ตัวแทน .............................. รหัส ...........................................
หน่วยงาน ..............................................................................
บริ ษทั เคดับบลิวไอ ประกันชี วิต จํากัด (มหาชน)
สาขา ......................................................................................
คําเตือนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริมการ
43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชัน 33 ถนนสาทรใต้ แขวงยาน
โทร........................................................................................
ประกอบธุรกิจประกันภัย
นาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-033-9000 ทะเบียนเลขที 0107537001081

ผูเ้ อาประกันภัยจงตอบคําถามตามความเป็ นจริ งทุกข้อ การ
หนังสื อรับรองสุ ขภาพ ใช้เพือ
ปกปิ ดข้อเท็จจริ งใดๆ อาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ผูร้ ับประกันชีวิต
 เปลียนแปลงกรมธรรม์ (เพิมสัญญาเพิมเติ ม, เพิมจํานวนเงิ นเอาประกันภัย, เปลียนเป็ นแบบประกันที มี ปฏิเสธไม่ จ่ายเงิ นค่าสิ นไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
ระยะเวลาคุม้ ครองเพิมขึน, ลด/ยกเลิกเบียประกันภัยเพิมพิเศษ)
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา
 ขอต่ออายุกรมธรรม์ หรื อกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์
กรมธรรม์ ประกันภัยเลขที 
ข้ อมูลเกียวกับผู้เอาประกันภัย/ผู้ชําระเบียประกันภัย (กรณี กรมธรรม์มีสัญญาเพิมเติมผลประโยชน์ผชู ้ าํ ระเบียประกันภัย กรู ณาตอบข้อมูลในส่วนของผูช้ าํ ระเบียประกันภัยด้วย)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.

ผู้เอาประกันภัย
ชือ ........................................................................................................................
เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน .............................................................................
อายุ .................... ปี
ทีอยูป่ ั จจุบนั .........................................................................................................
................................................................... โทรศัพท์ ..........................................
อาชีพ หน้าทีการงานประจําวัน ............................................................................
ชือสถานทีทํางาน/นายจ้าง ทีอยู่ และลักษณะธุรกิจ
..............................................................................................................................
รายได้ต่อปี ....................................................................................................บาท
ท่านใช้รถจักรยานยนต์ในการทํางานหรื อไม่  ไม่ใช้  ใช้
ท่านเคยถูกปฏิเสธ เลือนการรับประกันภัย เพิมอัตราเบียประกันภัย เปลียนแปลง
เงือนไข สําหรับการขอเอาประกันภัยหรื อการขอกลับคืนสู่สถานะเดิม หรื อการ
ขอต่ออายุของกรมธรรม์ จากบริ ษทั นี หรื อบบริ ษทั อืนหรื อไม่  ไม่เคย 
เคย โปรดระบุรายละเอียด
บริ ษทั ...................................................................................................................
สาเหตุ ..................................................................................................................
เมือใด ...................................................................................................................
ท่านเคยมีส่วนเกียวข้องกับการค้ายาเสพติดหรื อเคยต้องโทษเกียวกับคดียาเสพติด
หรื อไม่  ไม่เคย  เคย
ท่านเสพหรื อเคยเสพยาเสพติด หรื อสารเสพติด หรื อไม่
 ไม่เสพ/ไม่เคย
 เสพ/เคยเสพ โปรดระบุชนิด .........................................................................
ปริ มาณ .................................. ความถี ............................................ ครัง/สัปดาห์
เสพมานาน ......... ปี เลิกเสพ เมือ ........................................................................
ท่านดืมหรื อเคยดืมเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์เป็ นประจําหรื อไม่
 ไม่ดืม/ไม่เคย  ดืม/เคยดืม โปรดระบุชนิด ..............................................
ปริ มาณ ....................... ขวด/ครัง ความถี ....................................... ครัง/สัปดาห์
ดืมมานาน .......... ปี เลิกดืม เมือ ..........................................................................
ท่านสูบหรื อเคยสู บ บุหรี หรื อยาสูบชนิดอืนหรื อไม่
 ไม่สูบ/ไม่เคย  สูบ/เคย โปรดระบุปริ มาณ ............................... มวน/วัน
สู บมานาน ....... ปี เลิกสูบ เมือ ............................................................................
ส่ วนสู ง .......................... ซม. นําหนัก ......................... ก.ก.
ในรอบ เดือนทีผ่านมานําหนักตัวของท่านเปลียนแปลงหรื อไม่
 ไม่เปลียน  เปลียน โปรดระบุนาหนั
ํ ก
 เพิมขึน ...................... ก.ก.  ลดลง ..................... ก.ก.
สาเหตุทนํี าหนักเปลียนแปลง .................................................................................

