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1. รายละเอียดของผูขอเอาประกันภัย
ชื่อ–นามสกุล (นาย/นาง/น.ส.)
วัน/เดือน/ปเกิด
เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง
จํานวนสมาชิก
คน มีบุตร
 บาน

อาชีพ (ตําแหนงงาน)
ชื่อบริษัทที่ทํางาน
สถานที่ตั้งที่ทํางาน
 ที่ทํางาน
ชื่อ–นามสกุลผูรับประโยชน
ประวัติการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา

อายุ
สวนสูง(ซ.ม)
สถานะภาพ
คน

ป
สมรส

เดือน
น้ําหนัก(ก.ก)
โสด อื่นๆ

ที่อยูปจจุบัน
 มือถือ

 อีเมลล

ลักษณะงาน
ลักษณะของธุรกิจ
 โทรสาร
ความสัมพันธกับผูขอเอาประกันภัย 1.
เริ่มสูบเมื่ออายุ :
เริ่มดื่มเมื่ออายุ :

บุหรี่
ไมสูบ
สูบ/ เคยสูบ .................มวน/ตอวัน
สุรา
ไมดื่ม
ดื่ม/ เคยดื่ม .................ขวด/ตอวัน
2. รายละเอียดของคูสมรส – ถาขอเอาประกันภัยเพิ่ม
ชื่อ–นามสกุล (นาย/นาง/น.ส.)
อายุ
ป
เดือน
วัน/เดือน/ปเกิด
สวนสูง(ซ.ม)
น้ําหนัก(ก.ก)
เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง
 มือถือ
อาชีพ(ตําแหนงงาน)
ลักษณะงาน
ชื่อบริษัทที่ทํางาน
ลักษณะของธุรกิจ
 ที่ทํางาน
 โทรสาร
ชื่อ–นามสกุลผูรับประโยชน
ความสัมพันธกับผูขอเอาประกันภัย 2.
ประวัติการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา
บุหรี่
ไมสูบ
สูบ/ เคยสูบ .................มวน/ตอวัน เริ่มสูบเมื่ออายุ :
สุรา
ไมดื่ม
ดื่ม/ เคยดื่ม .................ขวด/ตอวัน เริ่มดื่มเมื่ออายุ :
3. รายละเอียดของบุตร – ถาขอเอาประกันภัยเพิ่ม
3.1 ชื่อ–นามสกุล
วัน/เดือน/ปเกิด
อายุ
ป
เดือน
เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง
สวนสูง(ซ.ม)
น้ําหนัก(ก.ก)
ชื่อ–นามสกุลผูรับประโยชน
ความสัมพันธกับผูขอเอาประกันภัย 3.1
3.2 ชื่อ–นามสกุล
วัน/เดือน/ปเกิด
อายุ
ป
เดือน
เลขที่บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง
สวนสูง(ซ.ม)
น้ําหนัก(ก.ก)
ชื่อ–นามสกุลผูรับประโยชน
ความสัมพันธกับผูขอเอาประกันภัย 3.2
กรุณาใสเครื่องหมาย  ในแผนความคุมครองที่ทานตองการ
1. ความคุมครองมาตรฐาน
Basic Plan
Classic Plan
Deluxe Plan
2. ผูปวยนอก (OPD ตอป)
20,000 บาท
30,000 บาท
50,000 บาท
3. การประกันอุบัติเหตุ (ทุนประกันภัย)
1,000,000 บาท
2,000,000 บาท
3,000,000 บาท
กรุณาใสเครื่องหมาย และใหขอ มูลในชองคําตอบวา มี หรือ ไมมี ตามความจริง ในตารางตอไปนี้
ปจจุบันผูขอเอาประกันภัย คูสมรส และบุตรของผูข อเอาประกันภัย
ไมมี/ ไมเคย
มี/ เคย
1. มีประกันภัยสุขภาพ ประกันชีวิต หรือประกันภัยอุบัติเหตุ กับบริษัทประกันภัยอื่นหรือไม
2. เคยไดรับการปฏิเสธการรับประกันภัย การยกเลิกกรมธรรมประกันภัย การเพิ่มเบี้ยประกันภัย หรือการยกเวนความคุมครอง
จากบริษัทประกันภัยใดหรือไม
3. ผูขอเอาประกันภัย คูสมรสและบุตร เคยไดรับการผาตัด การตรวจวินิจฉัย การพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือประสบอุบัติเหตุ
ภายใน 5 ปที่ผานมาหรือไม
4. ผูขอเอาประกันภัย คูสมรสและบุตร เคยไดรับการแนะนําจากแพทยถึงการรักษาโดยการผาตัด หรือการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม
อื่นใด ที่ยังไมไดกระทํา หรือไม
5. ใน 5 ปที่ผานมา ผูขอเอาประกันภัย คูสมรสและบุตร เคยไดรับการตรวจวินิจฉัย เชน เอ็กซเรยคอมพิวเตอร การตรวจดวย
คลื่นแมเหล็กไฟฟา การสงตรวจชิ้นเนื้อทางดานพยาธิวิทยา การตรวจอัลตราซาวด การตรวจคลื่นหัวใจหรือไม
หมายเหตุ ในกรณีที่ทานตอบวา “มี หรือ เคย” กรุณาแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อบริษัทประกันภัย สาเหตุการปฏิเสธการรับประกันหรือยกเวน สาเหตุของการรักษาตัว
ในโรงพยาบาล, ชื่อโรค, ชื่อแพทย, ชื่อโรงพยาบาลที่ใหการรักษาแกทาน………………………………………………………………………..............................................
………………………………………………………………………………………….……………………………………..……..………..……………………………..........
………………………………………………………………………………………….……………………………………..……..………..……………………………..........
………………………………………………………………………………………….……………………………………..……..………..……………………………..........
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กรุณาใสเครื่องหมาย และใหขอ มูลในชองคําตอบวา มี หรือ ไมมี ตามความจริง ในตารางตอไปนี้
ปจจุบันผูขอเอาประกันภัย คูสมรส และบุตรของผูข อเอาประกันภัย
มี
ไมมี
ชื่อผูที่เปนโรคนี้
วันที่ปวย

