
ใบคําขอเอาประกันภัย  
กรมธรรมประกันภัยสยามซิตี้คุมครองการไมสามารถประกอบอาชีพได  

1. รายละเอียดผูเอาประกันภัย 
ชื่อ-นามสกุล นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………..………………   

 บัตรประจําตวัประชาชน   บัตรขาราชการ   หนังสือเดินทาง  เลขที่ …………………………………….  

เพศ     ชาย    หญิง          สถานภาพ    โสด    สมรส    มาย    หยา 

เอกสารที่ใชประกอบการสมัคร 
 บัตรประจําตวัประชาชน 

 สําเนาทะเบียนบาน 

 อื่น ๆ 

วัน/เดือน/ปเกิด ความสูง น้ําหนัก เชื้อชาติ / สัญชาติ 

    

2. ที่อยูปจจุบัน เลขที่ ………….หมูที่………..ตรอก/ซอย……………………..ถนน…………………………ตําบล/แขวง………………………...……..     

อําเภอ/เขต……………………………..จังหวัด……………………………..รหัสไปรษณีย…………………………โทรศัพท……………..……… 

3. อาชีพ 
อาชพีประจํา …………………………………………………………….ตําแหนง…………………………..………………………………….…… 

 หนาที่รับผิดชอบ…………………………………………………………ลักษณะธุรกิจ ………………………………………………….………… 

 เงินเดือน / คาจาง  ปละ…………………...………บาท รายไดอื่น ๆ  ปละ…………….……………บาทแหลงที่มา  …………………….………..……… 

4. ช่ือผูรับประโยชน  
 

ความสัมพันธ 
 

ที่อยู 
 

5. ระยะเวลาขอเอาประกันภัย : เริ่มตนวันที่                                 เวลา                    น.   สิ้นสุดวันที่                                    เวลา 12.00 น. 

6. จํานวนเงินเอาประกันภัยที่ตองการ ……………..…………………..  บาท  

7. ปจจุบนัทานมหีรือขอเอาประกนัชีวิต ประกนัภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล หรือประกันภยัแบบเดียวกันกับที่กําลังขอเอาประกันภัยนี้ไวกับบรษิัท หรือกับ  

    บริษัทอื่นหรอืไม  
     ไมมี      มี ถามีโปรดแจงรายละเอียด ในตารางขางลางนี ้

ชื่อบริษัท จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท) 

 
 

 

8. ทานเคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันชีวิต  การขอเอาประกนัอบุัติเหตุสวนบุคคล หรือการขอเอาประกันภยัโรครายแรง หรือถูกปฏิเสธการตออายุสัญญา 

    หรือถูกเรียกเก็บเบี้ยประกนัภัยเพิ่มสําหรับการประกันภัยดังกลาวหรือไม ? 

     ไมเคย              เคย   ถาเคยโปรดแจงรายละเอียด ................................................................................................................................................... 

9.   ก) ทานสูบบุหร่ีหรือไม   ไมสูบ               สูบ 

      ถาสูบ ปริมาณวันละกี่มวน ………………………… สูบเปนเวลานานติดตอกัน ……………………………. ป 

      ถาเลิกสูบ เลิกสูบตั้งแตเมื่อไร ……………………………... สาเหตุของการเลิกสูบ ………………………………………….…...  

ข) ทานดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเจือปนหรือไม  ไม                เปนครั้งคราว             เปนประจํา 

ค) ทานเคยเสพสารเสพติดที่ใหโทษรายแรงหรือ เคยไดรับการรักษาเกี่ยวกับยาเสพติดบางหรือไม     ไม         เคย โปรดระบุ …………………. 

10. ในระหวาง 5 ปที่ผานมาทานทราบวาเปนหรือเคยไดรับการวินิจฉยัและ/หรือไดรับการรักษาโรคหรอือาการตอไปนี้บางหรือไม 

      (ถาตอบวาเคย โปรดแจงรายละเอียดชือ่โรค หรืออาการในขอ 12) 
เคย/มี 

ไมเคย/ 

ไมมี 

10.1 โรคหัวใจ ไขรูหมาติค หรืออาการผดิปกตอิื่น ๆ เกี่ยวกับหัวใจ   

10.2    โรคลมชัก  ลมบาหมู  โรคเกี่ยวกับสมอง  เยือ่หุมสมอง   



10.3    โรคไขมันอุดตันในเสนเลอืด  โรคหลอดเลือดสมอง  โรคเบาหวาน   

10.4    โรคใด ๆ เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง หรือกระดูก (นอกเหนอืจากกระดูกหักจากอบุัติเหตุ) กลามเนือ้เสือ่ม แขนขาออนแรง    

