ใบคำขอเอำประกัน แผนประกันแพ้วัคซีน โควิด-19
กรมธรรม์ ประกันภัยสุ ขภำพนวกิจเฉพำะโรค แบบส่ วนบุคคล
1. รายละเอียดผูข้ อเอาประกันภัย
ชื่อ-นามสกุล …………………………………………………………………..……………………………...………...................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ………………… อายุ………ปี น้ าหนัก/ส่วนสู ง …………/……………เชื้อชาติ / สัญชาติ …………./…………............
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน …….……..……………………..….
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ …………………………………………………...…………………………........………………………………….……...
โทรศัพท์บา้ น ………………….………… โทรศัพท์มือถือ …………………………………… อีเมล………………...…………..……….
อาชีพ...........................................................................สถานที่ทางานหรื อหน่วยงานที่สังกัด...........................................................................
ผูร้ ับประโยชน์............................................................................ความสัมพันธ์กบั ผูข้ อเอาประกันภัย................................................................
2. ระยะเวลาขอเอาประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่

เวลา

น. สิ้นสุ ดวันที่

3. แผนประกันภัยและ/หรื อรายละเอียดที่ตอ้ งการซื้อความคุม้ ครอง
 แผน 1
เบี้ยประกันต่อคนต่อปี (รวมอากรแสตมป์ และภาษี)
 แผน 2
เบี้ยประกันต่อคนต่อปี (รวมอากรแสตมป์ และภาษี)

199
399

เวลา 24.00 น.
บาท
บาท

คำถำมเรื่ องประวัติสุขภำพของผู้ขอเอำประกันภัย
1) ท่านมีหรื อได้ขอเอาประกันชีวิต หรื อประกันภัยสุ ขภาพไว้กบั บริ ษทั หรื อบริ ษทั อื่นหรื อไม่?
 ไม่เคย/ ไม่มี  เคย/ มี (โปรดให้รายละเอียด)
บริ ษทั ......................................................... จานวนเงินเอาประกันภัย......................................บาท
2) ท่านเคยถูกปฏิ เสธการขอเอาประกันชี วิต หรื อประกันภัยสุ ขภาพ หรื อปฏิ เสธการต่ออายุสัญญาประกันภัย หรื อถูกเรี ยกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
สาหรับการประกันภัยดังกล่าวหรื อไม่?
 ไม่เคย/ ไม่มี  เคย/ มี (โปรดให้รายละเอียด)
บริ ษทั ......................................................... จานวนเงินเอาประกันภัย......................................บาท
3) ท่านมีโรคประจาตัวหรื อกินยาอะไรเป็ นประจาหรื อไม่?
 ไม่มี  มี (โปรดระบุ) ..................................................................................................................................................................
4) สาหรับสุ ภาพสตรี ปัจจุบนั ท่านกาลังตั้งครรภ์อยูห่ รื อไม่?
 ไม่  ใช่ กรุ ณาระบุครรภ์ ................................................... เดือน
5) การแถลงข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของผูข้ อเอาประกันภัย
5.1) ท่านเคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เข็มแรก หรื อไม่?
 ไม่เคย  เคย เมื่อวันที่........................................
5.2 ) หากท่านเคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เข็มแรก ท่านมีผลข้างเคียงหรื ออาการแพ้ใดใดหรื อไม่?
 ไม่มี  มี (โปรดระบุ) .......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

