คําแถลงสุ ขภาพของผู้เอาประกันภัย
คําเตือนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
ผูเ้ อาประกันภัยต้องตอบคําถามตามความเป็ นจริ งทุ กข้อ การปกปิ ดข้อเท็จจริ งใดๆ อาจ
เป็ นเหตุให้บริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยปฏิเสธไม่จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาตรา 123

ช่องทางการจําหน่าย
ตัวแทน
นายหน้า
ทางโทรศัพท์
ผูใ้ ห้บริ การ ............................................................... รหัส ..............................
หน่ วยงาน .................................................. โทรศัพท์.......................................

กรมธรรม์ ประกันภัยเลขที .....................................................................................
ผู้เอาประกันภัย / ผู้เยาว์

ผู้ชําระเบีย$ ประกันภัย (กรณีมสี ั ญญาเพิมเติมคุ้มครองผู้ชําระเบีย$ ประกันภัย)

1) ชื9อ …………………………………………………….……….……….…......................... 1) ชื9อ ……………………………………………….……………….…………......…........
2) เลขบัตรประจําตัวประชาชน................................................................................................. 2) เลขบัตรประจําตัวประชาชน.............................................................................................
3) อายุ ……………… ปี สถานที9ติดต่อ……………........……….……………....................... 3) อายุ ……………… ปี สถานที9ติดต่อ……………………........….…….….………….....
……………………………………………โทรศัพท์......………………................................. ………………………………………………………โทรศัพท์......……………….............
4) อาชีพ หน้าที9การงานประจําวัน……………………………………….…………………. 4) อาชีพ หน้าที9การงานประจําวัน……………………………………...………….…...…..
5) ชื9อสถานที9ทาํ งาน/นายจ้าง ที9อยู่ และลักษณะธุรกิจ.............................................................. 5) ชื9อสถานที9ทาํ งาน/นายจ้าง ที9อยู่ และลักษณะธุรกิจ..........................................................
………………………………………….………รายได้ต่อปี ….….………..….. บาท
………………………………………….………รายได้ต่อปี ….….………..….. บาท
6) ส่ วนสูง ……………….…….. ซม. นํCาหนัก …………………..... กก.
6) ส่ วนสูง ……………….…….. ซม. นํCาหนัก …………………..... กก.
7) ในรอบ 6 เดือนที9ผา่ นมา ท่านนํCาหนักเปลี9ยนแปลงหรื อไม่
7) ในรอบ 6 เดือนที9ผา่ นมา ท่านนํCาหนักเปลี9ยนแปลงหรื อไม่
ไม่เปลี9ยนแปลง
เปลี9ยนแปลง เพราะ ………...…......................................
ไม่เปลี9ยนแปลง
เปลี9ยนแปลง เพราะ ………...……................................
8) ท่านใช้รถจักรยานยนต์ในการทํางานหรื อไม่
ไม่ใช้
ใช้
8) ท่านใช้รถจักรยานยนต์ในการทํางานหรื อไม่
ไม่ใช้
ใช้
9) ท่านเคยมีส่วนเกี9ยวข้องกับการค้ายาเสพติดหรื อเคยต้องโทษเกี9ยวกับคดียาเสพติด
9) ท่านเคยมีส่วนเกี9ยวข้องกับการค้ายาเสพติดหรื อเคยต้องโทษเกี9ยวกับคดียาเสพติด
หรื อไม่
ไม่เคย
เคย
หรื อไม่
ไม่เคย
เคย
10) ท่านเสพหรื อเคยเสพยาเสพติด หรื อสารเสพติด หรื อไม่
10) ท่านเสพหรื อเคยเสพยาเสพติด หรื อสารเสพติด หรื อไม่
ไม่เสพ / ไม่เคย
ไม่เสพ / ไม่เคย
เสพ / เคย ชนิ ด ................................................ ปริ มาณ .........................................
เสพ / เคย ชนิ ด ................................................ ปริ มาณ ........................................
ความถี9 ........ ครัCง/สัปดาห์ เสพมานาน ....... ปี เลิกเสพเมื9อ............................................
ความถี9 ........ ครัCง/สัปดาห์ เสพมานาน ....... ปี เลิกเสพเมื9อ..........................................
11) ท่านดื9มหรื อเคยดื9มเครื9 องดื9มที9มีแอลกอฮอล์เป็ นประจําหรื อไม่
11) ท่านดื9มหรื อเคยดื9มเครื9 องดื9มที9มีแอลกอฮอล์เป็ นประจําหรื อไม่
ไม่ดื9ม / ไม่เคยดื9ม
ไม่ดื9ม / ไม่เคยดื9ม
ดื9ม / เคย ชนิ ด ................................................ ปริ มาณ ..........................................
ดื9ม / เคย ชนิ ด ................................................ ปริ มาณ .........................................
ความถี9 ......... ครัCง/สัปดาห์ ดื9มมานาน ......... ปี เลิกดื9มเมื9อ............................................
ความถี9 ......... ครัCง/สัปดาห์ ดื9มมานาน ......... ปี เลิกดื9มเมื9อ..........................................
12) ท่านสู บหรื อเคยสู บ บุหรี9 หรื อยาสู บชนิ ดอื9นหรื อไม่