           เปนอัมพฤกษหรืออัมพาต  โปลิโอ  โรคไขขอ   

10.5    โรคไต  โรคตับแข็ง  โรคพิษสุราเร้ือรัง   

10.6    มะเร็งทุกชนิด  เนือ้งอก  ตุมเนื้อ ไฝหรืออวัยวะใด ๆ ที่งอกขึ้น หรือโตขึ้นผิดปกติ   

10.7    โรคธาลัสซีเมีย  โรคภูมิแพตัวเอง โรคตอมไทรอยด หรือโรคเกี่ยวกับตอมไรทอ (Endocrine)   

10.8    ไอเร้ือรัง  ไอเปนเลอืด  โรคปอด ถุงลมโปงพอง วัณโรค   

10.9    หอบหืด  โรคภูมิแพ   หรือโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ   

10.10   ความดันโลหิตสูง – ตํ่า  เจบ็หนาอก  ใจสั่น วิงเวียนศรีษะบอย ๆ  ภาวะผิดปกติของจิตใจ  หรือระบบประสาท   

10.11   โรคสําไส  ไสเลื่อน ริดสีดวงทวารหนักอักเสบเรื้อรัง   

10.12   ปสสาวะมีเลือดปน  นิ่ว  ถงุน้ําดี  โรคตับอกัเสบจากเชื้อไวรัส   

10.13 โรคภายในสตรี  โรคติดตอทางเพศสัมพันธ  เชน  กามโรค  ซิฟลิส  หนองใน   

10.14 ผูขอเอาประกันภัยมีความผิดปรกติของรางกาย  หรือพิการตั้งแตกําเนิด / จากอบุัติเหตุหรือไม   

10.15 ผูขอเอาประกันภัยเคยไดรับบาดเจ็บ หรือเจ็บปวยดวยโรค จนตองเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือไม   

10.16 เขารับการผาตัด หรือเคยไดรับคําแนะนําจากแพทยใหผาตัด   

10.17 ผูขอเอาประกันภัยมีโรคประจําตัว หรือเคยเปนโรครายแรง เร้ือรังใด ๆ นอกเหนอืจากที่ระบุไวขางตนหรือไม   

11 ทานเปนโรคเอดส  หรอืเคยตรวจพบเลือดบวกที่มีเช้ือไวรัส  HIV หรือ 

 มีอาการตอไปนี้ในชวง 1 ปที่ผานมาเปนระยะเวลาตดิตอกันเกินกวา 1 สัปดาห ไดแก ออนเพลีย เบือ่อาหาร น้ําหนักลด 

 โดยไมทราบสาเหตุ ทองเดินเรือ้รัง ตอมน้ําเหลืองโต เหงื่อออกเวลากลางคืน หรือมีโรคผวิหนังที่ผิดสังเกต ไขเร้ือรัง                

 ปอดอกัเสบ หรือไม   

  

12 หากผูขอเอาประกันภัยตอบวา "เคย/มี" ในขอใด   โปรดแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอนั้น 

ขอ โรค/ อาการปจจบุัน (ถาหายแลว ระบุ "หายแลว") ระยะเวลาที่ไดรับการรักษา ชื่อแพทย – สถานพยาบาล 

    

    

    

ขาพเจามีความประสงคขอเอาประกันภัยกับบริษัทฯ ตามเงื่อนไขของกรมธรรมประกันภัยที่บริษัทไดใชสําหรับการประกันภัยนี้ และขาพเจาขอรับรองวา

รายละเอยีดตาง ๆ ขางตนนี้ถูกตองและสมบูรณ ขาพเจาตกลงที่จะใหคําขอเอาประกนัภัยนี้เปนมูลฐานของสัญญาระหวางขาพเจาและบริษัท เอกสารนี้

ไมใชสัญญาประกันภัย  ทานจะไดรับความคุมครองเมื่อไดรับการยืนยันจากบริษัทแลว 

วันที่  ………  เดือน  …………………    พ.ศ.  ……….. ลายมือชือ่ผูขอเอาประกันภัย   ………………….………..………… 

                          (                                                      ) 

   ตัวแทน  Agent      นายหนาประกนัภยัรายนี้  Broker                                             ใบอนญุาตเลขที ่ License No. 

คําเตือนของสํานกังานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธรุกิจประกันภัย (คปภ.) 

ใหตอบคําถามขางตนตามความจริงทุกขอ หากผูเอาประกันภัยปกปดขอความจริง หรือแถลงขอความอันเปนเท็จจะมีผลใหสัญญานี้ตกเปนโมฆียะ ซึ่ง

บริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865 และอาจปฏิเสธการจายคาสินไหมทดแทนได 

 


