
                                                                         
 หมาย เลขกรมธรรม    

 
แบบให ป ร ะ วั ติ สุ ขภ าพ เพื่ อ แผนประกั น  “แคร4 U ”  ( M E D I C A L  I N S U R A N C E )  

 ขอสอบถามทัว่ไป ไม 

ใช 

ใช    ไม 

ใช 

1. ในปจจุบันทานปวย หรือเคยปวยในเวลา 5 

ปที่ผานมาหรือทราบถึงปญหาสุขภาพหรือจําเปนตองผาตดัใชหรือไม 

กรุณาระบุรายละเอยีด รวมถึงเมื่อไร 

    ทานหรือญาตใิกลชดิเคยเปนโรครายแรงดังตอไปนี้หรือไม  

2. ในอดีตถึงปจจุบันทานเคยไดรับการรกัษาโรคหรือไม  

กรุณาระบุยาที่ใชรกัษา 

   1

. 

โรคระบบประสาทหรือสมอง หรึอเปนอัมพฤกษ โรคเกาท 

มัลทพีัลเซคลโรสิส เปนลม โรคอัลซใฮเมอร  ฯลฯ 

กรุณาระบุรายละเอยีด   

 

3. ทานเคยเขารกัษาโรคเปนผูปวยใน ใน 

โรงพยาบาลหรือสถานบันรักษาโรคอื่น ๆ หรือไม 

กรุณาระบุรายละเอยีด รวมถึงเมื่อไร และสาเหตุที่เขาเปนผูปวยใน 

เพื่อไดรบัการรักษานั้น 

   2

. 

โรคทางระบบทางเดินหายใจ เชน หอบหืด   วัณโรค   

หรือโรคปอดบวม กรุณาระบุรายละอียด 

 

4. ทานดื่มสุราหรือไม    3

. 

โรคหวัใจ หรือโรคทางเลือดไมวาประเภทใด 

รวมถึงความดันโลหิตสูงกรุณาระบุ รายละเอียด 

 

5. ทานสูบบุหรี่หรือไม กรณุาระบุจาํนวนมวนที่สูบตอวัน 

ทานดื่มสุราชนดิใดหรือไม กรณุาระบปุระเภทสรุาและปรมิาณทีด่ื่ม  

ในอดีตถึงปจจุบันทานเคยเสพตดิยาหรอืไม 

   

 

4 โรคทางระบบยอยอาหาร รวมถึงโรคตบัหรือโรคดซีาน  

กรุณาระบุรายละเอยีด 

 

6. ใน 5 

ปที่ผานมาทานเคยวเิคราะหโรคหรือวินิจฉัยโรคหรือรับการตรวจรางก

ายทาง ดานการแพทยหรือไม ถาเคยกรุณาระบุสาเหต ุ

วันที่และผลการตรวจสอบที่ไมปกต ิ

   5

. 

โรคไตหรือระบบปสสาวะ  

กรุณาระบุรายละเอยีด 

 

7. ทานเคยประสบอุบตัิเหตุหรือเคยผาตัดหรือไม กรณุาระบุรายละเอียด 

รวมถึงการผาตัดหรอืเหตุการณในอุบตัิเหตุ 
   6 โรคทางกระดกูหรือขอกระดกู รวมถึง ราว  หรือหกั  

และปวดหลัง หรือปวดคอ   กรุณาระบุรายละเอียด 

 

8. ใน 2 ปทีผ่านมาทานเคยจําเปนตองหยดุทํางานเกินกวา 3 วันหรือไม    7

. 

โรคทางระบบขับถาย หรือระบบภมูิตานทาน เชน โรคเบาหวาน  

โรคไทรอยด  ไขมนัสูงในเลือด  โรคทางเลือด  โลหติจาง    

กรุณาระบุราย ละเอียด 

 

9. ทานเคยถกูระบุเปนผูพกิารหรือไม    8 โรคมะเร็งหรือโรคเรื้อรัง   กรุณาระบรุายละเอียด  

10. ทานจําเปนตองอาศยัเครื่องมือทางการแพทยในการดาํรงชีพหรือไม    9 โรคทางผิวหนังหรือกามโรค ซฟิลิสหรือโรคเอดส หรือแผลเรื้อรัง    

กรุณาระบุรายละเอยีด 

 

     10 โรคทางตา  หู  คอ  รวมถึงหูหนวก  กรณุาระบุรายละเอียด  

     11

. 

