ใบคําขอเอาประกันภัย กรมธรรม์ ประกันภัยทิพยแบบพิเศษ (PA Plus)

Application No………………

1. รายละเอียดผูส้ มัคร/ผูข้ อเอาประกันภัย
ชือ  นาย นาง นางสาว………………………… นามสกุล …………………………… เลขทีประจําตัวประชาชน ………………………….. (พร้อมแนบสําเนา)
วัน/เดือน/ปี เกิด ( พ.ศ.) ……………………… นํ-าหนัก (กก.)……… ส่วนสูง (ซม.)……… เชื-อชาติ……… สัญชาติ……… สถานภาพ  โสด สมรส ม่าย หย่า
ทีอยูป่ ัจจุบนั ………………………………………………………………….………………โทรศัพท์….……………….….… E-mail …………………..…………..……
อาชีพ……………………… ตําแหน่ง……………………… ลักษณะงานทีทาํ ………………………รายได้ / เดือน ………… บาท รายได้อืนๆ / เดือน. …….…… บาท
ชือกิจการ/สถานทีทาํ งาน ………………………………………………………….…………….…….. โทรศัพท์ …………….…….…….… ต่อ.....…………….……….
2. รายละเอียดผูร้ ับประโยชน์ ชือ-นามสกุล …………………………….……………… ความสัมพันธ์กบั ผูข้ อเอาประกันภัย…………………………………………………
่ ……………………………………………………………………………………………………………………….โทรศัพท์………………………………………
ทีอยู…
3. ระยะเวลาขอเอาประกันภัย: เริ มต้นวันที ...............………........... เวลา………........... น. สิ-นสุดวันที ...............………........... เวลา 12.00 น.
จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
4. ข้ อตกลงคุ้มครอง
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
4.1. การเสี ยชีวิต การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสี ยง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ(อบ. 2)
(ขยายความคุ้มครองฆาตกรรมลอบทําร้ ายและอุบัติเหตุขณะขับขี2หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ )
4.2 การรักษาพยาบาล (ต่ ออุบัติเหตุแต่ ละครั7ง) ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี2หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
4.3. ผลประโยชน์ การชดเชยรายได้ ระหว่ างเข้ ารักษาตัวในโรงพยาบาล ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี2หรือ
โดยสารรถจักรยานยนต์ (สู งสุ ด 365 วันต่ ออุบัติเหตุ)
4.4 ค่ าปลงศพและค่ าใช้ จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสี ยชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วย
(ระยะเวลารอคอย 180 วัน สํ าหรับกรณีเสี ยชีวิตเนื2องมาจากการเจ็บป่ วย)
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5. ท่านเคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันชีวิต หรื อการขอเอาประกันภัยอุบตั ิเหตุ หรื อการขอเอาประกันภัยโรคร้ายแรง หรื อ ถูกปฏิเสธการต่ออายุ
สัญญาประกันภัย หรื อถูกเรี ยกเก็บเบี-ยประกันภัยเพิม หรื อ เปลียนแปลงเงือนไขสําหรับการประกันภัยดังกล่าวหรื อไม่
 ใช่ โปรดระบุ …………………………………….…….………………………….………………………..……………..……..……  ไม่ใช่
6. ในระยะเวลา 5 ปี ทีผา่ นมา ท่านเคยเจ็บป่ วย หรื อได้รับบาดเจ็บ หรื อเคยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรื อสถานพยาบาลเวชกรรมด้วยสาเหตุ ของโรค หรื อการบาดเจ็บ
ร้ายแรงใช่หรื อไม่  ใช่ โปรดระบุ ………………………………………….………………………………..……………..……..……  ไม่ใช่
7. ท่านเคยได้รับการรักษา หรื อเคยได้รับการบอกเล่าจากแพทย์ ว่าท่านเป็ นโรคไตเรื- อรังหรื อไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ งทุกชนิด โรคหัวใจหรื อหลอดเลือดหัวใจ
โรคพิษสุราเรื- อรัง โรคตับแข็ง โรคตับอักเสบจากไวรัส B,C โรคถุงลมโป่ งพองในปอด วัณโรค โรคเอดส์ หรื อมีเลือดบวกต่อเชื-อไวรัส HIV โรคเบาหวาน*
โรคความดันโลหิ ตสูง*  ใช่ โปรดระบุ ………………………………………………….……………….…………………..……..……  ไม่ใช่
8. ขณะนี-ทา่ นกําลังเจ็บป่ วย หรื อบาดเจ็บ หรื อมีอวัยวะส่ วนหนึงส่วนใดพิการหรื อไม่สมประกอบ หรื อมีความบกพร่ องทางจิต ใช่หรื อไม่
 ใช่ โปรดระบุ ……………………………………….………………………….…………………..…………………..……..………...  ไม่ใช่
9. ท่านเคยใช้ยาเสพติดให้โทษ หรื อดืมสุรา หรื อสิ งมึนเมา หรื อเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์เป็ นประจํา หรื อเคยรับการรักษาเกียวกับโรคพิษสุราเรื- อรังหรื อยาเสพติดให้โทษ
 ใช่ โปรดระบุ ………………………………………..……………….…………………..……………..……..………..........................  ไม่ใช่
ข้าพเจ้าขอรั บรองว่าถ้อยแถลงข้างต้นนั-นเป็ นจริ งและสมบูรณ์เท่าทีขา้ พเจ้าทราบและเชื อ นอกจากนี- ขา้ พเจ้ายินยอมให้แพทย์ โรงพยาบาล หรื อองค์การอืนใด ที มีบนั ทึ ก หรื อทราบเรื อง
เกียวกับข้าพเจ้า หรื อสุ ขภาพของข้าพเจ้า ทีจะมอบข้อมูลเกียวกับประวัติการรักษาพยาบาล และสภาพ ร่ างกายของข้าพเจ้ารวมถึงข้อเท็จจริ งเกียวกับการตรวจทดสอบผลเลือดเพือตรวจหา
เชื-อไวรัส HIVให้แก่ บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)และเอกสารนีไม่ ใช่ สัญญาประกันภัย ท่ านจะได้ รับความคุ้มครองเมือได้ รับการยืนยันจากบริษทั แล้ ว

หากผูข้ อเอาประกันภัย ตอบว่าใช่ ในข้อใดข้อหนึง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการรับประกันภัย
ประกันภัยโดยตรง ตัวแทน

ลงชือผูข้ อเอาประกันภัย……………………………………
(……………………………………)

 นายหน้ าประกัน ………………………………………

วันทีขอเอาประกันภัย
วัน………… เดือน ………… พ.ศ. ………….

ใบอนุญาตเลขที…
2 ……………………………….

คําเตือนของสํ านักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ให้ ตอบคําถามข้ างต้ นตามความจริงทุกข้ อ หากผู้เอาประกันภัยปกปิ ดข้ อความจริงหรือแถลงข้ อความอันเป็ นเท็จจะมีผลให้ สัญญานี7ตกเป็ นโมฆียะ
ซึ2งบริษัทมีสิทธิบอกล้ างสั ญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 และอาจปฏิเสธการจ่ ายค่ าสิ นไหมทดแทนได้

บริษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD.

Tel: +66(0) 2248 0059. 2239 2943

63/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

63/2 Rama 9 Road, Huay Kwang,
Bangkok 10310 Thailand

Fax: +66 (0) 22392049
www.dhipaya.co.th

