คำแถลงสุขภำพของผู้เอำประกันภัย
คำเตือนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
ผู้เอำประกันชีวติ จงตอบคำถำม ตำมแบบสอบถำมตำมควำมเป็ นจริ งทุกข้ อ กำรปกปิ ดข้ อเท็จจริ งใดๆ อำจจะเป็ นเหตุให้ บริ ษัทผู้รับประกันชี วติ ปิิเสธ
ไม่จ่ำยเงินค่ำสินไหมทดแทน ตำมสัญญำประกันชีวติ ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 865
คำแนะนำในกำรกรอกคำแถลงสุขภำพของผู้เอำประกันภัย
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้เอำประกันภัย ใช้ สำหรับทุกกรมธรรม์
ส่วนที่ 2 ใช้ สำหรับกรมธรรม์ที่อนุมตั มิ ำตรฐำนและขำดอำยุไม่เกิน 180 วัน โดยใช้ สำหรับผู้เอำประกันภัยที่บรรลุนิตภิ ำวะ หรื อผู้ที่มีรำยได้ แล้ ว
ส่วนที่ 3 ใช้ สำหรับผู้เอำประกันภัยเยำวชน (เด็ก) ในกรณีที่มีสญ
ั ญำเพิ่มเติมผู้ชำระเบี ้ยประกันภัย (PB) จะต้ องให้ ผ้ ปู กครอง/ผู้ชำระเบี ้ยประกันภัย
กรอกข้ อควำมในส่วนที่ 2 ด้ วย
หมำยเหตุ : ผู้เอำประกันภัยจะต้ องเซ็นชื่อในหน้ ำ 3

เพื่อใช้ ประกอบกำรพิจำรณำ
 กำรต่ออำยุกรมธรรม์
 กำรเพิ่มสัญญำเพิ่มเติม......................................................  อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................................................................
ตัวแทน............................................................................ รหัส...................................... สำขำ......................................................
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ .................................................
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ก) ชื่อ และนำมสกุล
ข) อำยุ (ปี )
ค) สถำนภำพสมรส
ง) อำชีพและหน้ ำที่กำรงำนประจำวัน

จ) ที่ทำงำน, ลักษณะธุรกิจ

ฉ) ท่ำนมีประกันชีวติ (รวมกำรประกัน
อุบตั เิ หตุ) ที่มีผลบังคับอยู่หรื อกำลัง
รอกำรอนุมตั อิ ยู่เป็ นจำนวนเงิน
เท่ำใด? กับบริ ษัทใด?

ข้ อมูลของผู้เอำประกันภัย (อำยุ 17 ปี ขึ ้นไป)
ก) ............................................................
ข) ................................. ปี
ค)  โสด  สมรส  หม้ ำย  หย่ำ
ง) ............................................................
............................................................
............................................................
จ) ............................................................
............................................................
............................................................
ฉ) ทุนประกันชีวติ ..............................บำท
ทุนประกันอุบตั เิ หตุ ........................บำท
บริ ษัท..................................................

ข้ อมูลของผู้ชำระเบี ้ยประกันภัย (กรณีซื ้อ PB)
ก) ............................................................
ข) ................................. ปี
ค)  โสด  สมรส  หม้ ำย  หย่ำ
ง) ............................................................
............................................................
............................................................
จ) ............................................................
............................................................
............................................................
ฉ) ทุนประกันชีวติ ..............................บำท
ทุนประกันอุบตั เิ หตุ ........................บำท
บริ ษัท.................................................

