ใบคําขอเอาประกันสุขภาพและอุบัตเิ หตุสวนบุคคล
แผนสุขภาพแปดเซียน
รายละเอียดขอมูลของผูขอเอาประกันภัย
1. ชื่อ (นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ.) …….….............................................….......… นามสกุล.........................…….....................................................
 บัตรประชาชน เลขที่.......…........................…………....... เพศ  ชาย  หญิง (กรุ ณาแนบสําเนาบัตรประชาชนพร้อมใบคําขอ)
วัน/เดือน/ปี เกิด......../........../......... อายุ...............ปี ส่วนสู ง.................ซ.ม.
นํ้าหนัก................ก.ก. สัญชาติ...………..........................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน  หม้าย  หย่า  อื่นๆ ..…............................
จํานวนบุตร.....………........... คน
2. ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่..….............. หมู่บา้ น…………….……..….......หมู่..................ซอย...……............................ถนน.....………........................
ตําบล/แขวง..........…..................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.........................………………........ รหัสไปรษณี ย.์ .........................
โทรศัพท์ (บ้าน)..........…...........โทรศัพท์มือถือ....….............…….โทรสาร............................ E-mail address…………………………………
3. อาชีพ...................................... ลักษณะงานที่ทาํ โดยสังเขป ........................................................... ตําแหน่ง............……………….....................
ชื่อสถานที่ทาํ งาน................................................โทรศัพท์ (ที่ทาํ งาน)..............………...... รายได้  ต่อเดือน  ต่อปี .……….....…...... บาท
ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน เลขที่.........................อาคาร/หมู่บา้ น…………………… …………ซอย...…….................…........ถนน…...........….....................
ตําบล/แขวง...........................….อําเภอ/เขต......................................จังหวัด........................…………….......... รหัสไปรษณี ย.์ .…....………......
4. ที่อยูซ่ ่ ึ งสะดวกในการติดต่อ หรื อจัดส่ งเอกสาร
 ที่อยูป่ ัจจุบนั
 ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน
การแถลงขอมูลสุขภาพของผูขอเอาประกันภัย
(กรุ ณาใส่เครื่ องหมาย  ลงในตาราง/ช่อง พร้อมกรอกรายละเอียดตามความจริ งทุกประการ หากข้อแถลงของผูข้ อเอาประกันภัยเป็ นเท็จ หรื อ
ปกปิ ดไม่แจ้งความจริ ง อาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ปฎิเสธความรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยได้)
1. ผูขอเอาประกันภัยขอแถลงขอมูลสุขภาพตลอดจนประวัตกิ ารรักษาทั้งในอดีตและปจจุบนั ดังตอไปนี้
ประวัตสิ ุขภาพ / อาการ / โรค / การรักษา
- อาการและความผิดปกติเกี่ยวกับระบบสมอง
ไขสันหลัง โรคลมชัก อาการปวดศรี ษะเรื้ อรัง
โรคความจําเสื่ อม อัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน
- อาการชาเรื้ อรังตามแขน ขา ตามตัว หรื อ
อาการอ่อนแรง อัมพฤกษ์ อัมพาต การเคลื่อนไหว
ของร่ างกายผิดปกติ
- โรค / ความผิดปกติของ ตา หู คอ จมูก
- โรค / ความผิดปกติของระบบหายใจ เช่น ปอด
โพรงจมูก ไซนัส โรคหอบหื ด ภูมิแพ้อากาศ
ไอเป็ นเลือด เลือดกําเดาไหลเป็ นประจํา
- โรคหัวใจหรื อความผิดปกติของหัวใจและ
หลอดเลือดหัวใจ อาการเจ็บแน่นหน้าอก
- โรคความดันโลหิ ตสู ง
- โรคเบาหวาน
- ภาวะไขมันในเลือดสู ง
- โรคเลือด เม็ดเลือด และภูมิคุม้ กัน โรคเอดส์
และโรคเอสแอลอี
- โรคต่อมไร้ท่อ โรคต่อมไทรอยด์ (กรุ ณาระบุชนิด)
- โรค/ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร และ
ช่องท้อง หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไส้
กรดไหลย้อน อาเจียนเป็ นเลือด
- โรค / ความผิดปกติ ของตับ ถุ งนํ้า ดี ตับ อ่อ น โรค
ดีซ่าน
- โรค / ความผิดปกติของระบบขับถ่าย เช่น อุจจาระ
เป็ นเลือด หรื อท้องผูกสลับกับท้องเสี ย (เรื้ อรัง)
โรคทวารหนัก ริ ดสี ดวงทวาร

