หนังสือรับรองสุขภาพ

 ต่ออายุกรมธรรม์

เพื่อ

 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกรมธรรม์

คาเตือนของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิ จประกันภัย ผูข้ อเอาประกันชีวติ จงตอบคาถามตามแบบสอบถามตามความเป็ นจริงทุกข้อ การปกปิด
ข้อเท็จจริงใดๆ อาจจะเป็ นสาเหตุให้บริษทั ผูร้ บั ประกันชีวติ ปฏิเสธไม่จา่ ยเงินค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันชีวติ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865

ชือ่ ตัวแทนผูใ้ ห้บริการ
หน่วย
สาขา/สานักงาน

รหัส
รหัส
รหัส

กรมธรรม์เลขที่
ชือ่ ผูเ้ อาประกันภัย
โทรศัพท์

ส่วนที่ 1 แจ้งความประสงค์

วันที่ …….……/…….………..…….………/…………..…..

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)……………………………………………………….……………………..………..ในฐานะผูเ้ อาประกันภัย / ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม
ของกรมธรรม์เลขที่ ………………………….…… มีความประสงค์จะดาเนินการ ต่ออายุกรมธรรม์ และ/หรือ เปลีย่ นแปลงรายละเอียดของกรมธรรม์ ตามรายละเอียด ดังนี้
 ต่ออายุกรมธรรม์

แบบชาระเบีย้ ประกันภัย ย้อนหลัง
(ใช้วนั เริม่ สัญญา ตามวันเดิม)
แบบเปลีย่ นวันเริม่ สัญญาใหม่

จานวนเงิ นค่าเบีย้ ประกันภัย ที่ชาระพร้อมหนังสือรับรองสุขภาพนี้

เป็นเงินจานวน……………………………...…………………..…..บาท
(……………………………...…………………………..……………...)
ตามสาเนาใบรับเงินชัวคราวเลขที
่
.่ .……………………..………………



 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกรมธรรม์ ดังนี้
………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………….…………
กรณี ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกรมธรรม์ โดยเพิ่ มวงเงิ นคุ้มครอง
หรือซื้อความคุ้มครองเพิ่ มเติ ม ให้กรอก ส่วนที่ 3 รับรองสุขภาพแบบเต็ม ด้วย

กรณีทก่ี รมธรรม์ขาดผลบังคับไม่เกิน 6 เดือน ให้กรอกรายละเอียดใน ส่วนที่ 2 รับรองสุขภาพแบบย่อ (Short Form) เท่านัน้ หรือ
หากกรมธรรม์ขาดผลบังคับเกิน 6 เดือน หรือขอเพิม่ วงเงินคุม้ ครอง หรือขอเพิม่ ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ หรือลดเบีย้ เพิม่ เนื่องจากสุขภาพ/อาชีพ
ให้กรอกรายละเอียดใน ส่วนที่ 3 รับรองสุขภาพแบบเต็ม (Long Form) ซึง่ อยู่ดา้ นหลังแบบฟอร์มนี้ เท่านัน้

ส่วนที่ 2 รับรองสุขภาพแบบย่อ (Short Form)

