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ใบค ำขอเอำประกันภัยกลุ่ม 
 

ข้าพเจา้ขอยื่นใบค าขอเอาประกนัภัยกลุ่มเพื่อสมาชิกของ 
ชื่อบริษัท / ห้างร้าน : …………………………………………………………………………………………….  (ซึ่งต่อไปนี้เรียกวา่ “ผู้สมัคร”) 
ที่อยู่ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………...……... 
โทรศัพท์ : ……………………………………………………………. ลักษณะธุรกจิ  : ………………………………………………………… 
โดยเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันท่ี : ………………………………………. 
ขอสมัครแผนการประกันภัยให้แก่สมาชกิ  ดังมีรายละเอยีดต่อไปนี้ 
1. สมาชิกและคุณสมบัติของสมาชกิผู้มีสิทธิเข้ารว่ม     -กรุณำดูใบแนบ- 
2. การแบ่งประเภทและแผนการประกันภัย      -กรุณำดูใบแนบ- 
3. ผลประโยชน์ความคุ้มครอง       -กรุณำดูใบแนบ- 
4. ระยะเวลารอคอย  วนัแรกของเดือนถัดไปหลังจำกบริษทัฯไดรั้บและอนุมัติบตัรสมัครแถลงสุขภำพที่เปน็หลักฐำนแสดง

ควำมสำมำรถในกำรเอำประกนัเปน็ที่เรียบร้อยแล้ว  
5. งวดการช าระเบีย้ประกันภัย          รำยปี          เริ่มตั้งแต่วันท่ีมผีลบังคับ 
6. ความต้องการพิเศษ   
          แบบสมาชิกไมจ่่ายเงินสมทบ     แบบสมาชิกมีส่วนร่วมจ่ายเงินสมทบ     แบบสมาชิกจ่ายเองทั้งหมดแบบสมัครใจ 
          อื่นๆ       -กรุณำดูใบแนบ- 
7. สมาชิกเหล่านี้เคยได้รับความคุ้มครองประกันภัยกลุ่มใดๆ โดยบริษัทประกันภัยอื่น หรือ เอไอเอ หรือไม่  ...……………….……….…..… 

ถ้าเคย  โปรดระบุชื่อบริษัทประกนัภัย …………………………..………………………..…………………………………………...….…. 
ถ้าการประกันภัยนั้นส้ินผลบังคับแล้ว  โปรดระบุวันที่การประกันภัยนั้นส้ินผลบังคับ ..…...…………... …………………………....…...... 

 

ผู้สมัครตกลงด้วย ณ ที่นี ้
ก. จัดส่งข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก หรือสมาชิกและผู้อยู่ในอุปการะตามที่บริษัทประกันภัยต้องการ  ทั้งนี้เพื่อใช้ค านวณเบี้ย

ประกันภัยและผลประโยชน ์
ข. ถ้อยแถลง ข้อความ หรือ ค าตอบใดๆในใบค าขอนี้ หรือ ในใบสมัครเข้าร่วมของสมาชิก  การแก้ไขซึ่งได้ท าเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับ

การเปล่ียนแปลงของสมาชิกในภายหลัง  ถ้อยแถลง ข้อความ และค าตอบในแบบสอบถาม หรือ เอกสารอื่นใดที่ท าขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับ
ใบค าขอสมัครนี้  และการประกันภัยของสมาชิกอันมีผลตามใบค าขอนี้  ข้อความและค าตอบที่ให้แก่แพทย์ผู้ตรวจวินิจฉัยของบริษัท
ประกัน ภัยจะประกอบขึ้นเป็นส่วนของสัญญาโดยสมบูรณ์ และ ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างบริษัทประกันภัย   และ ผู้สมัคร 

ค. กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มที่ได้ออกตามใบค าขอนี้  จะยังไม่มีผลจนกว่าจะได้ส่งมอบให้แก่ผู้สมัครแล้ว และเบี้ยประกันภัยครั้งแรก         
เต็มจ านวนได้ช าระให้บริษัทรับประกันภัยแล้ว 
ท า ณ             .………………………………………                   (ประทับตราบริษัท / ห้างร้าน)  
วันท่ี        ………………………………….……
  

