ตัวแทน .............................. รหัส ...........................................
หน่วยงำน ..............................................................................
บริ ษทั แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
สำขำ ......................................................................................
คำเตือนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริมกำร
1788 อำคำรสิ งห์คอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
โทร........................................................................................
ประกอบธุรกิจประกันภัย
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท์ : 02-033-9000 ทะเบียนเลขที่ 0107537001081
ผูเ้ อำประกันภัยจงตอบคำถำมตำมควำมเป็ รจริ งทุกข้อ กำร
หนังสื อรับรองสุ ขภำพ ใช้เพื่อ
ปกปิ ดข้อเท็จจริ งใดๆ อำจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ผูร้ ับประกันชี วิต
 เปลี่ ยนแปลงกรมธรรม์ (เพิ่มสัญญำเพิ่มเติ ม, เพิ่มจำนวนเงิ นเอำประกันภัย, เปลี่ ยนเป็ นแบบประกันที่ มี ปฏิ เสธไม่จ่ำยเงิ นค่ำสิ นไหมทดแทนตำมสัญญำประกันภัย
ระยะเวลำคุม้ ครองเพิ่มขึ้น, ลด/ยกเลิกเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ)
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ มำตรำ 865
 ขอต่ออำยุกรมธรรม์ หรื อกลับคืนสู่ สถำนะเดิมของกรมธรรม์
กรมธรรม์ ประกันภัยเลขที่ 
ข้ อมูลเกีย่ วกับผู้เอำประกันภัย/ผู้ชำระเบีย้ ประกันภัย (กรณี กรมธรรม์มีสญ
ั ญำเพิ่มเติมผลประโยชน์ผชู ้ ำระเบี้ยประกันภัย กรู ณำตอบข้อมูลในส่ วนของผูช้ ำระเบี้ยประกันภัยด้วย)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

ผู้เอำประกันภัย
ชื่อ ........................................................................................................................
เลขที่บตั รประจำตัวประชำชน .............................................................................
อำยุ .................... ปี
ที่อยูป่ ัจจุบนั .........................................................................................................
................................................................... โทรศัพท์ ..........................................
อำชีพ หน้ำที่กำรงำนประจำวัน ............................................................................
ชื่อสถำนที่ทำงำน/นำยจ้ำง ที่อยู่ และลักษณะธุรกิจ
..............................................................................................................................
รำยได้ต่อปี ....................................................................................................บำท
ท่ำนใช้รถจักรยำนยนต์ในกำรทำงำนหรื อไม่  ไม่ใช้  ใช้
ท่ำนเคยถูกปฏิเสธ เลื่อนกำรรับประกันภัย เพิ่มอัตรำเบี้ยประกันภัย เปลี่ยนแปลง
เงื่อนไข สำหรับกำรขอเอำประกันภัยหรื อกำรขอกลับคืนสู่ สถำนะเดิม หรื อกำร
ขอต่ออำยุของกรมธรรม์ จำกบริ ษทั นี้ หรื อบรัษทั อื่นหรื อไม่  ไม่เคย  เคย
โปรดระบุรำยละเอียด
บริ ษทั ...................................................................................................................
สำเหตุ ..................................................................................................................
เมื่อใด ...................................................................................................................
ท่ำนเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรค้ำยำเสพติดหรื อเคยต้องโทษเกี่ยวกับคดียำเสพติด
หรื อไม่  ไม่เคย  เคย
ท่ำนเสพหรื อเคยเสพยำเสพติด หรื อสำรเสพติด หรื อไม่
 ไม่เสพ/ไม่เคย
 เสพ/เคยเสพ โปรดระบุชนิด .........................................................................
ปริ มำณ .................................. ควำมถี่ ............................................ ครั้ง/สัปดำห์
เสพมำนำน ......... ปี เลิกเสพ เมื่อ ........................................................................
ท่ำนดื่มหรื อเคยดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็ นประจำหรื อไม่
 ไม่ดื่ม/ไม่เคย  ดื่ม/เคยดื่ม โปรดระบุชนิด ..............................................
ปริ มำณ ....................... ขวด/ครั้ง ควำมถี่ ....................................... ครั้ง/สัปดำห์
ดื่มมำนำน .......... ปี เลิกดื่ม เมื่อ ..........................................................................
ท่ำนสูบหรื อเคยสูบ บุหรี่ หรื อยำสู บชนิ ดอื่นหรื อไม่
 ไม่สูบ/ไม่เคย  สูบ/เคย โปรดระบุปริ มำณ ............................... มวน/วัน
สูบมำนำน ....... ปี เลิกสูบ เมื่อ ............................................................................
ส่วนสูง .......................... ซม. น้ ำหนัก ......................... ก.ก.
ในรอบ 6 เดือนที่ผำ่ นมำน้ ำหนักตัวของท่ำนเปลี่ยนแปลงหรื อไม่
 ไม่เปลี่ยน  เปลี่ยน โปรดระบุน้ ำหนัก
 เพิ่มขึ้น ...................... ก.ก.  ลดลง ..................... ก.ก.
สำเหตุที่น้ ำหนักเปลี่ยนแปลง .................................................................................

