
 2 ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน ทานเคยไดรับเชื้อ มีอาการ หรือไดรับการวินิจฉัยรักษา รับการผาตัด รับการบำบัดหรืออยูระหวางการพักฟน 
  ตลอดจนรับการปรึกษาและคำแนะนำจากแพทยดวยโรคดังตอไปนี้ หรือไม
2.1 โรคมะเร็งทุกชนิด  
  โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) ความผิดปกติทางสมอง สมองเสื่อม โรคพารกินสัน โรคชัก
  โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคถุงลมโปงพอง
  โรคไตเรื้อรังหรือไตวาย โรคตับหรือมามโต โรคตับแข็ง โรคไวรัสตับอักเสบ B,C
  โรคพิษสุราเรื้อรัง ไขมันสะสมในตับ ไขมันพอกตับ
  โรคเอดสหรือมีเลือดบวกตอไวรัส HIV โรคเลือดซึ่งรุนแรงหรือจำเปนตองไดรับเลือดอยางสม่ำเสมอ
  ทองมาน(Ascites)
  โรคเอสแอลอี( SLE) โรคเอ็มเอส (Multiple Sclerosis) โรคโครหน (Crohn’s disease)
  อัมพฤกษ อัมพาต ทุพพลภาพ พิการ โรคจิตประสาท เคยใชสารเสพติด
2.2 โรคความดันโลหิตสูง
   ไมเคย เคย (โปรดระบุ) ....................................................................................................................................................................................................................................................... 
2.3 โรคเบาหวาน
   ไมเคย เคย (โปรดระบุ) ประเภท ตองฉีดอินซูลิน  หรือ เคย พักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะโรคเบาหวานหรืออาการที่เกี่ยวของ
     ไมตองฉีดอินซูลิน และ ไมเคย พักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะโรคเบาหวานหรืออาการที่เกี่ยวของ
2.4 ไขมันในเลือดสูง
   ไมเคย เคย (โปรดระบุ) รักษาดวยยา
     ไมตองทานยา แตแพทยแนะนำใหออกกำลังกาย หรือควบคุมอาหาร
    ระดับไขมันที่เคยผิดปกติสูงสุด คลอเลสเตอรอล (Cholesterol) 200 – 240 มก. % มากกวา 240 มก. %
    ระดับไขมันที่เคยผิดปกติสูงสุด ไตรกลีเซอไรด (Triglyceride) 150 – 200 มก. % มากกวา 200 มก. %
2.5 โรคทาลาสซีเมีย  (Thalassemia)
   ไมเปน เปน (โปรดระบุ) .......................................................................................................................................................................................................................................................

2.6 เนื้องอก กอนเนื้อ ตุมเนื้อ ซีสต หูด ไฝ ติ่งเนื้อ
   ไมมี / ไมเคยเปน มี / เคยเปน (โปรดระบุ) ประเภท / ชนิด ............................................................ อวัยวะที่เปน ..........................................................
     ยังมีอยู / ยังเปนอยู
     รักษา หรือ ผาตัดแลว ผลชิ้นเนื้อ ปกติ ไมปกติ .................................................................................................................

2.7 โรคอื่นๆ หรือโรคประจำตัว หรือโรคเรื้อรังอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน
   ไมเคย เคย (โปรดระบุ)  คำวินิจฉัยแพทย / สาเหตุ / อาการ/ การตรวจที่ไดรับ ................................................................................................................................
    การรักษา / คำแนะนำที่ไดรับ .............................................................................................  เมื่อใด / ชวงเวลาที่รับการรักษา ................................................... 
    ผลการรักษา ปกติ ไมปกติ โปรดระบุ .........................................................................................................................................................................

 1 ทานเคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันชีวิต หรือประกันภัยสุขภาพ หรือประกันภัยโรครายแรง หรือประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลหรือถูกปฏิเสธ
  การตออายุสัญญาประกันภัย หรือถูกเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสำหรับการประกันภัยดังกลาวหรือไม
   ไมเคย เคย โปรดระบุ ...................................................................................................................................................................................................................................................