12) ท่านสู บหรื อเคยสูบ บุหรี9 หรื อยาสู บชนิดอื9นหรื อไม่
ไม่สูบ / ไม่เคยดื9ม
ไม่สูบ / ไม่เคยดื9ม
ดื9ม / เคย ชนิ ด ................................................ ปริ มาณ ..........................................
ดื9ม / เคย ชนิ ด ................................................ ปริ มาณ .........................................
ความถี9 ......... ครัCง/สัปดาห์ ดื9มมานาน ......... ปี เลิกดื9มเมื9อ............................................
ความถี9 ......... ครัCง/สัปดาห์ ดื9มมานาน ......... ปี เลิกดื9มเมื9อ..........................................
I3) สามี / ภรรยาของท่านเป็ นโรคเอดส์ (HIV) หรื อไวรัสตับอักเสบ หรื อไม่
I3) สามี / ภรรยาของท่านเป็ นโรคเอดส์ (HIV) หรื อไวรัสตับอักเสบ หรื อไม่
ไม่เป็ น
เป็ น โปรดระบุ โรคเอดส์ โรคไวรัสตับอักเสบ
ไม่เป็ น
เป็ น โปรดระบุ โรคเอดส์ โรคไวรัสตับอักเสบ
I4) บิดา มารดา พี9นอ้ งร่ วมบิดาและ/หรื อมารดาของท่านเคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์
I4) บิดา มารดา พี9นอ้ งร่ วมบิดาและ/หรื อมารดาของท่านเคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์
ว่าเป็ น หรื อเคยเป็ นโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคมะเร็ ง โรคเบาหวาน โรตไต โรคความ ว่าเป็ นหรื อเคยเป็ นโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคมะเร็ ง โรคเบาหวาน โรตไต โรคความ
ดันโลหิ ตสู ง การพยายามฆ่าตัวตายหรื ออาการป่ วยทางจิต โรคเลือด หรื อ โรคไวรัสตับ
ดันโลหิ ตสู ง การพยายามฆ่าตัวตายหรื ออาการป่ วยทางจิต โรคเลือด หรื อโรคไวรัสตับ
อักเสบ หรื อไม่
อักเสบ หรื อไม่
ไม่เป็ น
เป็ น โปรดระบุ (ใคร)......................เป็ นโรค..............................
ไม่เป็ น
เป็ น โปรดระบุ (ใคร)......................เป็ นโรค..............................
15) ท่านเคยถูกปฏิเสธ เลื9อนรับประกันภัย เพิ9มอัตราเบีC ยประกันภัย เปลี9ยนแปลงเงื9อนไข 15) ท่านเคยถูกปฏิเสธ เลื9อนรับประกันภัย เพิ9มอัตราเบีC ยประกันภัย เปลี9ยนแปลงเงื9อนไข
สําหรับการขอเอาประกันภัย หรื อการขอกลับคืนสู่ สถานเดิมของกรมธรรม์หรื อการขอต่อ สําหรับการขอเอาประกันภัย หรื อการขอกลับคืนสู่ สถานเดิมของกรมธรรม์หรื อการขอต่อ
อายุกรมธรรม์จากบริ ษทั นีC หรื อบริ ษทั อื9นหรื อไม่
อายุกรมธรรม์จากบริ ษทั นีC หรื อบริ ษทั อื9นหรื อไม่
ไม่เคย
เคย สาเหตุ...........................................เมื9อ................................
ไม่เคย
เคย สาเหตุ...........................................เมื9อ................................
I2)ในระหว่าง 3 ปี ที9ผา่ นมาท่านเคยได้รับการตรวจสุ ขภาพ การตรวจชิCนเนืC อ หรื อการ
I2) ในระหว่าง 3 ปี ที9ผา่ นมาท่านเคยได้รับการตรวจสุ ขภาพ การตรวจชิCนเนืC อ หรื อการ
ตรวจเพื9อวินิจฉัยโรค เช่น เอกซเรย์ ตรวจคลื9นหัวใจ ตรวจเลือด หรื อตรวจด้วยเครื9 องมือ
ตรวจเพื9อวินิจฉัยโรค เช่น เอกซเรย์ ตรวจคลื9นหัวใจ ตรวจเลือด หรื อตรวจด้วยเครื9 องมือ
พิเศษอื9นๆหรื อไม่
พิเศษอื9นๆหรื อไม่
ไม่เคย
เคย ตรวจ ...................................................................................
ไม่เคย
เคย ตรวจ ...................................................................................
เมื9อ ........................ สถานพยาบาล...................................... ผล.............................................. เมื9อ ...................... สถานพยาบาล...................................... ผล.............................................
IP)ในระหว่าง 3 ปี ที9ผา่ นมาท่านได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่ วย ผ่าตัด ปรึ กษาแพทย์ การแนะนํา
IP) ในระหว่าง 3 ปี ที9ผา่ นมาท่านได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่ วย ผ่าตัด ปรึ กษาแพทย์ การแนะนํา
จากแพทย์เกี9ยวกับสุ ขภาพ หรื อการรักษาในสถานพยาบาลหรื อไม่
จากแพทย์เกี9ยวกับสุ ขภาพ หรื อการรักษาในสถานพยาบาลหรื อไม่
ไม่เคย
เคย อาการ .....................................เมื9อ .........................................
ไม่เคย
เคย อาการ .....................................เมื9อ .....................................
สถานพยาบาล............................................... ผล...................................................................... สถานพยาบาล........................................ผล..........................................................................

