ใบคําขอเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบตั ิ เหตุส่วนบุคคล (Health Insurance Application Form)

ข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัย / Applicant’s Personal Information

 บัตรประชาชน / I.D. Card  หนังสือเดินทาง / Passport  บัตรอืนๆ / Other I.D. Card

เลขที / No. ……………..……………………………...….…....…

ชือ-นามสกุล / Name of Applicant ……………………………………..………………………………………………………………………………….……………….…..….….
วัน เดือน ปีทเกิ
ี ด / Date of Birth

………………………………………….

อายุ / Age ………...… ปี / year

สัญชาติ / Nationality …......……….……….……...

 ชาย / Male  หญิง / Female ส่วนสูง Height ………….…..….. ซม. / cm. นําหนัก / Weight
สถานภาพสมรส / Marital Status  โสด / Single
 สมรส / Married  หม้าย / Widowed  หย่า / Divorced
เพศ / Gender

อาชีพ / Occupation ………………………………………….

…..…...………… กก. / kg.

ตําแหน่ง / Position ……………….…………………………………………………………………….….….

ลักษณะธุรกิจและหน้าทีความรับผิดชอบ / Job Description …………..………………………………………………………………………………………………………….…...
ทีทํางาน (ชือบริษัท) / Office Name …………………………………………………………………………………………………………………….………………….……....…
ทีตังสํานักงาน / Address ……………………………………………………..………………………………………………………………………………………….…………...…
…………………………………………………………... โทรศัพท์ / Office Tel. ……………….……………………. โทรสาร / Fax. …...…………………….…………....
ั บนั / Home Address …………….………………………………………………..……………………………………………………………….…………………….……
ทีอยู่ปจจุ
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….………….…….………
โทรศัพท์ / Home Tel. ………………………………. โทรศัพท์มอื ถือ / Mobile Tel. ………………………..…….
ั บนั / Home
สถานทีติดต่อ / Mailing Address
ทีอยู่ปจจุ
ทีทํางาน / Office



อีเมล์ / E-mail ……………….…………….………..



ระยะเวลาขอเอาประกันภัย / Required Period of Insurance เริมต้นวันที

เวลา 00.01 น

สินสุดวันที

เวลา 16.30 น.

แผนประกันภัยและความคุ้มครองทีเลือก / Health Insurance Plan Selected
ชือกรมธรรม์ประกันภัย / Health Insurance Name ………………………….………………………….
ผลประโยชน์เพิมเติม / Optional Benefits 1. ……………………………………………………..………

แผนความคุม้ ครอง / Coverage Plan ……….…………………….
2. ………………………………………….…………………..

ค่าเสียหายทีรับผิดชอบเองส่วนแรก (ขึนอยู่กบั แผนความคุ้มครองทีเลือก) / Deductibles (depend on selected plans) ……………………………………… บาท / Baht
วันทีทีต้องการให้เริมต้นคุม้ ครอง (วัน/เดือน/ปี) / Date of commencement that the coverage would be effective (day/month/year):

//

รายละเอียดผู้รบั ผลประโยชน์ / Name of Beneficiary
ชือ-นามสกุล ผูร้ บั ผลประโยชน์

ความสัมพันธ์กบั ผูข้ อเอาประกันภัย

สัดส่วน (ร้อยละ)

Beneficiary’s Name

Relationship to the applicant

Ratio (Percentage)

1. ………………………………………………………………..…

…………………………………………………………

…………………………………………..

2. ………………………………………………………………….

…………………………………………………………

…………………………………………..

สําหรับชาวต่างชาติ / for Expatriate
ท่านมีถนที
ิ อยู่ในประเทศไทยใช่หรือไม่ (พํานักอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 180 วัน ต่อปี)
Is Thailand your main country of residence (where you spend at least 180 days per year)?