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.

ผู้ชําระเบียประกันภัย
ชือ ........................................................................................................................
เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน .............................................................................
อายุ .................... ปี
ทีอยูป่ ัจจุบนั .........................................................................................................
................................................................... โทรศัพท์ ..........................................
อาชีพ หน้าทีการงานประจําวัน ............................................................................
ชือสถานทีทํางาน/นายจ้าง ทีอยู่ และลักษณะธุรกิจ
..............................................................................................................................
รายได้ต่อปี ....................................................................................................บาท
ท่านใช้รถจักรยานยนต์ในการทํางานหรื อไม่  ไม่ใช้  ใช้
ท่านเคยถูกปฏิเสธ เลือนการรับประกันภัย เพิมอัตราเบียประกันภัย เปลียนแปลง
เงือนไข สําหรับการขอเอาประกันภัยหรื อการขอกลับคืนสู่สถานะเดิม หรื อการขอ
ต่ออายุของกรมธรรม์ จากบริ ษทั นีหรื อบบริ ษทั อืนหรื อไม่  ไม่เคย  เคย
โปรดระบุรายละเอียด
บริ ษทั ...................................................................................................................
สาเหตุ ..................................................................................................................
เมือใด ...................................................................................................................
ท่านเคยมีส่วนเกียวข้องกับการค้ายาเสพติดหรื อเคยต้องโทษเกียวกับคดียาเสพติด
หรื อไม่  ไม่เคย  เคย
ท่านเสพหรื อเคยเสพยาเสพติด หรื อสารเสพติด หรื อไม่
 ไม่เสพ/ไม่เคย
 เสพ/เคยเสพ โปรดระบุชนิด .........................................................................
ปริ มาณ .................................. ความถี ............................................ ครัง/สัปดาห์
เสพมานาน ......... ปี เลิกเสพ เมือ ........................................................................
ท่านดืมหรื อเคยดืมเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์เป็ นประจําหรื อไม่
 ไม่ดืม/ไม่เคย  ดืม/เคยดืม โปรดระบุชนิด ..............................................
ปริ มาณ ....................... ขวด/ครัง ความถี ....................................... ครัง/สัปดาห์
ดืมมานาน .......... ปี เลิกดืม เมือ ..........................................................................
ท่านสูบหรื อเคยสู บ บุหรี หรื อยาสูบชนิดอืนหรื อไม่
 ไม่สูบ/ไม่เคย  สูบ/เคย โปรดระบุปริ มาณ ............................... มวน/วัน
สู บมานาน ....... ปี เลิกสู บ เมือ ............................................................................
ส่ วนสู ง .......................... ซม. นําหนัก ......................... ก.ก.
ในรอบ เดือนทีผ่านมานําหนักตัวของท่านเปลียนแปลงหรื อไม่
 ไม่เปลียน  เปลียน โปรดระบุนาหนั
ํ ก
 เพิมขึน ...................... ก.ก.  ลดลง ..................... ก.ก.
สาเหตุทีนําหนักเปลียนแปลง .................................................................................