ผู้เอาประกันภัย
ไม่ใช่ /ไม่ เคย
ใช่ /เคย

ข้ อมูลสุ ขภาพ
18) ท่านเคยได้รับการวินิจฉัย หรื อรับการรักษา หรื อตัCงข้อสังเกตโดยแพทย์วา่ เจ็บป่ วยตามรายการต่อไปนีC หรื อไม่
- สายตาพิการ, โรคจอประสาทตา, ต้อหิ น, พิการทางร่ างกาย, โรคจิต, โรคประสาท, โรคซึ มเศร้า, ดาวน์ซินโดรม
- โรคปอดหรื อปอดอักเสบ, วัณโรค, หอบหืด, ปอดอุดกัCนเรืC อรัง, ถุงลมโป่ งพอง, ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
- โรคหลอดเลือดในสมอง, อัมพฤกษ์/อัมพาต, ความดันโลหิ ตสูง, โรคหัวใจ, เส้นเลือดหัวใจตีบ, โรคหลอดเลือด
- โรคเบาหวาน, โรคไทรอยด์, โรคต่อมนํCาเหลืองโต, โรคเลือด, โรคมะเร็ ง, เนืCองอก, ก้อนหรื อถุงนํCา
- โรคเอดส์/ภูมิคุม้ กันบกพร่ อง, กามโรค(ภายใน 2 ปี )
- โรคเอสแอลอี, โรคหนังแข็ง, โรคพาร์กินสัน, โรคข้ออักเสบ, โรคชัก, โรคเก๊าท์
- โรคแผลในทางเดินอาหาร, โรคตับหรื อทางเดินนํCาดี, พิษสุราเรืC อรัง
- โรคดีซ่าน, ม้ามโต, โรคตับอ่อนอักเสบ, โรคไต
19) ท่านเคยมี หรื อกําลังมีอาการดังต่อไปนีC หรื อไม่
- การมองเห็นผิดปกติ, กล้ามเนืCออ่อนแรง, การเคลื9อนไหวของร่ างกายผิดปกติ, สู ญเสี ยประสาทรับความรู ้สึก
- มีพฒั นาการช้า, ปวดศีรษะรุ นแรงเรืC อรัง
- ไอเรืC อรัง, ไอเป็ นเลือด, เหนื9 อยง่ายผิดปกติ, เจ็บหรื อแน่นหน้าอก, ใจสัน9
- ปวดท้องเรืC อรัง, อาเจียนหรื อถ่ายเป็ นเลือด, ท้องมาน, ท้องเสี ยเรืC อรัง, มีเลือดปนในปั สสาวะ
- ปวดข้อเรืC อรัง, จํCาเลือด, คลําพบก้อนเนืC อ
- เคยพยายามทําร้ายร่ างกายตนเอง
- ในระหว่าง 6 เดือนที9 ผา่ นมา มีอาการอ่อนเพลีย, นํCาหนักลด, ท้องเดินเรืC อรัง, ไข้เรืC อรัง, โรคผิวหนังเรืC อรัง
คําถามเฉพาะผู้เอาประกันภัย หรือผู้ชําระเบีย$ ประกันภัยทีเป็ นสตรี
- กําลังตัCงครรภ์
- มีโรคแทรกซ้อนในการตัCงครรภ์และคลอดบุตร
- มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด

ผู้ชําระเบีย$ ประกันภัย
ไม่ ใช่ /ไม่ เคย
ใช่ /เคย









































ไม่ใช่ /ไม่ เคย

ใช่ /เคย

ไม่ ใช่ /ไม่ เคย

ใช่ /เคย

































ไม่ใช่ /ไม่ เคย

ใช่ /เคย

ไม่ ใช่ /ไม่ เคย

ใช่ /เคย





เดือน







เดือน



คําถามสํ าหรับการขอซื$อสั ญญาเพิมเติมสุ ขภาพ หรือโรคร้ ายแรง
20) ท่านเคยได้รับการวินิจฉัย หรื อรับการรักษา หรื อตัCงข้อสังเกตจากแพทย์วา่ เป็ นโรคต่อไปนีC หรื อไม่ ติดเชืCอในหูชCนั กลาง, ต่อมทอลซิลอักเสบเรืC อรัง, ไซนัสอักเสบ, ภูมิแพ้
ปวดศีรษะไมเกรน, หลอดลมอักเสบเรืC อรัง, กรดไหลย้อน, นิ9 ว, ถุงนํCาดีอกั เสบ, ไส้เลื9อน, ริ ดสี ดวงทวาร, ฝี คัณฑสู ตร, เยื9อบุมดลูกเจริ ญผิดที9 , กระดูกสันหลังเคลื9อน, หมอนรองกระดูก
เคลื9อนหรื อทับเส้นประสาท, ข้อเสื9 อม, เส้นเอ็นอักเสบเรืC อรัง, เส้นประสาทอักเสบหรื อถูกเบี ยดทับ, ออทอสติก,สมาธิ สC นั หรื อไม่
ไม่เคย
เคย
กรณีตอบใช่ /เคย ในคําถามข้อ 18 - 20 โปรดระบุข้อมูลเพิมเติมในตารางด้ านล่ าง
ผูป้ ่ วย

โรค/อาการ

วันที9เข้ารับการรักษา

การรักษาและอาการปัจจุบนั

สถานพยาบาล

การให้ คาํ ยืนยันและการมอบอํานาจของผู้เอาประกันภัย/ผู้ชําระเบีย$ ประกันภัย
1. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าคําตอบทุกข้อในคําแถลงสุ ขภาพนีC รวมถึงถ้อยแถลงที9ได้ตอบกับแพทย์ผูต้ รวจสุขภาพเป็ นความจริ งทุกประการ ซึ9 งผูเ้ อาประกันภัยเข้าใจดีวา่ หากผูเ้ อาประกันภัย
ไม่แถลงข้อความจริ ง บริ ษทั อาจจะปฏิเสธการเปลี9ยนแปลงหรื อการเพิ9มสัญญาเพิ9มเติม และการขอต่ออายุกรมธรรม์
2. ข้าพเจ้ายินยอมให้แพทย์หรื อบริ ษทั ประกันภัยหรื อบุคคลอื9นใด ซึ9งมีประวัติสุขภาพของผูเ้ อาประกันภัยที9ผา่ นมา หรื อจะมีขC ึนต่อไปในอนาคตเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งให้แก่บริ ษทั หรื อ
ผูแ้ ทนของบริ ษทั เพื9อการเปลี9ยนแปลงหรื อการเพิ9มสัญญาเพิม9 เติม และการขอต่ออายุกรมธรรม์ได้
3. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริ ษทั จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผย ข้อเท็จจริ งเกี9ยวกับสุขภาพและข้อมูลของผูเ้ อาประกันภัยต่อบริ ษทั ประกันหรื อองค์กรหรื อบุคคลอื9นหรื อหน่วยงานของรัฐเพือ9 การ
เปลี9ยนแปลงหรื อการเพิ9มสัญญาเพิ9มเติม และการขอต่ออายุกรมธรรม์ได้
4. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริ ษทั จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งเกี9ยวกับสุขภาพและข้อมูลของผูเ้ อาประกันภัยต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
เพื9อประโยชน์ในการกํากับดูแลธุ รกิจประกันภัย
…

………………………………………………………….

พยาน ผูใ้ ห้บริ การ
…………………………………………………………….

พยาน ผูใ้ ห้บริ การ

วันที9 ............... เดือน................................... ปี .................

...........................................................................................

ผูเ้ อาประกันภัย / ผูเ้ ยาว์
..........................................................................................

ผูช้ าํ ระเบีCยประกันภัย / ผูป้ กครอง