 ใช่ / Yes  ไม่ใช่ / No

ถ้าท่านตอบ "ไม่ใช่" กรุณาระบุประเทศทีท่านมีถนที
ิ อยู่ / If “No”, please specify main country of residence:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
ข้อแถลงสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย / Applicant's Health Condition Declaration
ในกรณีทท่ี านไม่ได้แถลง หรือแถลงไม่ครบถ้วนในข้อใดข้อหนึง บริษทั จะถือเสมือนหนึงว่า ท่านแถลงปฏิเสธ (ไม่ใช่/ไม่เคย/ไม่ม)ี ในข้อนันๆ
In case you do not declare or fail to declare each of the questions, the company shall consider that you declare decline (No) in that question
1. ท่านได้ทําประกันชีวติ ประกันภัยสุขภาพ หรือประกันภัยอุบตั เิ หตุส่วนบุคคล ไว้กบั บริษัท หรือ บริษทั ประกันชีวติ และ ประกันวินาศภัยอืนหรือไม่
Do you have Life, Health, or Personal Accident Insurance with the company of any other insurance company?

 ไม่ใช่ / No  ใช่ / Yes

ถ้าตอบ "ใช่" กรุณาให้รายละเอียด / If “Yes”, please specify: ……………………………..…………………….………..………….

2. ท่านเคยถูกปฎิเสธ เพิมเงือนไขหรือยกเลิกประกันชีวติ ประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคลจากบริษทั อืนหรือไม่
Have you ever been rejected, added exclusions, or cancelled from life, health, or personal accident insurance by any other insurance company?

 ไม่ใช่ / No  ใช่ / Yes

ถ้าตอบ "ใช่" กรุณาให้รายละเอียด / If “Yes”, please specify: ……………………………..…………………….………..………….

3. ท่านมีการเจ็บปว่ ย หรือมีอาการผิดปกติ ทียังมิได้เข้ารับคําปรึกษา หรือรับการรักษาจากแพทย์หรือไม่
Do you have any sickness or abnormal health condition that still has not been consulted with or received treatment from a physician presently?

 ไม่ใช่ / No  ใช่ / Yes

ถ้าตอบ "ใช่" กรุณาให้รายละเอียด / If “Yes”, please specify: ……………………………………..…………….………..………….

4. ปจั จุบนั ท่านมีการเจ็บปว่ ย หรือมีอาการผิดปกติ ทีแพทย์แนะนําให้เข้ารับการรักษา หรือเข้ารับการผ่าตัดหรือไม่
Do you have any sickness or abnormal health condition that physician recommends to have treatment or surgical operation presently?

 ไม่ใช่ / No  ใช่ / Yes

ถ้าตอบ "ใช่" กรุณาให้รายละเอียด / If “Yes”, please specify: ……………………………………..…………….………..………….
5. ท่านมีความพิการ มีโรคประจําตัว หรือมีโรคทีต้องอยูใ่ นความดูแลเป็นประจําของแพทย์ (รวมถึงการได้รบั การรักษาแบบผูป้ ว่ ยนอก) หรือไม่
Do you have any handicap, underlying diseases, or sickness under regular physician care (including OPD treatment)?

 ไม่ใช่ / No  ใช่ / Yes

ถ้าตอบ "ใช่" กรุณาให้รายละเอียด / If “Yes”, please specify: ……………………………………..…………….………..………….

6. ท่านเคยได้รบั การผ่าตัดหรือไม่
Have you undergone surgery at any time in the past?

 ไม่ใช่ / No  ใช่ / Yes

ถ้าตอบ "ใช่" กรุณาให้รายละเอียด / If “Yes”, please specify: …………………………………………..……….………..………….

7. ท่านใช้ยาอะไรเป็ นประจําหรือไม่
Do you use any drugs regularly?

 ไม่ใช่ / No  ใช่ / Yes

ถ้าตอบ "ใช่" กรุณาให้รายละเอียด / If “Yes”, please specify: …………………………………..……………….………..………….

8. ท่านดืมเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์หรือไม่
Do you drink alcohol?

 ไม่ใช่ / No  เป็นครังคราว / Occasionally  เป็นประจํา / Regularly

ปริมาณทีดืมต่อวัน / the quantity taken per day ……..… แก้ว / glasses

9. ท่านเคยสูบบุหรีหรือไม่
Have you ever smoked?

