ใบคำขอเอำประกันภัย Application Form
กรมธรรม์ ประกันภัยส่ วนบุคคลคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)

Coronavirus Disease Infection Individual Insurance
1. รายละเอียดผูข้ อเอาประกันภัย Insured’s Information
ชื่อ-นามสกุล Name of Insured person นาย/นาง/นางสาว MR / MS / Miss…………………………………………………………………….……..…………
บัตรประจาตัวประชาชน Identity Card No บัตรประจาตัวข้าราชการหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ Identity Government Official No เลขที่ No. ……………
สถานภาพ Status โสด Single สมรส Married ม่าย Widow หย่า Divorce วัน/เดือน/ปี เกิด Date of Birth……………………….……..….……
น้ าหนัก/ส่วนสูง Weight / height…………………..…/……………....……เชื้อชาติ / สัญชาติ Race / Nationality ………………….…./……….………….…
ที่อยูป่ ัจจุบนั Address ………………………………………………………………………………………………….โทรศัพท์ Tel…………………………..
สถานที่ทางาน Office : ที่อยู่ Address……………………………………………………………….……………..…….โทรศัพท์ Tel ………………………..
อาชีพ Occupation ............................................................................................ ตาแหน่ง Position..............................................................................................
2. ชื่อ-ที่อยู่ ผูร้ ับประโยชน์ Beneficiary’s Information

ความสัมพันธ์กบั ผูข้ อเอาประกันภัย Relationship to the Insured

3. ระยะเวลาขอเอาประกันภัย : เริ่ มต้นวันที่
เวลา
น. สิ้นสุดวันที่
เวลา 24:00 น.
Period of Insurance :
From
at
hours To
at
24:00 hours
4. แผนประกันภัยและ/หรื อ รายละเอียดที่ตอ้ งการซื้ อความคุม้ ครอง Type of Policy แผน Plan…………………………………………………………………
5. วิธีการชาระเบี้ยประกันภัย Payment method
 ผ่ำนบัตรเครดิตธนำคำร Credit Card…………………….หมำยเลขบัตรเครดิต Credit Card No. ………..………หมดอำยุ Expiry Date………………..
 ผ่ำนบัญชีเงินฝำกธนำคำร Bank account ……………………สำขำ Branch ……………………บัญชีเลขที่ Account number …………………………
 อื่นๆ โปรดระบุ Other Please specify ……………………………………………………………………………………………………………………
6. คาถามเรื่ องประวัติสุขภาพของผุเ้ อาประกันภัย Question about the health history of the insured
6.1) ท่านมีหรื อได้ขอเอาประกันชีวิต หรื อประกันภัยสุขภาพ หรื อประกันภัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไว้กบั บริ ษทั หรื อบริ ษทั อื่น
ใช่ ห รื อ ไม่ Have you applied for life insurance or health insurance or Coronavirus 2019 (COVID-19) insurance with Tune insurance company or other insurance
companies?

 ไม่ใช่ No  ใช่ Yes
โปรดระบุบริ ษทั Please specify name of insurance company ………………..………จานวนเงินเอาประกันภัย Sum Insured………….…..…บาท Baht
6.2) ในระยะเวลา 14 วันที่ผา่ นมา ท่านได้เดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรื อไม่
In the last 14 days, have you traveled to a country where the Coronavirus 2019 (COVID-19) has been spread?

 ไม่ใช่ No  ใช่ Yes
โปรดระบุประเทศ Please specify name of country ………………………………………..…….เมือง City………………………………….…………..
วันที่เดินทางไป Travel start date …………………………………….……….วันที่เดินทางกลับ Return date ………………………………………...…..
6.3) ท่านเคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันชีวิต หรื อการขอเอาประกันภัย สุ ขภาพ หรื อการขอเอาประกันภัยโรคร้ายแรง หรื อ ถูกปฏิเสธการต่ออายุ สัญญา
ประกันภัย หรื อถูกเรี ยกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม หรื อ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสาหรับการประกันภัยดังกล่าวหรื อไม่ Have your life insurance or health insurance
or critical illness insurance applications ever been denied, or premium has been charged higher or policy terms and conditions has been changed?

 ไม่ใช่ No  ใช่ Yes
โปรดระบุบริ ษทั Please specify name of insurance company ………………………จานวนเงินเอาประกันภัย Sum Insured………..…บาท Baht
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6.4) ท่านกาลังป่ วยเป็ น หรื อเคยเป็ น หรื อมีอาการรับรู้ได้ดว้ ยตนเอง หรื อเคยได้รับการตรวจรักษา หรื อบอกเล่า หรื อคาแนะนาจากแพทย์เกี่ยวกับโรคความดัน
โลหิ ต โรคตับ โรคไต โรคเบาหวาน โรคลมชัก โรคเอดส์หรื อมีเลือดบวกต่อไวรัส HIV โรคเลือด โรคเกี่ยวกับสมอง โรคมะเร็ ง โรคปอด โรคของ
กระดูกและกล้ามเนื้อ โรคของระบบทางเดินอาหาร หรื อโรคอื่นใด หรื อมีโรคประจาตัวใช่หรื อไม่
Have you ever received treatments or diagnosed, or aware, or being informed or advised by medical professionals regarding symptoms of your illness about
hypertension liver disease, kidney disease, diabetes, epilepsy, AIDS or having positive HIV blood test , blood disease, brain disease, cancer, lung disease, bones
and muscles diseases, digestive system related diseases or any other disease or having congenital disease?