ใบคำขอเอำประกัน แผนประกันแพ้วัคซีน โควิด-19
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ผู้ขอเอำประกันภัยประสงค์จะเลือกรับกรมธรรม์ ประกันภัยผ่ำนช่ องทำงใด
 รับเป็ น e-policy ทางอีเมล์ (Email) ที่ระบุไว้
 รับเป็ นเอกสาร โดยส่งให้ทางไปรษณี ย ์ ตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้
ผูข้ อเอำประกันภัยประสงค์จะใช้ สิทธิขอยกเว้นภำษีเงินได้ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยภำษีอำกรหรื อไม่
 ไม่มีความประสงค์
 มีความประสงค์และยินยอมให้บริ ษทั ประกันวินาศภัยส่งและเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัย ต่อกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่กรมสรรพากรกาหนด และหากผูข้ อเอาประกันภัยเป็ นชาวต่างชาติ (Non-Thai Residence) ซึ่งเป็ นผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร โปรดระบุเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีที่ได้รับจากกรมสรรพากร เลขที่ ______________________________
ผูข้ อเอาประกันภัยยิน ยอมให้ บริ ษ ัท จัดเก็ บ ใช้ และเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับสุ ขภาพและข้อมู ลของผูข้ อเอาประกัน ภัยต่ อสานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลธุรกิจประกันภัย
ผูข้ อเอาประกันภัยมีความประสงค์ขอเอาประกันภัยกับบริ ษทั ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยที่บริ ษทั ได้ใช้สาหรับการประกันภัยนี้ และ
ผูข้ อเอาประกันภัยขอรับรองว่ารายละเอียดต่างๆ ข้างต้นนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ ผูข้ อเอาประกันภัยตกลงที่จะให้คาขอเอาประกันภัยนี้เป็ นมูลฐานของ
สัญญาประกันภัยระหว่างข้าพเจ้าและบริ ษทั หากรายละเอียดของผูข้ อเอาประกันภัยเป็ นเท็จหรื อปกปิ ดไม่แจ้งความจริ ง ผูข้ อเอาประกันภัยยินยอม
ให้บริ ษทั บอกล้างสัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 865
บริ ษทั มีสิทธิ ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเท่าที่จาเป็ นกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทาการ
ชันสู ตรพลิกศพในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมายโดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยไม่ยินยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเพื่อประกอบการ
พิจารณาจ่ายค่าทดแทนนั้น บริ ษทั อาจปฏิเสธความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้แก่ผเู ้ อาประกันภัยได้
ควำมยินยอมให้ บริ ษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูล (กรุ ณำให้ ควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับสุ ขภำพ)
 ข้าพเจ้ายินยอมให้แพทย์ สถานพยาบาล บริ ษทั ประกันภัย องค์กร สถาบัน หรื อบุคคลใดที่มีบนั ทึกเรื่ องราวการเจ็บป่ วย รวมถึงข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของข้าพเจ้า เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งทั้งหมดแก่บริ ษทั นวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน) หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
 ข้าพเจ้ายินยอมให้บริ ษทั ฯ หรื อผูแ้ ทนที่ได้รับมอบอานาจจากบริ ษทั ฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสุ ขภาพและข้อมูลของข้าพเจ้า
ต่อบริ ษทั ประกันภัย หรื อบริ ษทั ประกันภัยต่อ หรื อหน่ วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย เพื่อการขอเอาประกันภัยหรื อการ
จ่ายเงินตามกรมธรรม์ หรื อประโยชน์ทางการแพทย์
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“เอกสำรนีไ้ ม่ ใช่ สัญญำประกันภัย ท่ ำนจะได้ รับควำมคุ้มครองเมื่อได้ รับกำรยืนยันจำกบริษัทแล้ ว”
(

…………………..……………….…
ลงลายมือชื่อผูเ้ ขียนหรื อพิมพ์

)

(

…………………..……………….…
ลงลายมือชื่อผูข้ อเอาประกันภัย

)

(

…………………..……………….…
ลงลายมือชื่อผูแ้ ทนโดยชอบธรรม

)

วันที่ …………เดือน ……………… พ.ศ. ……………
 กำรประกันภัยโดยตรง
 ตัวแทนประกันวินำศภัย

 นำยหน้ ำประกันวินำศภัย……………………. ใบอนุญำตเลขที่ …………………………………

คำเตือนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
ให้ตอบคาถามข้างต้นตามความจริ งทุกข้อ หากผูเ้ อาประกันภัยปกปิ ดข้อความจริ ง หรื อแถลงข้อความอันเป็ นเท็จจะมีผลให้สัญญาประกันภัยนี้
ตกเป็ นโมฆียะ ซึ่งบริ ษทั มีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 865