หน้ ำ 1

ส่วนที่ 2 คำแถลงสุขภำพ
1. (ก) ท่ำนมีสว่ นสูง และน ้ำหนักในปั จจุบนั เป็ นเท่ำใด?
(ข) ในช่วง 6 เดือนที่ผ่ำนมำ น ้ำหนักของท่ำนมีกำรเปลีย่ นแปลง
เพิ่มขึ ้นหรื อลดลง มำกกว่ำ 3 ก.ก. หรื อไม่?
2. (ก) ท่ำนมีควำมผิดปกติ หรื อบกพร่ องทำงร่ ำงกำย หรื อ
สุขภำพหรื อไม่?
(ข) ท่ำนสูบบุหรี่ หรื อไม่? ถ้ ำสูบเป็ นจำนวนกี่มวนต่อวัน?
(ค) ท่ำนเคยเสพยำเสพติด หรื อสำรเสพติดใดๆ หรื อยำ
ประเภทมึนเมำ, ดื่มสุรำ หรื อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรื อไม่?
3.ท่ำนเคยเป็ น หรื อทรำบว่ำเป็ น หรื อเคยได้ รับคำแนะนำ และ/หรื อ
กำรรักษำโรคเอดส์ (โรคภูมิค้ มุ กันบกพร่อง) หรื อมีอำกำรสัมพันธ์
กับโรคเอดส์ หรื อมีเลือดบวกต่อไวรัสโรคเอดส์ หรื ออำกำรต่อไปนี ้
ในช่วง 6 เดือนที่ผ่ำนมำ เป็ นระยะเวลำติดต่อกันเกินกว่ำ 1 สัปดำห์
ได้ แก่อ่อนเพลีย น ้ำหนักลด ท้ องเดินเรื อ้ รัง ต่อมน ้ำเหลืองโต หรื อมี
โรคผิวหนังที่ผิดสังเกต ไข้ เรื อ้ รัง ปอดอักเสบหรื อไม่?
4. ท่ำน หรื อสมำชิกในครอบครัวของท่ำนคนใดคนหนึง่ เป็ น หรื อเคย
เป็ นโรคโปลิโอ โรคไต โรคหัวใจ โรคกำรแข็งตัวของเนื ้อเยื่อ
โดยทัว่ ไป โรคตับอักเสบ โรคตับแข็ง โรคแผลกระเพำะอำหำร
(Peptic ulcer) โรคมะเร็ งเม็ดเลือดขำว หรื อเคยมีกำรผ่ำตัดเอำ
ถุงน ้ำ หรื อเนื ้องอกออก เป็ นพำหะของตับอักเสบชนิดบี หรื อชนิดซี
หรื อเคยได้ รับกำรวินิจฉัยว่ำ เป็ นมะเร็ง อัมพำต โรคกล้ ำมเนื ้อเสื่อม
หรื อไม่?
5. นับตังแต่
้ วนั ที่ยื่นคำขอเอำประกันชีวิตตำมกรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับข้ ำงต้ น
(ก) ท่ำนเคยถูกปิิเสธ หรื อเลื่อนกำรพิจำรณำ หรื อเพิม่ อัตรำเบี ้ย
ประกันภัย หรื อให้ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สำหรับกำรประกัน
ชีวิต และกำรประกันอุบตั เิ หตุหรื อไม่?
(ข) ท่ำนได้ เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทำงทหำร หรื อกิจกรรม/
กำรกีฬำที่เสี่ยงอันตรำยใดๆ หรื อไม่?
6. ในระหว่ำง 5 ปี ที่ผ่ำนมำนี ้ ท่ำนเคยได้
(ก) ปรึกษำแพทย์ด้วยเหตุใดๆ หรื อไม่?
(ข) รับกำรรักษำ หรื อได้ รับคำแนะนำให้ รักษำหรื อไม่?
(ค) ตรวจวินิจฉัยโรค เช่น กำรตรวจเลือด กำรเอ็กซ์เรย์ กำรตรวจ
ด้ วยเครื่ องอุลตรำซำวด์คอมพิวเตอร์ กำรตรวจหัวใจด้ วย
เครื่ องไฟฟ้ำ หรื อกำรตรวจด้ วยเครื่ องมือพิเศษอื่นใด หรื อไม่?
(ง) ตรวจ HIV หรื อไม่?
(จ) พยำยำมฆ่ำตัวตำย หรื อทำร้ ำยร่ ำงกำยตนเอง หรื อกำร
พยำยำมกระทำกำรเช่นที่ว่ำนันโดยเจตนำ
้
หรื อกำรใช้ ยำโดย
ปรำศจำกคำสัง่ แพทย์ เกินขนำด ผิดประเภทหรื อไม่?
7. เฉพำะสตรี
(ก) ท่ำนกำลังตังครรภ์
้
หรื อไม่?
(ข) ท่ำนเคยมีอำกำรผิดปกติ หรื อได้ รับกำรตรวจวินิจฉัยที่เต้ ำนม
ช่องคลอด มดลูก ท่อรังไข่ รังไข่ หรื ออำกำรผิดปกติของ
ประจำเดือน คลอดบุตรยำก หรื อมีอำกำรแทรกซ้ อนในกำร
ตังครรภ์
้
หรื อไม่?
8. ถ้ ำคำตอบข้ อ1 ถึงข้ อ7 เป็ นคำตอบรับ โปรดอธิบำยรำยละเอียดไว้
ในข้ อนี ้ โดยระบุเลขข้ อคำถำม รวมทังชื
้ ่อที่อยู่ของผู้เกี่ยวข้ องและ
ที่อยูข่ องแพทย์ผ้ ใู ห้ คำปรึกษำหรื อรักษำ ระยะเวลำที่รักษำ และ
วันที่อ้ำงอิงด้ วย

สำหรับผู้เอำประกันภัย (อำยุ 17 ปี ขึ ้นไป)