ผู้เอาประกันภัย
ผู้ชําระเบียประกันภัย
15. บิดา มารดา พีน้องร่ วมบิดาและ/หรื อมารดา ของท่านเคยได้รับการวินิ จฉัยจาก 15. บิ ด า มารดา พีน้องร่ วมบิดาและ/หรื อ มารดา ของท่านเคยได้รับการวินิ จฉัยจาก
แพทย์ว่าเป็ นหรื อเคยเป็ นโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรค
แพทย์ว่าเป็ นหรื อเคยเป็ นโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคมะเร็ ง โรคเบาหวาน โรค
ไต โรคความดันโลหิ ตสูง การพยายามฆ่าตัวตายหรื ออาการป่ วยทางจิต โรคเลือด
ไต โรคความดันโลหิ ตสู ง การพยายามฆ่าตัวตายหรื ออาการป่ วยทางจิต โรคเลือด
หรื อโรคไวรัลตับอักเสบหรื อไม่  ไม่เปลียน  เปลียน โปรดระบุรายละเอียด
หรื อโรคไวรัสตับอักเสบหรื อไม่  ไม่เปลียน  เปลียน โปรดระบุรายละเอียด
บุคคลทีเป็ น ............................................................................................................
บุคคลทีเป็ น ............................................................................................................
โรค ................................................................. อายุทีเริ มเป็ น ................................
โรค ................................................................. อายุทีเริ มเป็ น ................................
16. ภรรยา/สามี ของท่านเป็ นโรคเอดส์ (HIV) หรื อไวรัสตับอักเสบหรื อไม่
16. ภรรยา/สามี ของท่านเป็ นโรคเอดส์ (HIV) หรื อไวรัสตับอักเสบหรื อไม่
 ไม่เคย  เคย โปรดระบุโรค
 ไม่เคย  เคย โปรดระบุโรค
 โรคเอดส์  โรคไวรัสตับอักเสบ
 โรคเอดส์  โรคไวรัสตับอักเสบ
17. ในระหว่าง ปี ทีผ่านมา ท่านเคยได้รับ
17. ในระหว่าง ปี ทีผ่านมา ท่านเคยได้รับ
ก) การตรวจสุ ขภาพ การตรวจชินเนือ หรื อการตรวจเพือวินิจฉัยโรค เช่น การ
ก) การตรวจสุ ขภาพ การตรวจชินเนือ หรื อการตรวจเพือวินิจฉัยโรค เช่น การ
เอกซเรย์ การตรวจคลืนหัวใจ การตรวจเลือด หรื อ การตรวจด้วยเครื องมือพิเศษ
เอกซเรย์ การตรวจคลืนหัวใจ การตรวจเลือด หรื อ การตรวจด้วยเครื องมือพิเศษ
อืนๆ หรื อไม่
อืนๆ หรื อไม่
 ไม่เคย  เคย โปรดระบุรายละเอียด
 ไม่เคย  เคย โปรดระบุรายละเอียด
ตรวจอะไร .........................................................................................................
ตรวจอะไร .........................................................................................................
เมือใด ............................................................ อายุทีเริ มเป็ น .............................
เมือใด ............................................................ อายุทีเริ มเป็ น .............................
สถานทีตรวจ .....................................................................................................
สถานทีตรวจ .....................................................................................................
ผลการตรวจ ......................................................................................................
ผลการตรวจ ......................................................................................................
ข้อสังเกตุของแพทย์ ..........................................................................................
ข้อสังเกตุของแพทย์ ..........................................................................................
ข) การบาดเจ็บ เจ็บป่ วย การผ่าตัด การปรึ กษาแพทย์ การแนะนําจากแพทย์
ข) การบาดเจ็บ เจ็บป่ วย การผ่าตัด การปรึ กษาแพทย์ การแนะนําจากแพทย์
เกียวกับสุ ขภาพ การรักษาในสถานพยาบาลทีมิได้ระบุไว้ขา้ งต้น
เกียวกับสุขภาพ การรักษาในสถานพยาบาลทีมิได้ระบุไว้ขา้ งต้น
 ไม่เคย  เคย ถ้าเคยโปรดระบุรายละเอียด
 ไม่เคย  เคย ถ้าเคยโปรดระบุรายละเอียด
อาการ ...............................................................................................................
อาการ ...............................................................................................................
วันเดือนปี ทีรับการรักษา ..................................................................................
วันเดือนปี ทีรับการรักษา ..................................................................................
สถานพยาบาล ..................................................................................................
สถานพยาบาล ..................................................................................................
ผลการรักษา .....................................................................................................
ผลการรักษา .....................................................................................................

18. ท่านเคยได้รับการวินิจฉัย หรื อรับการรักษา หรื อตังข้อสังเกตุโดยแพทย์ว่าป่ วยเป็ นโรคตามรายการท้ายคําถามนี หรื อไม่
หากเคย กรุ ณาระบุโรคและการรักษาตามรายละเอียดด้านล่าง (ตอบได้มากกว่า ข้อ)
โรค