เคย/มี

ไมเคย เดือน / ป
/ไมมี ที่มีอาการ

โรคและอาการ

หาย

ไมหาย
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ประวัตสิ ุขภาพ / อาการ / โรค / การรักษา

เคย เดือน / ป
เคย/มี ไม
/ไมมี ที่มีอาการ

โรคและอาการ

หาย

ไมหาย

- โรค/ความผิดปกติระบบทางเดินปัสสาวะ โรคไต
ท่อไต ท่อทางเดินปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะ
โรคนิ่ว ปั สสาวะเป็ นเลือด
- ความผิดปกติของเต้านม (ทั้งเพศหญิง / เพศชาย)
- โรค / ความผิดปกติของอวัยวะสื บพันธุ์หญิง เช่น
มดลูก รังไข่ ท่อนําไข่ ช่องคลอด อวัยวะสื บพันธุ์
ภายนอก โรคเยือ่ บุมดลูกเจริ ญผิดที่ และระดู
(ประจําเดือน)
- โรค / ความผิดปกติของอวัยวะสื บพันธุ์ชาย เช่น
ต่อมลูกหมาก อัณฑะ ท่ออัณฑะ และอวัยวะ
สื บพันธุ์ภายนอก
- โรค / ความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
ข้อ เอ็น หมอนรองกระดูก โรคออฟฟิ ศซิ นโดรม
- โรคผิวหนัง ภูมิแพ้ผวิ หนัง / การแพ้ยา / แพ้อาหาร
- ถุงนํ้า (ซีสต์) ก้อน เนื้องอก (ชนิดไม่ร้ายแรง)
- มะเร็ งทุกชนิด
- โรคจิต โรคประสาท โรคซึ มเศร้า โรคจิตเภท
ดาวน์ซินโดม ไบโพล่า การทําร้ายตนเอง
- โรค / ความผิดปกติแต่กาํ เนิดหรื อพันธุกรรม
โรคออทิสติก ความพิการ ทุพพลภาพ (โดยกําเนิด
/อุบตั ิเหตุ) ความผิดปกติดา้ น พัฒนาการ
และการเจริ ญเติบโต
- ท่านมีประวัติสุขภาพ อาการ โรคความผิดปกติใดๆ
หรื อการรักษา ใดๆ นอกเหนื อจากรายการในตาราง
นี้หรื อไม่
(หากทานไมสามารถแถลง/ระบุรายละเอียดไดครบถวน กรุณาแนบเอกสารทางการแพทยหรือเอกสารประกอบอื่นที่มีอยูเพิ่มเติม)
2. ในกรณี ที่ท่านตอบว่า เคย/มี กรุ ณาแถลงรายละเอียด ดังต่อไปนี้
การรักษาที่ท่านได้รับ (หากได้รับการผ่าตัด / ตัดออก / การบาดเจ็บ กรุ ณาระบุ อวัยวะและข้าง ที่ได้รับการรักษา/ บาดเจ็บ)
…………………………………………………………………………………………………………………………….........…......................
……………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………
รับการรักษาเมื่อใด………………………........ประเภท  ผูป้ ่ วยใน  ผูป้ ่ วยนอก ระยะเวลาที่รับการักษา………....…………................
ชื่อสถานที่/โรงพยาบาลที่รับการรักษา …………………………….…...…………………………………………………………..……..…….
ปัจจุบนั ท่านยังมีความจําเป็ นต้องรับการรักษาต่อเนื่องอีกหรื อไม่  ไม่  มี กรุ ณาระบุรายละเอียด.………………….............….....
…............................................................................................…………………..........................(หากระบุไม่ครบถ้วน กรุ ณาแนบเอกสารเพิม่ )
3. ปัจจุบนั ท่านอยูร่ ะหว่างรับการรักษา หรื อพักฟื้ นอันเนื่องจากการบาดเจ็บ หรื อการเจ็บป่ วยอยูห่ รื อไม่
 ไม่มี
 r มี (หากมี กรุ ณาระบุรายละเอียด การเจ็บป่ วย/ การรักษา/ สถานที่ ที่รับการรักษา)
.............................................................................................................…………………....................................................................................
4. ใน 5 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยได้รับการตรวจวินิจฉัย เช่น ตรวจเลือด ปั สสาวะ เอ็กซเรย์ เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
การส่ งตรวจชิ้นเนื้อทางด้านพยาธิวทิ ยา การตรวจอัลตร้าซาวด์ การตรวจคลื่นหัวใจ และอื่นๆ หรื อไม่
