คาเตือนของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ผู้ขอเอาประกันชีวติ ต้ องตอบคาถามตามความเป็ นจริงทุกข้ อ การปกปิ ดข้ อเท็จจริงใดๆ
อาจจะเป็ นเหตุให้ บริษัทผู้รับประกันชีวติ ปฎิเสธไม่ จ่ายเงินค่ าสิ นไหมทดแทนตามสั ญญา
ประกันชีวติ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865

ถ้ อยแถลงของผู้เอาประกันภัยที่ให้ แก่ แพทย์ ผ้ ตู รวจสุ ขภาพ (อายุต้ งั แต่ 16 ปี ขึน้ ไป)
ใบคาขอเอาประกันภัยเลขที่..........................................เลขที่กรมธรรม์………………………….………..
ชื่อตัวแทน / นายหน้า ...................................................................รหัส.................................................

1.ชื่อและนามสกุลของผูเ้ อาประกันภัย........................................................................................................ ............อายุ.................ปี บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่.................................................................
2. ก. ชื่อและที่อยูข่ องโรงพยาบาล หรื อ คลีนิคที่ท่านใช้บริ การเป็ นประจา.........................................................................................................................................................................................................
ข. ท่านได้พบและปรึ กษาแพทย์ครั้งสุ ดท้ายเมื่อใด สาเหตุที่พบและผล (รวมทั้งพบแพทย์ประจาตัวด้วย)......................................................................................................................................................
ถ้ าคาตอบในข้ อ 3-7 เป็ นคาตอบรับโปรดให้ รายละเอียดเกีย่ วกับสาเหตุและผลการตรวจ / รักษา / วัน เดือน ปี ชื่อและทีอ่ ยู่ของสถานพยาบาลทีต่ รวจรักษา
ไม่เคย เคย
3. ก. ท่านเคยเสพยาหรื อสารเสพติดใดๆ หรื อดื่มสุ รา หรื อ สิ่ งมึนเมาเป็ นประจา หรื อ เคยรับการรักษาเกี่ยวกับ โรคพิษสุ ราเรื้ อรัง หรื อยาเสพติดบ้างหรื อไม่
ไม่สูบ สู บ
ข. ท่านสูบบุหรี่ หรื อกล้อง หรื อซิ การ์ หรื อไม่ ถ้าใช่ ชนิดที่สูบ......................................................................สูบเป็ นเวลานาน...............ปี วันละ....................มวน
ถ้าเลิกสูบ เลิกสูบเมื่อใด............................................สาเหตุของการเลิกสูบ.................................................................................................................................
ค. น้ าหนัก...................ก.ก ส่ วนสู ง .......................ซ.ม. ระยะเวลา 6 เดือน ที่ผา่ นมาน้ าหนัก เพิม่ / ลด .........................ก.ก. เนื่องจาก..........................................
4. ท่านเคยเป็ น หรื อทราบว่าท่านเป็ น หรื อเคยได้รับคาแนะนา และ / หรื อ การรักษาโรคต่อไปนี้หรื อไม่
ไม่เคย เคย
ก. โรคเกี่ยวกับตา หู จมูก หรื อคอ
ไม่เคย เคย
ข. วิงเวียนศีรษะบ่อยๆ เป็ นลม โรคลมบ้าหมู(ลมชัก)อัมพาต แขนขาอ่อนแรง โรคจิต โรคทางสมองหรื อระบบประสาท อย่างใดอย่างหนึ่ง
ไม่เคย เคย
ค. บ้วนเป็ นเลือด วัณโรค โรคหื ด หอบ โรคปอดอับเสบ หรื อ โรคใดโรคหนึ่งเกี่ยวกับปอดหรื อระบบหายใจ
ไม่เคย เคย
ง. อาการเจ็บหน้าอก ความดันโลหิ ตสูง พรายน้ า โรคเลือด เส้นเลือด หรื อโรคหัวใจ
ไม่เคย เคย
จ. อาการอาหารไม่ยอ่ ยบ่อยๆ (ท้องอืด) แผลในกระเพาะอาหารหรื อลาไส้ ไส้เลื่อน ริ ดสี ดวงทวารหรื อโรคใดๆเกี่ยวกับตับ ถุงน้ าดี
