ใบคําขอเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยสุ ขภาพและอุบตั เิ หตุส่วนบุคคล (Health Insurance Application Form)
ข้ อมูลของผู้ขอเอาประกันภัย / Applicant’s Personal Information
 บัตรประชาชน / I.D. Card  หนังสื อเดินทาง / Passport  บัตรอื&นๆ / Other I.D. Card เลขที& / No. …………………..……..……….
ชื&อ-นามสกุล / Name of Applicant …………………………………..…………………………………………………………………………..…
วัน เดือน ปี ที&เกิด / Date of Birth ……………………………… อายุ / Age ……… ปี / year สัญชาติ / Nationality ….…………………………
เพศ / Gender  ชาย / Male  หญิง / Female ส่วนสูง Height ………..… ซม. / cm. นํJาหนัก / Weight ………… กก. / kg.
สถานภาพสมรส / Marital Status  โสด / Single  สมรส / Married  หม้าย / Widowed  หย่า / Divorced
อาชีพ / Occupation …………………………………………………… ตําแหน่ง / Position ………………………………………………………
ลักษณะธุรกิจและหน้าที&ความรับผิดชอบ / Job Description ………………………………………………………………………………………..
ที&ทาํ งาน (ชื&อบริ ษทั ) / Office Name ………………………………………………………………………………………………………………...
ที&ตJ งั สํานักงาน / Address ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………. โทรศัพท์ / Office Tel. ………………………………….. โทรสาร / Fax. …………………..……………
ที&อยูป่ ั จจุบนั / Home Address ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….……….
โทรศัพท์ / Home Tel. ……………………… โทรศัพท์มือถือ / Mobile Tel. ……………………… อีเมล / E-mail ……………………….……..
สถานที&ติดต่อ / Mailing Address  ที&อยูป่ ัจจุบนั / Home
 ที&ทาํ งาน / Office
ระยะเวลาขอเอาประกันภัย / Required Period of Insurance เริ& มต้นวันที&

เวลา 00.01 น สิJนสุดวันที&

เวลา 16.30 น.