กรมธรรมประกันภัยสุขภาพสวนบุคคล (แบบสอบถามขอมูลสุขภาพทั่วไป)
ใบคำขอเอาประกันภัย

152 อาคารชารเตอรสแควร ชั้น 21 หอง 21-01 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
152 Chartered Square Building, 21st Floor, Room 21-01, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
T: 02 401 9189  |  F: 02 401 4187  |  E: contactus@th.pacificcrosshealth.com  |  www.pacificcrosshealth.com

 1 รายละเอียดผูขอเอาประกันภัย : 
  ชื่อและนามสกุล (นาย / นาง / นางสาว / อื่นๆ) ...................................................................................................................................................................   เพศ ชาย หญิง
  วัน เดือน ปเกิด ……........................……....   อายุ ……........…ป   น้ำหนัก (กก.) / สวนสูง (ซม.) ..................... / .....................   เชื้อชาติ / สัญชาติ ..................... / .....................
  เลขประจำตัวประชาชน เลขที่ ......................................................................................................................................................................................................................................................................
  ที่อยูปจจุบัน เลขที่ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
  โทรศัพทบาน ........................................................................   โทรศัพทมือถือ ........................................................................   Email .............................................................................................
  อาชีพปจจุบัน / ตำแหนง ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
  ลักษณะงานที่ทำโดยสังเขป ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

 2 รายละเอียดผูรับประโยชน : 
  ชื่อและนามสกุล ................................................................................................................................................   ความสัมพันธกับผูขอเอาประกันภัย ................................................................
  ที่อยูปจจุบัน เลขที่ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

 3 ระยะเวลาขอเอาประกันภัย :   เริ่มตนวันที่  .................................................   เวลา ....................................น.   สิ้นสุดวันที่ ................................................   เวลา 24.00 น.

 4 การชำระเบี้ยประกันภัย :
   เงินสด บัตรเครดิต ธนาคาร .........................................................   หมายเลขบัตรเครดิต .....................................................................   บัตรหมดอายุ ..........................
       ผานบัญชีเงินฝาก ธนาคาร ................................................................  สาขา  ........................................................................   บัญชีเลขที่  .........................................................................
   เบี้ยประกันภัยสุทธิ ............................................... ....... .........บาท   อากรแสตมป ...............................................................บาท   ภาษี ...............................................................บาท
   เบี้ยประกันภัยรวม ............................................... ....... .........บาท (รวมอากรแสตมปและภาษีแลว)
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ใบสมัครเลขที่ ............................................................................................... แผนประกันภัย ................................................................................................ แผน .................................

ประวัติสุขภาพของผูขอเอาประกันภัย

ไมเคย เคย โปรดระบุ ..................................
ไมเคย เคย โปรดระบุ ..................................
ไมเคย เคย โปรดระบุ ..................................

ไมเคย เคย โปรดระบุ ..................................

ไมเคย เคย โปรดระบุ ..................................

ไมเคย เคย โปรดระบุ ..................................
ไมเคย เคย โปรดระบุ ..................................

แผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 
เฮลธ 3 พลัส

Personal Health Insurance



 เปนท่ีตกลงกันระหวางผูขอเอาประกันภัยและบริษัทวา กรมธรรมประกันภัยน้ีจะไมใหความคุมครองแกผูขอเอาประกันภัยสําหรับการบาดเจ็บหรือการปวยซ่ึงเกิดข้ึนโดยตรง 
หรือสืบเน่ืองมาจาก หรือเปนอาการแทรกซอนของการบาดเจ็บหรือการปวยใดๆ ท่ีผูขอเอาประกันภัยไดแถลงไวในใบคําขอเอาประกันภัยน้ีหรือท่ีบริษัทยกเวนตามท่ีไดระบุในเอกสาร
แนบทายยกเวนความคุมครองเฉพาะโรค ซ่ึงผูขอเอาประกันภัยไดรับทราบและยินยอมตามเง่ือนไขน้ีทุกประการ (โดยบริษัทจะออกเอกสารแนบทายยกเวนความคุมครองเฉพาะ
โรคน้ันๆ เปนการเฉพาะ)