 ไม่เคย เคย (หากเคย กรุ ณาระบุผลการตรวจ/สาเหตุที่ตรวจ)...................….......................................................………………...
.........................................................………………….............................................................. (หากระบุไม่ครบถ้วน กรุ ณาแนบเอกสารเพิ่ม)
5. ใน 3 ปี ที่ผา่ นมา ท่านได้รับการตรวจสุ ขภาพ หรื อไม่
 ไม่มี
 มี (หากมีกรุ ณาระบุครั้งล่าสุ ด)เดือน/ปี ………………....…ชื่อสถานที่หรื อโรงพยาบาลที่ตรวจสุ ขภาพ .…………………………….….
ผลการตรวจสุ ขภาพ (ตรวจความดันโลหิ ต ตรวจเลือด อาทิเช่น ระดับนํ้าตาลในเลือด/ไขมันคอเลสเตอรอล/ไขมันไตรกลีเซอไรด์/
การทํางานของตับหรื อไตและการตรวจปั สสาวะ) ………………………………..……………………………...……………………...
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……………………………………….………...………………………………………...… (พร้อมทั้งแนบเอกสารผลการตรวจสุ ขภาพ)
จากการตรวจสุ ขภาพ ท่านได้รับคําแนะนําและเข้ารับการรักษาเพิม่ เติมอย่างไร กรุ ณาระบุรายละเอียด
………………………………...……….…..……………….......................................................................................................................
…………………………………..…………………………………………………….… (หากระบุไม่ครบถ้วน กรุ ณาแนบเอกสารเพิ่ม)
6. ปัจจุบนั ท่านมีภาวะหรื ออาการความผิดปกติ หรื อโรค ที่ยงั ไม่ได้รับการวินิจฉัย หรื อรักษา หรื อปรึ กษาจากแพทย์หรื อ
จากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกหรื อไม่
 ไม่มี
มี(หากมี กรุ ณาระบุภาวะหรื ออาการความผิดปกติ หรื อโรค)……….......…………………..................……….................
................................……………………................................................................…………....(หากระบุไม่ครบถ้วน กรุ ณาแนบเอกสารเพิม่ )
7. ท่านเคยได้รับคําแนะนําจากแพทย์เพือ่ รับการรักษา หรื อรับการผ่าตัด หรื อการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมอื่น หรื อมีการเจ็บป่ วย
อื่นใด ซึ่ งยังไม่ได้กระทําหรื อรักษา อีกหรื อไม่
 ไม่เคย/ไม่มี เคย/มี (หากเคย กรุ ณาระบุรายละเอียด)………………………..…...…………………..……………………….…...
............................................................................................................………………….............(หากระบุไม่ครบถ้วน กรุ ณาแนบเอกสารเพิ่ม)
8. ท่านเคยรับการรักษา หรื อรับการผ่าตัด หรื อการบําบัดโรคหรื ออาการผิดปกติ หรื อการตรวจวินิจฉัยใดๆ จากแพทย์ทางเลือกหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการแพทย์ทางเลือกหรื อไม่ เช่น วิธีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านไทย การแพทย์แผนจีน หรื อแพทย์ทางเลือกแบบตะวันตก
การนวด-กดจุด ฝังเข็ม ยาสมุนไพร การจัดกระดูก เป็ นต้น
 ไม่เคย/ไม่มี เคย/มี (หากเคย กรุ ณาระบุรายละเอียด)……………………………………….……..……………………………...
..............................................................................................................…………………..….... (หากระบุไม่ครบถ้วน กรุ ณาแนบเอกสารเพิ่ม)
9. โปรดระบุอาการหรื อโรคครั้งล่าสุ ดที่ท่านได้รับการรักษา ………………………………..…………………………………………………….
เดือน/ปี ………………..…..….. ชื่อสถานที่/โรงพยาบาลที่รับการรักษา ………………………………………………………….………...…
