ใบคำขอเอำประกันภัย Application Form
กรมธรรม์ ประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อำศัย (FIRE DWELLING HOUSE INSURANCE POLICY)
1. ผูข้ อเอาประกันภัย (Applicant)
ชื่อ – นามสกุล/นิติบุคคล (Name – Surname/Company Name): ………………………………………….………….…………………………
เลขบัตรประจาตัวประชาชน หรื อเลขทะเบียนนิติบุคคล (ID. No./Company Registration No.): ………………………………………………...
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้านหรื อสถานที่ประกอบการ (Address): ……………………………………………………..………….……………………..
2. ชื่อและที่อยูส่ าหรับใบกากับภาษีมูลค่าเพิ่ม (Name and Address for Tax Invoice)
………………………………………….………….…………………………………………………….………….………….…………………
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม((Taxpayer Identification No.): .......................................................................................................……............
3. ที่อยูป่ ัจจุบนั หรื อที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ของผูข้ อเอาประกันภัย (Current Address or Contact Address of The Insured)
………………………………………….…………………………………………………………………………….………….…………………
4. สถานที่ต้งั หรื อเก็บทรัพย์สินที่ขอเอาประกันภัย (Location of Property Insured)
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
Sub district
District
Province
5. ระยะเวลาขอเอาประกันภัย
เริ่ มวันที่
เวลา 16.30 น. สิ้นสุ ดวันที่
เวลา 16.30 น.
Period of Insurance
From
at 4.30 p.m. to
at 4.30 p.m.
6. การกาหนดจานวนเงินขอเอาประกันภัย และการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน – กรุ ณาเลือกเพียงข้อเดียว
(Amount Insured & Claim Settlement Basis - Choose one basis only)
 กาหนดจานวนเงินเอาประกันภัย ตามวิธีมูลค่าทรัพย์สินที่เป็ นของใหม่และชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามวิธีมูลค่าทรัพย์สินที่เป็ นของใหม่
ณ เวลา และสถานที่ที่เกิดความเสี ยหาย (Amount Insured on “Replacement Cost Value” basis & Claim Settlement based on Replacement Cost of
Property at the time and location at loss)
 กาหนดจานวนเงินเอาประกันภัยตามวิธีมูลค่าที่แท้จริ งของทรัพย์สินและชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามวิธีมูลค่าที่แท้จริ งของทรัพย์สิน ซึ่ง
เท่ากับมูลค่าทรัพย์สินที่เป็ นของใหม่ หักด้วยค่าเสื่ อมราคา ณ เวลา และสถานที่ที่เกิดความเสี ยหาย (Amount Insured on “Actual Cost Value” basis
& Claim Settlement based on Actual Value of Property (being “Replace Cost Value” less “Depreciation Cost”) at the time and location at loss)
7. รายการทรัพย์สินและจานวนเงินขอเอาประกันภัย (Items of Property & Amount Insured)
รายการทรัพย์สินขอเอาประกันภัย
จานวนเงินขอเอาประกันภัย(บาท)
(Items of Property Insured)
Amount Insured (Baht)
❑ สิ่ งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) Building (Excluding foundation)
❑ ทรัพย์สินภายในสิ่ งปลูกสร้าง (เฟอร์นิเจอร์ เครื่ องตกแต่ง สิ่ งติดตั้งตรึ งตรา เครื่ องมือ เครื่ องใช้
ภายในบ้าน เครื่ องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่ องดนตรี เครื่ องเสี ยง เครื่ องครัว
เครื่ องนุ่งห่ม ทรัพย์สินอื่นๆ) Property in the building (furniture, fixing, fixtures, equipment,
home appliances, home electrical appliances & devices, musical & stereo instruments,
kitchenware, clothing, and other property)
ผูร้ ับผลประโยชน์ (ถ้ามี): ...................................................................................................................
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8. รายละเอียดของสิ่ งปลูกสร้างที่ขอเอาประกันภัยและหรื อที่เก็บหรื อติดตั้งทรัพย์สินที่ขอเอาประกันภัย
Description of Building insured or containing the property insured
จานวนชั้น
พื้นที่ภายในอาคาร
พื้นชั้นบนเป็ น
โครงหลังคาเป็ น
No. of Storey
Total Internal Area
Upper Floor
Roof Beam
ม.2
m.2
ฝาผนังด้านนอกเป็ น
เสา / กาแพงรับแรง
ฝาผนัง
คาน
External Wall
Column/Load Bearing
Wall
Beam
Wall
❑ คอนกรี ตเสริ มเหล็ก อิฐ ❑ คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
❑ คอนกรี ตเสริ ม
หิน อิฐบล็อก กระจก
(reinforced concrete)
เหล็ก
(reinforced concrete,
❑ เหล็กหรื อโลหะที่มี
(reinforced
bricks, stone, block
ความทนไฟ มีฉนวน
concrete)
bricks, glass)
ห่อหุ้ม (insulated
❑ เหล็กหรื อโลหะ
❑ ครึ่ งตึกครึ่ งไม้ โปร่ ง
refractory iron or
ที่มีความทนไฟ
(semi-concrete, semimetal )
มีฉนวนห่อหุ้ม
wood – open air)
❑ อื่นๆ (other)
(insulated
❑ ไม้ กระเบื้อง สังกะสี
……………………
refractory iron
อื่นๆ (wood, tiles,
……
or metal )
galvanized sheet &
❑ อื่นๆ (other)
other)
………………