  ชื่อนิติบุคคลของผู้สมัคร  

 
   
 

  
               (                                                                 )           (                                                            ) 
                                               พยาน                  ลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนามและต าแหน่ง 

 
 
 

 

ค ำเตือนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 

ผู้ขอเอาประกันชีวิตจงตอบค าถามตามแบบสอบถามตามความจริงทุกข้อ   การปกปิดความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ    อาจจะเป็นเหตุให้
บริษัทผู้รบัประกันชีวติปฏิเสธไม่จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกนัชีวิตตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865  

บริษัท เอไอเอ จ ำกัด 
ฝ่ายประกันกลุ่ม ชั้น 18 เอไอเอ ทาวเวอร์ 2 เลขที ่181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรงุเทพฯ 10500 
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บริษัท เอไอเอ จ ำกัด 
ให้แนบไว้กับและถือเป็นส่วนหนึง่ของใบค าขอเอาประกันภัยกลุ่มของ 

………………………………………………………………………………..………… 
 
วันครบรอบปีกรมธรรม์  ทุกวันท่ี     ............................     ของแต่ละป ี

 

สมำชิก หมำยถึง  พนักงานและ/ หรือลูกจา้งของผู้ถอืกรมธรรม์ ที่ปฏิบัติงานโดยปกตติามหนา้ที่เตม็เวลา  
    และ เป็นผู้มีอายุตัง้แต่ 15 ปี และต่ ากว่า 65 ปี 

 

คุณสมบัตขิองสมำชกิผู้มีสิทธเิข้ำร่วมสมัครเอำประกันภัยกลุ่ม  

 

1. สมาชิกทกุคนจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานอยา่งแทจ้ริง และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงก่อนที่ จะมีสิทธเิขา้ร่วมการประกันภัย 
2. สมาชิกใดซึ่งมิได้ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ในวันที่ตนอาจมีสิทธิเข้าร่วมเอาประกันภัยตามสัญญานี้ ให้ถือว่าสมาชิกนั้นยัง       

ไม่มีสิทธิจนกวา่จะถึงวันท่ีกลับเขา้ปฏิบัติงานโดยปกติ  ตามหนา้ที่เต็มเวลาโดยมีสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรง 
3. การหยุดปฏิบัตงิานของผู้เอาประกันภัย (หรือส้ินสุดการเป็นสมาชกิของผู้เอาประกันภัยในองคก์รนั้น) ถือเป็นการส้ินสุด  

สมาชิกภาพรวมทัง้การส้ินสุดความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับสมาชิกผู้นั้น เว้นแตผู้่เอาประกันภัย ถูกจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว  หรือการหยุดปฏิบัติงานเนื่องจากการเจ็บป่วย  หรือการบาดเจ็บ ใหถ้ือวา่การประกันภัยของผู้เอาประกันภัยนั้น 
ยังมีผลบังคับจนกว่าจะมีการงดช าระเบีย้ประกันภัยครัง้ต่อไปส าหรับผู้เอาประกันภัยนั้น แต่ทัง้นีต้้องไม่เกินระยะเวลา  6 เดือน 
นับจากวันส้ินสุดการเป็นสมาชิกของผู้เอาประกันภัยนั้น 

4. ผู้เอาประกันภัยซึง่เขา้ประจ าการในกองทัพบก   กองทัพเรือ    หรือกองทัพอากาศเตม็เวลาจะขาดคุณสมบัติของการเป็นผู้เอา
ประกันภัยและความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนีถ้ือเป็นอนัส้ินสุดลง 

5. การประกันภัยของผู้เอาประกันภัยจะส้ินสุดโดยอัตโนมตัิ ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ในปีที่ผู้เอาประกันมีอายุครบ 65 ปี 
6. สมาชิกที่ปฏิบัตงิานเฉพาะเวลาจะไม่มีสิทธิเข้ารว่มแผนการประกนัภัย 