ผูเ้ อาประกันภัย

ผูช้ าํ ระเบีย
ประกันภัย
ไม่ใช่/
ใช่/เคย
ไม่เคย



สายตาพิการ



ไม่ใช่/
ไม่เคย


โรคจอประสาทตา







โรคต้อหิ น





โรคหลอดเลือดในสมอง



โรคอัมพฤกษ์ / โรคอัมพาต

โรค

ผูเ้ อาประกันภัย

ผูช้ าํ ระเบีย
ประกันภัย
ไม่ใช่/
ใช่/เคย
ไม่เคย



ดีซ่าน



ไม่ใช่/
ไม่เคย




ม้ามไต













โรคตับอ่อนอักเสบ















โรคไต

















โรคข้ออักเสบ









โรคพาร์กินสัน









โรคเก๊าท์









โรคความจําเสื อม









โรคหนังแข็ง









โรคชัก









โรคเอสแอลอี









โรคปอดหรื อปอดอักเสบ









โรคเลือด









โรควัณโรค









โรคเบาหวาน









โรคหอบหื ด









โรคไทรอยด์









โรคปอดอุดกันเรื อรัง









โรคต่อมนําเหลืองโต









โรคถุงลมโป่ งพอง









เนืองอก ก้อนหรื อถุงนํา









ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ









โรคมะเร็ ง









ใช่/เคย

ใช่/เคย

ผูเ้ อาประกันภัย

โรค

ผูช้ าํ ระเบีย
ประกันภัย
ไม่ใช่/
ใช่/เคย
ไม่เคย



โรคความดันโลหิตสูง



ไม่ใช่/
ไม่เคย


โรคหัวใจ







โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ





โรคหลอดเลือด



โรคแผลในทางเดินอาหาร

โรค

ผูเ้ อาประกันภัย

ผูช้ าํ ระเบีย
ประกันภัย
ไม่ใช่/
ใช่/เคย
ไม่เคย



โรคเอดส์หรื อภูมิคมุ ้ กันบกพร่ อง



ไม่ใช่/
ไม่เคย




โรคกามโรค (ภายใน ปี )













พิการทางร่ างกาย















โรคจิต

















โรคประสาท









โรคตับหรื อทางเดินนําดี









โรคซึมเศร้า









โรคพิษสุราเรื อรั ง















ใช่/เคย

โรค
ผูเ้ อาประกันภัย
ผูช้ าํ ระเบียประกันภัย

..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

ใช่/เคย

 ดาวน์ซินโดรม
วัน/เดือน/ปี ทีรักษา
(ระบุว่าได้รับการวินิจฉัย หรื อ
รับการรักษา หรื อตังข้อสังเกตุ
โดยแพทย์)
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

การรักษาและอาการปั จจุบนั

สถานพยาบาลทีรักษา
(หากระบุชือแพทย์ได้
โปรดระบุ)

..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

19. ท่านเคยมี หรื อกําลังมีอาการ ดังต่อไปนีหรื อไม่ หากเคย กรุ ณาระบุโรคและการรักษาตามรายละเอียดด้านล่าง (ตอบได้มากกว่า ข้อ)
ผูเ้ อาประกันภัย

โรค

ผูช้ าํ ระเบีย
ประกันภัย
ไม่ใช่/
ใช่/เคย
ไม่เคย



การมองเห็นผิดปกติ



ไม่ใช่/
ไม่เคย


กล้ามเนืออ่อนแรง







การเคลือนไหวของร่ างกายผิดปกติ





ร่ างกายสู ญเสี ยประสาทรับความรู้สึก



มีพฒั นาการช้า

โรค

ผูเ้ อาประกันภัย

ผูช้ าํ ระเบีย
ประกันภัย
ไม่ใช่/
ใช่/เคย
ไม่เคย



ปวดข้อเรื อรั ง



ไม่ใช่/
ไม่เคย




เคยพยายามทําร้ายร่ างกายตนเอง













จําเลือด















คลําพบก้อนเนือ

















มีเลือดปนในปัสสาวะ









ปวดศีรษะรุ นแรงเรื อรัง









อาการในระหว่าง เดือนทีผ่ านมา

ไอเรื อรั ง









อาการอ่อนเพลีย









ไอเป็ นเลือด









นําหนักลด









เหนือยง่ายผิดปกติ









ท้องเดินเรื อรั ง









เจ็บหรื อแน่นหน้าอก









ไข้เรื อรัง









ใจสัน









โรคผิวหนังเรื อรัง









ปวดท้องเรื อรัง









เฉพาะสตรี

อาเจียนหรื อถ่ายเป็ นเลือด













ท้องมาน











ท้องเสียเรื อรัง





กําลังตังครรภ์ ................. เดือน

โรคแทรกซ้อนในการตังครรภ์และ

 คลอดบุตร


 เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด

วัน/เดือน/ปี ทีรักษา
(ระบุว่าได้รับการวินิจฉัย หรื อ
การรักษาและอาการปั จจุบนั
รับการรักษา หรื อตังข้อสังเกตุ
โดยแพทย์)
.................................................. ..................................................
.................................................. ..................................................
.................................................. ..................................................
.................................................. ..................................................







ใช่/เคย

โรค
ผูเ้ อาประกันภัย
ผูช้ าํ ระเบียประกันภัย

..................................................
..................................................
..................................................
..................................................