กระเพาะอาหารหรื อลาไส้ ท้องมาน (มีน้ าในช่องท้อง) โรคในช่องท้อง
ไม่เคย เคย
ฉ. โรคไต นิ่ว กามโรค หรื อโรคใดๆเกี่ยวกับอวัยวะสื บพันธุ์ หรื อระบบขับถ่ายปัสสาวะ
ไม่เคย เคย
ช. โรคเบาหวาน คอพอก หรื อโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ (Endocrine)
ไม่เคย เคย
ซ. โรคมะเร็ง เนื้องอก ตุ่มเนื้อหรื ออวัยวะใดๆ ที่งอกขึ้นหรื อโตขึ้นผิดปกติ
ไม่เคย เคย
ฌ. ไข้เรื้ งรัง ไข้รูมาติค ข้ออักเสบ โรคเก๊าท์ (Gout) หรื อโรคใดๆเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง กระดูกข้อต่อหรื อกล้ามเนื้อ
ไม่เคย เคย
ญ. มีความบกพร่ องหรื อพิการทางร่ างกาย หรื อจิตใจบ้างหรื อไม่
ไม่เคย เคย
ฎ. ในระหว่าง 6 เดือน ที่ผา่ นมาท่านเคยเป็ นหรื อเคยได้รับคาแนะนาในการรักษาหรื อมีอาการอ่อนเพลีย น้ าหนักลด ท้องเดินเรื้ อรัง ต่อมน้ าเหลืองโต
หรื อโรคผิวหนังเรื้ อรัง ซึ่ งเป็ นติดต่อกันนานเกินกว่า 1 สัปดาห์หรื อไม่
ไม่เคย เคย
ฏ. ท่านเคยได้รับการตรวจเลือดเพือ่ หาเชื้อกามโรคหรื อเชื้อไวรัส โรคเอดส์หรื อไม่
5. ในระหว่าง 5 ปี ที่ผา่ นมา ท่านเคยได้รับ
ไม่เคย
เคย
ก. การตรวจสุ ขภาพหรื อตรวจวินิจฉัยโรคด้วยการตรวจเลือด ปั สสาวะ เอ็กซเรย์ ตรวจคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ หรื อการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ (Biopsy)
การตรวจด้วยเครื่ องมืออุลตราซาวด์ หรื อคอมพิวเตอร์ (CT SCAN) หรื อเครื่ องมือพิเศษอื่นๆ หรื อไม่
ไม่เคย
เคย
ข. การบาดเจ็บ เจ็บป่ วย การผ่าตัด การปรึ กษาแพทย์ การแนะนาจากแพทย์เกี่ยวกับสุ ขภาพ การรักษาในสถานพยาบาลที่มิได้ระบุไว้ขา้ งต้น
(โปรดแจ้งหมายเลขบัตรประจาตัวคนไข้ และชื่อสถานพยาบาลที่ตรวจรักษา)
ไม่มี
มี
6. บิดา มารดา คู่สมรส หรื อพี่นอ้ งของท่านเคยเป็ นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิ ตสู ง โรคจิต โรคเลือด โรคไต วัณโรค โรคเอดส์ หรื อไม่
(ถ้ามี โปรดระบุโรคที่เป็ น.................................................................................................................................................................................................................)
ไม่เคย เคย
7. เฉพาะสตรี ก. ท่านเคยมีอาการผิดปกติที่เต้านม ช่องคลอด มดลูก รังไข่ ท่อรังไข่ อาการผิดปกติของประจาเดือน คลอดบุตรยาก มีอาการ
แทรกซ้อนในการตั้งครรภ์หรื อคลอดบุตร หรื อเป็ นโรคทางเพศสัมพันธ์หรื อไม่
ไม่ใช่
ใช่
ข. ท่านกาลังตั้งครรภ์หรื อไม่ ถ้าใช่ ขณะนี้.........................เดือน
8. บันทึกเกี่ยวกับครอบครัว
ถ้ามีชีวติ อยู่
กรณี เสี ยชีวติ แล้ว
(โปรดระบุโรค หากเป็ นโรคหรื อเคยเป็ นโรค)
อายุ(ปี )
สุ ขภาพ(แข็งแรง / ป่ วยเป็ นโรค)
อายุเมื่อเสี ยชีวติ (ปี )
สาเหตุที่เสี ยชีวติ
บิดา .......................................................................................
................. .....................................................................
................................. ............................................................
มารดา ...................................................................................
................ ....................................................................
................................ ............................................................
ข้ าพเจ้ าขอยืนยันว่ า