เป็ นเจ้าของ (
) ผูเ้ ช่า ( )
As Owner
As Tenant
หลังคาเป็ น
จานวนคูหาหรื อหลัง
Roof
No. of Unit or Building

พื้น
Floor
❑ คอนกรี ตเสริ มเหล็ก (reinforced
concrete)
❑ เหล็กหรื อโลหะที่มีความทนไฟ มี
ฉนวนห่อหุ้ม (insulated refractory iron
or metal )
❑ อื่นๆ (other) …………………………

9. สถานที่ใช้เป็ น
Occupancy
10. ลักษณะสิ่ งปลูกสร้าง (Construction type)
 ไม้ (wood) ครึ่ งตึกครึ่ งไม้ (semi-concrete, semi-wood)  ตึกคอนกรี ต (concrete) อื่นๆ (other) .............................
11. สถานที่ขอเอาประกันภัยมีติดตั้งอุปกรณ์ดบั เพลิงหรื อไม่ (Does the location insured have any firefighting equipment in place?)
❑ ไม่มี (No)
❑ มี ประกอบด้วย(Yes, please tick below)
 เครื่ องดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Extinguisher)
 ระบบท่อน้ าดับเพลิงรอบนอก (External Hydrant System) หรื อ
ระบบ Yard Hydrant
 ระบบท่อยืน (Stand Pipe)
 หัวรับน้ าจากรถดับเพลิง (Fire Department Connector)
 สายฉีดน้ าดับเพลิง (Hose Reels/Racks)
 รถน้ าดับเพลิง (Fire Truck)
 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm)
 ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler)
 เครื่ องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump)
 อื่นๆ โปรดระบุ (Other, please state) ......................................
12. ความคุม้ ครองสาหรับภัยเพิ่มเติมและจานวนเงินจากัดความรับผิดที่ขอเอาประกันภัย (Coverage for additional perils and Sub Limit insured)
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ความคุม้ ครองเพิ่มเติม

จานวนเงินจากัดความรับผิด
ที่ขอเอาประกันภัย (บาท)
Sub Limit insured (Baht)

ความคุม้ ครองเพิ่มเติม

จานวนเงินจากัดความรับผิด
ที่ขอเอาประกันภัย (บาท)
Sub Limit insured (Baht)

❑ เครื่ องไฟฟ้า (Electrical Injury)
❑ ภัยลมพายุ (Windstorm)
❑ ภัยน้ าท่วม (Flood)

