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ใบคําขอเอาประกนัภัย แผนประกันภัยสุขภาพ  เมืองไทย Health Smile                                                  FM-APP-06-034 
ขาพเจามีความประสงคจะลงทะเบียนเพ่ือเอาประกันภัย กับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  

ชําระเบ้ียประกันภัยโดย     
   ชําระเปนเงินสด หรือเช็ค  ส่ังจายในนาม  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) และขีดครอม (A/C Payee Only)   
        ท่ีศูนยบริการลูกคา  (สํานักงานใหญ และสาขายอย)  
   จายเช็ค   ขีดครอมขีดครอม (A/C Payee Only)/ ดราฟ      ส่ังจายในนาม “บริษัท เมืองไทยประกนัภัย จํากัด (มหาชน)”     
                            (กรุณาระบุช่ือและนามสกุล ลงบนดานหลังเช็ค/ดราฟ พรอมแนบใบคําขอเอาประกันภัย แลวสงโดยไปรษณียมายัง    
                             บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 252 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง  กรุงเทพฯ 10310) 

    บัตรเครดิต   ประเภทวีซาและมาสเตอรการด ทุกธนาคาร  
                               ชําระเบ้ียประกันภัย ดวยบัตรเครดิตท่ีสํานักงานใหญ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  

                               ยินยอมใหหักบัญชีบัตรเครดิต ธนาคาร.................................................  

 หมายเลขบัตรเครดิต  ����-����-����-���� 
ประเภทบัตร      วีซา          มาสเตอรการด          
ช่ือผูถือบัตรเครดิต (ภาษาอังกฤษ)……………………………………....................... วันหมดอายุ(เดือน/ป)………../……..….      
ลายมือช่ือผูถือบัตรเครดิต ………………………………………………………………หมายเลขโทรศัพทติดตอ............................ 

  แลวสงใบคําขอเอาประกันภัยน้ีโดยทางไปรษณียมายัง  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 252 ถนนรัชดาภิเษก   
                                                                                                                        แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

  1. รายละเอียดผูขอเอาประกันภัย  
ช่ือ-นามสกุล (นาย / นาง /นางสาว) …………………………………………………..……………………………...............................   
วัน/เดือน/ปเกิด ………………… อายุ……....…ป (ตองมีอายุระหวาง 20-60 ป)    น้ําหนัก/สวนสูง ………..…กก./……………ซม.               
เช้ือชาติ / สัญชาติ …….……./……..…….. 
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน  

 ที่อยูที่ติดตอได เลขที่ ……………หมูบาน ...................... หมู................ ซอย.................................. ถนน........................................   

    ตําบล/แขวง.............................. อําเภอ/เขต.................................จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย ............................. 
    โทรศัพทบาน …………………… โทรศัพทที่ทํางาน........................................โทรศัพทมือถือ ………………………………………  
    โทรสาร........................................................อีเมล…………………………..………........................................ 

อาชีพปจจุบัน/ตําแหนง………………………………………………………………………………… 
ลักษณะงานที่ทําโดยสังเขป…………………………………………………….………………….…… 
เงินเดือน/คาจาง  ปละ  ………………….…………………………  บาท    รายไดอื่นๆ  ปละ  ……………….………………………. บาท 

2. รายละเอียดผูรับประโยชน   ช่ือ-นามสกุล.............................................................ความสัมพันธกับผูขอเอาประกันภัย……………… 
3. โปรดเลือกแผนประกันภัยที่ทานตองการ  :  
3.1 แผนประกันภัยมาตรฐาน                              แบบที่ 1      แบบที่ 2        แบบที่ 3      แบบที่ 4      แบบที่ 5      แบบที่ 6 
3.2 แผนประกันภัยเพิ่มเติม”คารักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอก (OPD) ”  
  แบบที่ 1      แบบที่ 2        แบบที่ 3      แบบที่ 4      แบบที่ 5     
รวมเบี้ยประกันทั้งหมด  (3.1) + (3.2)  เทากับ .......................................... .บาท 
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4. ซ้ือประกันภัยสุขภาพใหกับ  :  
      ตนเอง                                  
      พอหรือแม    (ผูขอเอาประกันภัยสามารถนําเบ้ียประกันภัยสุขภาพ  ไมเกิน 15,000 บาท ตามท่ีระบุในหนังสือรับรองคาเบ้ียประกันสุขภาพ 
           สําหรับบิดามารดา ท่ีแนบติดไปกับกรมธรรม   ไปหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของตน  ภายใตเงื่อนไขวา บิดาหรือมารดาท่ีขอทําประกันภัย 
           ดังกลาว จะตองมีรายไดไมเกิน 30,000 บาท/ป) 
         กรุณาระบุชือ่ผูซือ้ประกันภัยสุขภาพ ชื่อ-นามสกุล (นาย / นาง /นางสาว).................................................................................. 

