คำแถลงสุขภำพของผูเ้ อำประกันภัย
วันที่ : ………/………/……………..
คำเตือน ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้ขอเอำประกันภัยต้องตอบคำถำมตำมควำมเป็นจริงทุกข้อ กำรปกปิดข้อเท็จจริง
ใดๆ อำจจะเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยปฏิเสธไม่จ่ำยเงินค่ำสินไหมทดแทนตำมสัญญำประกันภัย ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ 865

กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ ……………………………………………………

ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย  ตัวแทน  นำยหน้ำ  ทำงโทรศัพท์
หน่วยงำน ………………………….. โทรศัพท์ ……………………………

ผูเ้ อำประกันภัยทัว่ ไป หรือ ผูเ้ ยำว์

ผูช้ ำระเบี้ยประกันภัย (กรณีมีสญ
ั ญำเพิ่มเติมคุ้มครองผูช้ ำระเบีย้ ประกันภัย)

1) ชือ่ - นำมสกุล………………………………………………………………

1) ชือ่ - นำมสกุล………………………………………………………………

2) เลขบัตรประชำชน ----
อำยุ ……… ปี

2) เลขบัตรประชำชน ----
อำยุ ……… ปี

กรุณำกรอกข้อมูลเบอร์ติดต่อปัจจุบนั เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถให้บริกำรช่วยเหลือ และ
ติดต่อสื่อสำรเกีย่ วกับกรมธรรม์ของท่ำน หำกข้อมูลใบคำร้องนีต้ ่ำงจำกที่เคยแจ้งไว้
บริษัทฯ ขอปรับปรุงข้อมูลในทุกกรมธรรม์ที่ท่ำนมีอยูก่ ับบริษทั ฯ ให้เป็นปัจจุบนั

กรุณำกรอกข้อมูลเบอร์ติดต่อปัจจุบัน เพื่อให้บริษทั ฯ สำมำรถให้บริกำรช่วยเหลือ
และติดต่อสื่อสำรเกี่ยวกับกรมธรรม์ของท่ำน หำกข้อมูลใบคำร้องนี้ต่ำงจำกที่เคยแจ้ง
ไว้ บริษทั ฯ ขอปรับปรุงข้อมูลในทุกกรมธรรม์ทที่ ่ำนมีอยูก่ ับบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน

3) เบอร์มือถือที่ติดต่อได้ --

4) อำชีพ…………………………………………………………………….
5) ชื่อสถำนที่ทำงำน/โรงเรียน………………………………………………..
ทีอ่ ยู่………………………………………………………………………..
ลักษณะธุรกิจ……………………………….รำยได้ต่อปี …………..บำท
6) ส่วนสูง ……………………………… ซม. น้ำหนัก ………………..กก.
7) ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนน้ำหนักเปลี่ยนแปลงหรือไม่
 ไม่เปลี่ยนแปลง  เปลี่ยนแปลง เพรำะ ……………………………..
8) ท่ำนใช้รถจักรยำนยนต์ในกำรทำงำนหรือไม่  ไม่ใช้  ใช้
9) ท่ำนเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรค้ำยำเสพติดหรือเคยต้องโทษเกี่ยวกับคดี
ยำเสพติดหรือไม่  ไม่เคย
 เคย
10) ท่ำนเสพหรือเคยเสพยำเสพติด หรือสำรเสพติดหรือไม่
 ไม่เสพ/ไม่เคย
 เสพ/เคย ชนิด………………………………. ปริมำณ ………….
ควำมถี่ ….. ครั้ง/สัปดำห์ เสพมำนำน ….. ปี เลิกเสพเมื่อ …………….
11) ท่ำนดื่มหรือเคยดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์เป็นประจำหรือไม่
 ไม่ดื่ม/ไม่เคยดื่ม
 ดื่ม/เคย ชนิด……………………………….. ปริมำณ …………..
ควำมถี่ ….. ครั้ง/สัปดำห์ ดื่มมำนำน ….. ปี เลิกดื่มเมื่อ ………………
12) ท่ำนสูบหรือเคยสูบ บุหรี่ หรือยำสูบชนิดอื่นหรือไม่
 ไม่สูบ/ไม่เคยสูบ
 สูบ/เคย ชนิด……………………………… ปริมำณ …………….
ควำมถี่ ….. ครั้ง/สัปดำห์ สูบมำนำน ….. ปี เลิกสูบเมือ่ ………………..
13) สำมี/ภรรยำ ของท่ำนเป็นโรคเอดส์ (HIV) หรือไวรัสตับอักเสบหรือไม่
 ไม่เป็น
 เป็น โปรดระบุ  โรคเอดส์  โรคไวรัสตับอักเสบ

