ใบคำขอเอำประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยอำกำศยำนที่ควบคุมกำรบินจำกภำยนอก
1. รายละเอียดผูข้ อเอาประกันภัย
ชื่อ..................……………………………………………………………..……………………………...……….....................................
ที่อยู่ปจั จุบันเลขที่ …………………………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท์ ….............................………………………........................... อีเมล............................................................................................
2. ระยะเวลาขอเอาประกันภัย: ปี เริ่มต้นวันที่
น.
3. ลักษณะการใช้งาน

เวลา

น. สิ้นสุดวันที่

เวลา 16.30 น.

3.1 อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก ใช้สาหรับ  ส่วนบุคคล  เพื่อการพาณิชย์
3.2 วัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการพาณิชย์
 เพื่อการรายงานเหตุการณ์หรือการจราจร (สื่อมวลชน)
 เพื่อการวิจัยและพัฒนาอากาศยาน
 เพื่อการถ่ายภาพ การถ่ายทาหรือการแสดงในภาพยนต์หรือรายการโทรทัศน์  เพื่อการอื่นๆ ระบุ.........................................
4. ผู้บังคับหรือผู้ควบคุม อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (หากมีรายชื่อผู้บังคับหรือผู้ควบคุมอากาศยานที่ควบคุมการบินจาก
ภายนอกมากกว่า 1 คน โปรดระบุเพิ่มเติมในเอกสารแนบ)
 ไม่ระบุชื่อ
 ระบุชื่อ คือ 1. ................................................................................. (โปรดแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง)
5. รายละเอียดอากาศยานทีค่ วบคุมการบินจากภายนอก (หากมีอากาศยานมากกว่า 1 ลา กรุณาระบุเพิ่มเติมในเอกสารแนบ)
อากาศยานอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก ยี่ห้อ................................................... รุ่น........................... ปี...........................
ราคาที่ซื้อ............................บาท หมายเลขตัวเครื่อง (Serial No.)………............................น้าหนัก (รวมอุปกรณ์) ..............................กก.
ระบบควบคุมการบันทึกการบินในขณะบิน (Flight Log System)
 มี
 ไม่มี
6. เอกสารประกอบการขอเอาประกันภัย
 ภาพถ่ายที่เห็นรอบตัวอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกโดยต้องเห็นยี่ห้อ/รุ่น/เลขตัวเครื่อง (หน้า,หลัง,ซ้าย,ขวา,บน,ล่าง,
Serial No.)
 สาเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อและมีการแสดงราคาอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก
 อื่นๆ ถ้ามี (ระบุ) ….................................….................................….................................….................................
7. กรณีร ะบุ ชื่อ ผู้ บัง คับ หรื อ ผู้ค วบคุม อากาศยานที่ค วบคุม การบิน จากภายนอก กรุ ณากรอกรายละเอีย ดความสามารถของผู้ ค วบคุ ม
อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (อย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร) ดังนี้
 7.1 การบั ง คั บ ควบคุ ม อากาศยานที่ ค วบคุ ม การบิ น จากภายนอกเพื่ อ การปฏิ บั ติ ง าน ระบุ ป ระวั ติ การรั บ งานรวมเวลาบิ น แล้ ว
มากกว่า 1 ชม. (แนบประวัติการรับงานประกอบเป็นหลักฐาน) ….……………………………........………………..…….. หรือ
 7.2 มี ห นั ง สื อ รั บ รองผ่ านการฝึ กอบรมการบั ง คั บ ควบคุ ม อากาศยานที่ ค วบคุ ม การบิ น จากภายนอกอย่ างน้ อ ยหนึ่ ง หลั ก สู ต ร
(แนบหนั ง สื อ รั บ รองจากสถาบั น ประกอบ) หรื อ แนบสาเนาบั ต รประชาชนของครู ผู้ ฝึ ก สอน หรื อ ผู้ มี ค วามสามารถใน
การใช้อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก หรือผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดในการใช้อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก
เขียนรับรองความสามารถ
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 7.3 กรณี ยั ง ไม่ มี ป ระวั ติ การรั บ งาน หรือ มี ป ระวั ติ ไ ม่เ พี ย งพอ หรือ กรณี ที่ ใ ช้ เ พื่อ กิจ กรรมอื่ นใดให้ ถ่ าย VDO ผู้บั ง คั บ ควบคุ ม
อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกที่จะทาประกันภัยโดย VDO มีเนื้อหาต่อเนื่อง ตั้งแต่การนาอากาศยานที่ควบคุมการบิน
จากภายนอกขึ้ น การเปิ ด ระบบบั น ทึกการบิ น การบั งคั บ เดิ น หน้า ถอยหลั ง เลี้ ยวซ้ าย เลี้ ย วขวา การให้ล อยตั ว หยุ ด และ
การนาเครื่องลงจอด
8. ความคุ้มครองที่ต้องการขอเอาประกันภัย แผนประกันภัย............. เบี้ยประกันภัย...........บาท (รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
9. วิธีการชาระเบี้ยประกันภัย
 ชาระด้วยเงินสด
 ชาระผ่านบัตรเครดิตธนาคาร ....................................... หมายเลขบัตรเครดิต ........................................ บัตรหมดอายุ……..............
 ชาระผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร......................…....... สาขา ..................……....................บัญชีเลขที่ ...........…………………………
10. ผู้ขอเอาประกันภัยประสงค์จะให้บริษทั จัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยโดยวิธี  ทางไปรษณีย์  ทางอีเมล (E-Policy)
ข้าพเจ้ ามี ความประสงค์ ขอเอาประกันภั ยกับบริ ษั ท ตามเงื่ อนไขของกรมธรรม์ ประกันภั ยที่ บริ ษัทได้ ใช้ สาหรั บการประกันภั ยนี้
และข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดต่างๆ ข้างต้นนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ และข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลของ
ข้าพเจ้าต่อ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลธุรกิจประกันภัย
วันที่………..………………

ลงชื่อผู้ขอเอาประกันภัย ……………….…………………..…..……
(
)
 กำรประกันภัยตรง  ตัวแทนประกันวินำศภัย  นำยหน้ำประกันภัยวินำศภัย ใบอนุญำตเลขที่ ……………………….....
คำเตือนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ให้ตอบคาถามข้างต้นตามความเป็นจริงทุกข้อมิฉะนั้นบริษัทอาจถือเป็นเหตุปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได้ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865
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รำยกำรอำกำศยำนที่ควบคุมกำรบินจำกภำยนอกที่ประสงค์จะทำประกันภัย
ลาดับ

ยี่ห้อ/รุ่น

ปี

หมายเลขตัวเครื่อง

น้าหนักรวม
อุปกรณ์
(กิโลกรัม)

ระบบควบคุมการบันทึก
การบินในขณะบิน
(มี / ไม่มี)

รำยชื่อผู้บังคับหรือผู้ควบคุมอำกำศยำนที่ควบคุมกำรบินจำกภำยนอก
(โปรดแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง)
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล
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ราคาที่ซื้อ
(บาท)