 ไม่ใช่ No  ใช่ Yes
โปรดระบุว่าเป็ นโรค Please specify name of disease ……………………………..…สถานะของโรค Status of disease …………………….…….…….
โรงพยาบาล Hospital ………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยแถลงข้างต้นนั้นเป็ นจริ งและสมบูรณ์เท่าที่ขา้ พเจ้าทราบและเชื่ อ นอกจากนี้ ขา้ พเจ้ายินยอมให้แพทย์ โรงพยาบาล หรื อองค์การ
อื่นใด ที่ มีบนั ทึก หรื อทราบเรื่ องเกี่ยวกับข้าพเจ้า หรื อสุ ขภาพของข้าพเจ้า จะมอบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการรักษาพยาบาล และสุ ขภาพ ร่ างกายของข้าพเจ้า
รวมถึงข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการตรวจทดสอบผลเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่บริ ษทั เอกสารนี้ ไม่ใช่สัญญาประกันภัย ท่านจะ
ได้รับความคุม้ ครองเมื่อได้รับการยืนยันจากบริ ษทั แล้ว
บริ ษทั มีสิทธิจะขอตรวจร่ างกาย ตรวจสอบประวัติการรักษา และตรวจสอบผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการของผูเ้ อาประกันภัยในระหว่างที่บริ ษทั พิจารณา
การเรี ยกร้องค่าทดแทนตามที่เห็นสมควรโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญที่ บริ ษทั แต่งตั้ง รวมทั้งมีสิทธิทาการชันสู ตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและไม่เป็ นการขัดต่อ
กฎหมาย และไม่ขดั ต่อหลักศาสนา โดยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยไม่ยินยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจจินิจฉัยของผูเ้ อาประกันภัยเพื่อประกอบการพิจารณาจ่าย
ผลประโยชน์น้ นั บริ ษทั สามารถปฏิเสธการให้ความคุม้ ครองแก่ผเู ้ อาประกันภัยได้
ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริ ษทั ฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับสุ ขภาพและข้อมูลของข้าพเจ้าต่อสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลธุรกิจประกันภัย
ผูข้ อเอาประกันภัยประสงค์จะใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรหรื อไม่
 มีค วามประสงค์แ ละยิน ยอมให้ บ ริ ษัทประกัน วิน าศภัยส่ งและเปิ ดเผยข้อมู ล เกี่ ยวกับ เบี้ ยประกันภัยต่อกรมสรรพากรตามหลัก เกณฑ์ วิธีก ารที่
กรมสรรพากรกาหนด และหากผูข้ อเอาประกันภัยเป็ นชาวต่างชาติ (Non-Thai Residence) ซึ่ งเป็ นผูม้ ีหน้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้ว ยภาษีอากร
โปรดระบุเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีที่ได้รับจากกรมสรรพากร เลขที่................................
 ไม่มีความประสงค์
I declare and warrant that the above answers are true and complete to my knowledge. In addition, I agree that doctors, hospital or any other institutions that possess
the records regarding my health conditions will provide the company with such information about my medical history and health conditions, including result about the
Coronavirus 2019 (COVID-19) blood test. However, this document is not an insurance contract. Coverage will be incepted once it has been confirmed by the company.
The Company reserves the rights to request a physical examination and reviewing medical history and examining the laboratory results of the insured persons
during claims assessment as deemed appropriate by the medical professionals appointed by the company and also reserve the rights (at the expenses of the company) to
perform an autopsy if necessary and not oppose to the law and does not breach religious
If the insured person does not grant the permission to the company to investigate the claims or permission to access his/her medical records or histories, the
company reserves the right not to pay such claims.
I hereby allow the company to store, use and share all my personal and medical details to the Office of Insurance Commissioner for the purpose of regulating the
insurance industry.
Does the insured person wish to exercise the right to apply for income tax exemption under the tax law?
 Yes, I agree to grant the consent to the non-life insurance company to submit and disclose information about the insurance premium to the Revenue Department
in accordance to the regulations and methods set by the Revenue Department. If the applicant is a foreigner (Non-Thai Residence) who is liable to pay income tax under
the Tax law, please specify the taxpayer identification number received from the Revenue Department No. ………………
 No, I do not agree

วัน/เดือน/ปี ที่ขอเอาประกันภัย………………………………….
ลงชื่อผูข้ อเอาประกันภัย ……………………………………
(Date of apply for)
(The Applicant's Signature) (
)
 การประกันภัยตรง Direct  ตัวแทนประกันวินาศภัย Agent  นายหน้าประกันวินาศภัย Broker ใบอนุญาตเลขที่ License No.
คำเตือนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ให้ ตอบคำถำมข้ ำงต้นตำมควำมจริงทุกข้อ หำกผู้เอำประกันภัยปกปิ ดข้อควำมจริง หรื อแถลงข้อควำมอันเป็ นเท็จจะมีผลให้ สัญญำประกันภัยนี้ตกเป็ นโมฆียะ
ซึ่งบริษัทมีสิทธิบอกล้ำงสัญญำประกันภัยตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ 865
WARNING : Office of Insurance Commission (OIC)
The applicant should disclose all the facts you know. Any nondisclosure shall make the policy issued hereunder voidable. The company has the right
to void the contract and refuse the claims according the Civil Commercial Code Section 865.
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