 ไม่ใช่ / No  ใช่ / Yes

ถ้าตอบ "ใช่" กรุณาระบุปริมาณทีเคยสูบต่อวัน / If “Yes”, please specify the quantity taken per day …….… มวน / cigarettes
และเลิกสูบบุหรีเมือ (เดือน/ปี) / and stopped since (Month/Year)

10. ปจั จุบนั ท่านสูบบุหรีหรือไม่
Do you smoke at present?

 ไม่ใช่ / No  ใช่ / Yes

/

ถ้าตอบ "ใช่" กรุณาระบุปริมาณทีสูบต่อวัน / If “Yes”, please specify the quantity taken per day ……....… มวน / cigarettes

11. ท่านเล่นกีฬาหรือทํากิจกรรมทีมีความเสียงสูง เช่น การดํานําลึก ปื นเขา หรือไม่
Do you engage in high risk activities or sports such as scuba diving, rock climbing etc.?

 ไม่ใช่ / No  ใช่ / Yes

ถ้าตอบ "ใช่" กรุณาให้รายละเอียด / If “Yes”, please specify: ……………………….……………………………..….….………….
12. ในระยะเวลา 5 ปีทผ่ี านมา ท่านเคยได้รบั บาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ หรือเจ็บปว่ ย จนต้องเข้ารับการผ่าตัด หรือรับการรักษาแบบผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
เวชกรรมหรือไม่ กรุณาให้รายละเอียดดังต่อไปนี
Have you had injury from accident or sickness that needed to have surgical operation, or in-patient treatment, during the last 5 years? Please complete
the detail in the below table and also specify date & type of treatment if there is any.
โรค ลักษณะอาการ และการเจ็บป่ วย
Disease, Symptom, Condition
 อาการปวดหัวเรือรัง อาการปวดหัวข้างเดียว
Chronic headache / Migraine headache
 ความผิดปกติทางสายตา อาทิ ต้อกระจก ต้อหิน
Eye disorder and abnormalities e.g. cataract, glaucoma
 โรคเกียวกับหู คอ จมูก
Ear, Nose and Throat disorder
 โรคภูมแิ พ้
Allergy
 โรคหอบ, หืด
Asthma

ไม่เคย/ไม่มี
No

เคย/มี
Yes













โปรดระบุรายละเอียด
Please specify

 โรคระบบทางเดินหายใจ อาทิ ทอนซิลอักเสบ หลอดลมอักเสบ
Respiratory disorder e.g. tonsillitis, bronchitis, pneumonitis
 อาการเกียวกับช่องท้องเรือรัง
Chronic abdominal pain
ั
ั
 โรคระบบทางเดินปสสาวะ
อาทิ โรคไต กระเพาะปสสาวะอั
กเสบ
Urinary system disorder e.g. kidney disease, urinary
bladder disorder
 โรคระบบทางเดินอาหาร อาทิ โรคกระเพาะอาหาร โรคเกียวกับ
ลําไส้ อุจจาระผิดปกติ
Digestive system disorder e.g. peptic ulcer, intestine or
bowel disorder, abnormal stool
 โรคเกียวกับระบบไหลเวียนโลหิต อาทิ โรคหัวใจ โรคความดัน
โลหิตสูง หรือ ตํา
Blood or circulation system disorder e.g. heart disease,
hypertension or hypotension (high/low blood pressure)
 โรคต่อมไทรอยด์
Thyroid disorder
 โรคต่อมลูกหมาก
Prostate diseases
 โรคระบบสืบพันธุ์ ชาย-หญิง
Sexual organ dysfunction or infection
 โรคทางนรีเวช อาทิ โรคของเต้านม โรคเกียวกับมดลูก, รังไข่,
ท่อรังไข่ ประจําเดือนผิดปกติ
Gynecologic disorder e.g. breast disorder, uterus disorder,
ovaries or fallopian tubes disorder, menstrual disorder
 โรคกระดูก
Bones/Skeletal conditions
 โรคมะเร็ง
Cancer
 โรคเนืองอก
Tumor
 โรคริดสีดวงทวาร
Hemorrhoids
 โรคเบาหวาน
Diabetes mellitus
 โรคตับ
Liver diseases
 โรคไขข้อ โรคกล้ามเนือ หรือ โรคเก๊าท์
Joint, muscle disorder or gout
 โรคผิวหนัง
Skin disease
 โรคจิตประสาท
Psychiatric or Nervous disorder
 โรคภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง
Acquired immune deficiency syndrome (AIDS) / Human
immunodeficiency virus (HIV)