คําถามเกีย่วกับสุขภาพและอ่ืนๆ 
5. ผูขอเอาประกันภัยเคยไดรับเช้ือ หรือมีอาการ หรือเคยไดรับการรักษา หรือขณะนี้รับการรักษาอยู หรือเคยไดรับการบอกเลาจากแพทยดวย

โรคมะเร็ง เนื้องอก โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคตับแข็ง ไวรัสตับอักเสบ B,C โรคเอดสหรือมีเลือดบวกตอไวรัส HIV โรคเบาหวาน  
โรคไตเร้ือรัง หรือไตวาย โรคหัวใจ มีอาการเจ็บหนาอก  ความดันโลหิตสูง  ไขมันในเลือดสูง  โรคปอดอักเสบ โรคถุงลมโปงพอง หรือ 
โรคพิษสุราเร้ือรังหรือไม   

         เคย  โปรดระบุ ………………………………………….……………………………………………    ไมเคย 

6. ภายในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ทานเคยมีประวัติเขารับการปรึกษา หรือไดรับคําแนะนําจากแพทยใหเขารับการรักษาจากการบาดเจ็บ  
การเจ็บปวย หรือเขารับการผาตัด หรือเขารับการตรวจวินิจฉัยโรค เชน การอัลตราซาวด  เอกซเรยคอมพิวเตอร การตรวจดวยคล่ืน
แมเหล็กไฟฟา การสงตรวจช้ินเนื้อทางดานพยาธิวิทยา และอื่นๆ หรือเคยเขาพักรักษาตัวเปนผูปวยในของโรงพยาบาลเปนระยะเวลา
มากกวา 14 วันหรือไม  

        เคย  โปรดระบุ ………………………………………….……………………………………………    ไมเคย 

7. ทานเคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันชีวิต หรือประกันภัยสุขภาพ หรือประกันภัยโรครายแรง หรือประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล หรือ             
ถูกปฏิเสธการตออายุสัญญา หรือถูกเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสําหรับการประกันภัยดังกลาวหรือไม  
    เคย  โปรดระบุ ………………………………………….……………………………………………    ไมเคย 

8. ทานมีประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยโรครายแรง ประกันชีวิต หรือประกันภัยอุบัติเหตุ กับบริษัทประกันภัยอื่นหรือไม 
       มี  โปรดระบ ุ………………………………………….………………………………………………    ไมเคย 
9.  ปจจุบนัทานใช หรือเคยใชยาเสพติดใหโทษ หรือด่ืมสุรา หรือส่ิงมึนเมา หรือเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอลเปนประจํา หรือเคยรับการรักษา

เก่ียวกับโรคพิษสุราเร้ือรังหรือยาเสพติดใหโทษหรือไม          
         ใช โปรดระบุ ………………………………………..…………………………………………..…  ไมใช 
10.  ทานสูบบุหร่ีหรือไม          ในอดีต            ไมสูบ      เคยสูบวันละ  ………  มวน  สูบเปนเวลานาน ……..…... ป  
                                        ปจจุบัน           ไมสูบ         สูบวันละ …………...  มวน 