3) เบอร์มือถือที่ติดต่อได้ --

4) อำชีพ…………………………………………………………………….
5) ชื่อสถำนที่ทำงำน/โรงเรียน………………………………………………..
ทีอ่ ยู…
่ ………………………………………………………………………
ลักษณะธุรกิจ…………………………….รำยได้ต่อปี ……………..บำท
6) ส่วนสูง ……………………………… ซม. น้ำหนัก ……………….. กก.
7) ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ท่ำนน้ำหนักเปลี่ยนแปลงหรือไม่
 ไม่เปลี่ยนแปลง  เปลี่ยนแปลง เพรำะ ……………………………..
8) ท่ำนใช้รถจักรยำนยนต์ในกำรทำงำนหรือไม่  ไม่ใช้  ใช้
9) ท่ำนเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรค้ำยำเสพติดหรือเคยต้องโทษเกี่ยวกับคดี
ยำเสพติดหรือไม่  ไม่เคย
 เคย
10) ท่ำนเสพหรือเคยเสพยำเสพติด หรือสำรเสพติดหรือไม่
 ไม่เสพ/ไม่เคย
 เสพ/เคย ชนิด………………………………. ปริมำณ …………
ควำมถี่ ….. ครั้ง/สัปดำห์ เสพมำนำน ….. ปี เลิกเสพเมื่อ …………..
11) ท่ำนดื่มหรือเคยดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์เป็นประจำหรือไม่
 ไม่ดื่ม/ไม่เคยดื่ม
 ดื่ม/เคย ชนิด……………………………….. ปริมำณ ……………
ควำมถี่ ….. ครั้ง/สัปดำห์ ดื่มมำนำน ….. ปี เลิกดื่มเมือ่ ………………..
12) ท่ำนสูบหรือเคยสูบ บุหรี่ หรือยำสูบชนิดอื่นหรือไม่
 ไม่สูบ/ไม่เคยสูบ
 สูบ/เคย ชนิด……………………………… ปริมำณ …………….
ควำมถี่ ….. ครั้ง/สัปดำห์ สูบมำนำน ….. ปี เลิกสูบเมือ่ ………………..
13) สำมี/ภรรยำ ของท่ำนเป็นโรคเอดส์ (HIV) หรือไวรัสตับอักเสบหรือไม่
 ไม่เป็น
 เป็น โปรดระบุ  โรคเอดส์  โรคไวรัสตับอักเสบ