(หากระบุไม่ครบถ้วน กรุ ณาแนบเอกสารเพิ่ม)
10. ปัจจุบนั ท่านมีการรับประทานยาหรื อฉี ดยาเป็ นประจําหรื อไม่  ไม่มี  มี (กรุ ณาระบุชื่อยาและโรคหรื อเหตุผล)
.........................................................................…………………..........................................................................................................................
11. โปรดระบุชื่อสถานพยาบาล หรื อโรงพยาบาล ที่ท่านใช้บริ การใน 3 ปี ที่ผา่ นมา
1. ………………………………………….… รักษาอาการ / โรค ………………………...…………………..…….…………….……….….
2. .…………………………………………… รักษาอาการ / โรค ………………………………...…………..…….…………….……….….
3. .…………………………………………… รักษาอาการ / โรค ………………………………...…………..…….…………….……….….
(หากระบุไม่ครบถ้วน กรุ ณาแนบเอกสารเพิ่ม)
12. สําหรับสุ ภาพสตรี ปัจจุบนั ท่านกําลังตั้งครรภ์อยูห่ รื อไม่
ไม่
 ใช่ กรุ ณาระบุอายุครรภ์.....………………......... เดือน
13. ท่านดื่มสุ ราหรื อเครื่ องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์หรื อไม่
 ไม่ดื่ม
 ดื่ม ชนิด....................ปริ มาณ.....................ขวด/ครั้ง ความถี่............ครั้ง/สัปดาห์ ดื่มนาน.…….......ปี
14. ท่านสูบบุหรี่ หรื อซิ การ์หรื อไม่
 ไม่สูบ
 สูบ วันละ ………….. มวน
15. ท่านเคยเสพสารเสพติดที่ให้โทษร้ายแรงหรื อไม่
 ไม่
ใช่
16. ท่านเคยได้รับการปฏิเสธการรับประกัน/ปฎิเสธการชดใช้ค่าสิ นไหม/การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย/การปรับขึ้นเบี้ยประกันภัย หรื อการ
ยกเว้นความคุม้ ครอง การประกันสุ ขภาพ การประกันชีวติ หรื อประกันอุบตั ิเหตุจากบริ ษทั ประกันภัยหรื อประกันชีวิตใดหรื อไม่ (หากระบุไม่
ครบถ้วน กรุ ณาแนบเอกสารเพิ่ม)
 ไม่เคย
 เคย กรุ ณาระบุ
1. รายละเอียด/โรค………....…......................................ชื่อบริ ษทั ............................…...........……........…
2. รายละเอียด/โรค………....…..........................…........ ชื่อบริ ษทั ............................…...........……........…
17. ปัจจุบนั ท่านมีประกัน หรื ออยูร่ ะหว่างการขอเอาประกันกับบริ ษทั อื่นหรื อไม่
 ไม่มี 
มี (กรุ ณาระบุรายละเอียด ต่อไปนี้ )
 ประกันสุ ขภาพ บริ ษทั .............................…......…......….... จํานวนเงินเอาประกันภัย..….………..….....................บาท
 ประกันอุบตั ิเหตุ บริ ษทั ........................….....…......……....... จํานวนเงินเอาประกันภัย....…………..........................บาท
 ประกันชีวิต
บริ ษทั .....................................…….....….... จํานวนเงินเอาประกันภัย....…..….….......…...............บาท
 ประกันชดเชยรายได้ บริ ษทั .............……..................….......…จํานวนเงินเอาประกันภัย…..…..…..…........................บาท
(หากระบุไม่ครบถ้วน กรุ ณาแนบเอกสารเพิ่ม)
* หมายเหตุ: รายละเอียดที่กรอกในใบสมัครมีระยะเวลาไมเกิน 30 วัน เพื่อใหไดขอ มูลสุขภาพทีถ่ ูกตองที่สุดของทาน
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ขอมูลของผูรับประโยชน กรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 ทายาทตามกฏหมาย
 กรณี ระบุชื่อผูร้ ับประโยชน์ : ชื่อ-นามสกุล…………………………………..…ความสัมพันธ์กบั ผูข้ อเอาประกันภัย………………...……
