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ใบคำขอเอาประกันภัย กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพสวนบุคคล แบบพิเศษ “Health Me”

FM-APP-06-163

1. รายละเอียดผูขอเอาประกันภัย
ชื่อ/นามสกุล...................................................................................................................................... เพศ
ชาย
หญิง
วัน/เดือน/ปเกิด............./............../............. อายุ…........... ป น้ำหนัก................กก. สวนสูง.................ซม. เชื้อชาติ.................................... สัญชาติ........................................
บัตรประจำตัวประชาชน
บัตรประจำตัวขาราชการ
หนังสือเดินทาง เลขที่............................................................................................................................
อาชีพปจจุบัน/ตำแหนง................................................................... ลักษณะงานที่ทำโดยสังเขป............................................................................................................
ที่อยูปจจุบันที่ติดตอสะดวก เลขที่.......... อาคาร/บริษัท........................................... หมูบาน............................................ หมู........... ซอย............................................
ถนน......................................... แขวง/ตำบล.......................................... เขต/อำเภอ........................................ จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย........................
โทรศัพท........................................................
ที่อยูที่ทำงาน
เลขที่........... อาคาร/บริษัท............................................. หมูบาน............................................... หมู............ ซอย...............................................
ถนน......................................... แขวง/ตำบล.......................................... เขต/อำเภอ........................................ จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย........................
โทรศัพท......................................................... โทรศัพทมือถือ.......................................................... อีเมล............................................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน
เลขที่........... อาคาร/บริษัท.............................................. หมูบาน............................................... หมู........... ซอย...............................................
ถนน......................................... แขวง/ตำบล.......................................... เขต/อำเภอ........................................ จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย........................
2. คำถามเกี่ยวกับสุขภาพและอื่น ๆ
2.1 ทานมีประกันสุขภาพ ประกันภัยโรครายแรง ประกันชีวิต หรือประกันภัยอุบัติเหตุ กับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทประกันภัยอื่นหรือไม ?
ไมมี
มี โปรดระบุ.....................................................................................................
2.2 ทานเคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพ หรือประกันภัยโรครายแรง หรือประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล หรือถูกปฏิเสธการตออายุสัญญาประกันภัย
หรือถูกเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสำหรับการประกันภัยดังกลาว เชน ปรับลดความคุมครอง หรือมีการกำหนดโรคที่ไมใหความคุมครอง
หรือขอยกเวนเพิ่มเติมหรือไม ?
ไมเคย เคย โปรดระบุ.....................................................................................................
2.3 ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน ทานเคยไดรับเชื้อ มีอาการ หรือเคยไดรับการวินิจฉัยรักษา รับการผาตัด รับการบำบัด หรืออยูระหวางการพักฟน
ตลอดจนรับการปรึกษาและคำแนะนำจากแพทยดวยโรคดังตอไปนี้หรือไม ?
• โรคมะเร็งทุกชนิด
ไมเคย
เคย โปรดระบุ.................................................
• โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ความผิดปกติทางสมอง สมองเสื่อม
ไมเคย
เคย โปรดระบุ.................................................
โรคพารกินสัน โรคชัก
• โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคถุงลมโปงพอง
ไมเคย
เคย โปรดระบุ.................................................
• โรคไตเรื้อรังหรือไตวาย โรคตับหรือมามโต โรคตับแข็ง โรคไวรัสตับอักเสบ B, C
ไมเคย
เคย โปรดระบุ.................................................
โรคพิษสุราเรื้อรัง
• โรคเอดสหรือมีเลือดบวกตอไวรัส HIV โรคเลือดซึ่งรุนแรง
ไมเคย
เคย โปรดระบุ.................................................
หรือจำเปนตองไดรับเลือดอยางสม่ำเสมอ ทองมาน
• โรคเอสแอลอี (SLE) โรคเอ็มเอส (Multiple Sclerosis) โรคโครหน (Crohn’s Disease)
ไมเคย
เคย โปรดระบุ.................................................
อัมพฤกษ อัมพาต ทุพพลภาพ พิการ โรคจิตประสาท เคยใชสารเสพติด
2.4 โรคความดันโลหิตสูง
ไมเคย
เคย โปรดระบุ

ใน 2 ปที่ผานมา

เคยเขารักษาตัวเปนคนไขในของโรงพยาบาลเพราะโรคความดันโลหิตสูงหรืออาการที่เกี่ยวของ
ไมเคยเขารักษาตัวเปนคนไขในของโรงพยาบาลเพราะโรคความดันโลหิตสูง