เฉพาะกรณี กรมธรรม์ขาดผลบังคับไม่เกิ น 6 เดือน

โดยข้าพเจ้าขอให้คารับรองว่า ในช่วงระหว่างเวลาทีข่ าดการชาระเบีย้ ฯ จนถึงวันทีข่ อต่ออายุกรมธรรม์ หรือ ก่อนทีจ่ ะขอเปลีย่ นแปลงรายละเอียดของกรมธรรม์
ผูเ้ อาประกันภัยมีสขุ ภาพแข็งแรง และร่างกายสมบูรณ์ดที ุกประการ ไม่เคยเจ็บปว่ ยด้วยโรคใดๆ ไม่เคยได้รบั การตรวจหรือแนะนาจากแพทย์เกีย่ วกับการรักษา
สุขภาพ หรือการเจ็บปว่ ยแต่ประการใด
ผูเ้ อาประกันภัย เคยเจ็บปว่ ยเป็นโรค………………………….………………………………..…………………. เป็นระยะเวลานาน………...………….(ปี / เดือน / วัน)
ั บนั ผูเ้ อาประกันภัยยังคง เป็นโรคดังกล่าวอยู่ / หายจากการเจ็บปว่ ยด้วยโรคดังกล่าวแล้ว
และปจจุ
อื่นๆโปรระบุ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..…….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ถ้อยแถลงข้างต้น ตลอดจนเอกสารและหลักฐานทีไ่ ด้ส่งมอบให้ไว้แก่บริษทั ฯ เป็ นจริงทุกประการ และข้าพเจ้ายินยอมให้บริษทั ฯ ถือเอา
คาแถลงเกีย่ วกับสุขภาพ และรายงานการตรวจสุขภาพของแพทย์ (ถ้ามี) เป็ นมูลฐานในการพิจารณาต่ออายุ และ/หรือเปลีย่ นแปลงรายละเอียดของกรมธรรม์ โดยการ
ต่ออายุและ/หรือการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดของกรมธรรม์ จะมีผลบังคับต่อเมือ่ บริษทั ฯ อนุมตั แิ ล้ว ทัง้ นี้ ให้ถอื คารับรองนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของสัญญาประกันชีวติ ด้วย
ลงชือ่ …………………………………………….……….พยาน / ตัวแทน
ลงชือ่ ……………………………………………………………ผูเ้ อาประกันภัย
(……………………………………………………)
(……………………………………………………..……)
ลงชือ่ ……………………………………………….…….พยาน / ตัวแทน
ลงชือ่ ………………………………………………..………….ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม
(……………………………………………………)
(……………………………………………….…….……) - กรณีผเู้ ยาว์

สาหรับเจ้าหน้ าที่บริษทั ฯ เท่านัน้
วันทีข่ าดผลบังคับ
วันทีอ่ นุมตั ติ ่ออายุ
ถอนคืน
ชาระเบีย้ งวดต่อไป
ผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ

PS03/082560

ความเห็นผูพ้ จิ ารณา

สาหรับตัวแทนผูใ้ ห้บริการ เท่านัน้
เฉพาะกรณีต่ออายุกรมธรรม์ ซึง่ สามารถโอนตัวแทน
ผูใ้ ห้บริการตามระเบียบบริษทั ฯ ฝา่ ยบริการฯ จะถือเอา
ชือ่ ตัวแทนผูใ้ ห้บริการ ซึง่ ระบุไว้ทส่ี ว่ นต้นของเอกสารนี้
เป็นตัวแทนผูใ้ ห้บริการ ตัง้ แต่งวดการต่ออายุกรมธรรม์น้ี
เป็นต้นไป

ส่วนที่ 3 รับรองสุขภาพแบบเต็ม (Long Form)
กรมธรรม์ผ้เู ยาว์ที่มีความคุ้มครองผูช้ าระเบี้ยประกันภัยแนบอยู่ โปรดตอบคาถามในช่องผูช้ าระเบีย้ ประกันภัยด้วย

ผูเ้ อาประกันภัย

ผูช้ าระเบีย้ ประกันภัย

ชือ่ -นามสกุล…………………………………………………………..อายุ…….…ปี
สถานภาพครอบครัว  โสด  สมรส  หย่า  หม้าย

ชือ่ -นามสกุล…………………………………………………………..อายุ…….…ปี
สถานภาพครอบครัว  โสด  สมรส  หย่า  หม้าย

1. ก. อาชีพประจา.………………………………ตาแหน่ง………….…………….
ข. ชือ่ , ทีอ่ ยู่ ของนายจ้าง.........................……….……………...…………….
……………………………………………………………………….……..…
ลักษณะธุรกิจ…………………………………………………….…………..
ค. รายได้ต่อปี ประมาณ…………..………………..บาท

1. ก. อาชีพประจา.…………….…………………ตาแหน่ง….…..………………….
ข. ชือ่ , ทีอ่ ยู่ ของนายจ้าง……………………………….………………………….
……………………………………………………………………..……………
ลักษณะธุรกิจ………….………………………………………………………..
ค. รายได้ต่อปี ประมาณ…………..………………..บาท

