
ตวัแทน ………………………………………………………………………………………..……

         หนังสือรับรองสุขภาพ ใบอนญุาตเลขที ่………………………………….. รหสัตวัแทน………………………..................

หน่วยงาน………………………        สาขา……………………….       โทรศพัท…์…....………

ขา้พเจา้มีความประสงคท์ีจ่ะขอเปลีย่นแปลง และ/หรอืขอกลบัสูส่ถานะเดิมของกรมธรรม ์ ดงัตอ่ไปนี้

                       ขอกลบัสูส่ถานะเดิมของกรมธรรม์             กลบัสูส่ถานะเดิมของกรมธรรมแ์บบช าระเบีย้ประกนัภยัยอ้นหลงั

            กลบัสูส่ถานะเดิมของกรมธรรมแ์บบเปลีย่นวนัเริ่มท  าสญัญาใหม่

                       ขอเปลีย่นแปลงแบบ / จ านวนเงินเอาประกนัภยั

                       ขอเปลีย่นแปลงสญัญาเพ่ิมเติม

                       อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ  ……………………………………………………………………………………………………………

ช่ือผู้เอาประกันภัย  หรือผู้เยาว  ์ ……………………………………………………………………. อาย ุ………………. ปี กรมธรรมเ์ลขที ่……………………………….............

บตัรประจ าตวัประชาชน สถานภาพ          โสด          สมรส          หมา้ย             หยา่

สว่นสงู ……..… ซม. น า้หนัก……………… กก. ใน 6 เดือนทีผ่า่นมาน า้หนัก         เพ่ิม           ลด  ...................กก.         สาเหต.ุ................................................................................

ทีอ่ยู ่…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… โทรศพัท…์…………………………....…

สถานทีท่  างาน …………………………………………………………………………….………………………………………………………… โทรศพัท…์…………………………....…

อาชีพ ………………………………............................            รายได…้……………….ตอ่ปี             ต  าแหน่ง …………………………………………………………..................................

ความรบัผิดชอบ................................................................................................................................................................................................................................................................................

ท่านใชจ้กัรยานยนตห์รอืไม่           ไม่ใช้                            ใชใ้นการปฎิบตัิงานใชใ้นการปฎิบตัิงาน  ใชเ้ป็นพาหนะ

ช่ือผู้ช าระเบีย้ประกันภัย  …………………………………………………………………….… วนัเดือนปีเกิด............................................       ....................  อาย.ุ...........ปี                  ชาย เพศ            ชาย                หญิง

บตัรประจ าตวัประชาชน สถานภาพ          โสด          สมรส          หมา้ย             หยา่

สว่นสงู ……..… ซม. น า้หนัก……………… กก. ใน 6 เดือนทีผ่า่นมาน า้หนัก         เพ่ิม           ลด  ...................กก.         สาเหต…ุ………………………………………..…..…...............

ทีอ่ยู ่…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… โทรศพัท…์…………………………....…

สถานทีท่  างาน …………………………………………………………………………….………………………………………………………… โทรศพัท…์…………………………....…

อาชีพ ………………………………............................            รายได…้…………..….ตอ่ปี             ต  าแหน่ง …………………………………………………………........................

ความรบัผิดชอบ................................................................................................................................................................................................................................................................................

ท่านใชจ้กัรยานยนตห์รอืไม่           ไม่ใช้                            ใชใ้นการปฎิบตัิงานใชใ้นการปฎิบตัิงาน  ใชเ้ป็นพาหนะ

จ านวนเงินเอาประกนัภยัทีมี่ผลบงัคบัและทีก่  าลงัขออนมุตัิ

โปรดตอบค าถามในช่องผู้เอาประกันภัย  หรือผู้เยาว ์ และหากมีสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชนผ์ู้ช าระ

เบีย้ประกันภัย(ส าหรับกรมธรรมผ์ู้เยาว)์ กรุณาตอบค าถามในช่องผู้ช าระเบีย้ประกันภัยด้วย ใช่
เคย

ไม่ใช่
ไม่เคย

ใช่
เคย

ไม่ใช่
ไม่เคย

1. ท่านเคยถกูปฎิเสธ เลือ่นการรบัประกนัภยั เพ่ิมเบีย้ประกนัภยัหรอืเปลีย่นแปลงเง่ือนไขการรบัประกนัภยัหรอืไม่

   ถา้ใช ่/ เคย  โปรดระบบุรษัิท...............................................................................สาเหต.ุ...........................................................