2.5 โรคเบาหวาน
ไมเคย
เคย โปรดระบุ

ประเภท

ตองฉีดอินซูลิน หรือเคยพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะโรคเบาหวานหรืออาการที่เกี่ยวของ
ไมตองฉีดอินซูลิน และไมเคยพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะโรคเบาหวานหรืออาการที่เกี่ยวของ

2.6 ไขมันในเลือดสูง
ไมเคย
เคย โปรดระบุ

รักษาดวยยา
ไมตองทานยา แตแพทยแนะนำใหออกกำลังกาย หรือควบคุมอาหาร
ระดับไขมันที่เคยผิดปกติสูงสุด • คลอเลสเตอรอล (Cholesterol)
200-240 มก.%
มากกวา 240 มก.%
ระดับไขมันที่เคยผิดปกติสูงสุด • ไตรกลีเซอไรด (Triglyceride)
150-200 มก.%
มากกวา 200 มก.%

2.7 โรคทาลาสซีเมีย
ไมเปน เปน โปรดระบุ.....................................................................................................
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2.8 เนื้องอก กอนเนื้อ ตุมเนื้อ ซีสต
ไมมี/ไมเคยเปน
มี/เคยเปน โปรดระบุ
ยังมีอยู/เปนอยู

ประเภท/ชนิด................................................................. อวัยวะที่เปน............................................................
รักษา หรือผาตัดแลว
เกินกวา 2 ป
ผลชิ้นเนื้อ
ปกติ
ไมปกติ
นอยกวา 2 ป
ผลชิ้นเนื้อ
ปกติ
ไมปกติ

2.9 โรคอื่น ๆ หรือโรคประจำตัว หรือโรคเรื้อรังอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน
ไมเคย
เคย โปรดระบุรายละเอียดดานลาง
• คาวินิจฉัยแพทย/สาเหตุ/อาการ/การตรวจที่ไดรับ....................................................................................................................
• การรักษา/คำแนะนำที่ไดรับ......................................................................................................................................................
• เมื่อใด/ชวงเวลาที่รับการรักษา..................................................................................................................................................
• ผลการรักษา
ปกติ
ไมปกติ โปรดระบุ.....................................................................................................................
3. ภายในระยะเวลา 5 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน ทานเคยพบแพทยเพื่อรับการปรึกษา รับคำแนะนำ รับการตรวจวินิจฉัย ตลอดจนรับการรักษา รับการสั่งยา หรือบำบัด
อันเนื่องจากการบาดเจ็็บ การเจ็บปวย และการผาตัดหรือไม ? (หากเคย กรุณาระบุรายละเอียดคำวินิจฉัยของแพทย อาการหรืออาการแสดง การรักษาหรือคำแนะนำ
ที่ไดรับ และวันเวลาดังกลาว)
ไมเคย
เคย โปรดระบุ.....................................................................................................
4. ปจจุบันทานยังคงอยูในชวงระยะพักฟนจากการเจ็บปวย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือจากการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือมีการ
ใชสารเสพติดใหโทษ หรือเคยรับการรักษาเกี่ยวกับโรคพิษสุราเรื้อรังหรือไม ?
ไมเคย
เคย โปรดระบุ.....................................................................................................
5. ภายในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ทานเคยไดรับการตรวจวินิจฉัย อาทิ เอกซเรยคอมพิวเตอร การตรวจดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา การสงตรวจชิ้นเนื้อทางดานพยาธิวิทยา
การตรวจอัลตราซาวด การตรวจคลื่นหัวใจ หรือการตรวจเลือด ปสสาวะหรือไม ? (หากเคย กรุณาระบุผลการตรวจหรือสาเหตุที่ตองเขารับการตรวจ วัน/เดือน/ป
และสถานที่ที่ตรวจ)
ไมเคย
เคย โปรดระบุ.....................................................................................................
6. ทานเคยไดรับการแนะนำจากแพทยถึงการรักษาโดยการผาตัด หรือการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมอื่นใดที่ยังไมไดกระทำหรือไม ? (หากเคย กรุณาระบุรายละเอียดรวมทั้ง
ชื่อแพทย และโรงพยาบาล)
ไมเคย
เคย โปรดระบุ.....................................................................................................
7. ปจจุบันทานกำลังเจ็บปวย หรือมีอาการผิดปกติ (เชน ความเจ็บปวด กอนเนื้องอก ภาวะเลือดออกผิดปกติ หรืออื่น ๆ) ที่ยังมิไดเขารับการรักษา
หรือปรึกษาจากแพทยหรือไม ?
ไมเคย
เคย โปรดระบุ.....................................................................................................
8. ทานสูบบุหรี่หรือไม ?
ในอดีต
ไมสูบ
ปจจุบัน
ไมสูบ