สำหรับผู้ชำระเบี ้ยประกันภัย (กรณีซื ้อ PB)

(ก) ส่วนสูง ................................... ซ.ม.
น ้ำหนัก .................................. ก.ก.
(ข) □ คงที่ □ เพิม่ ขึ ้น □ ลดลง ................. ก.ก.
เนื่องจำก......................................................
(ก) □ มี
□ ไม่มี

(ก) ส่วนสูง ................................... ซ.ม.
น ้ำหนัก .................................. ก.ก.
(ข) □ คงที่ □ เพิ่มขึ ้น □ ลดลง ................. ก.ก.
เนื่องจำก..........................................................
(ก) □ มี
□ ไม่มี

(ข) □ สูบวันละ...............มวน
(ค) □ เคย

(ข) □ สูบวันละ...............มวน
(ค) □ เคย

□ ไม่สบู
□ ไม่เคย

□ ไม่สบู
□ ไม่เคย

□ เคย

□ ไม่เคย

□ เคย

□ ไม่เคย

□ เคย

□ ไม่เคย

□ เคย

□ ไม่เคย

(ก) □ เคย

□ ไม่เคย

(ก) □ เคย

□ ไม่เคย

(ข) □ เคย

□ ไม่เคย

(ข) □ เคย

□ ไม่เคย

(ก) □ เคย
(ข) □ เคย
(ค) □ เคย

□ ไม่เคย
□ ไม่เคย
□ ไม่เคย

(ก) □ เคย
(ข) □ เคย
(ค) □ เคย

□ ไม่เคย
□ ไม่เคย
□ ไม่เคย

(ง) □ เคย
(จ) □ เคย

□ ไม่เคย
□ ไม่เคย

(ง) □ เคย
(จ) □ เคย

□ ไม่เคย
□ ไม่เคย

(ก) □ ใช่ ตังครรภ์
้
............. เดือน
(ข) □ เคย

□ ไม่ใช่
□ ไม่เคย

(ก) □ ใช่ ตังครรภ์
้
. ............. เดือน
(ข) □ เคย

□ ไม่ใช่
□ ไม่เคย

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

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

หน้ ำ 2

ส่วนที่ 3 ข้ อมูลของผู้เอำประกันภัย อำยุ 1 เดือน - 16 ปี
1. (ก) ชื่อและนำมสกุลผู้เอำประกันภัย
(ข) อำชีพของผู้เอำประกันภัย (หำกเป็ นนักเรี ยนกรุณำแจ้ งด้ วย)
(ค) ที่ทำงำน, ที่อยู่ และลักษณะธุรกิจ หรื อสถำนศึกษำ
(ง) ท่ำนมีประกันชีวิต (รวมกำรประกันอุบตั เิ หตุ) ที่มีผลบังคับ หรื อกำลังรออนุมตั ิ
เป็ นจำนวนเงินเท่ำใด? กับบริษัทใด?

(ก) ................................................................................................................................
(ข) ................................................................................................................................
(ค) ................................................................................................................................
...............................................................................................................................
(ง) ................................................................................................................................
................................................................................................................................

2. (ก) ส่วนสูงและน ้ำหนักปั จจุบนั ของผู้เอำประกันภัย
(ข) ในระหว่ำง 6 เดือนที่ผ่ำนมำ น ้ำหนักของผู้เอำประกันภัยเปลี่ยนแปลงหรื อไม่?
หำกเปลี่ยนแปลงโปรดให้ รำยละเอียด
3. ใบคำขอเอำประกันชีวิต หรื อคำขอกลับคืนสูส่ ถำนะเดิมของกำรประกันชีวิต หรื อ
ประกันสุขภำพของผู้เอำประกันภัย เคยได้ รับกำรปิิเสธ หรื อเลื่อนกำรพิจำรณำ
หรื อเพิ่มอัตรำเบี ้ยประกันภัย หรื อให้ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอย่ำงใดหรื อไม่? ถ้ ำเคย
โปรดแจ้ งวันที่ และรำยละเอียดรวมทังชื
้ ่อบริ ษัทประกันภัย
4. มีควำมบกพร่ อง หรื อผิดปกติใดๆ ของร่ ำงกำย หรื อสุขภำพของผู้เอำประกันภัย
หรื อไม่?