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

10.
11.

12.

13.

14.

ผู้ชำระเบีย้ ประกันภัย
ชื่อ ........................................................................................................................
เลขที่บตั รประจำตัวประชำชน .............................................................................
อำยุ .................... ปี
ที่อยูป่ ั จจุบนั .........................................................................................................
................................................................... โทรศัพท์ ..........................................
อำชีพ หน้ำที่กำรงำนประจำวัน ............................................................................
ชื่ อสถำนที่ทำงำน/นำยจ้ำง ที่อยู่ และลักษณะธุรกิจ
..............................................................................................................................
รำยได้ต่อปี ....................................................................................................บำท
ท่ำนใช้รถจักรยำนยนต์ในกำรทำงำนหรื อไม่  ไม่ใช้  ใช้
ท่ำนเคยถูกปฏิเสธ เลื่อนกำรรับประกันภัย เพิ่มอัตรำเบี้ยประกันภัย เปลี่ยนแปลง
เงื่อนไข สำหรับกำรขอเอำประกันภัยหรื อกำรขอกลับคืนสู่ สถำนะเดิม หรื อกำรขอ
ต่ออำยุของกรมธรรม์ จำกบริ ษทั นี้ หรื อบรัษทั อื่นหรื อไม่  ไม่เคย  เคย
โปรดระบุรำยละเอียด
บริ ษทั ...................................................................................................................
สำเหตุ ..................................................................................................................
เมื่อใด ...................................................................................................................
ท่ำนเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรค้ำยำเสพติดหรื อเคยต้องโทษเกี่ยวกับคดียำเสพติด
หรื อไม่  ไม่เคย  เคย
ท่ำนเสพหรื อเคยเสพยำเสพติด หรื อสำรเสพติด หรื อไม่
 ไม่เสพ/ไม่เคย
 เสพ/เคยเสพ โปรดระบุชนิด .........................................................................
ปริ มำณ .................................. ควำมถี่ ............................................ ครั้ง/สัปดำห์
เสพมำนำน ......... ปี เลิกเสพ เมื่อ ........................................................................
ท่ำนดื่มหรื อเคยดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็ นประจำหรื อไม่
 ไม่ดื่ม/ไม่เคย  ดื่ม/เคยดื่ม โปรดระบุชนิด ..............................................
ปริ มำณ ....................... ขวด/ครั้ง ควำมถี่ ....................................... ครั้ง/สัปดำห์
ดื่มมำนำน .......... ปี เลิกดื่ม เมื่อ ..........................................................................
ท่ำนสู บหรื อเคยสู บ บุหรี่ หรื อยำสูบชนิ ดอื่นหรื อไม่
 ไม่สูบ/ไม่เคย  สูบ/เคย โปรดระบุปริ มำณ ............................... มวน/วัน
สูบมำนำน ....... ปี เลิกสูบ เมื่อ ............................................................................
ส่วนสูง .......................... ซม. น้ ำหนัก ......................... ก.ก.
ในรอบ 6 เดือนที่ผำ่ นมำน้ ำหนักตัวของท่ำนเปลี่ยนแปลงหรื อไม่
 ไม่เปลี่ยน  เปลี่ยน โปรดระบุน้ ำหนัก
 เพิ่มขึ้น ...................... ก.ก.  ลดลง ..................... ก.ก.
สำเหตุที่น้ ำหนักเปลี่ยนแปลง .................................................................................