เคย สูบวันละ.................มวน สูบเปนเวลานาน.................ป
สูบวันละ.................มวน

9. บิดา มารดา คูสมรส พี่หรือนองของผูขอเอาประกันภัยเคยไดรับการวินิจฉัยวาเจ็บปวย หรือเสียชีวิตเนื่องจากวัณโรค โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคไตวาย หรือมีเลือดบวกตอไวรัสโรคเอดส หรือไม ?
เคย/มีโปรดระบุ
บุคคลที่เปน................................... สาเหตุการเจ็บปวยหรือเสียชีวิต.................................... วันที่เขารับการรักษาหรือเสียชีวิต..................................
ไมเคย/ไมมี
10. ปจจุบันทานรับประทานยาเปนประจำหรือตอเนื่อง หรือมีโรคประจำตัว หรือโรคเรื้อรังใด ๆ หรือไม ?
ไมใช
ใช หากใชโปรดระบุชื่อยา สาเหตุหรือโรคที่เปน.............................................................................
11. โปรดเลือกแผนประกันภัยสำหรับ Health Me
แผน 1 (1 ลานบาท)
แผน 2 (3 ลานบาท)
ความเสียหายสวนแรกที่ทานตองการ (Deductible)
ไมตองการ
20,000 บาท

แผน 3 (5 ลานบาท)

แผน 4 (10 ลานบาท)

50,000 บาท

100,000 บาท (เฉพาะแผน 2-4)

