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

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง

ชื่อตัวแทน / นายหนา................................................................................
หนวย / สาขา............................................ มือถือ......................................

กอนออกกรมธรรมประกันภัย

หลังออกกรมธรรมประกันภัย

ใบคำขอเอาประกันชีวิต / กรมธรรมเลขที่...................................................................................................................................................
ชื่อผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัย.....................................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง…………………………………………………………………………………………….........…..
ขาพเจามีความประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบคำขอเอาประกันชีวิต / กรมธรรมประกันภัย ดังตอไปนี้
เฉพาะกรมธรรมเลขที่.........................................................................จากเดิมเปน
ทุกกรมธรรม
1. เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตอ
(ชื่อสถานที่...............................................................) เลขที่..............หมูที่.........ตรอก/ซอย.................................ถนน...............................
แขวง/ตำบล..........................................เขต/อำเภอ.............................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย......................
โทรศัพทบาน.................................................โทรศัพทมือถือ.................................................อีเมล.............................................................
2. เปลี่ยน / แกไขชื่อ-สกุล ผูเอาประกันภัย จากเดิมเปน…………………….…………………............…………………………..…………….
3. เปลีย่ นลายมือชือ่ ผูเ อาประกันภัย จากเดิม…………………….........……………..… เปนลายมือชือ่ ใหม………………….…....………………
4. เปลีย่ น / แกไขชือ่ -สกุล ผูป กครองตามกรมธรรม จากเดิมเปน…………………….….............……………………………………………………
5. เปลีย่ นลายมือชือ่ ผูป กครองตามกรมธรรม จากเดิม…………………………......…….… เปนลายมือชือ่ ใหม…………………...........……….…….….
(สำหรับขอ 3. และ ขอ 5. กรณี ผูเ อาประกันภัย หรือ ผูป กครองตามกรมธรรม ไมเคยแจงเปลีย่ นลายมือชือ่ โปรดลงลายมือชือ่ เดิมใหเหมือนกับ
ลายมือชือ่ ในใบคำขอเอาประกันชีวติ กรณีเคยแจงเปลีย่ นลายมือชือ่ โปรดลงลายมือชือ่ ลาสุดทีท่ า นเคยแจงความประสงคขอเปลีย่ นแปลงไว (ถามี))
6. ขอเปลีย่ นผูป กครองคนใหม จากเดิม……………………..………………………....…………….ความสัมพันธ…………….……….........……….…
เปน……………………………………………………………………………...…...……………ความสัมพันธ………...………………….........…..
(ผูปกครองคนเดิม ลงนามตำแหนงผูปกครอง ผูปกครองคนใหม ลงนามตำแหนงพยาน ในแบบฟอรมขอเปลี่ยนแปลง)
(ผูป กครองคนใหม กรุณาแถลง 1. ใบคำขอเอาประกันชีวติ ชนิดมีคำถามสุขภาพอยางละเอียด 2.ใบแถลงของผูช ำระเบีย้ ประกันภัย พรอมลงนาม)
ผูปกครองคนเดิม และ คนใหม แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง
7. เปลีย่ นแปลง / แกไขผูร บั ประโยชน ดังนี้ (กรณีเพิม่ ผูร บั ประโยชน กรุณาแนบเอกสารทางราชการพรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง เพือ่ แสดงความสัมพันธ)
คำ
นำหนา

ชื่อ - นามสกุล

เลขประจำตัวประชาชน อายุ ความ
สัมพันธ
/เลขหนังสือเดินทาง

ที่อยู

รวม รอยละของผลประโยชน
8.

รอยละของ
ผลประโยชน

100

แกไขวัน/เดือน/ปเกิด
ผูเอาประกันภัย
ผูปกครองตามกรมธรรม
จากวันที.่ .............. เดือน.............................................พ.ศ................. เปนวันที.่ ........... เดือน..................................................พ.ศ.................
9. ขอออกกรมธรรมใหมแทนฉบับเดิมที่ชำรุด หรือสูญหาย
(กรณีทชี่ ำรุด แนบกรมธรรมฉบับจริง /กรณีทสี่ ญ
ู หาย แนบใบแจงความ โดยใบแจงความตองระบุ ชือ่ บริษทั ชือ่ ผูเ อาประกันภัย และเลขทีก่ รมธรรม)
10. เปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนาคารสำหรับใหบริษัทโอนเงินผลประโยชนตามกรมธรรมดังนี้
เปลี่ยนเลขที่บัญชี
เพิ่มเลขที่บัญชี (กรณีไมเคยแจงความประสงค)
ยกเลิกเลขที่บัญชี ขอรับเปนตั๋วแลกเงิน
เปนบัญชีเลขที่……………………………………....…………ธนาคาร……………..…………....……………สาขา…………….....………
ประเภทบัญชี
สะสมทรัพย/ออมทรัพย
กระแสรายวัน (แนบสำเนาหนาสมุดบัญชี)
(หากทานประสงคจะแจงยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลงวิธกี ารรับเงินผลประโยชนตามกรมธรรม และ / หรือเปลีย่ นเลขทีบ่ ญ
ั ชี กรุณาแจงใหบริษทั ทราบเปน
ลายลักษณอักษรลวงหนาอยางนอย 1 เดือน)
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11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