 
 
 
 
 
 
 
 
 




















 

 
 

 ความผิดปกติทเป็
ี นมาแต่กาํ เนิด
Congenital/Birth Conditions
 อืนๆ
Others

13. กรุณาระบุชอแพทย์
ื
โรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึงท่านใช้บริการเป็ นประจํา (ถ้ามี)
Please give the name of physician, hospital, or clinic which you regularly use (if any)
1.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..……………

คําถามเพิ มเติ มเฉพาะสตรี / for Female Only
14. ท่านกําลังตังครรภ์หรือไม่
Are you pregnant?

 ไม่ใช่ / No  ใช่ / Yes



ถ้าตอบ "ใช่" กรุณาให้รายละเอียด / If “Yes”, please specify : อายุครรภ์ / the fetal age

…………….….. สัปดาห์ / weeks

โรงพยาบาลทีรับฝากครรภ์ / the hospital which take care of pre-natal care ………………………………………….……………

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยแถลงข้างต้นนี เป็ นความจริงทุกประการ หากถ้อยแถลงของข้าพเจ้าเป็ นเท็จ หรือปกปิ ดไม่แจ้งความจริ ง ข้าพเจ้ายิ นยอมให้บริ ษทั
บอกล้างสัญญาประกันภัยนี ได้ ข้าพเจ้าขอมอบอํานาจแก่ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิ วฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) ในการร้องขอ หรือทราบข้อมูล หรือถ่ายสําเนาจากบันทึกประวัติ
การรักษาพยาบาล ประวัติสขุ ภาพของข้าพเจ้า จากแพทย์ โรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม คลิ นิก หรือองค์กรอืนใด ทีมีบนั ทึก หรือทราบเรืองเกียวกับข้าพเจ้า หรือ
สุขภาพของข้าพเจ้าได้ เสมือนหนึ งข้าพเจ้าได้กระทําเอง สําเนาภาพถ่ายของหนังสือมอบอํานาจนี ให้มีผลสมบูรณ์ เช่นเดี ยวกับต้นฉบับ
I, the applicant, declare that above statements in this application form are true. Should there be any false statement or any truth being concealed,
I agree to let the company cancel this insurance policy. I, besides this, assign Thaivivat Insurance PCL. to request for any kind of information, or to take a
photocopy regarding to my personal health treatment or health condition records from any physician, hospital, clinic or any other organization on my behalf.
A photocopy of this statement shall be valid as the original.

วันทีกรอกใบคําขอเอาประกันภัย
Application Date
ลงชือผูข้ อเอาประกันภัย
Applicant's Signature

……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
(………..……………………………………………………..)

คําเตือนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิ จประกันภัย
ผู้ขอเอาประกันภัยจงตอบคําถามตามความเป็ นจริงทุกข้อ การปกปิ ดความจริ งหรือแถลงข้อความเป็ นเท็จใดๆ อาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ผู้รบั ประกันภัยปฎิ เสธไม่
จ่ายเงิ นค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 865
Warning by Office of Insurance Commission
The applicant must truthfully answer all questions. Any concealment or misrepresentation of the truth many result in the insurance company refusing to
honor insurance claims, as per clause 865 of the Civil and Commercial Code.
สําหรับเจ้าหน้ าที บริ ษทั / for Company Official Use
วันทีรับคําขอ …………………………….……………………………..…….
Date Received

ผูร้ บั ดําเนินการ …………………………………………………………………..
Underwritten by

ใบคําขอเลขที …………………………….……………………………..……. กรมธรรม์ประกันภัยเลขที …………………………………………………………………..
Application No.
Policy No.
ตัวแทน/นายหน้า
Agent/Broker

 ตัวแทน / Agent  นายหน้า / Broker

รหัสตัวแทน/นายหน้า …………………………….……………………………..…….
Agent/Broker No

ชือ-นามสกุล …………………………………………………………………..
Agent/Broker Name
ใบอนุญาตเลขที …………………………………………………………………..
License No.