วันทีห่ ายปวย

1) ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ เชน ปอด หอบหืด ภูมิแพ
2) ความผิดปกติของหัวใจ กลามเนื้อหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือโรคที่คลายคลึงกัน
3) ความผิดปกติของระบบกระดูกและกลามเนื้อ ขอตอ ขออักเสบเรื้อรัง
โรคเกาต ตลอดจนความผิดปกติของแผนหลังหรือกระดูกสันหลัง
4) ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร เชน ลําไส กระเพาะอาหาร และ
อาการปวดทองเรื้อรัง
5) เนื้องอก มะเร็ง หรือ กอนเนื้อหรือกอนไขมันชนิดตางๆ
6) ความผิดปกติของ ตา หู คอ จมูก
7) โรคตับและถุงน้ําดี เชน ตับอักเสบ ตับแข็ง นิ่วในถุงน้ําดี
8) โรคเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ หรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
9) ความผิดปกติของระบบทางเดินปสสาวะ เชน นิ่ว กระเพาะปสสาวะอักเสบ
10) ความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิตและโรคเลือด เชน ความดันโลหิตสูง
โลหิตจาง โรคเลือดออกแลวหยุดยาก
11) ความผิดปกติตอมธัยรอยด เชน คอพอก ธัยรอยดเปนพิษ ไฮโปธัยรอยด
12) ความผิดปกติของระบบประสาทและสมอง โรคหลอดเลือดสมอง
13) ขณะนี้ทานกําลังเปน หรือเคยเปนโรคดังตอไปนี้หรือไม
ออธีสติกส โรคลมชัก โรคไต มีไตขางเดียว เบาหวาน วัณโรค โรคเอส แอล อี
โรคธาลัสซีเมีย ภาวะแคระแกร็น
14) นอกจากขอ 13 แลว ทานกําลังเจ็บปวย หรือไดรับบาดเจ็บหรือไม
15) ขณะนี้ทานกําลังรับประทานยาหรือฉีดเพื่อรักษาโรคประจําตัวหรือไม
หมายเหตุ ในกรณีที่ทานตอบวา มี กรุณาแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับโรค การรักษาพยาบาล ชื่อแพทยและโรงพยาบาลที่ใหการรักษาแกทาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตนนี้เปนความจริงทุกประการ หากถอยแถลงของขาพเจาเปนเท็จหรือปกปดไมแจงความจริง ขาพเจายินยอม
ใหบริษัทบอกเลิกสัญญาได
นอกจากนี้ขาพเจาขอมอบอํานาจแก บริษัท แอกซาประกันภัย จํากัด (มหาชน) หรือตัวแทนของบริษัทฯ ในการขอรับทราบรายละเอียด ซึ่งขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับประวัติการรักษาพยาบาล และสภาพรางกายของขาพเจา (ทั้งนี้รวมถึงคูสมรสและบุตรของขาพเจา ในกรณีทีเปนผูขอเอาประกันภัยรวม
ดวย) จากแพทย โรงพยาบาล หรือองคการอื่นใด ที่มีบันทึกหรือทราบเรื่องเกี่ยวกับขาพเจาหรือสุขภาพของขาพเจา (รวมถึงคูสมรสและบุตรของขาพเจา ใน
กรณีทีเปนผูขอเอาประกันภัยรวมดวย) สําเนาของการมอบอํานาจนี้มีผลและสมบูรณเชนเดียวกันกับตนฉบับ ขาพเจาเขาใจและทราบดีวาการประกันภัยนี้
จะมีผลคุมครองเมื่อไดรับการตอบรับจากบริษัทฯ

……………………………………………………………………………….
ลงนาม - ผูขอเอาประกันภัย
( และในฐานะของผูแทนของ คูสมรสและบุตร)

…………………../ ……………/ ………………….
วันที่สมัครทําประกันภัย ( วัน/เดือน/ป)
ตัวแทน/ นายหนา……….……………………………………………………….

คําเตือนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุกิจประกันภัย
ผูขอเอาประกันภัยจงตอบคําถามตามแบบสอบถามตามความเปนจริงทุกขอ การปกปดหรือแถลงความเท็จใดๆ อาจเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันภัยปฏิเสธ
ไมจายเงินคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865
2011-11-28-PW
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