1.ถ้อยแถลงหรื อคาตอบซึ่ งข้าพเจ้าได้ให้ไว้ขา้ งต้นเป็ นข้อเท็จจริ งที่เป็ นความจริ ง และยินยอมให้นาข้อเท็จจริ งดังกล่าวไปใช้เพือ่ ประกอบพิจารณารับประกันภัย หรื อการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ของข้าพเจ้า
2.ยินยอมให้บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งอันเกี่ยวกับสุ ขภาพ ต่อบริ ษทั ประกันภัยอื่นเพือ่ การขอเอาประกันภัย หรื อการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ของข้าพเจ้ากับบริ ษทั อื่น
3.ในส่ วนข้อเท็จจริ งอันเกี่ยวกับสุ ขภาพ ข้าพเจ้ายินยอมให้แพทย์หรื อบุคคลใดๆ ซึ่ งได้เคยตรวจรักษา หรื อจะตรวจสุ ขภาพข้าพเจ้าในอนาคต เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งดังกล่าวให้บริ ษทั ฯ
หรื อบริ ษทั ประกันภัยอื่น เพื่อการขอเอาประกันภัย หรื อการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ทราบ
4. ข้าพเจ้าไม่เคยทราบว่าเป็ นหรื อเคยรักษาโรคเอดส์หรื อมีเลือดบวกต่อไวรัสโรคเอดส์ และข้าพเจ้าทราบดีวา่ การป่ วยเป็ นโรคเอดส์ หรื อมีเลือดบวกต่อไวรัสเอดส์ บริ ษทั ฯจะไม่รับประกันชีวติ ข้าพเจ้า
เขียนที่ ....................................................................................................................................................จังหวัด ...........................................................................................วันที่ ................................................................
ลงชื่อ ..................................................................................... ......................................แพทย์ผตู ้ รวจสุ ขภาพ ลงชื่อ ...........................................................................................................................ผูข้ อเอาประกันภัย
(............................................................................................................................)
(...........................................................................................................................)
UI04-0118

EXAMINATION OF ADULT APPLICATION (This examination should be made in private, no third person should be present)
Name of Applicant
Height
Weight
Chest
Chest
(in low shoes)
………. (cms)
BLOOD PRESSURE (if over 140 systolic or 90 diastolic , record 3 readings)
1st reading

2nd reading

3rd reading

Systolic
Diastolic
(5th phase)

(without coat)
...…….. (kgs)
PULSE

(force inspiration)
………….(cms)
At rest

(force expiration)
….…..…(cms)
After exercise

Abdomen
(at umbilicus)
………..(cms)
3 minutes later

Rate/minute
Irregularities /minute

Exercise only if irregular pulse, heart murmur or BP over 150/100
Details

Yes No

Details of “Yes” answers. (Identify Item)

1. A – Are you personally or professionally acquainted with the applicant? If so, how long?
B – Does the applicant appear unhealthy (such as pale, icteric, edema, etc.) or older than stated age?
C – Do you suspect any abnormal mentality behavior or alcohol abuse or drug addict?
D – Are there any identification marks (such as scars, birthmarks, etc.)?
2.Do you find any evidence of past or present disease or abnormality of :
A – Eyes, ears, nose, throat and mouth (including impairment of sight or hearing?
B – Thyroid or other endocrine glands, metabolic or hemopoietic systems?
C – Breast (mass, surgical scar or mastectomy)?
D – Respiratory system (lungs, pleura, chest wall)?
E – Abdomen (including stomach, liver, spleen, hernias)?
F – Genito-urinary system?
G – Central or peripheral nervous system (including reflexes, gait, paralysis)?
H – Skin, bones or joints (including varicose veins, deformities, lameness, amputations)?
3.HEART : Apex Beat located at ………………………………………………………………………………….
Is there any
A – Arteriosclerosis or aneurysm?
B – Hypertrophy or edema?
C – Murmur – (If murmur is present, describe below)?
Location
[ ] apex
[ ] base-over……………………..area
Timing
[ ] systolic
[ ] diastolic
[ ] presystolic
Intensity
[ ] soft
[ ] moderate
[ ] loud
Transmission
[ ] none
[ ] axilla
[ ] scapula
After exercise
[ ] absent
[ ] decreased
[ ] unchanged
[ ] increased
Diagnosis : ……………………………………………………………………………………………………………
Do you suspect any abnormality in the heart or vascular system?
4.A – Are you aware of any unfavorable features likely to affect his/her longevity
(i) in the personal or family history?
(ii) disclosed by your medical examination?
B – Do you recommend any additional tests or reports?
5.Do you find or suspect any signs or symptoms related to HIV infection or AIDS. such as
A – Lymph node enlargement?
B – Oral candidiasis or oral hairy leucoplakia?
C – Abnormal skin rash?
D – Herpes zoster, herpes simplex, psoriasis etc.?
6.Urinalysis
Appearance

pH.

Sp. gr.

Albumin

Sugar

Blood

Others

If abnormal finding present, please send for microscopic urinalysis, If available.

Date ………………………………………………..….Time……………….…….A.M./P.M.
Hospital/Clinic……………………………………………………….………………………..

Signature …………………………………..………………..MD
(……………………………………………………….)
Medical Practitioner Registration No…………………….………
Hospital/Clinic Stamp Here