2. ปัจจบุนัท่านมีความผิดปกติทางรา่งกายหรอืจิตใจอยูห่รอืไม่

    ถา้ใช ่/ เคย โปรดใหร้ายละเอียด ..............................................................................................................................................

3. ในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่า่นมาท่านเคย

  ก) มีการตรวจเพ่ือวินิจฉยัโรค เชน่ เอ็กซเรย ์ตรวจคลืน่ไฟฟา้หวัใจ การตรวจเลอืดหรอื การตรวจดว้ยเครื่องมือพิเศษอ่ืน ๆ หรอืไม่ 

       ถา้ใช ่/ เคย โปรดใหร้ายละเอียด...........................................................................................................................................

  ข) มีการบาดเจ็บ เจ็บป่วย การผา่ตดั การปรกึษาแพทย ์การแนะน าจากแพทยเ์ก่ียวกบัสขุภาพ  การรกัษาในสถานพยาบาล หรอืไม่

       ถา้ใช ่/ เคย โปรดใหร้ายละเอียด ..............................................................................................................................................                     ….โปรดพลิก....

จ านวนเงินเอาประกนัชีวิตช่ือบรษัิท จ านวนเงินคา่รกัษาพยาบาล

ผู้เอาประกันภัย  หรือผู้เยาว์

จ านวนเงินเอาประกนั      

อบุตัิเหตุ
ปีทีอ่อกกรมธรรม/์วนัทีข่อเอาประกนัใหม่

ผู้ช าระเบีย้ประกันภัย



4.  ท่าน(ผูเ้อาประกนัภยั  หรอืผูเ้ยาว ์ หรอืผูช้  าระเบีย้ประกนัภยั )  หรอืบคุคลในครอบครวัของท่าน  บิดา  มารดา  พ่ีนอ้ง  สามี/ภรรยา เคยเป็นโรคเอดส ์ โรคปอด  โรคจิต  ความดนัโลหิตสงู  โรคเบาหวาน    

    เนือ้งอก  โรคหวัใจ  โรคแผลในกระเพาะอาหารและล าไส ้ โรคมะเรง็  โรคตบั  โรคทางสมอง  โรคระบบประสาท  โรคเลอืด  โรคไต  โรคอ่ืนๆระบุ .......................................................................................

                                                                                         เคย  โปรดใหร้ายละเอียด ดงันี ้                              ไม่เคย

           บคุคลทีเ่ป็น โรคทีเ่ป็น

5. ท่านเขา้รว่มกิจกรรมหรอืกีฬาทีเ่สีย่ง (เชน่ การลา่สตัวใ์นป่า แขง่รถหรอืแขง่เรอืทกุชนิด แขง่มา้ เลน่หรอืแขง่สกีทกุชนิด แขง่สเก็ต ชกมวย เลน่บนัจีจ้ั๊มฯลฯ ) หรอืไม่                  

     เขา้รว่ม โปรดใหร้ายละเอียด..................................................................................................................                                                                   ไม่เขา้รว่ม  

6. เฉพาะผูเ้อาประกนัภยั  หรอืผูช้  าระเบีย้ประกนัภยัทีเ่ป็นสตร ีขณะนีท้่านก าลงัตัง้ครรภห์รอืไม่             ใช ่  (ขณะนี.้............เดือน)   ไม่ใช่

7. ท่านเคยมีความผิดปกติของเตา้นม  ชอ่งคลอด  ประจ าเดือน  มดลกู  รงัไข ่หรอืไม่                เคย  โปรดใหร้ายละเอียด   ไม่เคย         …………………………………

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

ช่ือและทีอ่ยูข่องแพทยป์ระจ าตวัของท่าน  ………………………...………………………………………………………..………………………………………………………………………....................

