ใบคําขอเอาประกันภัย (ฉบับเต็ม)

กรมธรรมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุสวนบุคคล

รายละเอียดผูขอเอาประกันภัย
ชื่อ-นามสกุล …………………………………………………………………..…เพศ
ชาย
หญิง
วัน/เดือน/ปเกิด ………………… อายุ……….ป สวนสูง(ซม.)…………. นํ้าหนัก(กก.)………………เชื้อชาติ / สัญชาติ …..…../………..…
บัตรประจําตัวประชาชน
หนังสือเดินทาง เลขที่……..…………………………………………………………………………………
ที่อยูปจจ�บัน เลขที่ ……………………………………………………………………………………………………………….……….……..
โทรศัพทบาน ………………….………… โทรศัพทมือถือ …………………………… อีเมล………………………………………..………..
อาชีพปจจ�บัน/ตําแหนง……………………………………………………………………………รายได…………..…………………(บาท / ป)
ลักษณะงานที่ทําโดยสังเขป…………………………………………………….………………….………………………………..………….…
รายละเอียดผูรับประโยชน
ชื่อ-นามสกุล …….……………………………………………ความสัมพันธกับผูขอเอาประกันภัย …………………………………..….……
ระยะเวลาขอเอาประกันภัย เร��มตนวันที่………./………./………. เวลา…………..น. สิ�นสุดวันที่………./………./………. เวลา 16.30 น.
โปรดเลือกแผนประกันภัยที่ทานตองการ ชื่อแบบประกัน ……………………………………………………….แผนที่ ……………………..
รวมเบี้ยประกันภัยที่ตองชําระ ….…………………….…………………………………… บาท (รวมอากรแสตมปและภาษีแลว)
การชําระเบี้ยประกันภัย
รายป โดยว�ธี
เง�นสด โดย ชําระผานบัญชีเง�นฝาก ธนาคาร………….…………………. สาขา ………….………….บัญชีเลขที่………………………….
บัตรเครดิต ธนาคาร ……….…………………………หมายเลขบัตร………….……………………..บัตรหมดอายุ….……..…………….
อื่นๆ (พรอมหลักฐานแนบ) ……………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ-นามสกุล ผูชําระเบี้ยประกันภัย………………………………………………..ความสัมพันธกับผูขอเอาประกันภัย……………………..

คําถามเกี่ยวกับสุขภาพและอื่นๆ
1

ทานมีประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยโรครายแรง ประกันชีว�ต หร�อประกันภัยอุบัติเหตุ กับบร�ษัท ฟอลคอนประกันภัย จํากัด (มหาชน)
หร�อบร�ษัทประกันภัยอื่นหร�อไม
ไมมี
มี โปรดระบุ ………………………………………….………..…ยังมีผลบังคับหร�อไม
ไมมี มี

2

ทานเคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันชีว�ต หร�อประกันภัยสุขภาพ หร�อประกันภัยโรครายแรง หร�อประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล หร�อ
ถูกปฏิเสธการตออายุสัญญาประกันภัย หร�อถูกเร�ยกเก็บเบี้ยประกันภัยเพ��ม หร�อเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขสําหรับการประกันภัยดังกลาวหร�อไม
ไมเคย
เคย โปรดระบุ ………………………………………….……………………………………………….………

3

ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมาทานเคยพบแพทยเพ�่อรับการรักษา การบาดเจ็บ การเจ็บปวย การผาตัด หร�อไดรับการตรวจสุขภาพ ตรวจว�นิจฉัย
อาทิเชน เอกซเรยคอมพ�วเตอร การตรวจดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา การสงตรวจชิ�นเนื้อทางดานพยาธิว�ทยา การตรวจอัลตราซาวด หร�อไม
(หากเคย กรุณาระบุรายละเอียดคําว�นิจฉัยของแพทย อาการหร�ออาการแสดง การรักษาหร�อคําแนะนําที่ไดรับ และวันเวลาดังกลาว)
ไมเคย
เคย โปรดระบุ…….………………….………………….……….………………….……….………………….