แผนประกันภัยและความคุ้มครองทีเ@ ลือก / Health Insurance Plan Selected
ชื&อกรมธรรม์ประกันภัย / Health Insurance Name ……………………..….….. แผนความคุม้ ครอง / Coverage Plan ……………………………
ผลประโยชน์เพิม& เติม / Optional Benefits 1. ………………………….………………. 2. ………………………………………………………..
ค่าเสี ยหายที&รับผิดชอบเองส่วนแรก (ขึJนอยูก่ บั แผนความคุม้ ครองที&เลือก) / Deductibles (depend on selected plans) …………………บาท / Baht
วันที&ที&ตอ้ งการให้เริ& มต้นคุม้ ครอง (วัน/เดือน/ปี )/Date of commencement that the coverage would be effective (day/month/year):………
.…
/. ………
/ ……….
รายละเอียดผู้รับผลประโยชน์ / Name of Beneficiary
ชื&อ-นามสกุล ผูร้ ับผลประโยชน์
ความสัมพันธ์กบั ผูข้ อเอาประกันภัย
สัดส่วน (ร้อยละ)
Relationship
to
the
applicant
Ratio
(Percentage)
Beneficiary’s Name
1. ………………………………………………………………..…. ……………………………………………. ……………………………
2. ……………………………………………………………..……. ……………………………………………. ……………………………
สําหรับชาวต่ างชาติ / for Expatriate
ท่านมีถ&ินที&อยูใ่ นประเทศไทยใช่หรื อไม่ (พํานักอยูใ่ นประเทศไทยอย่างน้อย 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" กรุ ณาระบุประเทศที&ท่านมีถ&ินที&อยู่ / If “No”, please specify main country of residence:
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….………
สิทธิขอยกเว้ นภาษีเงินได้ / Tax Deduction
ท่านมีความประสงค์จะใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรหรื อไม่
Would you like to claim for personal income tax deduction with this health insurance premium?
 มีความประสงค์ และยินยอมให้บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ส่ง และเปิ ดเผยข้อมูลเกี&ยวกับเบีJยประกันภัยต่อกรมสรรพากร
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที&กรมสรรพากรกําหนด และหากผูข้ อเอาประกันภัยเป็ นชาวต่างชาติ (Non-Thai Residence) ซึ&งเป็ นผูม้ ีหน้าที&ตอ้ ง
เสี ยภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร โปรดระบุเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีที&ได้รับจากกรมสรรพกร เลขที& ...............................................
Yes, and I permit the Insurer to send and reveal the information about this insurance premium to the Revenue Department. If the applicant
is a non-Thai residence, please enter the taxpayer ID number given by the from Revenue Department: ……………………….……………
 ไม่มีความประสงค์
No
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ข้ อแถลงสุ ขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย / Applicant's Health Condition Declaration
ในกรณี ที&ท่านไม่ได้แถลง หรื อแถลงไม่ครบถ้วนในข้อใดข้อหนึ&ง บริ ษทั จะถือเสมือนหนึ&งว่า ท่านแถลงปฏิเสธ (ไม่ใช่/ไม่เคย/ไม่มี) ในข้อนัJนๆ
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. ท่านได้ทาํ ประกันชีวติ ประกันภัยสุขภาพ หรื อประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลไว้กบั บริ ษทั หรื อบริ ษทั ประกันชีวติ และประกันวินาศภัยอื&น
หรื อไม่ Do you have Life, Health, or Personal Accident Insurance with the company of any other insurance company?
 ไม่ใช่ / No  ใช่ / Yes ถ้าตอบ "ใช่" กรุ ณาให้รายละเอียด / If “Yes”, please specify: …..……………….……….………..………….
2. ท่านเคยถูกปฎิเสธ เพิม& เงื&อนไขหรื อยกเลิกประกันชีวติ ประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลจากบริ ษทั อื&นหรื อไม่
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" กรุ ณาให้รายละเอียด / If “Yes”, please specify: …..……………….……….………..………….
3. ท่านมีการเจ็บป่ วย หรื อมีอาการผิดปกติ ที&ยงั มิได้เข้ารับคําปรึ กษา หรื อรับการรักษาจากแพทย์หรื อไม่
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" กรุ ณาให้รายละเอียด / If “Yes”, please specify: …..……………….……….………..………….
4. ปั จจุบนั ท่านมีการเจ็บป่ วย หรื อมีอาการผิดปกติ ที&แพทย์แนะนําให้เข้ารับการรักษา หรื อเข้ารับการผ่าตัดหรื อไม่
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" กรุ ณาให้รายละเอียด / If “Yes”, please specify: …..……………….……….………..………….
5. ท่านมีความพิการ มีโรคประจําตัว หรื อมีโรคที&ตอ้ งอยูใ่ นความดูแลเป็ นประจําของแพทย์ (รวมถึงการได้รับการรักษาแบบผูป้ ่ วยนอก) หรื อไม่
Do you have any handicap, underlying diseases, or sickness under regular physician care (including OPD treatment)?
 ไม่ใช่ / No  ใช่ / Yes ถ้าตอบ "ใช่" กรุ ณาให้รายละเอียด / If “Yes”, please specify: …..……………….……….………..………….
6. ท่านเคยได้รับการผ่าตัดหรื อไม่
Have you undergone surgery at any time in the past?
 ไม่ใช่ / No  ใช่ / Yes ถ้าตอบ "ใช่" กรุ ณาให้รายละเอียด / If “Yes”, please specify: …..……………….……….………..………….
7. ท่านใช้ยาอะไรเป็ นประจําหรื อไม่
Do you use any drugs regularly?
 ไม่ใช่ / No  ใช่ / Yes ถ้าตอบ "ใช่" กรุ ณาให้รายละเอียด / If “Yes”, please specify: …..……………….……….………..………….
8. ท่านดื&มเครื& องดื&มที&มีแอลกอฮอล์หรื อไม่
Do you drink alcohol?
 ไม่ใช่ / No  เป็ นครัJงคราว / Occasionally  เป็ นประจํา / Regularly ปริ มาณที&ดื&มต่อวัน / the quantity taken per day…….แก้ว/glasses
9. ท่านเคยสูบบุหรี& หรื อไม่
Have you ever smoked?
 ไม่ใช่ / No  ใช่ / Yes
ถ้าตอบ "ใช่" กรุ ณาระบุปริ มาณที&เคยสูบต่อวัน / If “Yes”, please specify the quantity taken per day …………….มวน / cigarettes
และเลิกสูบบุหรี& เมื&อ (เดือน/ปี ) / and stopped since (Month/Year) ………………
/ …………….
10. ปัจจุบนั ท่านสูบบุหรี& หรื อไม่
Do you smoke at present?
 ไม่ใช่ / No  ใช่ / Yes
ถ้าตอบ "ใช่" กรุ ณาระบุปริ มาณที&สูบต่อวัน / If “Yes”, please specify the quantity taken per day …..……....… มวน / cigarettes
11. ท่านเล่นกีฬาหรื อทํากิจกรรมที&มีความเสี& ยงสูง เช่น การดํานํJาลึก ปื นเขา หรื อไม่
Do you engage in high risk activities or sports such as scuba diving, rock climbing etc.?
 ไม่ใช่ / No  ใช่ / Yes ถ้าตอบ "ใช่" กรุ ณาให้รายละเอียด / If “Yes”, please specify: …..……………….……….………..………….
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12. ในระยะเวลา 5 ปี ที&ผา่ นมา ท่านเคยได้รับบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ หรื อเจ็บป่ วย จนต้องเข้ารับการผ่าตัด หรื อรับการรักษาแบบผูป้ ่ วยใน
โรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมหรื อไม่ กรุ ณาให้รายละเอียดดังต่อไปนีJ
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
ไม่ เคย/ไม่ มี เคย/มี
โปรดระบุรายละเอียด
Disease, Symptom, Condition
No
Yes
Please specify
• อาการปวดหัวเรืJ อรัง อาการปวดหัวข้างเดียว