❑ ภัยแผ่นดินไหว หรื อภูเขาไฟระเบิด
ห รื อ ค ลื่ น ใ ต้ น้ า ห รื อ สึ น า มิ
(Earthquake or Volcanic Eruption
or Tidal Wave or Tsunami)
❑ ภัยลูกเห็บ (Hail)
❑ กลุ่มภัยธรรมชาติ (Natural Perils)
13. ท่านมีหรื อได้ขอเอาประกันอัคคีภยั สาหรับที่อยูอ่ าศัยในสถานที่และทรัพย์สินที่ขอเอาประกันภัยเดียวกันนี้กบั บริ ษทั ประกันภัยอื่นอีกหรื อไม่?
(Do you have or apply for Fire Dwelling House Insurance for the same Location and Property Insured with other insurance company?)
❑ ไม่มี (No) ❑ มี (Yes)
ถ้ามีหรื อได้ขอโปรดแจ้งจานวนกรมธรรม์ประกันภัยรวมทั้งหมด ( If yes, please advise the total number of insurance policy): _____________
กรมธรรม์ (policy) จานวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งหมด (Total Sum Insured): ______________________บาท (Baht)
โปรดแถลงรายละเอียดในกรณีที่มีหรื อได้ขอเอาประกันภัยไว้กบั บริ ษทั หรื อกับบริ ษทั อื่น (Please declare details in case of having or applying for
insurance with us or with other insurance company)
13.1 บริ ษทั (Company) ………………….……..จานวนเงินเอาประกันภัย(Amount Insured) …………………………………..บาท (Baht)
13.2 บริ ษทั (Company) ………………….……..จานวนเงินเอาประกันภัย(Amount Insured) …………………………………..บาท (Baht)
13.3 บริ ษทั (Company) ………………….……..จานวนเงินเอาประกันภัย(Amount Insured) …………………………………..บาท (Baht)
14. สถานที่ต้งั ที่ขอเอาประกันภัยเคย หรื อกาลังอยูใ่ นระหว่างการดาเนินคดีฟ้องร้องในกรรมสิ ทธิ์ที่ดินหรื อฟ้องขับไล่อยูห่ รื อไม่ (Has/is the
Location Insured ever undergone or undergoing any legal proceedings in respect of land rights or eviction?)
❑ ไม่เคย/ไม่ใช่ (Never/No) ❑ ใช่ โปรดให้รายละเอียด (Yes, please give details) .............................................................................................
15. ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา ท่านเคยได้รับความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายจากอัคคีภยั หรื อภัยอื่นๆต่อสถานที่ที่ขอเอาประกันภัยนี้หรื อไม่ ถ้าเคย
โปรดให้รายละเอียด (During the past 5 years, have you ever sustained any loss or damage due to fire or any other peril against the location which
is proposed to insure? If so, please give details.)
………………………………………….........…………………………………………….…………………………………………………………
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธการรับประกันภัย บอกเลิกสัญญาประกันภัย หรื อปฏิเสธการต่ออายุประกันอัคคีภยั สาหรับที่อยูห่ รื อไม่ (Has any Insurance
Company ever declined to insure you against Fire Dwelling House Insurance, or cancelled or refused to renew such insurance?)
❑ ไม่เคย(Never) ❑ เคย (Yes)
ถ้าเคย โปรดแจ้งชื่อบริ ษทั ประกันภัยและระบุรายละเอียด (If yes, please state the name of Insurance Company and give details)
…………………………………………………………………...........................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองข้อแถลงข้างต้น และข้าพเจ้าเข้าใจถึงความคุม้ ครองที่จะได้รับภายใต้ขอ้ ตกลง และเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย
I hereby certify the above statement and understand the coverage afforded under the insurance policy’s agreement and conditions.
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริ ษทั ฯ จัดเก็บ ใช้และเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับข้อมูลของข้าพเจ้าต่อสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลธุรกิจประกันภัย
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The Applicant allows the company to collect, use and reveal the truth about the Applicant’s medical records and other information to the
Office of Insurance Commission (OIC) in order to regulate the insurance industry

วันที่.........เดือน.................................พ.ศ…….…
Date: …………………………………………
ลงชื่อโดย(Signed by):………………………………………………
(
)
ตาแหน่ง(Company’s position): ...............................................................................
ผูข้ อเอาประกันภัย (Applicant)
คำเตือนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ให้ ตอบคำถำมข้ำงต้นตำมควำมจริงทุกข้ อ หำกผู้เอำประกันภัยปกปิ ดข้ อควำมจริง หรื อแถลงข้ อควำมอันเป็ นเท็จ จะมีผลให้ สัญญำนี้ตกเป็ นโมฆียะ
ซึ่งบริษัทมีสิทธิบอกล้ำงสัญญำตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ 865

Notice of Office of Insurance Commission (OIC)
The Insured is obliged to answer all of the above questions truly. Non-disclosure of any facts or false statements by the Insured will cause this insurance
contract voidable and the Insurance Company has its right to rescind the contract under the “Civil and Commercial Law” code 865

บริ ษทั มิตรแท้ประกันภัย จากัด (มหาชน) มีนโยบายคุม้ ครองข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน ๆสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่
URL: https://www.mittare.com/web2016/?page_id=6504
หรื อ คิวอาร์โค้ด:
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