 ผูขอเอาประกันภัยมีความประสงคขอเอาประกันภัยกับบริษัทตามเง่ือนไขของกรมธรรมประกันภัยท่ีบริษัทไดใชสําหรับการประกันภัยน้ี และผูขอเอาประกันภัยขอรับรองวา
รายละเอียดตางๆ ขางตนน้ีถูกตองและสมบูรณ ผูขอเอาประกันภัยตกลงท่ีจะใหใบคําขอเอาประกันภัยน้ี เปนมูลฐานของสัญญาประกันภัยระหวางผูขอเอาประกันภัยและบริษัท 
หากรายละเอียดของผูขอเอาประกันภัยเปนเท็จ หรือปกปดไมแจงความจริง ผูขอเอาประกันภัยยินยอมใหบริษัทบอกเลิกสัญญาประกันภัยได นอกจากน้ีผูขอเอาประกันภัยขอมอบ
อํานาจแก บริษัท แปซิฟค ครอส ประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน) ในการขอรับทราบรายละเอียดซ่ึงขาวสารเก่ียวกับประวัติการรักษาพยาบาลและสภาพรางกายของผูขอเอา
ประกันภัยจากแพทย โรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือองคการอ่ืนใด ท่ีมีบันทึกหรือทราบเร่ืองเก่ียวกับผูขอเอาประกันภัยหรือสุขภาพของผูขอเอาประกันภัย รวมถึง
ขอเท็จจริงเก่ียวกับการตรวจทดสอบผลเลือดเพ่ือตรวจหาเช้ือไวรัส HIV เพ่ือการพิจารณาการจายคาสินไหมทดแทน

 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูขอเอาประกันภัยเทาท่ีจําเปนกับการประกันภัยน้ี และมีสิทธิทําการชันสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุ
จําเปนและไมเปนการขัดตอกฎหมาย โดยคาใชจายของบริษัท

 ในกรณีท่ีผูขอเอาประกันภัยไมยินยอมใหบริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูขอเอาประกันภัยเพ่ือประกอบการพิจารณาจายคาสินไหมทดแทน
น้ัน บริษัทอาจปฏิเสธความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยน้ีแกผูขอเอาประกันภัยได

 ผูขอเอาประกันภัยยินยอมใหบริษัทจัดเก็บ ใช และเปดเผยขอเท็จจริงเก่ียวกับสุขภาพและขอมูลของผูขอเอาประกันภัยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย

 3 ภายในระยะเวลา 5 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน ทานเคยพบแพทยเพื่อรับการปรึกษา รับคำแนะนำ รับการตรวจวินิจฉัย ตลอดจนรับการรักษา รับการสั่งยา 
  หรือบำบัด อันเนื่องจากการบาดเจ็บ การเจ็บปวย และการผาตัด หรือไม (หากเคย กรุณาระบุรายละเอียดคำวินิจฉัยของแพทย อาการหรืออาการแสดง 
  การรักษาหรือคำแนะนำที่ไดรับ และวันเวลาดังกลาว)
   ไมเคย เคย โปรดระบุ .............................................................................................................................................................................................................................................................

 4 ปจจุบันทานยังคงอยูในชวงระยะพักฟนจากการเจ็บปวย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือจากการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม 
  หรือมีการใชสารเสพติดใหโทษหรือเคยรับการรักษาเกี่ยวกับโรคพิษสุราเรื้อรังหรือไม
   ไมใช ใช โปรดระบุสาเหตุุ ..................................................................................................................................................................................................................................................

 5 ภายในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ทานเคยไดรับการตรวจวินิจฉัย อาทิเชน เอ็กซเรยคอมพิวเตอร การตรวจดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา การสงตรวจชิ้นเนื้อ
  ทางดานพยาธิวิทยา การตรวจอัลตราซาวด การตรวจคลื่นหัวใจ หรือการตรวจเลือด ปสสาวะหรือไม (หากเคย กรุณาระบุผลการตรวจหรือสาเหตุที่ตอง
  เขารับการตรวจ วันเดือนป และสถานที่ที่ตรวจ)
   ไมเคย เคย โปรดระบุ .............................................................................................................................................................................................................................................................