โปรดเลือกแผนประกันภัยสำหรับเลือกซื้อเพิ่มเติมที่ทานตองการ
1. การรักษาพยาบาลที่ไมไดอยูรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผูปวยนอก) 1 ครั้งตอวัน สูงสุดไมเกิน 30 ครั้งตอป
แผน 3
แผน 1
แผน 2
2. ผลประโยชนชดเชยรายไดขณะเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผูปวยใน อันเนื่องจากการบาดเจ็บและการเจ็บปวย
(สูงสุดไมเกิน 30 วันตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
3. โรครายแรง จำนวนเงินผลประโยชน
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
4. ผลประโยชนเงินชดเชยรายไดระหวางรักษาตัวเปนผูปวยในโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากการเจ็บปวยดวยโรครายแรง (สูงสุดไมเกิน 30 วันตอป)
สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมไดก็ตอเมื่อผูเอาประกันภัยเลือกซื้อความคุมครองโรครายแรงเทานั้น
แผน 1
แผน 2
แผน 3
12. ระยะเวลาขอเอาประกันภัย เริ่มตนวันที่........../........../.......... เวลา.....................น. สิ้นสุดวันทีี่........../........../.......... เวลา 24.00 น.
ความคุมครองเริ่มเวลา 16.30 น. ณ วันที่ชำระเบี้ยประกันภัย หลังจากผานการพิจารณารับประกันภัยแลว
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13. รายละเอียดผูรับผลประโยชน 1. ชื่อ/นามสกุล............................................................... ความสัมพันธกับผูขอเอาประกันภัย.......................................................................
2. ชื่อ/นามสกุล............................................................... ความสัมพันธกับผูขอเอาประกันภัย.......................................................................
14. ซื้อประกันสุขภาพใหกับ
ตนเอง
บิดา มารดา (ผูขอเอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพ ไมเกิน 15,000 บาท ตามที่ระบุในหนังสือรับรองคาเบี้ยประกันสุขภาพสำหรับบิดา มารดา
ที่แนบติดไปกับกรมธรรม ไปหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของตน ภายใตเงื่อนไขวา จะตองมีรายไดไมเกิน 30,000 บาทตอป)
กรุณาระบุรายละเอียดผูชำระเบี้ยประกันภัย
ชื่อ/นามสกุล...............................................................
บัตรประจำตัวประชาชน
บัตรประจำตัวขาราชการ
หนังสือเดินทาง เลขที่......................................................................................
ผูขอเอาประกันภัยประสงคจะใชสิทธิขอยกเวนภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากรหรือไม ?
มีความประสงค และยินยอมใหบริษทั เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สงและเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับเบีย้ ประกันภัยตอสรรพากร ตามหลักเกณฑ วิธกี ารทีส่ รรพากรกำหนด
หากผูข อเอาประกัยภัยเปนชาวตางชาติ (Non-Thai Resident) ซึง่ เปนผูม หี นาทีต่ อ งเสียภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากร
โปรดระบุเลขประจำตัวผูเ สียภาษีทไ่ี ดรบั จากกรมสรรพากร เลขที.่ ......................................................................................................
ไมมคี วามประสงค
คำรับรองของผูขอเอาประกันภัย
เปนที่ตกลงกันระหวางผูขอเอาประกันภัยและบริษัทฯ วากรมธรรมประกันภัยนี้จะไมใหความคุมครองแกผูขอเอาประกันภัยสำหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยซึ่งเกิดขึ้นโดยตรง
หรือสืบเนื่องมาจาก หรือเปนอาการแทรกซอนของการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยใด ๆ ที่ผูขอเอาประกันภัยไดแถลงไวในใบคำขอเอาประกันภัยนี้หรือที่บริษัทฯ ยกเวนตามที่ไดระบุใน
เอกสารแนบทายยกเวนความคุมครองเฉพาะโรค ซึ่งผูขอเอาประกันภัยไดรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขนี้ทุกประการ (โดยบริษัทฯ จะออกเอกสารแนบทายยกเวนความคุมครอง
เปนการเฉพาะโรคนั้น ๆ เปนการเฉพาะ)
ขาพเจามีความประสงคขอเอาประกันภัยกับบริษัทฯ ตามเงื่อนไขของกรมธรรมประกันภัยที่บริษัทฯ ไดใชสำหรับการประกันภัยนี้ และขอรับรองวารายละเอียดตาง ๆ ขางตนนี้
ถูกตองและสมบูรณ รวมทั้งรับทราบและยินยอมตามคำรับรองที่ใหไวขางตน ขาพเจาตกลงที่จะใหคำขอเอาประกันภัยนี้เปนมูลฐานของสัญญาประกันภัยระหวางขาพเจา
และบริษัทฯ หากรายละเอียดของขาพเจาเปนเท็จหรือปกปดไมแจงความจริง ขาพเจายินยอมใหบริษัทฯ บอกเลิกสัญญาประกันภัยได นอกจากนี้ขาพเจาขอมอบอำนาจ
แกบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการขอรับทราบรายละเอียดซึ่งขาวสารเกี่ยวกับประวัติการรักษาพยาบาล และสภาพรางกายของขาพเจาจากแพทยโรงพยาบาล
สถานพยาบาลเวชกรรมหรือองคการอื่นใดที่มีบันทึก หรือทราบเรื่องเกี่ยวกับขาพเจาหรือสุขภาพของขาพเจา รวมถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการตรวจทดสอบผลเลือดเพื่อตรวจหา
เชื้อไวรัส HIV
ขาพเจายินยอมใหบริษัทฯ จัดเก็บ ใช และเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและขอมูลของขาพเจา ตอคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อประโยชน
ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
บริษัทฯ มีสิทธิ์ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเอาประกันภัยเทาที่จำเปนกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิ์ทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเปน
และไมเปนการขัดตอกฎหมาย โดยคาใชจา ยของบริษทั ฯ ในกรณีทผ่ี เู อาประกันภัยไมยนิ ยอมใหบริษทั ฯ ตรวจสอบประวัตกิ ารรักษาพยาบาลและการตรวจวินจิ ฉัยของผูเ อาประกันภัย
เพื่อประกอบการพิจารณาจายคาสินไหมทดแทนนั้น บริษัทฯ อาจปฏิเสธความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้แกผูเอาประกันภัยได
หากบริษัทฯ ไมสามารถเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตหรือหักบัญชีเงินฝากได บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการรับประกันภัยโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
เอกสารนี้ไมใชสัญญาประกันภัย ทานจะไดรับความคุมครองเมื่อไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ แลว สำเนาของการมอบอำนาจนี้ใหมีผลและสมบูรณเชนเดียวกับตนฉบับ
ขาพเจาขอรับรองวาคำแถลงตามรายการขางบนเปนความจริง และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาประกันภัยระหวางขาพเจาและ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

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

………………………………………………….
ลงลายมือชื่อผูแทนโดยชอบธรรม*
วันที่............ เดือน......................... พ.ศ. ............

………………………………………………….
ชื่อตัวแทน/รหัสตัวแทนประกันวินาศภัย
วันที่............ เดือน......................... พ.ศ. ............

*ผูแทนโดยชอบธรรมลงนาม กรณีผูขอเอาประกันภัยอายุต่ำกวา 20 ป

การประกันภัยโดยตรง

ตัวแทนประกันวินาศภัย

นายหนาประกันวินาศภัยรายนี้.................................................. ใบอนุญาตเลขที่.......................................

คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ใหตอบคำถามขางตนตามความจริงทุกขอ หากผูเอาประกันภัยปกปดขอความจริง หรือแถลงขอความอันเปนเท็จจะมีผลใหสัญญาประกันภัยนี้ตกเปนโมฆียะ
ซึ่งบริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865
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