เฉพาะสตรี –  

ทานตั้งครรภหรือไม 

ปญหาประจาํเดือนมีเน้ืองอกเตานมหรอืในมดลูก รังไข 

หรือเคยใหแพทยตรวจหามะเร็งหรือไม 

บุตร  ธิดา จาํนวนกีค่น  รวมถึงจากการสมรสเดิม 

จํานวนครั้งที่เคยตั้งครรภ 

กรุณาระบุวาเคยมีปญหาในระหวางตั้งครรภหรือไม 

เคยตรวจภายในครัง้สุดทายเมื่อไร 

 

 
 
 

รายละ เอี ยดผู เ อาประกัน  
_______________ 
 หมายเลขหนั ง สือ เดินทาง  

 
________________ 
         นามสกุล  

______________  
        ชื่ อ  

______      _______ _______________ ___ เพศ___  
ความสู ง           น้าํหนัก     วัน   เดื อน   ป เกิด    หญิง  /  ชาย  

Owner
Typewriter
חוטיבל תונכוס ןזור.א

Owner
Typewriter
03-6729025 סקפל ריזחהל

Owner
Typewriter
תידנליאת



 
 

                                                                           
 

รายละ เอี ยดผลการตรวจที่ ดี ในแบบสอบถามสุขภาพ  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดที่ขาพเจาใหในแบบสอบถามสุขภาพถูกตองและครบถวน และนอกจากนั้น 

ถาหากรายละเอียดใด ๆ ที่ขาพเจาใหไมถูกตองหรือครบในรายเละเอียด  บริษัท อายลอน 

จะไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ภายใตกฎหมายประกันของรัฐ   
ใบยินยอมเปด เผยขอมู ล สุขภาพ  

 ขาพเจา  ซึ่ งลงชื่อตอไปนี้ ให สิทธิกับองคกร  Sick Funds และ   /  หรือสถาบันรักษาโรค   และ  /  

หรือแพทยโรงพยาบาล  บริษัทประกันหรือสถาบันอ่ืน  ๆ  ที่ เกี่ ยวของใหขอมูลเกี่ ยวกับขาพเจา  ซึ่ งตอไปนี้ เรียกวา  

“ผูสมัคร” เปนรายละเอียดครบถวนบนแบบฟอรม  ที่จํา เปนตองใชในการสมัครเอาประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน  

และให สิท ธ์ิในการระบุรายละเอียดทั้ งหมดเกี่ยวกับสภาพรางกาย  และ  /  หรือทุกกรณีที่ เคยปวยในอดีตถึงปจจุบัน  

หรืออาจประสบในอนาคต  และดวยเอกสารฉบับนี้ไดยกเลิกสิทธิที่ จะตองเก็บขอมูลดังกลาวไว เปนความลับ  เพื่ อ  

ผูสมัคร  เ ง่ือนไขขอนี้ เปนผลบังคับตอขาพเจา  ทรัพย สินของขาพเจา  ทนายความผูรับมอบฉันทะของขาพเจา  

และผูดูแลผลประโยชนของขาพเจาทุกทาน  
ชื่อผูเอาประกัน(ตวับรรจง)_______________________   หมายเลขหนังสือเดินทาง _____________ 

ลงชื่อผูเอาประกนั(ลายเซ็น)________________________ วันที_่_________________________ 

พยาน (ตวับรรจง) _______________________  หมายเลขประชาชน ______________________ 

ลงชื่อพยาน(ลายเซน็) ___________________________   วันที ่__________________________ 

ขอตกลงในเง่ือนไขขอจํากัดความคุมครองเร่ืองการสนองรับ 

ขาพเจาตกลงวาคํารองขอสําหรับการประกันภัยจะออกมาดังนี:้ 

รวมกับการชําระเงินในสวนเพิ่มเตมิทางการแพทยในเง่ือนไขวาการชําระเงินนีจ้ะไมเกนิ 75% รวมกับขอจํากัดความคุมครองของความรับผิดของบริษัท 

ตามความรับผิดที่จะไมตองรับผิดชอบตอความทุพพลภาพและ/หรือขอจํากัดทางดานสุขภาพที่ดํารง