2. ก. ชือ่ และทีอ่ ยูข่ องแพทย์ประจาตัวท่าน หรือโรงพยาบาลทีใ่ ช้บริการประจา
.……………………………………………………………………………..…
ข. วันทีท่ ท่ี ่านได้พบและปรึกษาแพทย์ครัง้ สุดท้าย……………………………..
สาเหตุทพ่ี บและผล……………………………………………………….……
ั บนั ท่านมีส่วนสูง………….………ซ.ม. น้าหนัก……………..……ก.ก.
ค. ปจจุ
ง. ในช่วง 6 เดือนทีผ่ ่านมา น้าหนักของท่านเปลีย่ นแปลงมากกว่า 3 ก.ก.
หรือไม่  ไม่ใช่
 ใช่ เนื่องจาก………………………………

2. ก. ชือ่ และทีอ่ ยู่ของแพทย์ประจาตัวท่าน หรือโรงพยาบาลทีใ่ ช้บริการประจา
.…………………………………………………………………………………
ข. วันทีท่ ท่ี ่านได้พบและปรึกษาแพทย์ครัง้ สุดท้าย……………………..……….
สาเหตุทพ่ี บและผล…………………………………………………...………
ั บนั ท่านมีส่วนสูง…………………ซ.ม. น้าหนัก……………..……ก.ก.
ค. ปจจุ
ง. ในช่วง 3 เดือนทีผ่ ่านมา น้าหนักของท่านเปลีย่ นแปลงมากกว่า 3 ก.ก.
หรือไม่  ไม่ใช่
 ใช่ เนื่องจาก………………………………..

3. ก. บิดา มารดา คู่สมรส หรือ พีน่ ้องของท่านเคยเป็นเบาหวาน มะเร็ง โรคไต
3. ก. บิดา มารดา คู่สมรส หรือ พีน่ ้องของท่านเคยเป็นเบาหวาน มะเร็ง โรคไต
วัณโรค ความดันโลหิตสูง โรคโลหิตจาง ไขมันในเลือดสูง อัมพาต
วัณโรค ความดันโลหิตสูง โรคโลหิตจาง ไขมันในเลือดสูง อัมพาต โรคหัวใจ
โรคหัวใจ โรคจิต โรคเอดส์หรือเลือดบวกต่อไวรัสโรคเอดส์ บ้างหรือไม่
โรคจิต โรคเอดส์หรือเลือดบวกต่อไวรัสโรคเอดส์ บ้างหรือไม่
 ไม่ม ี
 มี โปรดระบุรายละเอียดด้านล่าง
 ไม่ม ี
 มี โปรดระบุรายละเอียดด้านล่าง
ั บนั
ความสัมพันธ์
โรคทีเ่ ป็น
อายุเมือ่ เริม่ ต้นเป็น อายุปจั จุบนั
ความสัมพันธ์
โรคทีเ่ ป็น
อายุเมือ่ เริม่ ต้นเป็ น อายุปจจุ
……………....…. …………………..…………….. …….…….(ปี ) …...…….(ปี) ……………....…. …………………..…………….. …….…….(ปี ) …...…….(ปี)
……………....…. …………………..…………….. …….…….(ปี ) …...…….(ปี) ……………....…. …………………..…………….. …….…….(ปี ) …...…….(ปี)
……………....…. …………………..…………….. …….…….(ปี ) …...…….(ปี) ……………....…. …………………..…………….. …….…….(ปี ) …...…….(ปี)
4. ก. ท่านสูบบุหรี่ หรือกล้อง หรือซิการ์หรือไม่
 ไม่สบู
 สูบ วันละ ………...มวน
ถ้าสูบ โปรดระบุชนิดทีส่ บู …………………….. สูบเป็นเวลานาน…….….ปี
ถ้าเลิกสูบ เลิกสูบเมือ่ ไร…………………..………
สาเหตุของการเลิกสูบ……………………………………………….………
ข. ท่านดืม่ สุรา หรือสิง่ มึนเมาเป็นประจา หรือเคยได้รบั การรักษาเกีย่ วกับ
โรคพิษสุราเรือ้ รังหรือไม่  ไม่เคย  เคย
ถ้าดืม่ ชนิดของเครือ่ งดืม่ ………………………. ปริมาณ…………..ต่อครัง้
ในอดีตเคยดืม่ มากกว่าปจั จุบนั หรือไม่
 มากกว่า
 เท่าเดิม
 น้อยกว่า
ั บนั หยุดดืม่ แล้วมานาน…….....…ปี
ปจจุ
สาเหตุของการหยุด…………………………………………………………..
ค. ท่านเคยเสพยาเสพติด หรือสารเสพติดใด ๆ หรือยาประเภทมึนเมา
หรือเคยได้รบั การรักษาเกีย่ วกับยาเสพติดบ้างหรือไม่
 ไม่เคย  เคย
ถ้าเคย โปรดระบุชนิดและจานวน…………………………………………...
…………………………………………………………………………………