11. บิดา มารดา คูสมรส พี่หรือนองของผูขอเอาประกันภัยเคยไดรับการวินิจฉัยวาเจ็บปวย หรือเสียชีวิตเนื่องจากวัณโรค  โรคเบาหวาน                  
โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคไตวาย หรือมีเลือดบวกตอไวรัสโรคเอดส หรือไม 
      เคย / มี โปรดระบุบุคคลที่เปน …………..................สาเหตุการเจ็บปวยหรือเสียชีวิต…………..…….......................................  
                       วันที่เขารับการรักษาหรือเสียชีวิต…………………………………                                                                                    
  ไมเคย / ไมมี    
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12. ปจจุบันทานอยูในชวงระยะพักฟนจากการเจ็บปวย หรือจากอุบัติเหตุ หรือจากการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพายาบาล 
เวชกรรม ใชหรือไม    

        ใช  โปรดระบุสาเหตุ ………………………………………..………………………………….……….     ไมใช 
13. ทานรับประทานยาเปนประจําหรือตอเนื่อง หรือมีโรคประจําตัว หรือโรคเร้ือรังใดๆ หรือไม   
       ใช โปรดระบุช่ือยา สาเหตุ หรือโรคที่เปน ………………………………………..………………………    ไมใช 
 

 
ขาพเจามีความประสงคขอเอาประกันภัยกับบริษัทตามเงื่อนไขของกรมธรรมประกันภัยท่ีบริษัทไดใชสําหรับการประกันภัยน้ี และขาพเจาขอรับรองวา

รายละเอียดตางๆ ขางตนน้ีถูกตองและสมบูรณ ขาพเจาตกลงท่ีจะใหคําขอเอาประกันภัยน้ีเปนมูลฐานของสัญญาระหวางขาพเจาและบริษัท  หากรายละเอียด 
ของขาพเจาเปนเท็จหรือปกปดไมแจงความจริง ขาพเจายินยอมใหบริษัทบอกเลิกสัญญาได นอกจากน้ีขาพเจาขอมอบอํานาจแก บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด 
(มหาชน) ในการขอรับทราบรายละเอียดซ่ึงขาวสารเกี่ยวกับประวัติการรักษาพยาบาลและสภาพรางกายของขาพเจาจาก แพทย โรงพยาบาล หรือองคการอื่นใด  
ท่ีมีบันทึกหรือทราบเรื่องเกี่ยวกับขาพเจาหรือสุขภาพของขาพเจา รวมถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการตรวจทดสอบผลเลือดเพ่ือตรวจหาเช้ือไวรัส HIV  
 ท้ังน้ีเปนท่ีตกลงกันระหวางผูเอาประกันภัยและบริษัทวา กรมธรรมประกันภัยน้ีจะไมใหความคุมครองแกผูเอาประกันภัยสําหรับการบาดเจ็บหรอืเจ็บปวย 
ซ่ึงเกิดขึ้นโดยตรง หรือสืบเน่ืองมาจาก หรือเปนอาการแทรกซอนของการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยใดๆ ท่ีผูขอเอาประกันภัยไดแถลงไวในใบคําขอเอาประกันภัยน้ี
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ซ่ึงผูขอเอาประกันภัยไดรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขน้ีทุกประการ    

หมายเหตุ หากบริษัทฯ ไมสามารถเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิต หรือเช็คได บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลกิการรับประกันภัยน้ีโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  
 

เอกสารน้ีไมใชสัญญาประกันภัย  ทานจะไดรับความคุมครองเมื่อไดรับการยืนยันจากบริษัทแลว สําเนาของการมอบอํานาจน้ี ใหมีผลและสมบูรณเชนเดียวกับตนฉบับ 
 
ลงช่ือ ผูขอเอาประกันภัย  ………….…………………….                      วันที่ขอเอาประกันภัย  …………/…………/………… 

                                   (                                               )                                         (หมายเหตุ : ความคุมครองเริ่มเวลา 16.30 น. ณ วันท่ีชําระเบ้ียประกันภัย)          
       

คําเตือนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ใหตอบคําถามขางตนตามความเปนจริงทุกขอ มิฉะนั้นบริษัทอาจถือเปนเหตุปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได                          

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 865 
(REV.02) 