ผู้เอำประกันภัย
ผู้ชำระเบีย้ ประกันภัย
15. บิดำ มำรดำ พี่น้องร่ วมบิดำและ/หรื อมำรดำ ของท่ำนเคยได้รับกำรวินิจฉัยจำก 15. บิ ดำ มำรดำ พี่น้องร่ วมบิ ดำและ/หรื อมำรดำ ของท่ำนเคยได้รับกำรวินิ จฉั ยจำก
แพทย์วำ่ เป็ นหรื อเคยเป็ นโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคมะเร็ ง โรคเบำหวำน โรค
แพทย์ว่ำเป็ นหรื อเคยเป็ นโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคมะเร็ ง โรคเบำหวำน โรค
ไต โรคควำมดันโลหิ ตสูง กำรพยำยำมฆ่ำตัวตำยหรื ออำกำรป่ วยทำงจิต โรคเลือด
ไต โรคควำมดันโลหิ ตสู ง กำรพยำยำมฆ่ำตัวตำยหรื ออำกำรป่ วยทำงจิต โรคเลื อด
หรื อโรคไวรัลตับอักเสบหรื อไม่  ไม่เปลี่ยน  เปลี่ยน โปรดระบุรำยละเอียด
หรื อโรคไวรัลตับอักเสบหรื อไม่  ไม่เปลี่ยน  เปลี่ยน โปรดระบุรำยละเอียด
บุคคลที่เป็ น ............................................................................................................
บุคคลที่เป็ น ............................................................................................................
โรค ................................................................. อำยุที่เริ่ มเป็ น ................................
โรค ................................................................. อำยุที่เริ่ มเป็ น ................................
16. ภรรยำ/สำมี ของท่ำนเป็ โรคเอดส์ (HIV) หรื อไวรัสตับอักเสบหรื อไม่
16. ภรรยำ/สำมี ของท่ำนเป็ โรคเอดส์ (HIV) หรื อไวรัสตับอักเสบหรื อไม่
 ไม่เคย  เคย โปรดระบุโรค
 ไม่เคย  เคย โปรดระบุโรค
 โรคเอดส์  โรคไวรัสตับอักเสบ
 โรคเอดส์  โรคไวรัสตับอักเสบ
17. ในระหว่ำง 5 ปี ที่ผำ่ นมำ ท่ำนเคยได้รับ
17. ในระหว่ำง 5 ปี ที่ผำ่ นมำ ท่ำนเคยได้รับ
ก) กำรตรวจสุ ขภำพ กำรตรวจชิ้นเนื้ อ หรื อกำรตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค เช่น กำร
ก) กำรตรวจสุ ขภำพ กำรตรวจชิ้นเนื้อ หรื อกำรตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค เช่น กำร
เอกซเรย์ กำรตรวจคลื่นหัวใจ กำรตรวจเลือด หรื อ กำรตรวจด้วยเครื่ องมือพิเศษ
เอกซเรย์ กำรตรวจคลื่นหัวใจ กำรตรวจเลือด หรื อ กำรตรวจด้วยเครื่ องมือพิเศษ
อื่นๆ หรื อไม่
อื่นๆ หรื อไม่
 ไม่เคย  เคย โปรดระบุรำยละเอียด
 ไม่เคย  เคย โปรดระบุรำยละเอียด
ตรวจอะไร .........................................................................................................
ตรวจอะไร .........................................................................................................
เมื่อใด ............................................................ อำยุที่เริ่ มเป็ น .............................
เมื่อใด ............................................................ อำยุที่เริ่ มเป็ น .............................
สถำนที่ตรวจ .....................................................................................................
สถำนที่ตรวจ .....................................................................................................
ผลกำรตรวจ ......................................................................................................
ผลกำรตรวจ ......................................................................................................
ข้อสังเกตุของแพทย์ ..........................................................................................
ข้อสังเกตุของแพทย์ ..........................................................................................
ข) กำรบำดเจ็บ เจ็บป่ วย กำรผ่ำตัด กำรปรึ กษำแพทย์ กำรแนะนำจำกแพทย์
ข) กำรบำดเจ็บ เจ็บป่ วย กำรผ่ำตัด กำรปรึ กษำแพทย์ กำรแนะนำจำกแพทย์
เกี่ยวกับสุขภำพ กำรรักษำในสถำนพยำบำลที่มิได้ระบุไว้ขำ้ งต้น
เกี่ยวกับสุ ขภำพ กำรรักษำในสถำนพยำบำลที่มิได้ระบุไว้ขำ้ งต้น
 ไม่เคย  เคย ถ้ำเคยโปรดระบุรำยละเอียด
 ไม่เคย  เคย ถ้ำเคยโปรดระบุรำยละเอียด
อำกำร ...............................................................................................................
อำกำร ...............................................................................................................
วันเดือนปี ที่รับกำรรักษำ ..................................................................................
วันเดือนปี ที่รับกำรรักษำ ..................................................................................
สถำนพยำบำล ..................................................................................................
สถำนพยำบำล ..................................................................................................
ผลกำรรักษำ .....................................................................................................
ผลกำรรักษำ .....................................................................................................