4. ก. ท่านสูบบุหรี่ หรือกล้อง หรือซิการ์หรือไม่
 ไม่สบู
 สูบ วันละ …....….มวน
ถ้าสูบ โปรดระบุชนิดทีส่ บู …………………….. สูบเป็นเวลานาน……..….ปี
ถ้าเลิกสูบ เลิกสูบเมือ่ ไร……………….……..…
สาเหตุของการเลิกสูบ……………………………………………..….………
ข. ท่านดืม่ สุรา หรือสิง่ มึนเมาเป็นประจา หรือเคยได้รบั การรักษาเกีย่ วกับ
โรคพิษสุราเรือ้ รังหรือไม่  ไม่เคย  เคย
ถ้าดืม่ ชนิดของเครือ่ งดืม่ ………………………. ปริมาณ….………..ต่อครัง้
ในอดีตเคยดืม่ มากกว่าปจั จุบนั หรือไม่
 มากกว่า
 เท่าเดิม
 น้อยกว่า
ปจั จุบนั หยุดดืม่ แล้วมานาน…..…....…ปี
สาเหตุของการหยุด……………………………………………………………
ค. ท่านเคยเสพยาเสพติด หรือสารเสพติดใด ๆ หรือยาประเภทมึนเมา
หรือเคยได้รบั การรักษาเกีย่ วกับยาเสพติดบ้างหรือไม่
 ไม่เคย  เคย
ถ้าเคย โปรดระบุชนิดและจานวน………………………………………….…
…………………………………………………………………………………..

คาถาม

(หากตอบว่า “เคย” โปรดระบุรายละเอียด)

