บริษัท ที่ปรึกษาประกันภัย ชาร์ เตอร์ ด จากัด
428 อาคารอารี ย์ ฮิลล์ ชัน้ 17/B ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400

ใบคาขอเอาประกันภัย
กรมธรรม์ ประกันภัยโรคติดต่ อแบบระบุโรค (NAMED PERILS INSURANCE)
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลผู้ขอเอาประกันภัย
1. รายละเอียดผู้ขอเอาประกันภัย
ชื่อ-สกุล...............................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด……../......../….... อายุ......... ปี น ้าหนัก.........กก. ส่วนสูง........ซม. เชื ้อชาติ...........สัญชาติ...............
บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ หนังสือเดินทาง เลขที่...................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่............ หมูท่ ี่…….......... ตรอก/ซอย.....................................ถนน..............................................
ตาบล/แขวง......................... อาเภอ/เขต............................ จังหวัด............................. รหัสไปรษณีย์......................
โทรศัพท์บ้าน.................................โทรศัพท์มือถือ........................................... อีเมล.............................................
อาชีพ..........................................................................ตาแหน่ง............................................................................
ลักษณะงานที่ทาโดยสังเขป...................................................................................................................................
2. รายละเอียดผู้รับประโยชน์: ทายาทโดยธรรม
3. ระยะเวลาขอเอาประกันภัย เริ่มต้ นวันที่...................เวลา……...............น. สิ ้นสุดวันที่........................เวลา 16.30 น.
มีความประสงค์จะขอรับความคุ้มครอง
เลือก
แผน
เบี ้ยประกัน
1
99
2
199
3
299
4. วิธีการชาระเบี ้ยประกันภัย : รายปี
ชาระโดยผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร
กสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.ที่ปรึกษาประกันภัย ชาร์ เตอร์ ด เลขที่ 089-2-48675-3
รวมจานวนเบี ้ยประกันภัยที่ต้องชาระ…......................................................บาท (รวมอากรแสตมป์ และภาษีแล้ ว)
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5. คาถามเกี่ยวกับสุขภาพและอื่นๆ
5.1 ท่านมีประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยโรคร้ ายแรง ประกันชีวิต หรื อประกันภัยอุบตั เิ หตุ กับบริ ษทั กรุงเทพประกันภัย
จากัด (มหาชน) หรื อบริษัทประกันภัยอื่นหรื อไม่
ไม่มี มี โปรดระบุ....................................................................................................................................
5.2 ท่านเคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันชีวิต หรื อประกันภัยสุขภาพ หรื อประกันภัยโรคร้ ายแรง หรื อประกันภัย
อุบตั เิ หตุส่วนบุคคล หรื อถูกปฏิเสธการต่ออายุสญ
ั ญาประกันภัย หรื อถูกเรี ยกเก็บเบี ้ยประกันภัยเพิ่ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสาหรับการประกันภัยดังกล่าวหรื อไม่
ไม่เคย เคย โปรดระบุ............................................................................................................................
5.3 ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมาจนถึงปัจจุบนั ท่านเคยได้ รับเชื ้อ มีอาการ หรื อได้ รับวินิจฉัยรักษา รับการผ่าตัด รับการ
บาบัดหรื ออยูร่ ะหว่างการพักฟื น้ ตลอดจนรับการปรึกษาและคาแนะนาจากแพทย์ด้วยโรคประจาตัว หรื อโรคเรื อ้ รัง
หรื อโรคอื่นๆหรื อไม่
ไม่เคย เคย (โปรดระบุรายละเอียดด้ านล่าง)
คาวินิจฉัยแพทย์/สาเหตุ/อาการ/การตรวจที่ได้ รับ..............................................................................................
การรักษา/คาแนะนาที่ได้ รับ.............................................................................................................................
เมื่อใด/ช่วงเวลาที่ได้ รับการรักษา.....................................................................................................................
ผลการรักษา ปกติ ไม่ปกติ โปรดระบุ.....................................................................................................
5.4 ขณะนี ้ท่านกาลังเจ็บป่ วย หรื อบาดเจ็บ หรื อมีอวัยวะส่วนหนึง่ ส่วนใดพิการหรื อไม่สมประกอบ หรื อมีความ
บกพร่องทางจิต ใช่หรื อไม่
ไม่ใช่ ใช่ โปรดระบุ................................................................................................................................
5.5 ท่านเคยใช้ ยาเสพติดให้ โทษ หรื อเคยเข้ ารับการรักษาเกี่ยวกับโรคพิษสุราเรื อ้ รัง หรื อยาเสพติดให้ โทษ ใช่หรื อไม่
ไม่เคย เคย โปรดระบุ............................................................................................................................
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ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลและประวัตสิ ขุ ภาพที่แถลงข้ างต้ นนี ้ถูกต้ องและสมบูรณ์ และตกลงที่จะให้ คาขอเอา
ประกันภัยนี ้เป็ นมูลฐานสัญญาระหว่างข้ าพเจ้ าและบริษัท หากคาแถลงของข้ าพเจ้ าเป็ นเท็จ หรื อปกปิ ดไม่แจ้ งข้ อความจริง
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริ ษัทปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยหรื อบอกเลิกสัญญาประกันภัยได้ และตกลงให้ ถือเอา
หนังสือฉบับนี ้เป็ นหนังสือให้ ความยินยอมในการให้ แพทย์สถานพยาบาล บริษัทประกันภัย องค์กร สถาบัน หรื อบุคคลใดที่
มีบนั ทึกเรื่ องราวการเจ็บป่ วย รวมถึงข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับการตรวจผลเลือดเพื่อหาเชื ้อไวรัส HIV หรื อประวัตทิ างการแพทย์
ของข้ าพเจ้ า เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงทังหมดแก่
้
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย และให้ ถือว่า
สาเนาภาพถ่ายของหนังสือให้ ความยินยอมฉบับนี ้มีผลบังคับใช้ ได้ และสมบูรณ์เท่าต้ นฉบับ ทังนี
้ ้บริษัทฯขอสงวนสิทธิใน
การพิจารณารับประกันภัยภายใต้ ข้อมูลดังกล่าวข้ างต้ น
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริ ษัทฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผย ข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและข้ อมูล ของข้ าพเจ้ าต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลธุรกิจประกันภัย

ลงชื่อ.................................................................................ผู้ขอเอาประกันภัย
(................................................................................)
วันที่..................../........................../.......................

คาเตือนของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ให้ ตอบคาถามข้ างต้ นตามความจริงทุกข้ อ หากผู้เอาประกันภัยปกปิ ดข้ อความจริง หรื อแถลงข้ อความอันเป็ นเท็จจะมี
ผลให้ สญ
ั ญาประกันภัยนี ้ตกเป็ นโมฆียะ ซึง่ บริษัทมีสิทธิบอกล้ างสัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 865 และอาจปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้
Page 3 of 3