ใช่/เคย

สถานพยาบาลทีรักษา
(หากระบุชือแพทย์ได้
โปรดระบุ)
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

คําถามเพิมเติมสําหรับการขอซื อสัญญาเพิมเติมเกียวกับสุ ขภาพ หรื อโรคร้ ายแรง หรื อขอต่ ออายุกรมธรรม์ หรื อขอกลับคืนสู่ สถานะเดิมของกรมธรรม์ ในกรณีทีมี
สั ญญาเพิมเติมสุขภาพหรื อโรคร้ ายแรง แนบท้ ายกรมธรรม์
20. ท่านเคยได้รับการวินิจฉัย หรื อรับการรักษา หรื อตังข้อสังเกตุจากแพทย์ว่าป่ วยเป็ นโรคตามรายการท้ายคําถามนี หรื อไม่
หากเคย กรุ ณาระบุโรคและการรักษาตามรายละเอียดด้านล่าง (ตอบได้มากกว่า ข้อ)
โรค

ผูเ้ อาประกันภัย

ผูช้ าํ ระเบีย
ประกันภัย
ไม่ใช่/
ใช่/เคย
ไม่เคย



ติดเชือในหูชนกลาง
ั



ไม่ใช่/
ไม่เคย


ต่อมทอนซิลอักเสบเรื อรัง







ไซนัสอักเสบ





ปวดศีรษะไมเกรน



ภูมิแพ้

ผูเ้ อาประกันภัย

โรค

ผูช้ าํ ระเบีย
ประกันภัย
ไม่ใช่/
ใช่/เคย
ไม่เคย



ริ ดสีดวงทวาร



ไม่ใช่/
ไม่เคย




ฝี คณ
ั ฑสู ตร













เยือบุโพรงมดลูกเจริ ญผิดที







































หลอดลมอักเสบเรื อรัง









กระดูกสันหลังเคลือน
หมอนรองกระดูกเคลือนหรื อทับ
เส้นประสาท
ข้อเสือม









กรดไหลย้อน









เส้นเอ็นอักเสบเรื อรัง









นิว









เส้นประสาทอักเสบหรื อถูกเบียดทับ









ถุงนําดีอกั เสบ









ออทิสติก









ไส้เลือน















ใช่/เคย

อาการ
ผูเ้ อาประกันภัย
ผูช้ าํ ระเบียประกันภัย

..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

ใช่/เคย

 สมาธิสัน
วัน/เดือน/ปี ทีรักษา
(ระบุว่าได้รับการวินิจฉัย หรื อ
รับการรักษา หรื อตังข้อสังเกตุ
โดยแพทย์)
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

การรักษาและอาการปั จจุบนั / สอนพยาบาลทีรักษา
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

การให้ คํายืนยันและการมอบอํานาจของผู้เอาประกันภัย
1. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าคําตอบทุกข้อในใบคําขอเอาประกันชีวิตนี รวมถึงถ้อยแถลงทีได้ตอบกับแพทย์ผตู้ รวจสุ ขภาพเป็ นความจริ งทุกประการ ซึ งข้าพเจ้าเข้าใจดี
ว่า หากข้าพเจ้าไม่แถลงข้อความจริ ง บริ ษทั อาจจะปฏิเสธการรับประกันภัยและปฏิเสธการจ่ายเงินตามกรมธรรม์
2. จ้าพเจ้ายินยอมให้แพทย์หรื อบริ ษทั ประกันภัยอืน หรื อสถานพยาบาล ซึงมีประวัติสุขภาพของข้าพเจ้าทีผ่านมา หรื อจะมีขึนต่อไปในอนาคตเปิ ดเผยข้อเท็จจริ ง
ให้แก่บริ ษทั หรื อผูแ้ ทนของบริ ษทั เพือการขอเอาประกันภัยหรื อการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ได้
3. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริ ษทั จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผย ข้อเท็จจริ งเกียวกับสุ ขภาพและข้อมูลของข้าพเจ้าต่อบริ ษทั ประกันภัย หรื อบริ ษทั ประกันภัยต่อหรื อหน่วยงาน
ทีมีอาํ นาจตามกฎหมายหรื อบุคลากรทางการแพทย์ เพือการขอเอาประกันภัยหรื อการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ หรื อประโยชน์ทางการแพทย์ได้
4. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริ ษทั จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผย ข้อเท็จจริ งเกียวกับสุ ขภาพและข้อมูลของข้าพเจ้าต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เพือประโยชน์ในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย
เขียนที ........................................................................................

วันที ................ เดือน ....................................... พ.ศ. ...........................

ลงชือ .......................................................................................
(.....................................................................................)
พยาน/ตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกันชีวิต

ลงชือ ..................................................................................
(................................................................................)
ผูข้ อเอาประกันภัย

ผูใ้ ห้ความยินยอมในฐานะ

ลงชือ ..................................................................................
(................................................................................)
 บิดา/มารดา
 ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของผูข้ อเอาประกันภัย
(กรณีผขู้ อเอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