วนัทีท่ีท่่านพบแพทยค์รัง้สดุทา้ยเม่ือใด  ……..….....…….…..…………………………สาเหตทุีพ่บ……….……………………………………………………………………………………….........................

ผลการตรวจเป็นอยา่งไร  ....................................................................................................................................................................................................................................................................

บนัทึกเพ่ิมเติม  ……………………………………….………………………………………………………….…………………………………………………………..………………………..............................

……………...……...…………..……………...……………………..…………………………...…………………………………...……………………………………………….……………..............................

……………...……...…………..……………...……………………..…………………………...…………………………………...……………………………………………….……………...............................

8. ก)   ขา้พเจา้ในฐานะผูเ้อาประกนัภยัขอรบัรองวา่ ถอ้ยแถลงทีไ่ดใ้หไ้วใ้นหนังสอืรบัรองสขุภาพเป็นความจรงิทกุประการและยนิยอมใหบ้รษัิทด าเนินการตรวจเลอืด   เอ็กซเรย ์ฯลฯ  น ามาประกอบการ

           พิจารณาซึง่ยงัไม่มีผลบงัคบัจนกวา่เจา้หนา้ทีผู่ร้บัมอบอ านาจของบรษัิท จะอนมุตัิโดยชอบธรรมแลว้

     ข)  ขา้พเจา้ไม่เคยทราบวา่เป็นหรอืเคยรกัษาโรคเอดสห์รอืมีเลอืดบวกตอ่ไวรสัโรคเอดส ์และขา้พเจา้ทราบดีวา่ถา้ขา้พเจา้เจ็บป่วยเป็นโรคเอดส ์ หรอืมีเลอืดบวกตอ่ไวรสัโรคเอดสแ์ลว้  บรษัิทจะไม่รบั

           ประกนัชีวิตของขา้พเจา้

     ค)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหโ้รงพยาบาล นายแพทย ์หรอืบคุคลอ่ืนใด ซึง่ไดก้ระท าการตรวจรกัษาตวัขา้พเจา้มีอ านาจแจง้การเจ็บป่วย หรอืการไดร้บับาดเจ็บ ประวตัิทางการแพทย ์ การใหค้  าปรกึษา

          ใบสั่งยาหรอืการรกัษา  และสง่ส  าเนาบนัทึกทางการแพทยข์องขา้พเจา้ตอ่  บรษัิท อาคเนยป์ระกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) หรอืผูแ้ทนของบรษัิทได้

          เพ่ือเป็นหลกัฐานแห่งการนี ้ ขา้พเจา้จงึไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส  าคญัตอ่หนา้พยาน

         ท าที่  ………………………………………………….........…...........................  วันที่ ………… เดือน …………………………… พ.ศ. …………...…

                                                                                                                                                                                                                                   ลงช่ือ.................................................................................................... ลงช่ือ..............................................................................................................

             (....................................................................................................)        (...............................................................................................................)

                                             พยาน / ตัวแทน                                           ผู้เอาประกันภัย  หรือผู้เยาว์

      ลงช่ือ.................................................................................................... ลงช่ือ.............................................................................................................

             (....................................................................................................)         (.............................................................................................................)

                                             พยาน / ตัวแทน  บดิาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง  ซึง่เป็นผู้ช าระเบีย้ประกันภัยตามกรมธรรม์

ค าเตือนของกรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย ์ ผู้เอาประกันภัยต้องตอบค าถามตามแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกข้อ การปกปิดข้อเทจ็จริงใดๆ  อาจจะเป็นเหตุใหบ้ริษัท

ผู้รับประกันปฎิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันชีวิตได้  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 865