14) บิดำ/มำรดำ พี่น้องร่วมบิดำและ/หรือมำรดำของท่ำน เคยได้รับกำร
วินิจฉัยจำกแพทย์ว่ำเป็นหรือเคยเป็น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคมะเร็ง
โรคเบำหวำน โรคไต โรคควำมดันโลหิตสูง กำรพยำยำมฆ่ำตัวตำย หรือ
อำกำรป่วยทำงจิต โรคเลือด หรือ โรคไวรัสตับอักเสบหรือไม่
 ไม่เป็น
 เป็น โปรดระบุ(ใคร)………………..เป็นโรค………………………..
15) ท่ำนเคยถูกปฏิเสธ เลื่อนรับประกันภัย เพิ่มอัตรำเบี้ยประกันภัย
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสำหรับกำรขอเอำประกันภัย หรือกำรขอกลับคืนสู่
สถำนะเดิมของกรมธรรม์ หรือกำรขอต่ออำยุกรมธรรม์จำกบริษัทนี้ หรือ
บริษัทอื่นหรือไม่
 ไม่เคย
 เคย สำเหตุ ……………………เมื่อ ……………
16) ในระหว่ำง 5 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยได้รับกำรตรวจสุขภำพ กำรตรวจชิ้น
เนื้อ หรือกำรตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค เช่น เอกซเรย์ ตรวจคลื่นหัวใจ ตรวจ
เลือด หรือตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษอื่นๆหรือไม่
 ไม่เคย
 เคย ตรวจ …………………….เมื่อ…................
สถำนพยำบำล ………………………… ผล ……………………….
17) ในระหว่ำง 5 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนได้รับบำดเจ็บ เจ็บป่วย ผ่ำตัด ปรึกษำแพทย์
มีกำรแนะนำจำกแพทย์เกี่ยวกับสุขภำพ หรือเข้ำรักษำในสถำนพยำบำล
หรือไม่
 ไม่เคย  เคย อำกำร …………………….. เมื่อ …………..
สถำนพยำบำล ………………………… ผล ………………………..

14) บิดำ/มำรดำ พี่น้องร่วมบิดำและ/หรือมำรดำของท่ำน เคยได้รับกำร
วินิจฉัยจำกแพทย์ว่ำเป็นหรือเคยเป็น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคมะเร็ง
โรคเบำหวำน โรคไต โรคควำมดันโลหิตสูง กำรพยำยำมฆ่ำตัวตำย หรือ
อำกำรป่วยทำงจิต โรคเลือด หรือ โรคไวรัสตับอักเสบหรือไม่
 ไม่เป็น
 เป็น โปรดระบุ(ใคร)…………………เป็นโรค……………………….
15) ท่ำนเคยถูกปฏิเสธ เลื่อนรับประกันภัย เพิ่มอัตรำเบี้ยประกันภัย
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสำหรับกำรขอเอำประกันภัย หรือกำรขอกลับคืนสู่
สถำนะเดิมของกรมธรรม์ หรือกำรขอต่ออำยุกรมธรรม์จำกบริษัทนี้ หรือ
บริษัทอื่นหรือไม่
 ไม่เคย
 เคย สำเหตุ ……………………เมื่อ ……………
16) ในระหว่ำง 5 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนเคยได้รับกำรตรวจสุขภำพ กำรตรวจชิ้น
เนื้อ หรือกำรตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค เช่น เอกซเรย์ ตรวจคลื่นหัวใจ ตรวจ
เลือด หรือตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษอื่นๆหรือไม่
 ไม่เคย
 เคย ตรวจ …………………….เมื่อ…................
สถำนพยำบำล ………………………… ผล ……………………….
17) ในระหว่ำง 5 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนได้รับบำดเจ็บ เจ็บป่วย ผ่ำตัด ปรึกษำแพทย์
มีกำรแนะนำจำกแพทย์เกี่ยวกับสุขภำพ หรือเข้ำรักษำในสถำนพยำบำล
หรือไม่
 ไม่เคย  เคย อำกำร …………………….. เมื่อ ………….
สถำนพยำบำล ………………………… ผล ……………………….
ผูเ้ อำประกันภัย/ผูเ้ ยำว์

