ ชือ� บริษทั ชือ� ผูเ้ อาประกันภัย และ เลขทีก� รมธรรม์
มายังบริษทั (กรณีขอเปลีย� นแบบประกันภัยเป็นแบบทีม� รี ะยะเวลาเอาประกันภัยยาวขึน� โปรดแถลงรายละเอียดในใบคําขอแบบแถลงสุขภาพอย่างละเอียด)
ขอเพิ�ม
ขอลดจํานวนเงินเอาประกันภัย จากเดิม......................................................บาท เป็ น……………...……………….บาท
(สําหรับข้อ ��. กรณีขอเพิ�มจํานวนเงินเอาประกันภัยโปรดแถลงรายละเอียดในใบคําขอแบบแถลงสุขภาพอย่างละเอียด)
ขอเปลี�ยนแปลงสัญญาเพิ�มเติม ดังนี �
(กรณีขอเพิ�ม / เพิ�มทุน สัญญาเพิ�มเติมตามข้อ ��. โปรดแถลงรายละเอียดในใบคําขอแบบแถลงสุขภาพอย่างละเอียด)
ขอเพิ�ม
ขอยกเลิกสัญญาเพิ�มเติม
ขอเพิ�มทุน
ขอลดทุนสัญญาเพิ�มเติม...................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
เปลี�ยนแปลงงวดการชําระเบีย� ประกันภัยจากเดิมเป็ น
รายปี
ราย � เดือน
ราย � เดือน
รายเดือน
ขอเปลี�ยนเป็ นกรมธรรม์ใช้เงินสําเร็จ
ขอแปลงกรมธรรม์เป็ นการประกันภัยแบบขยายเวลา
(สําหรับข้อ ��. กรมธรรม์ตอ้ งมีมลู ค่ากรมธรรม์แล้ว และขอใช้สทิ ธิ�ฯ ได้ตงั� แต่วนั ครบกําหนดชําระเบีย� ประกันภัยงวดถัดไป ถึงระยะเวลาผ่อนผัน
การชําระเบีย� ประกันภัย)
ขอรับเงินคงไว้กบั บริษัท จากเงินจ่ายตามเงื�อนไขกรมธรรม์ หรือ เงินครบกําหนดสัญญา ทัง� หมด
โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารที�ได้แจ้งไว้กบั บริษัท (ถ้ามี)
โดยโอนเข้าบัญชีท�ีแนบมาด้วยนี � (แนบสําเนาหน้าสมุดบัญชี)
ขอแก้ไขรายละเอียดในใบคําขอเอาประกันชีวิตข้อที�.......................ที�ถกู ต้องคือ....................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอรับ *เอกสารอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) โดยจัดส่งตามอีเมล (e-mail) ที�ให้ไว้กบั บริษัท
กรณีไม่เคยให้อีเมลไว้กบั บริษัทโปรดระบุ e-mail : ........................................................................................(สําหรับอีเมลที�ทา่ นระบุนี �
บริษัทจะทําการบันทึกในฐานข้อมูล เพื�อใช้ในการติดต่อ นําเสนอข่าวสารแก่ทา่ น) (*สงวนสิทธิ�เฉพาะเอกสารบางประเภทที�บริษัทสามารถ
ออกเป็ นแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เท่านัน� )
ขอเปลี�ยนแปลงอื�น ๆ (หรือเพิ�มเติมรายละเอียดในข้ออื�นๆ ข้างต้น)........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

เขียนที� ..................................................................………....……

วันที� ……...… เดือน …….....................……...…พ.ศ.……….......

(ลงชื�อ)........................................................................................

(ลงชื�อ)........................................................................................

(.................................................................................................)
ลายมือชื�อผูป้ กครองกรณีผเู้ อาประกันภัยเป็ นผูเ้ ยาว์

(.................................................................................................)
ลายมือชื�อของผูข้ อเอาประกันภัย / ผูเ้ อาประกันภัย

(ลงชื�อ)........................................................................................

(ลงชื�อ)........................................................................................

(.................................................................................................)
พยาน / ตัวแทน

(.................................................................................................)
พยาน / ตัวแทน

หมายเหตุ 1. กรณีผเู้ อาประกันภัย หรือ ผูป้ กครองตามกรมธรรม์ ไม่เคยแจ้งเปลีย่ นลายมือชือ่ โปรดลงลายมือชือ่ ให้เหมือนกับลายมือชือ่ ในใบคำขอเอาประกันชีวติ

กรณีเคยแจ้งเปลี่ยนลายมือชื่อ โปรดลงลายมือชื่อล่าสุดที่ท่านเคยแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงไว้ (ถ้ามี)
2. กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมการยื่นแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง
3. กรณีผเู้ อาประกันภัย /ผูป้ กครองลงนามโดยการพิมพ์ลายนิว้ มือ ต้องระบุมอื และ นิว้ ข้างทีพ่ มิ พ์ และ จะต้องมีพยานลงนามรับรองอย่างน้อย 2 คน
พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพยาน และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมการยื่นแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง
4. การขอเปลีย่ นแปลง ข้อ 1.- 3., ข้อ 9.-10. และ ข้อ 19. ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ผา่ น www.bangkoklife.com หรือ BLA Happy Life Apps
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