5. ท่านเคยเป็ น หรือทราบว่าท่านเป็ น หรือเคยได้รบั คาแนะนา และ/หรือ การรักษาโรคต่อไปนี้หรือไม่
ก. โรคเกีย่ วกับตา หู จมูก หรือคอ
ข. วิงเวียนศีรษะบ่อย ๆ เป็นลม โรคลมบ้าหมู (ลมชัก) อัมพาต แขนขาอ่อนแรง โรคจิต
โรคทางสมองหรือระบบประสาทอย่างใดอย่างหนึ่ง
ค. บ้วนเป็นเลือด วัณโรค โรคหืด หอบ โรคปอดอักเสบ ไอเป็นอาจิณ โรคหลอดลม หรือ
โรคใดโรคหนึ่ง เกีย่ วกับปอด หรือระบบหายใจ
ง. อาการเจ็บหน้าอก หัวใจโต ลิน้ หัวใจรัว่ ความดันโลหิตสูง พรายย้า โรคเลือด เส้นเลือด
หรือโรคหัวใจ
จ. อาการอาหารไม่ย่อยบ่อย ๆ (ท้องอืด) แผลในกระเพาะอาหาร หรือลาไส้ ไส้เลือ่ น
ริดสีดวงทวาร หรือโรคใด ๆ เกีย่ วกับตับ ถุงน้าดี กระเพาะอาหารหรือลาไส้
ท้องมาน (มีน้าในช่องท้อง) โรคในช่องท้อง
ฉ. โรคไต นิ่ว กามโรค หรือโรคใด ๆ เกีย่ วกับอวัยวะสืบพันธุ์ หรือระบบขับถ่ายปสั สาวะ
ช. โรคเบาหวาน คอพอก หรือโรคเกีย่ วกับต่อมไร้ทอ่ (Endocrine)
ซ. โรคมะเร็ง เนื้องอก ตุ่มเนื้อ หรืออวัยวะใด ๆ ทีง่ อกขึน้ หรือโตขึน้ ผิดปกติ
ฌ. ไข้เรือ้ รัง ไข้รมู าติค ข้ออักเสบ โรคเก๊าท์ (Gout) หรือโรคใด ๆ เกีย่ วกับกระดูกสันหลัง
กระดูกข้อต่อหรือกล้ามเนื้อ
ญ. มีความบกพร่อง หรือพิการทางร่างกายหรือจิตใจบ้างหรือไม่
ฎ. ในระหว่าง 3 เดือนทีผ่ ่านมา ท่านเคยเป็น หรือได้รบั คาแนะนาในการรักษา
หรือมีอาการอ่อนเพลีย น้าหนักลด ท้องเดินเรือ้ รัง ต่อมน้าเหลืองโต หรือโรคผิวหนังเรือ้ รัง
ซึง่ เป็นติดต่อกันนานเกินว่า 1 สัปดาห์หรือไม่
ฏ. ท่านเคยได้รบั การตรวจเลือด เพือ่ หาเชือ้ กามโรค หรือเชือ้ ไวรัสโรคเอดส์หรือไม่
6. ในระหว่าง 5 ปีทผ่ี ่านมา ท่านเคยได้รบั
ก. การตรวจสุขภาพ หรือตรวจวินิจฉัยโรค ด้วยการตรวจเลือด ปสั สาวะ เอ็กซเรย์ การตรวจ
คลืน่ ไฟฟ้าหัวใจ หรือการตัดชิน้ เนื้อไปตรวจ (Biopsy) การตรวจด้วยเครือ่ งมืออุลตราซาวด์
หรือคอมพิวเตอร์ (CT SCAN) หรือไม่
ข. การบาดเจ็บ เจ็บปว่ ย การผ่าตัด การปรึกษาแพทย์ การแนะนาจากแพทย์เกีย่ วกับสุขภาพ
การรักษาในสถานพยาบาลทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ขา้ งต้น
(โปรดแจ้งหมายเลขบัตรประจาตัวคนไข้ และชื่อสถานพยาบาลที่ตรวจรักษา)
7. เฉพาะสตรี
ก. ท่านกาลังตัง้ ครรภ์หรือไม่ ถ้าใช่ ขณะนี้กเ่ี ดือน
ท่านเคยได้รบั คาแนะนาให้ตรวจภายใน ตรวจเต้านม เช่น เอ็กซเรย์เต้านม
(Mammography) หรือตัดชิน้ เนื้อไปตรวจหรือไม่
ข. ท่านเคยไปพบแพทย์ดว้ ยความผิดปกติทเ่ี ต้านม ช่องคลอด มดลูก รังไข่ ท่อรังไข่ อาการ
ผิดปกติของประจาเดือน คลอดบุตรยาก มีอาการแทรกซ้อนในการตัง้ ครรภ์หรือคลอดบุตร
หรือเป็นโรคทางเพศสัมพันธ์หรือไม่

ผู้เอาประกันภัย

ผู้ชาระเบีย้ ประกันภัย
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คายืนยันและการมอบอานาจของผูเ้ อาประกันภัย หรือผูช้ าระเบี้ยประกันภัย
ข้าพเจ้าขอให้คายืนยันว่า ข้าพเจ้าได้อ่านหรือได้รบั การอธิบายข้อความดังกล่าว และข้าพเจ้าขอรับรองในนามของตนเองและในนามของบุคคลอื่ นใด ซึง่ อาจมี
หรืออ้างสิทธิผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ดงั กล่าวว่า คาตอบข้างต้นนัน้ ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นความจริง และข้าพเจ้าตกลงให้ถอื คาตอบดังกล่าวเป็นพืน้ ฐานสาหรับการ
พิจารณาต่อสัญญา หรือการเพิม่ สัญญาเพิม่ เติมกรมธรรม์ประกันภัย และข้าพเจ้าขอให้คายินยอมต่อไปว่า เมือ่ บริษทั ได้อนุมตั ใิ ห้ต่อสัญ ญา หรือการเพิม่ สัญญาเพิม่ เติม
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ขอ้ กาหนดเรือ่ งการไม่โต้แย้งหรือคัดค้าน และข้อกาหนดเรือ่ งอัตวินิบาตกรรม มีผลบังคับตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั อนุมตั ใิ ห้
ต่อสัญญา หรือการเพิม่ สัญญาเพิม่ เติมกรมธรรม์ประกันภัย ฉบับดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นต้นไป
ลงชือ่ …………………………………………..………..…….. พยาน / ตัวแทน
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(………………………………………….……….……….)

ลงชือ่ …………………………….………..……………….. ผูเ้ อาประกันภัย
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