18) ท่ำนเคยได้รบั กำรวินิจฉัย หรือรับกำรรักษำ หรือถูกตัง้ ข้อสังเกตโดยแพทย์ว่ำเจ็บป่วยตำมรำยกำร
ต่อไปนีห้ รือไม่
- สำยตำพิกำร, โรคจอประสำทตำ, ต้อหิน, พิกำรทำงร่ำงกำย, ดำวน์ซินโดรม, โรคจิต, โรคประสำท, โรคซึมเศร้ำ
- โรคปอดหรือปอดอักเสบ, วัณโรค, หอบหืด, ปอดอุดกั้นเรื้อรัง, ถุงลมโป่งพอง, ภำวะหยุดหำยใจขณะหลับ
- โรคหลอดเลือดในสมอง, อัมพฤกษ์/อัมพำต, ควำมดันโลหิตสูง, โรคหัวใจ, เส้นเลือดหัวใจตีบ, โรคหลอดเลือด
- โรคเบำหวำน, โรคไทรอยด์, โรคต่อมน้ำเหลืองโต, โรคเลือด, โรคมะเร็ง, เนื้องอก ,ก้อนหรือถุงน้ำ
- โรคเอดส์/ภูมิคุ้มกันบกพร่อง, กำมโรค (ภำยใน 2 ปี)
- โรคเอสแอลอี, โรคหนังแข็ง, โรคพำร์กินสัน, โรคข้ออักเสบ, โรคชัก, โรคเก๊ำท์
- โรคแผลในทำงเดินอำหำร, โรคตับหรือทำงเดินน้ำดี, พิษสุรำเรื้อรัง
- โรคดีซ่ำน, ม้ำมโต, โรคตับอ่อนอักเสบ, โรคไต

19) ท่ำนเคยมี หรือกำลังมีอำกำรดังต่อไปนี้ หรือไม่
-

กำรมองเห็นผิดปกติ, กล้ำมเนื้ออ่อนแรง, กำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำยผิดปกติ, สูญเสียประสำทรับควำมรู้สึก
มีพัฒนำกำรช้ำ, ปวดศีรษะรุนแรงเรื้อรัง
ไอเรื้อรัง, ไอเป็นเลือด, เหนื่อยง่ำยผิดปกติ, เจ็บหรือแน่นหน้ำอก, ใจสั่น
ปวดท้องเรื้อรัง, อำเจียนหรือถ่ำยเป็นเลือด, ท้องมำน, ท้องเสียเรื้อรัง, มีเลือดปนในปัสสำวะ
ปวดข้อเรื้อรัง, จ้ำเลือด, คลำพบก้อนเนื้อ
เคยพยำยำมทำร้ำยร่ำงกำยตนเอง
ในระหว่ำง 6 เดือนที่ผ่ำนมำ มีอำกำรอ่อนเพลีย, น้ำหนักลด, ท้องเดินเรื้อรัง, ไข้เรื้อรัง, โรคผิวหนังเรื้อรัง

ผูช้ ำระเบี้ยประกันภัย

ไม่ใช่/ไม่เคย

ใช่/เคย

ไม่ใช่/ไม่เคย

ใช่/เคย









ไม่ใช่/ไม่เคย
















ใช่/เคย
















ไม่ใช่/ไม่เคย
















ใช่/เคย








คำถำมเฉพำะผูเ้ อำประกันภัย หรือผูช้ ำระเบี้ยประกันภัยทีเ่ ป็นสตรี

ไม่ใช่/ไม่เคย ใช่/เคย ไม่ใช่/ไม่เคย ใช่/เคย
.… เดือน
….… เดือน










ไม่ใช่/ไม่เคย ใช่/เคย ไม่ใช่/ไม่เคย ใช่/เคย

- กำลังตั้งครรภ์
- มีโรคแทรกซ้อนในกำรตั้งครรภ์และคลอดบุตร
- มีเลือดออกผิดปกติทำงช่องคลอด

20) ท่ำนเคยได้รบั กำรวินิจฉัย หรือรับกำรรักษำ หรือตัง้ ข้อสังเกตจำกแพทย์วำ่ เป็นโรคต่อไปนี้หรือไม่
ติดเชื้อในหูชั้นกลำง, ต่อมทอลซิลอักเสบเรื้อรัง, ไซนัสอักเสบ, ภูมิแพ้, ปวดศีรษะไมเกรน, หลอดลมอักเสบเรื้อรัง,
กรดไหลย้อน, นิ่ว, ถุงน้ำดีอักเสบ, ไส้เลือ่ น, ริดสีดวงทวำร, ฝีคัณฑสูตร, เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่, กระดูกสันหลัง
เคลื่อน, หมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือทับเส้นประสำท, ข้อเสื่อม, เส้นเอ็นอักเสบเรื้อรัง, เส้นประสำทอักเสบหรือ
ถูกเบียดทับ, ออทิสติก, สมำธิสั้น หรือไม่