18. ท่ำนเคยได้รับกำรวินิจฉัย หรื อรับกำรรักษำ หรื อตั้งข้อสังเกตุโดยแพทย์วำ่ ป่ วยเป็ นโรคตำมรำยกำรท้ำยคำถำมนี้หรื อไม่
หำกเคย กรุ ณำระบุโรคและกำรรักษำตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
โรค

ผูเ้ อำประกันภัย

ผูช้ ำระเบี้ย
ประกันภัย
ไม่ใช่/
ใช่/เคย
ไม่เคย



สำยตำพิกำร



ไม่ใช่/
ไม่เคย


โรคจอประสำทตำ







โรคต้อหิ น





โรคหลอดเลือดในสมอง



โรคอัมพฤกษ์ / โรคอัมพำต

โรค

ผูเ้ อำประกันภัย

ผูช้ ำระเบี้ย
ประกันภัย
ไม่ใช่/
ใช่/เคย
ไม่เคย



ดีซ่ำน



ไม่ใช่/
ไม่เคย




ม้ำมไต













โรคตับอ่อนอักเสบ















โรคไต

















โรคข้ออักเสบ









โรคพำร์กินสัน









โรคเก๊ำท์









โรคควำมจำเสื่ อม









โรคหนังแข็ง









โรคชัก









โรคเอสแอลอี









โรคปอดหรื อปอดอักเสบ









โรคเลือด









โรควัณโรค









โรคเบำหวำน









โรคหอบหื ด









โรคไทรอยด์









โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง









โรคต่อมน้ ำเหลืองโต









โรคถุงลมโป่ งพอง









เนื้ องอก ก้อนหรื อถุงน้ ำ









ภำวะหยุดหำยใจขณะหลับ









โรคมะเร็ ง









ใช่/เคย

ใช่/เคย

ผูเ้ อำประกันภัย

โรค

ผูช้ ำระเบี้ย
ประกันภัย
ไม่ใช่/
ใช่/เคย
ไม่เคย



โรคควำมดันโลหิ ตสูง



ไม่ใช่/
ไม่เคย


โรคหัวใจ







โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ





โรคหลอดเลือด



โรคแผลในทำงเดินอำหำร
โรคตับหรื อทำงเดินน้ ำดี
โรคพิษสุรำเรื้ อรัง

ผูช้ ำระเบี้ยประกันภัย

ผูเ้ อำประกันภัย

ผูช้ ำระเบี้ย
ประกันภัย
ไม่ใช่/
ใช่/เคย
ไม่เคย



โรคเอดส์หรื อภูมิคุม้ กันบกพร่ อง



ไม่ใช่/
ไม่เคย




โรคกำมโรค (ภำยใน 2 ปี )













พิกำรทำงร่ ำงกำย















โรคจิต

















โรคประสำท

















โรคซึมเศร้ำ

















ใช่/เคย

ใช่/เคย

 ดำวน์ซินโดรม
วัน/เดือน/ปี ที่รักษำ
(ระบุวำ่ ได้รับกำรวินิจฉัย หรื อ
โรค
รับกำรรักษำ หรื อตั้งข้อสังเกตุ
โดยแพทย์)
.................................................. ..................................................
.................................................. ..................................................
.................................................. ..................................................
.................................................. ..................................................