4

ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ทานเคยไดรับการว�นิจฉัย การรักษา การผาตัด การบําบัดหร�ออยูระหวาง การพักฟ��น ตลอดจนรับการปร�กษาและ
คําแนะนําจากแพทยดวยโรคดังตอไปนี้ หร�อไม
โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) ความผิดปกติทางสมอง สมองเสื่อม โรคพารกินสัน โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ โรคปอดอุดกั้น
เร�้อรัง โรคถุงลมโปงพอง โรคไตเร�้อรังหร�อไตวาย โรคตับหร�อมามโต โรคตับแข็ง โรคพ�ษสุราเร�้อรัง โรคเอดสหร�อมีเลือดบวกตอไวรัส HIV
โรคเลือด โรคเอสแอลอี (SLE) อัมพฤกษ อัมพาต ทุพพลภาพ พ�การ โรคจ�ตประสาท เคยใชสารเสพติด
ไมเคย
เคย โปรดระบุ…….………………….………………….…………………….……….……………………….…

5

ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ทานเคยไดรับการว�นิจฉัย การรักษา การผาตัด การบําบัดหร�ออยูระหวาง การพักฟ��น ตลอดจนรับการปร�กษาและ
คําแนะนําจากแพทยดวยโรคดังตอไปนี้ หร�อไม
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไทรอยด คอพอก เนื้องอกหร�อถุงนํ้าที่ไมใชมะเร็ง โรคกระเพาะ โรคกรดไหลยอน ปวดศีรษะ
ไมเกรน โรคเกาท ร�ดสีดวงทวาร เสนเลือดขอดที่ขา ตอเนื้อตอกระจก ไสเลื่อน นิ�วทุกชนิด ใสวัสดุดามกระดูกที่แขน ขา หร�อที่อื่นๆ
ไมเคย
เคย โปรดระบุ…….………………….………………….……….………………….………………………….

6

โรคอื่นๆ หร�อโรคประจําตัว หร�อโรคเร�้อรังอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน
ไมเคย
เคย โปรดระบุ…….………………….………………….……….………………

7

ทานสูบหร�อเคยสูบบุหร�่ หร�อใชสารเสพติดอื่นหร�อไม
ไมสูบ/ไมเสพ
สูบ / เสพ ชนิด ……………………………..วันละ……………..……. มวน /วัน