Chronic headache / Migraine headache
• ความผิดปกติทางสายตา อาทิ ต้อกระจก ต้อหิ น


Eye disorder and abnormalities e.g. cataract, glaucoma
• โรคเกี&ยวกับหู คอ จมูก Ear, Nose and Throat disorder


• โรคภูมิแพ้ Allergy
• โรคหอบ, หื ด Asthma
• โรคระบบทางเดินหายใจ อาทิ ทอนซิลอักเสบ หลอดลม
อักเสบ Respiratory disorder e.g. tonsillitis, bronchitis,
pneumonitis
• อาการเกี&ยวกับช่องท้องเรืJ อรัง Chronic abdominal pain























• โรคระบบทางเดินปั สสาวะ อาทิ โรคไต กระเพาะ
ปั สสาวะอักเสบ Urinary system disorder e.g. kidney
disease, urinary bladder disorder
• โรคระบบทางเดินอาหาร อาทิ โรคกระเพาะอาหาร โรค
เกี&ยวกับลําไส้ อุจจาระผิดปกติ Digestive system
disorder e.g. peptic ulcer, intestine or bowel disorder,
abnormal stool
• โรคเกี&ยวกับระบบไหลเวียนโลหิต อาทิ โรคหัวใจ โรค
ความดันโลหิ ตสูง หรื อ ตํ&า Blood or circulation system
disorder e.g. heart disease, hypertension or hypotension
(high/low blood pressure)
• โรคต่อมไทรอยด์ Thyroid disorder









• โรคต่อมลูกหมาก Prostate diseases























• โรคระบบสื บพันธุ์ ชาย-หญิง Sexual organ dysfunction
or infection
• โรคทางนรี เวช อาทิ โรคของเต้านม โรคเกี&ยวกับมดลูก,
รังไข่, ท่อรังไข่ ประจําเดือนผิดปกติ Gynecologic
disorder e.g. breast disorder, uterus disorder, ovaries or
fallopian tubes disorder, menstrual disorder
• โรคกระดูก Bones/Skeletal conditions
• โรคมะเร็ง Cancer
• โรคเนืJองอก Tumor
• โรคริ ดสี ดวงทวาร Hemorrhoids
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• โรคกระดูก Bones/Skeletal conditions





• โรคมะเร็ง Cancer





• โรคเนืJองอก Tumor





• โรคริ ดสี ดวงทวาร Hemorrhoids





• โรคเบาหวาน Diabetes mellitus





• โรคตับ Liver diseases





• โรคไขข้อ โรคกล้ามเนืJอ หรื อ โรคเก๊าท์
Joint, muscle disorder or gout
• โรคผิวหนัง Skin disease









• โรคจิตประสาท Psychiatric or Nervous disorder

















• โรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง Acquired immune deficiency
syndrome (AIDS) / Human immunodeficiency virus
(HIV)
• ความผิดปกติที&เป็ นมาแต่กาํ เนิด
Congenital/Birth Conditions
• อื&นๆ Others