ผูเ้ อำประกันภัย

โรค





กำรรักษำและอำกำรปัจจุบนั

สถำนพยำบำลที่รักษำ
(หำกระบุชื่อแพทย์ได้
โปรดระบุ)

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

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

19. ท่ำนเคยมี หรื อกำลังมีอำกำร ดังต่อไปนี้หรื อไม่ หำกเคย กรุ ณำระบุโรคและกำรรักษำตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
ผูเ้ อำประกันภัย

โรค

ผูช้ ำระเบี้ย
ประกันภัย
ไม่ใช่/
ใช่/เคย
ไม่เคย



กำรมองเห็นผิดปกติ



ไม่ใช่/
ไม่เคย


กล้ำมเนื้ ออ่อนแรง







กำรเคลื่อนไหวของร่ ำงกำยผิดปกติ





ร่ ำงกำยสูญเสี ยประสำทรับควำมรู้สึก



มีพฒั นำกำรช้ำ

โรค

ผูเ้ อำประกันภัย

ผูช้ ำระเบี้ย
ประกันภัย
ไม่ใช่/
ใช่/เคย
ไม่เคย



ปวดข้อเรื้ อรัง



ไม่ใช่/
ไม่เคย




เคยพยำยำมทำร้ำยร่ ำงกำยตนเอง













จ้ ำเลือด















คลำพบก้อนเนื้ อ

















มีเลือดปนในปัสสำวะ









ปวดศีรษะรุ นแรงเรื้ อรัง









อำกำรในระหว่ำง 6 เดือนที่ผ่ำนมำ

ไอเรื้ อรัง









อำกำรอ่อนเพลีย









ไอเป็ นเลือด









น้ ำหนักลด









เหนื่อยง่ำยผิดปกติ









ท้องเดินเรื้ อรัง









เจ็บหรื อแน่นหน้ำอก









ไข้เรื้ อรัง









ใจสัน่









โรคผิวหนังเรื้ อรัง









ปวดท้องเรื้ อรัง









เฉพำะสตรี

อำเจียนหรื อถ่ำยเป็ นเลือด













ท้องมำน











ท้องเสี ยเรื้ อรัง





กำลังตั้งครรภ์ ................. เดือน

โรคแทรกซ้อนในกำรตั้งครรภ์และ

 คลอดบุตร


 เลือดออกผิดปกติทำงช่องคลอด

วัน/เดือน/ปี ที่รักษำ
(ระบุวำ่ ได้รับกำรวินิจฉัย หรื อ
กำรรักษำและอำกำรปัจจุบนั
รับกำรรักษำ หรื อตั้งข้อสังเกตุ
โดยแพทย์)
.................................................. ..................................................
.................................................. ..................................................
.................................................. ..................................................
.................................................. ..................................................







ใช่/เคย

โรค
ผูเ้ อำประกันภัย
ผูช้ ำระเบี้ยประกันภัย

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



ใช่/เคย

สถำนพยำบำลที่รักษำ
(หำกระบุชื่อแพทย์ได้
โปรดระบุ)
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

คำถำมเพิม่ เติมสำหรับกำรขอซื้ อสั ญญำเพิม่ เติมเกีย่ วกับสุ ขภำพ หรื อโรคร้ ำยแรง หรื อขอต่ ออำยุกรมธรรม์ หรื อขอกลับคืนสู่ สถำนะเดิมของกรมธรรม์ ในกรณีที่มี
สั ญญำเพิม่ เติมสุ ขภำพหรื อโรคร้ ำยแรง แนบท้ ำยกรมธรรม์
20. ท่ำนเคยได้รับกำรวินิจฉัย หรื อรับกำรรักษำ หรื อตั้งข้อสังเกตุจำกแพทย์วำ่ ป่ วยเป็ นโรคตำมรำยกำรท้ำยคำถำมนี้หรื อไม่
หำกเคย กรุ ณำระบุโรคและกำรรักษำตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
โรค