8

ปจจ�บันทานดื่ม สุราหร�อของมึนเมาหร�อไม
ไมดื่ม
ดื่ม

ชนิด ………………………………..วันละ …………….……. แกว / วัน

คําถามความประสงคจะใชสิทธิขอยกเวนภาษีเง�นไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากร
ผูขอเอาประกันภัยประสงคจะใชสิทธิขอยกเวนภาษีเง�นไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากรหร�อไม
มีความประสงค และยินยอมใหบร�ษัทประกันว�นาศภัยสงและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยตอกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ
ว�ธีการที่กรมสรรพากรกําหนด และหากผูขอเอาประกันภัยเปนชาวตางชาติ (Non-Thai Resident) ซึ่งเปนผูมีหนาที่ตองเสียภาษีเง�นได
ตามกฎหมายวาดวยภาษีอากรโปรดระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีที่ไดรับจากกรมสรรพากรเลขที่……………………………………..
ไมมีความประสงค
คํารับรองของผูขอเอาประกันภัย
ผูขอเอาประกันภัยประสงคจะเลือกรับกรมธรรมประกันภัยผานทางชองทางใด
รับเปน e-policy ทางอีเมล (Email) ที่ระบุไว
รับเปนเอกสาร โดยสงใหทางไปรษณีย ตามที่อยูที่ระบุไว
เปนทีต่ กลงกันระหวางผูข อเอาประกันภัยและบร�ษทั วา กรมธรรมประกันภัยนีจ้ ะไมใหความคุม ครองแกผขู อเอาประกันภัยสําหรับ การบาดเจ็บ
หร�อการเจ็บปวยซึ่งเกิดข�้นโดยตรง หร�อสืบเนื่องมาจาก หร�อเปนอาการแทรกซอนของการบาดเจ็บหร�อการเจ็บปวยใดๆ ที่ผูขอเอาประกันภัย
ไดแถลงไว ในใบคําขอเอาประกันภัยนี้หร�อที่บร�ษัทยกเวนตามที่ไดระบุในเอกสารแนบทายยกเวนความคุมครองเฉพาะโรคซึ่งผูขอเอาประกันภัย
ไดรับทราบและยินยอมตามเง�่อนไขนี้ทุกประการ (โดยบร�ษัทจะออกเอกสารแนบทายยกเวนความคุมครองเฉพาะโรคนั้นๆ เปนการเฉพาะ)
ผูขอเอาประกันภัยมีความประสงคขอเอาประกันภัยกับบร�ษัทตามเง�่อนไขของกรมธรรมประกันภัยที่บร�ษัทได ใชสําหรับการประกันภัยนี้
และ ผูข อเอาประกันภัยขอรับรองวารายละเอียดตางๆ ขางตนนีถ้ กู ตองและสมบูรณ ผูข อเอาประกันภัยตกลงทีจ่ ะใหคาํ ขอเอาประกันภัยนีเ้ ปนมูลฐาน
ของสัญญาประกันภัยระหวางผูขอเอาประกันภัยและบร�ษัท หากรายละเอียดของผูขอเอาประกันภัยเปนเท็จหร�อปกปดไมแจงความจร�งผูขอเอา
ประกันภัยยินยอมใหบร�ษัทบอกเลิกสัญญาประกันภัยได
ผูข อเอาประกันภัยยินยอมใหบร�ษทั จัดเก็บ ใช และเปดเผยขอเท็จจร�งเกีย่ วกับสุขภาพและขอมูลของผูข อเอาประกันภัยตอสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับและสงเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพ�่อประโยชน ในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย
บร�ษทั มีสทิ ธิตรวจสอบประวัตกิ ารรักษาพยาบาลและการตรวจว�นจิ ฉัยของผูเ อาประกันภัยเทาทีจ่ าํ เปนกับการประกันภัยนี้ และมีสทิ ธิทาํ
การชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจําเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมายโดยคาใชจายของบร�ษัท
ในกรณีทผี่ เู อาประกันภัยไมยนิ ยอมใหบร�ษทั ตรวจสอบประวัตกิ ารรักษาพยาบาลและการตรวจว�นจิ ฉัยของผูเ อาประกันภัยเพ�อ่ ประกอบ
การพ�จารณาจายคาทดแทนนั้น บร�ษัทสามารถปฏิเสธการใหความคุมครองแกผูเอาประกันภัยได
ลงชื่อผูขอเอาประกันภัย …….……………..………………………………
(
)
วันที่ขอเอาประกันภัย …………/…………/…………

ผูปกครองโดยชอบธรรม ………………..…….……………………………
(
)
วันที่ขอเอาประกันภัย …………/…………/…………

เอกสารนี้ ไมใชสัญญาประกันภัย ทานจะไดรับความคุมครองเมื่อไดรับการยืนยันจากบร�ษัทแลว
สําเนาของการมอบอํานาจนี้ ใหมีผลและสมบูรณเชนเดียวกับตนฉบับ
การประกันภัยโดยตรง

ตัวแทนประกันว�นาศภัย

นายหนาประกันว�นาศภัยรายนี้

ใบอนุญาตเลขที่…………………………….

คําเตือนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ใหตอบคําถามขางตนตามความเปนจร�งทุกขอ หากผูเอาประกันภัยปกปดขอความจร�ง หร�อแถลงขอความอันเปนเท็จจะมีผลใหสัญญา
ประกันภัยนี้ตกเปนโมฆียะ ซึ่งบร�ษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 865

ฟอลคอนประกันภัย

เคียงขางทุกไลฟสไตลที่เปนคุณ

สอบถามรายละเอียดเพ��มเติม ติดตอฝายลูกคาสัมพันธ บมจ. ฟอลคอนประกันภัย

@falconcs
02 037 9988

fcicustomerservice@falconinsurance.co.th
(เวลาทําการ จันทร - ศุกร 8.30 - 18.00 น.)