13. กรุ ณาระบุชื&อแพทย์ โรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรื อคลินิก ซึ&งท่านใช้บริ การเป็ นประจํา (ถ้ามี)
Please give the name of physician, hospital, or clinic which you regularly use (if any)
1. .................................................................................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................................................................................
14. ท่านกําลังป่ วยเป็ น หรื อมีอาการรับรู ้ได้ดว้ ยตนเอง(อยู่ในกลุ่มเสี ยง) หรื อเคยได้รับการตรวจรักษา หรื อบอกกล่าว หรื อคําแนะนําจากแพทย์
เกี&ยวกับโรคติดเชืJอไวรัสโคโรนา (Covid-19) หรื อเข้าไปในประเทศ(หรื อสถานที ) ที&มีการแจ้งเตือนว่ามีผตู ้ ิดเชืJอไวรัสโคโรนา (Covid-19)
ในช่วงระยะเวลา 14 วันหรื อไม่?
Do you have any sickness or have self-awareness (High Risk Contact or Close contact) or have received medical treatment or notice or
advice from physician regarding Covid-19 or enter (the location or) country that has been declared a Covid-19 with 14 days?
 ไม่ใช่ / No  ใช่ / Yes ถ้าตอบ "ใช่"โปรดระบุรายละเอียด / If “Yes”, please specify: ……………….....………………………….
………………………………………………..…………….………………………………………………………...………………………
คําถามเพิม@ เติมเฉพาะสตรี / for Female Only
15. ท่านกําลังตัJงครรภ์หรื อไม่
Are you pregnant?
 ไม่ใช่ / No  ใช่ / Yes
ถ้าตอบ "ใช่" กรุ ณาให้รายละเอียด / If “Yes”, please specify : อายุครรภ์ / the fetal age ……........….… สัปดาห์ / weeks
โรงพยาบาลที&รับฝากครรภ์ / the hospital which take care of pre-natal care ……………………………………...............…….……………
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ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ าถ้ อยแถลงข้ างต้ นนีเY ป็ นความจริงทุกประการ หากถ้ อยแถลงของข้ าพเจ้ าเป็ นเท็จ หรือปกปิ ดไม่แจ้ งความจริง
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริษัทบอกล้ างสัญญาประกันภัยนีไY ด้
ข้ าพเจ้ าขอมอบอํานาจแก่ บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน) ในการร้ องขอ หรือทราบข้ อมูล หรือถ่ ายสําเนาจากบันทึกประวัติ
การรักษาพยาบาล ประวัตสิ ุ ขภาพของข้ าพเจ้ า จากแพทย์ โรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม คลินิก หรือองค์ กรอืน@ ใด ทีม@ บี ันทึก หรือทราบเรื@อง
เกีย@ วกับข้ าพเจ้ า หรือสุขภาพของข้ าพเจ้ าได้ เสมือนหนึ@งข้ าพเจ้ าได้ กระทําเอง สําเนาภาพถ่ ายของหนังสือมอบอํานาจนีใY ห้ มผี ลสมบูรณ์ เช่ นเดียวกับ
ต้ นฉบับ
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริษทั จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงเกีย@ วกับสุขภาพ และข้ อมูลของผู้เอาประกันภัยต่ อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพือ@ ประโยชน์ ในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย
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.
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.
I, the applicant, authorize the company to file, use and disclose my medical and personal information to the Office of Insurance
Commission for the purpose of insurance industry supervision.
ลงชื&อผูข้ อเอาประกันภัย .............................................................................................
Applicant's Signature (............................................................................................)
วันที&กรอกใบคําขอเอาประกันภัย ................................................................................
Application Date
คําเตือนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ผู้ขอเอาประกันภัยจงตอบคําถามตามความเป็ นจริงทุกข้ อ การปกปิ ดความจริงหรือแถลงข้ อความเป็ นเท็จใดๆ อาจเป็ นเหตุให้ บริษัทผู้รับ
ประกันภัยปฎิเสธไม่ จ่ายเงินค่ าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ 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.
สําหรับเจ้ าหน้ าทีบ@ ริษัท / for Company Official Use
วันที@รับคําขอ
ผู้รับดําเนินการ
……………………………..........……………………
Date Received
Underwritten by
ใบคําขอเลขที@ …………………………….………………………… กรมธรรม์ ประกันภัยเลขที@
Application No.
Policy No.
ตัวแทนประกันวินาศภัย/นายหน้ าประกันวินาศภัย Agent/Broker
ชื@อ-นามสกุล
 ตัวแทนประกันวินาศภัย  นายหน้ าประกันวินาศภัย
Agent/Broker Name
Agent
Broker
ตัวแทนประกันวินาศภัย/นายหน้ าประกันวินาศภัย
ใบอนุญาตเลขที@
Agent/Broker No. …………………………….……………...
License No.

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