กรณีตอบใช่/เคย ในคำถำมข้อ 18 - 20 โปรดระบุขอ้ มูลเพิ่มเติมในตำรำงด้ำนล่ำง
ชื่อ-นำมสกุล ผู้ป่วย

โรค/อำกำร

วันที่เข้ำรับกำรรักษำ

กำรรักษำและอำกำรปัจจุบัน

สถำนพยำบำล

กำรให้ถอ้ ยคำ กำรมอบอำนำจ และกำรให้ควำมยินยอมของผูข้ อเอำประกันภัย
1. ผู้ขอเอำประกันภัยขอยืนยันว่ำคำตอบทุกข้อในใบคำขอเอำประกันภัยนี้ รวมถึงถ้อยแถลงที่ได้ตอบกับแพทย์ผู้ตรวจสุขภำพเป็นควำมจริงทุกประกำร ซึ่งผู้ขอเอำ
ประกันภัยเข้ำใจดีว่ำ หำกผู้ขอเอำประกันภัยไม่แถลงข้อควำมจริง บริษัทอำจจะปฏิเสธกำรรับประกันภัยและปฏิเสธกำรจ่ำยเงินตำมกรมธรรม์
2. ผู้ขอเอำประกันภัยยินยอมให้แพทย์หรือบริษัทประกันภัยอื่น หรือสถำนพยำบำล ซึ่งมีประวัติสุขภำพของผู้ขอเอำประกันภัยที่ผ่ำนมำ หรือจะมีขึ้นต่อไปในอนำคต
เปิดเผยข้อเท็จจริงให้แก่บริษัท หรือผู้แทนของบริษัท เพื่อกำรขอเอำประกันภัยหรือกำรจ่ำยเงินตำมกรมธรรม์ได้
3. ผู้ขอเอำประกันภัยยินยอมให้บริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภำพและข้อมูลของผู้ขอเอำประกันภัยต่อบริษัทประกันภัย หรือบริษัทประกันภัย
ต่อหน่วยงำนที่มีอำนำจตำมกฎหมำยหรือบุคลำกรทำงกำรแพทย์ เพื่อกำรขอเอำประกันภัยหรือกำรจ่ำยเงินตำมกรมธรรม์ หรือประโยชน์ทำงกำรแพทย์ได้
4. ผู้ขอเอำประกันภัยยินยอมให้บริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภำพและข้อมูลของผู้ขอเอำประกันภัยต่อสำนักงำนคณะกร รมกำรกำกับ และ
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชน์ในกำรกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย

ลงชื่อ………………………………………………ผู้เอำประกันภัย
(…………………………….…….……………..)

วันที่ : ………/………/……………..
ลงชื่อ……..………………………………ผู้ปกครอง/ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
(……………..….……………...………..)
กรณีผู้เอำประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภำวะ

ลงชื่อ …………………………….…………………... พยำน
(……………………….………..………………..)
POS A&H 003/2564

กรุณำกรอกข้อมูลในเอกสำรฉบับนี้ และส่งกลับมำยังบริษทั ฯ พร้อมสำเนำบัตรประชำชนทีเ่ ซ็นรับรองด้วยลำยมือ (ไม่รับกำรพิมพ์ข้อควำมรับรองบนสำเนำ) ผ่ำน 3 ช่องทำง ดังนี้
1.
อีเมล : info@generali.co.th
2.
ไลน์ : @GeneraliThailand
3.
ไปรษณีย์ : บริษัท เจนเนอรำลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหำชน) (แผนกบริกำรผู้ถือกรมธรรม์)
ชั้น 16 ยูนติ 1601 และ 1607 อำคำรซีอำร์ซี ทำวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หำกท่ำนมีข้อสงสัยเพิม่ เติม กรุณำติดต่อ ศูนย์ลูกค้ำสัมพันธ์ โทร 1394 ภำยในวันและเวลำทำกำร วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30-20.00 น. และวันเสำร์ 8.30-17.00 น.
LINE: @GeneraliThailand หรือ Email: info@generali.co.th