 

ระยะเวลำที่ต้องใช้สทิธิเข้ำร่วม    วันแรกนับตัง้แตว่ันท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมเอาประกันภัย 
 

ควำมตอ้งกำรพิเศษ 

 

1. การเปล่ียนแปลงประเภท แผนและวงเงินประกันจะมีผลบังคับในวันครบรอบปีกรมธรรม์ของแต่ละปี 
2. ขอสมัครใชบ้ริกำรจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลใหก้ับสถำนพยำบำลในเครือข่ำย โดยจะแจ้งรายงานการลาออกของสมาชิกผู้เอาประกันภัย

ให้บริษัทฯประกันภัยทราบในทันที พร้อมกับยินดีรับผิดชอบค่าใช้จา่ยในการรักษาพยาบาลอนัเกิดจากการใช้บริการของสมาชิกผู้เอา
ประกันภัยที่ส้ินสุดสมาชิกภาพ เว้นแต่ เป็นการรักษาที่เกิดขึ้นหลังจากได้แจง้รายงานการลาออกให้บริษัทฯประกันภัยทราบแล้ว 

3. การปรับปรุงเบีย้ประกันภัยในส่วนท่ียังมิไดใ้ห้ความคุ้มครอง (ถา้มี) จะคืนให้ไม่เกิน 90 วัน ส าหรับช่วงระยะเวลานับแตว่ันท่ีการประกันภัย
ส้ินผลบังคับจนถึงวันท่ีบริษัทได้รบัหนังสือแจ้งยกเลิกการประกันภัย 

4. ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก (คลนิิก) เลือกซื้อแผนใดแผนหน่ึงได้ไม่จ ากัดวา่จะต้องซื้อตามแผนหลัก 
     ต้องการ      ไม่ต้องการ 
5. ค่าทันตกรรม เลือกซื้อแผนใดแผนหนึ่งได้ไม่จ ากัดว่าจะต้องซื้อตามแผนหลัก 
     ต้องการ      ไม่ต้องการ 
6. การประกันสุขภาพให้ขยายความคุ้มครองไปถึง คู่สมรส และบุตรของพนักงาน 
      ต้องการ      ไม่ต้องการ 
7. ขยายความคุม้ครองให้กับบรษิัทในเครือ   ไม่ต้องการ 
     ต้องการ    ได้แก่ ........................................................................................................................................... 
8. การบริการให้ข้อมูลช่วยเหลือด้านการเดินทางและทางการแพทย ์ (ข้อความข้างต้นเป็นการใหบ้ริการพิเศษเพื่อกิจกรรมส่งเสริมการขาย

เท่านั้น ทางบริษัทฯ อาจเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกไดต้ามความเหมาะสม โดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)  
 

    

  
(                                                                   )               (                                                                 ) 

พยาน ลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนามและต าแหน่ง 
วันท่ี .................................................... (  ประทับตราบริษัท/ห้างร้าน  ) 
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บริษัท เอไอเอ จ ำกัด 

ให้แนบไว้กับและถือเป็นส่วนหนึง่ของใบค าขอเอาประกันภัยกลุ่มของ 
………………………………………………………………………………..………… 

 

กำรแบ่งประเภทและแผนกำรประกันภัย 
 

ประเภท  แผน แผน OPD แผน  Dental 
...............................................................................................................................  ................. ................. ................. 
...............................................................................................................................  ................. ................. ................. 
...............................................................................................................................  ................. ................. ................. 