เปลี่ยนแปลงผูชำระเบี้ยประกันภัย เปน......................................................ความสัมพันธ..........................โทร…...................................
(แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูช ำระเบีย้ ประกันภัยคนใหม พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง กรณีเปนนิตบิ คุ คล โปรดแนบสำเนาใบสำคัญ
แสดงการจดทะเบียนหางหุน สวน / บริษทั , สำเนาบัญชีงบกำไร ขาดทุน งบดุลทีผ่ า นการตรวจสอบในรอบ 3 ปทผี่ า นมา, หนังสือประชุมผูถ อื หุน )
เปลี่ยนแบบประกันภัยจากเดิม แบบ.......................................................ระยะเวลาเอาประกันภัย...........ป ระยะเวลาชำระเบี้ย…........ป
เปนแบบ..............................................................................................ระยะเวลาเอาประกันภัย............ป ระยะเวลาชำระเบี้ย...........ป
(สำหรับขอ 12. แนบกรมธรรมฉบับจริง / กรณีสญ
ู หาย แนบใบแจงความ โดยใบแจงความตองระบุ ชือ่ บริษทั ชือ่ ผูเ อาประกันภัย และ เลขทีก่ รมธรรม
มายังบริษทั (กรณีขอเปลีย่ นแบบประกันภัยเปนแบบทีม่ รี ะยะเวลาเอาประกันภัยยาวขึน้ โปรดแถลงรายละเอียดในใบคำขอแบบแถลงสุขภาพอยางละเอียด)
ขอเพิ่ม
ขอลดจำนวนเงินเอาประกันภัย จากเดิม......................................................บาท เปน……………...……………….บาท
(สำหรับขอ 13. กรณีขอเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยโปรดแถลงรายละเอียดในใบคำขอแบบแถลงสุขภาพอยางละเอียด)
ขอเปลี่ยนแปลงสัญญาเพิ่มเติม ดังนี้
(กรณีขอเพิ่ม / เพิ่มทุน สัญญาเพิ่มเติมตามขอ 14. โปรดแถลงรายละเอียดในใบคำขอแบบแถลงสุขภาพอยางละเอียด)
ขอเพิ่ม
ขอยกเลิกสัญญาเพิ่มเติม
ขอเพิ่มทุน
ขอลดทุนสัญญาเพิ่มเติม...................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
เปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยประกันภัยจากเดิมเปน
รายป
ราย 6 เดือน
ราย 3 เดือน
รายเดือน
ขอเปลี่ยนเปนกรมธรรมใชเงินสำเร็จ
ขอแปลงกรมธรรมเปนการประกันภัยแบบขยายเวลา
(สำหรับขอ 16. กรมธรรมตองมีมูลคากรมธรรมแลว และขอใชสิทธิ์ฯ ไดตั้งแตวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยงวดถัดไป ถึงระยะเวลาผอนผัน
การชำระเบี้ยประกันภัย)
ขอรับเงินคงไวกับบริษัท จากเงินจายตามเงื่อนไขกรมธรรม หรือ เงินครบกำหนดสัญญา ทั้งหมด
โดยโอนเขาบัญชีธนาคารที่ไดแจงไวกับบริษัท (ถามี)
โดยโอนเขาบัญชีที่แนบมาดวยนี้ (แนบสำเนาหนาสมุดบัญชี)
ขอแกไขรายละเอียดในใบคำขอเอาประกันชีวิตขอที่.......................ที่ถูกตองคือ....................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอรับ *เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกรมธรรมประกันชีวิต แบบอิเล็กทรอนิกส (e-Document) โดยจัดสงตามอีเมล (e-mail) ที่ใหไวกับบริษัท
กรณีไมเคยใหอีเมลไวกับบริษัทโปรดระบุ e-mail : ........................................................................................(สำหรับอีเมลที่ทานระบุนี้
บริษัทจะทำการบันทึกในฐานขอมูล เพื่อใชในการติดตอ นำเสนอขาวสารแกทาน) (*สงวนสิทธิ์เฉพาะเอกสารบางประเภทที่บริษัทสามารถ
ออกเปนแบบอิเล็กทรอนิกสไดเทานั้น)
ขอเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ (หรือเพิ่มเติมรายละเอียดในขออื่นๆ ขางตน)........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

เขียนที่ ..................................................................………....……

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

(ลงชื่อ)........................................................................................

(ลงชื่อ)........................................................................................

(.................................................................................................)
ลายมือชื่อผูปกครองกรณีผูเอาประกันภัยเปนผูเยาว

(.................................................................................................)
ลายมือชื่อของผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัย

(ลงชื่อ)........................................................................................

(ลงชื่อ)........................................................................................

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

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

หมายเหตุ 1. กรณีผเู อาประกันภัย หรือ ผูป กครองตามกรมธรรม ไมเคยแจงเปลีย่ นลายมือชือ่ โปรดลงลายมือชือ่ ใหเหมือนกับลายมือชือ่ ในใบคำขอเอาประกันชีวติ

กรณีเคยแจงเปลี่ยนลายมือชื่อ โปรดลงลายมือชื่อลาสุดที่ทานเคยแจงความประสงคขอเปลี่ยนแปลงไว (ถามี)
2. กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และลงนามรับรองสำเนาถูกตอง พรอมการยื่นแบบฟอรมขอเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง
3. กรณีผเู อาประกันภัย /ผูป กครองลงนามโดยการพิมพลายนิว้ มือ ตองระบุมอื และ นิว้ ขางทีพ่ มิ พ และ จะตองมีพยานลงนามรับรองอยางนอย 2 คน
พรอมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพยาน และลงนามรับรองสำเนาถูกตอง พรอมการยื่นแบบฟอรมขอเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง
4. การขอเปลีย่ นแปลง ขอ 1.- 3., ขอ 9.-10. และ ขอ 19. ทานสามารถแจงความประสงคผา น www.bangkoklife.com หรือ BLA Happy Life Apps
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