 6 ทานเคยไดรับการแนะนำจากแพทยถึงการรักษาโดยการผาตัด หรือการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมอื่นใด ที่ยังไมไดกระทำ หรือไม 
  (หากเคย กรุณาระบุรายละเอียดรวมทั้งชื่อแพทยและโรงพยาบาล)
   ไมเคย เคย โปรดระบุ .............................................................................................................................................................................................................................................................

 7 ปจจุบันทานกำลังเจ็บปวยหรือมีอาการผิดปกติ (อาทิเชน ความเจ็บปวด กอนเนื้องอก ภาวะเลือดออกผิดปกติ หรืออื่นๆ) 
  ที่ยังมิไดเขารับการรักษาหรือปรึกษาจากแพทย หรือไม
   ไมมี มี โปรดระบุ .................................................................................................................................................................................................................................................................

10 ปจจุบันทานรับประทานยาเปนประจำหรือตอเนื่อง หรือมีโรคประจำตัว หรือโรคเรื้อรังใดๆ หรือไม
   ไมใช ใช โปรดระบุชื่อยา สาเหตุหรือโรคที่เปน .......................................................................................................................................................................................................

 8 ทานสูบบุหรี่หรือไม
   ในอดีต ไมสูบ เคยสูบวันละ ....................มวน   สูบเปนเวลานาน ....................ป
   ปจจุบัน ไมสูบ สูบวันละ     ....................มวน

 9 บิดา มารดา คูสมรส พี่หรือนองของทานเคยไดรับการวินิจฉัยวาเจ็บปวย หรือเสียชีวิตเนื่องจากวัณโรค โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง 
  โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคไตวายหรือมีเลือดบวกตอไวรัสโรคเอดส หรือไม
   ไมเคย / ไมมี เคย / มี  โปรดระบุบุคคลท่ีเปน .......................  สาเหตุการเจ็บปวยหรือเสียชีวิต ..........................  วันท่ีเขารับการรักษาหรือเสียชีวิต .......................
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ประวัติสุขภาพของผูขอเอาประกันภัย

ผูขอเอาประกันภัยประสงคจะเลือกรับกรมธรรมประกันภัยผานชองทางใด
 รับเปน e-policy ทางอีเมล (Email) ท่ีระบุไว
 รับเปนเอกสาร โดยสงใหทางไปรษณีย ตามท่ีอยูท่ีระบุไว

ผูขอเอาประกันภัยประสงคจะใชสิทธิขอยกเวนภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากรหรือไม
 ไมมีความประสงค
 มีความประสงคและยินยอมใหบริษัทประกันวินาศภัยสงและเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเบ้ียประกันภัยตอกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑวิธีการท่ีกรมสรรพากรกําหนด 
 และหากผูขอเอาประกันภัยเปนชาวตางชาติ (Non-Thai Residence) ซ่ึงเปนผูมีหนาท่ีตองเสียภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากร โปรดระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษี
 ท่ีไดรับจากกรมสรรพากร เลขท่ี ………………………………………………………….......................………....

คำรับรองและคำยินยอม

ลงช่ือ ผูขอเอาประกันภัย..................................................................................

                  (                                            )

วันท่ีขอเอาประกันภัย ............... / ................ /................

ประกันภัยตรง / Direct 

ตัวแทนประกันวินาศภัย / Agent ใบอนุญาตเลขท่ี

นายหนาประกันวินาศภัย / Broker License No. ............................................................................

คําเตือนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ใหตอบคําถามขางตนตามความเปนจริงทุกขอ หากผูขอเอาประกันภัยปกปดขอความจริงหรือแถลงขอความอันเปนเท็จจะมีผลใหสัญญา
ประกันภัยน้ีตกเปนโมฆียะ ซ่ึงบริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 865