ผูเ้ อำประกันภัย

ผูช้ ำระเบี้ย
ประกันภัย
ไม่ใช่/
ใช่/เคย
ไม่เคย



ติดเชื้อในหูช้ นั กลำง



ไม่ใช่/
ไม่เคย


ต่อมทอนซิลอักเสบเรื้ อรัง







ไซนัสอักเสบ





ปวดศีรษะไมเกรน



ภูมิแพ้

ผูเ้ อำประกันภัย

โรค

ผูช้ ำระเบี้ย
ประกันภัย
ไม่ใช่/
ใช่/เคย
ไม่เคย



ริ ดสี ดวงทวำร



ไม่ใช่/
ไม่เคย




ฝี คณั ฑสูตร













เยือ่ บุโพรงมดลูกเจริ ญผิดที่







































หลอดลมอักเสบเรื้ อรัง









กระดูกสันหลังเคลื่อน
หมอนรองกระดูกเคลื่อนหรื อทับ
เส้นประสำท
ข้อเสื่ อม









กรดไหลย้อน









เส้นเอ็นอักเสบเรื้ อรัง









นิ่ว









เส้นประสำทอักเสบหรื อถูกเบียดทับ









ถุงน้ ำดีอกั เสบ









ออทิสติก









ไส้เลื่อน















ใช่/เคย

อำกำร
ผูเ้ อำประกันภัย
ผูช้ ำระเบี้ยประกันภัย

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

ใช่/เคย

 สมำธิ ส้ นั
วัน/เดือน/ปี ที่รักษำ
(ระบุวำ่ ได้รับกำรวินิจฉัย หรื อ
รับกำรรักษำ หรื อตั้งข้อสังเกตุ
โดยแพทย์)
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

กำรรักษำและอำกำรปัจจุบนั / สอนพยำบำลที่รักษำ
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

กำรให้ คำยืนยันและกำรมอบอำนำจของผู้เอำประกันภัย
1. ข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำคำตอบทุกข้อในใบคำขอเอำประกันชีวติ นี้ รวมถึงถ้อยแถลงที่ได้ตอบกับแพทย์ผตู ้ รวจสุ ขภำพเป็ นควำมจริ งทุกประกำร ซึ่ งข้ำพเจ้ำเข้ำใจดี
ว่ำ หำกข้ำพเจ้ำไม่แถลงข้อควำมจริ ง บริ ษทั อำจจะปฏิเสธกำรรับประกันภัยและปฏิเสธกำรจ่ำยเงินตำมกรมธรรม์
2. จ้ำพเจ้ำยินยอมให้แพทย์หรื อบริ ษทั ประกันภัยอื่น หรื อสถำนพยำบำล ซึ่งมีประวัติสุขภำพของข้ำพเจ้ำที่ผำ่ นมำ หรื อจะมีข้ ึนต่อไปในอนำคตเปิ ดเผยข้อเท็จจริ ง
ให้แก่บริ ษทั หรื อผูแ้ ทนของบริ ษทั เพื่อกำรขอเอำประกันภัยหรื อกำรจ่ำยเงินตำมกรมธรรม์ได้
3. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้บริ ษทั จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผย ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับสุ ขภำพและข้อมูลของข้ำพเจ้ำต่อบริ ษทั ประกันภัย หรื อบริ ษทั ประกันภัยต่อหรื อหน่วยงำน
ที่มีอำนำจตำมกฎหมำยหรื อบุคลำกรทำงกำรแพทย์ เพื่อกำรขอเอำประกันภัยหรื อกำรจ่ำยเงินตำมกรมธรรม์ หรื อประโยชน์ทำงกำรแพทย์ได้
4. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้บริ ษทั จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผย ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับสุ ขภำพและข้อมูลของข้ำพเจ้ำต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชน์ในกำรกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
เขียนที่ ........................................................................................

วันที่ ................ เดือน ....................................... พ.ศ. ...........................

ลงชื่อ .......................................................................................
(.....................................................................................)
พยำน/ตัวแทนประกันชีวติ /นำยหน้ำประกันชีวติ

ลงชื่อ ..................................................................................
(................................................................................)
ผูข้ อเอำประกันภัย

ผูใ้ ห้ควำมยินยอมในฐำนะ

ลงชื่อ ..................................................................................
(................................................................................)
 บิดำ/มำรดำ
 ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของผูข้ อเอำประกันภัย
(กรณี ผขู ้ อเอำประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภำวะ)