 

ผลประโยชน์ควำมคุ้มครอง 
 

ตำรำงกำรประกันภัย แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 
-  วงเงินประกันชีวิต 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 
-  วงเงินประกันอุบัติเหตุฯ (แบบคอนติเนนทัล) 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 
-  วงเงินประกันทุพพลภำพสิ้นเชิงถำวร 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 
-  แผนกำรประกันสุขภำพ       
รายการชดเชยจ านวนสูงสุดต่อการเจ็บป่วยหน่ึงครั้ง (บาท)       
ก. ค่าห้องและค่าอาหารวันละ (สูงสุด 31 วัน) 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 
    ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) (สูงสดุ 7 วัน) 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 
ข. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 
ค. ค่าผ่าตัด (แบบแยกประเภทการผ่าตัด) 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 
ง. ค่าเยี่ยมของแพทย์ในโรงพยาบาล 1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 31 วัน ๆ ละ 700 900 1,200 1,450 1,700 2,000 
จ. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุ) 4,000 5,000 6,000 6,000 6,000 6,500 
ฉ. ค่าปรึกษาแพทย์ (รวมอยู่ใน ข. หรือ ค. แล้วแต่กรณี) 4,000 5,000 6,000 6,000 6,000 6,500 
ช. ค่าปรึกษาแพทย์ต่อเน่ืองภายหลังการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 
ภายในระยะเวลา 3 เดือน (สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน และ ไม่เกิน 5 ครั้ง 
ต่อการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บใดๆครั้งหน่ึง)     

600 800 1,000 1,200 1,500 2,000 

-  แผนกำรประกันสุขภำพ (แผนทำงเลือก) 

 

ทำงเลือก 
ก. 

ทำงเลือก 
ข. 

ทำงเลือก 
ค. 

ทำงเลือก 
ง. 

ทำงเลือก 
จ. 

ทำงเลือก 
ฉ. 

 ค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยนอก (คลินิก)   
     (1 ครั้งต่อวัน , 30 ครั้งต่อปีกรมธรรม์) 

400 500 800 1,000 1,200 1,500 

 ค่ำทันตกรรม        
-  การตรวจช่องปาก หรือการขูดหินปูน ครั้งละ (สูงสุด 2 ครั้งต่อปี)              500 700 800 1,000 1,200 1,500 
-  การตรวจวินิจฉัยโดยการเอ็กซเรย์ และโดยการทดสอบในห้อง   
   ทดลองปฏิบัติการ (สูงสุดต่อปีกรมธรรม์)   

500 700 800 1,000 1,200 1,500 

-  การอุดฟัน การถอนฟัน และการรักษารากฟัน 
   (สูงสุดต่อปีกรมธรรม์)   

1,000 1,200 1,500 2,000 2,500 3,000 

 
 
 
 
 
 

  
(                                                                  )                                 (                                                                   ) 

พยาน                                         ลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนามและต าแหน่ง 
วันท่ี .................................................................                                                (  ประทับตราบริษัท/ห้างร้าน  ) 
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หมำยเหตุ : ในกรณีที่ต้องการใช้บริการการจา่ยเคลมคา่รักษาพยาบาลผ่านบัญชีธนาคาร โปรดแจ้งชื่อธนาคาร และเลขที่บัญชเีงนิฝากธนาคาร
พร้อมแนบส าเนาหนา้บัญชเีงินฝาก 
 

( สรุปรายชื่อสมาชิกผู้เอาประกันภัยในรูปแบบไฟล์ที่ระบุรายละเอยีด พร้อมเลขที่บัตรประชาชนของพนักงานแต่ละคน ) 
 

บริษัท เอไอเอ จ ำกัด 
 

ตัวอย่ำงแบบข้อมูลของพนักงำน 
 

 

 

บริษัท  .......................................................................................................................................... 
 

           ที่อยู่  ........................................................................................................................................... 
 

ล ำดับ
ที ่

 
ชื่อพนักงำน นำมสกลุ  

พนกังำน 

 
เลขประจ ำตวั
ประชำชน 

เดือน/วนั/ปี 
ค.ศ. เกิด 

อำยุ 
(ปี) 

เพศ 
ต ำแหน่ง 
หรือขัน้ 

แผน หมำยเหต ุ

  

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          

 
 

 

ชื่อตวัแทน ......................................................................... รหัสตวัแทน ........................................... 
 

หนว่ย ................................................................................ รหัสหนว่ย .............................................. 
 

ใบอนุญำตเลขที่ .................................................. โทรศัพท์ ............................................................... 