ยูของผูมีคุณสมบัติพรอมสาํหรับการประกันภัย, 

ผลและผลทีเ่กิดข้ึนภายหลงัของความทุพพลภาพและ/หรือขอจํากัดทางดานสุขภาพที่ดํารงอยู 

ลายมือชื่อของผูเอาประกันภัย ___________________________ 

คาํปฏญิาณผูเอาประกนั 

2. ขาพเจาทราบวา ตามเงื่อนไขของกรมธรรมที่จะใหไวน้ัน 

ผูใหประกันจะไมตองรับผิดชอบตอบกพรองในสุขภาพไมวาทีม่ีตั้งแตเกิดห

รือปญหาสุขภาพอื่น ๆ ที่มมีากอนการเอาประกนั 

ไมวาปญหาสุขภาพนั้นอยูในระหวางการรกัษาหรือไม  

หรือไมวาเปนผลโดยตรงหรือทางออมจากสภาพรางกายกอนหนา 

ซึ่งเปนหนักขึน้หลังจากกรมธรรมประกนัน้ันเริ่มมีผลบังคับ 

จึงอาจมีสิทธ์ิเรียกรองภายใตพระราชบญัญัติเกี่ยวกับพนกังานตางชาต ิ 

 

1. ขาพเจารับรองและยินยอมวา 

 (1) ขอมูลทีใ่หไวถูกตองครบถวนและใหไวดวยความสมัครใจ 

 (2) ขอมูลรายละเอียดทีใ่หไวขางตนและขอมูลอ่ืน ๆ ทีใ่หกับผูใหประกันน้ัน 

สามารถใชรวมกับเงื่อนไขอ่ืนของผูใหประกัน เพื่อประโยชนการเอาประกันน้ัน 

และจะเปนสวนหนึ่งของสัญญาเอาประกนัระหวางขาพเจาและผูใหประกัน  

 (3)ผูใหประกนัจะมสิีทธ์ิตัดสินใจรบัหรอืปฏิเสธใบสมัครของขาพเจาโดยทีไ่มจําเปนต

องระบุเหตุผล 

ขาพเจาทราบวาสัญญาเอาประกันจะมีผลบังคับเฉพาะหลังจากผูใหประกันออกกรมธ

รรมหรือหนังสือแสดงความยินยอมใหประกันและขาพเจาไดจายงวดแรกของเบี้ยปร

ะกันใหแกผูใหประกันน้ัน  

3.ขาพเจาไดยืนยันวาไมเคยมีบริษทัประกันปฏิเสธใหความคุมครองสุขภาพกอ

นหนานี ้

คาํปฏญิาณของผูถอืกรมธรรม 

เทาทีข่าพเจาไดทราบ คําปฏิญาณของผูเอาประกัน มรีายละเอียดถกูตองและขาพเจาไมทราบถึงวาผูสมคัรนัน้จะมปีญหาสุขภาพใด ๆ 

กอนหนาหรือมีปรากฏการณซึ่งแสดงถงึอาจมีปญหาสุขภาพ ไมวาไดรับการรกัษาหรือไม  

หรือไมวาผลการตรวจทางตรงหรือทางออมแสดงถึงวาปญหาสุขภาพนั้นเกิดขึน้กอนวันเริม่มีผลบงัคับเอาประกันตามกรมธรรม 

และคาํยืนยันน้ีรวมถึงขอมลูอ่ืน ๆ ทั้งหมดที่ขาพเจาไดเคยรับทราบเกีย่วกบัผูเอาประกนั ซึ่งขอมูลดังกลาวถาไดแจงผูใหประกัน 

ผูใหประกันน้ันจะปฏิเสธรับประกันผูสมัคร 

• คาํปฏญิาณนีข้าพเจาไดเซน็ไวหลงัจากเนือ้หาทีม่ใีนนี ้ไดมผีูอืน่ซึง่เปนลามแปลใหขาพเจาทราบรายละเอยีดทัง้หมดกอนทีล่งชือ่ 
ลงชือ่ผูวาจาง 

ชื่อนายจาง_______________  ประทับตราและลงลายเซ็นนายจา___________ วันที่ลงชื่อ_________________________ 

ลงลายเซน็ชือ่ผูเอาประกนั 

ชื่อผูเอาประกัน_____________  ลายเซ็นผูเอาประกัน_____________   วันทีล่งชื่อ______________________________ 