: ชื่อ-นามสกุล……………………………..……ความสัมพันธ์กบั ผูข้ อเอาประกันภัย…………………...……
ความคุมครองที่ผูขอเอาประกันภัยเลือก
1. ชื่อแผน/แบบ ที่ทานตัดสินใจเลือก
1.1 แบบกําหนดผลประโยชนสูงสุดตอครั้งตอโรค เซียน 1 เซียน 2 เซียน 3 เซียน 4 เซียน 5
1.2 แบบกําหนดผลประโยชนสูงสุดตอป
เซียน 6 เซียน 7 เซียน 8
 Standard  Premier
2. ความคุมครองเพิ่มเติม  ผูปวยนอก
 Basic
 อื่นๆ โปรดระบุ ………..……..……............…………..
3. ระยะเวลาขอเอาประกันภัย: เริ่มตนวันที่ …...........….........…......... เวลา ....….…....... น. สิ้นสุดวันที่ …..…...….................... เวลา 16.30 น.
(ทั้งนีค้ วามคุมครองดังกลาวยังไมมีผลบังคับใช จนกวาจะไดรบั การพิจารณาและยืนยันจากบริษัท)
ขาพเจาขอรับรองวาขอแถลงขางตนนี้เปนความจริงทุกประการ หากขอแถลงของขาพเจาเปนเท็จ หรือปกปดไมแจงความจริง ขาพเจา
ยินยอมใหบริษัทบอกลางสัญญานี้ได และขาพเจายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ปรากฏในกรมธรรมทั้งหมด และยินยอมรับผิดชอบคาใชจายที่ได
เกิดขึน้ แลว อันเนื่องมาจากการแถลงเท็จ หรือการปกปดไมแจงความจริง หรือไมปฏิบัตติ ามเงื่อนไขในกรมธรรมของขาพเจาทุกประการ
โดยหนังสือฉบับนี้ หรือสําเนาหนังสือฉบับนี้ ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ แพทย์ โรงพยาบาลหรื อองค์ การอื่นใดที่มีบันทึก หรื อทราบเรื่ องเกี่ยว
กับข้ าพเจ้ า หรือสุ ขภาพของข้ าพเจ้ า มอบข้ อมูลเกีย่ วกับประวัติการรักษาพยาบาล และสภาพร่ างกายของข้ าพเจ้ า รวมถึงข้ อเท็จจริงเกีย่ วกับการ
ตรวจทดสอบผลเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อไวรั ส HIV ให้ แก่ บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากบริษัทฯ (สําเนา
หนังสือฉบับนี้มีผลและสมบูรณเชนเดียวกันกับตนฉบับ)
“ผูขอเอาประกันภัยประสงคจะใชสทิ ธิขอยกเวนภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากรหรือไม”
 มีความประสงคและยินยอมใหบริษัทประกันวินาศภัยสงและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยตอกรมสรรพากร ตาม
หลักเกณฑ วิธกี ารที่กรมสรรพากรกําหนด และหากผูขอเอาประกันภัยเปนชาวตางชาติ (Non-Thai Residence) ซึ่งเปนผูมี
หนาที่ตองเสียภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากรโปรดระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีที่ไดรบั จากกรมสรรพากร เลขที่
…….............................................
 ไมมีความประสงค
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงเกีย่ วกับสุ ขภาพและข้ อมูลของข้ าพเจ้ าต่ อสํ านักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพือ่ ประโยชน์ ในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย
เอกสารนีไ้ ม่ ใช่ สัญญาประกันภัย ท่านจะได้ รับความคุ้มครองเมือ่ ได้ รับการยืนยันจากบริษัทแล้ว

ลงชื่อ …………………………………….………………ผูขอเอาประกันภัย
( ………………………………………….……….. )
วันที่ …………../……………/…………..
คําเตือนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ. ) :
ให้ผขู ้ อเอาประกันภัยตอบคําถามข้างต้นตามความเป็ นจริ งทุกข้อ มิฉะนั้นบริ ษทั อาจถือเป็ นเหตุปฏิเสธความรับผิดตาม
สัญญาประกันภัยได้ ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 865
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