(ก) ควำมสูง.................................ซ.ม.
น ้ำหนัก .............................. ก.ก.
(ข) □ คงที่
□ เพิ่มขึ ้น
□ ลดลง ............................. ก.ก.
เนื่องจำก...........................................................................................................................
□ เคย
□ ไม่เคย
รำยละเอียด ......................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
□ มี
□ ไม่มี
ถ้ ำมีโปรดระบุ ..................................................................................................................
5. ในระหว่ำง 5 ปี ที่ผ่ำนมำนี ้ ผู้เอำประกันภัยเคยมีอำกำรผิดปกติ เจ็บป่ วย บำดเจ็บ หรื อได้ ปรึกษำ หรื อได้ รับคำแนะนำให้ รับกำรรักษำจำกแพทย์หรื อจำกสถำนพยำบำลอื่นใดหรื อไม่ ?
ถ้ ำเคยโปรดแจ้ งรำยละเอียด
□ เคย
□ ไม่เคย
(ก) โรงพยำบำล.......................................................................... วันที่....................................... ระยะเวลำที่รักษำ....................................................................................
(ข) กำรวินิจฉัยโรค หรื ออุบตั เิ หตุ โปรดแจ้ งรำยละเอียด...............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................

กำรให้ คำยืนยันและกำรมอบอำนำจของผู้เอำประกันภัย
ข้ ำพเจ้ ำขอให้ คำยืนยันว่ำ ข้ ำพเจ้ ำได้ อ่ำนคำแถลงสุขภำพของผู้เอำประกันภัย หรื อได้ รับกำรอธิบำยข้ อควำมดังกล่ำว และคำตอบในคำแถลงสุข ภำพของผู้เอำ
ประกันภัยฉบับนีเ้ ป็ นของข้ ำพเจ้ ำเอง และข้ ำพเจ้ ำขอรับรองในนำมตนเองและในนำมของบุคคลอื่นใด ซึ่งอำจมี หรื ออ้ ำงสิทธิผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ดังกล่ำวว่ำ
คำตอบข้ ำงต้ นนันครบถ้
้
วนสมบูรณ์ และเป็ นควำมจริง และข้ ำพเจ้ ำตกลงให้ ถือเอำคำตอบดังกล่ำวเป็ นพื ้นฐำนสำหรับกำรพิจำรณำต่อ อำยุกรมธรรม์ หรือกำรเปลี่ยนแปลง
หรื อกำรเพิ่มสัญญำเพิ่มเติมตำมกรมธรรม์ประกันภัย ข้ ำพเจ้ ำยินยอมต่อไปด้ วยว่ำ กำรต่ออำยุกรมธรรม์ หรื อกำรเปลี่ยนแปลง หรื อกำรเพิ่มเติมกรมธรรม์ประกันภัยเช่นนัน้
จะไม่ถือว่ำมีผลบังคับ แม้ จะได้ มีกำรชำระเงิน หรื อมีกำรตกลงเรื่ องกำรชำระเงินหรื อบันทึกรำยกำรเกี่ยวกับเบี ้ยประกันภัยใดๆ จนกว่ำเจ้ ำหน้ ำที่ผ้ รู ับมอบอำนำจของ
บริ ษัทจะได้ พิจำรณำอนุมตั ิคำแถลงสุขภำพของผู้เอำประกันภัยฉบับนีโ้ ดยชอบแล้ ว ข้ ำพเจ้ ำยังยินยอมต่อไปว่ำ ถ้ ำบริ ษัทได้ ยอมรับกำรขอต่อ อำยุกรมธรรม์ หรื อกำร
เปลี่ยนแปลง หรือกำรเพิ่มสัญญำเพิ่มเติมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับดังกล่ำวข้ ำงต้ นแล้ ว ให้ ข้อ กำหนดเรื่องกำรไม่โต้ แย้ ง หรือคัดค้ ำน และข้ อกำหนดเรื่องอัตวินิบำตกรรม มี
ผลบังคับตังแต่
้ วนั ที่ได้ อนุมตั ิคำขอเพื่อกำรกลับสูส่ ถำนะเดิม หรือกำรเปลี่ยนแปลง หรือกำรเพิ่มสัญญำเพิ่มเติมกรมธรรม์ประกันภัยฉบับดังกล่ำวข้ ำงต้ นนันเป็
้ นต้ นไป

เขียนที่ ...............................................................................................

วันที่ .................. เดือน................................................. พ.ศ......................

ลำยมือชื่อพยำน /
ตัวแทน

................................................................
(
)

........................................................................
(
)
ลำยมือชื่อผู้เอำประกันภัย

ลำยมือชื่อพยำน /
ตัวแทน

...............................................................
(
)

.......................................................................
(
)
ลำยมือชื่อผู้ปกครอง/ ผู้ชำระเบี ้ยประกันภัย

** ในกรณีที่ผ้ เู อำประกันภัยอำยุไม่ถึง 20 ปี กรุณำให้ ผ้ ปู กครองเซ็นชื่อให้ ควำมยินยอม
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