คำเตือน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ผูขอเอาประกันภัย ตองตอบคำถามตามความเปนจริง
ทุกขอ การปกปดขอเท็จจริงใดๆ อาจเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันชีวิต
ปฏิเสธไมจายเงินคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันชีวิต ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ตามมาตรา 865

MEDICAL EXAMINER ,S REPORT FOR INSURANCE APPLICANT UNDER AGE OF 15 YEARS
Full name of child examined ….......................………………………….………….……………. Sex……….. Age……..… Date of birth…………………….………….….
1

Height (Cm)………………………….………………..Weight (Kg)…………….…………..……
Head circumference (Cm)(For age < 1yr)……………………………………….…………………

2

A - Has the child any impairment of physical growth or mental development or peculiar look?
B - Has the child any impairment of sight or hearing?
C - Has the child any deformity or lameness?
D - Has the child been hospitalized? When? Where? Why?
After careful inquiry and examination, do you ﬁnd any evidence of past or present disease of
A - Brain or nervous system? Convulsions?
B - Heart or lung?
C - Abdomen, kidney, urinary tract, liver or spleen?
D - Bone, joints or muscle?
E - Skin, glands, eyes, ears or other parts of the body?
F - Endocrine or other disease?
G - Any infectious or contagious disease?

4

Yes

No

❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Does the child appear to be well nourished and in good health?

❏

❏

5

Has the child been completely vaccinated by age?

❏

❏

6

Identiﬁcation marks? (In order to prevent any potential fraud, please clearly indicate any scars or marks.)

❏

❏

7

Additional remarks : (Please state any item(s) discovered that has not been stated above which may inﬂuence the risk.)

❏

❏

3

If yes, please specify

(ลงชื่อ/Signature)..............................................................
(.....................................................................................)
แพทยผูตรวจ/Physician’s Name
Medical License No ..........................................................

1

โปรดพลิก

ขอความยืนยันถอยแถลงและการใหความยินยอม
1. ขาพเจาขอยืนยันวา ทุกถอยแถลงในหนังสือฉบับนี้ รวมถึงถอยแถลงทีไ่ ดตอบกับแพทยผตู รวจสุขภาพเปนความจริงทุกประการ ซึง่ ขาพเจาเขาใจดีวา หากขาพเจา
ไมแถลงขอความจริง บริษัทอาจจะปฏิเสธการรับประกันภัยและปฏิเสธการจายเงินตามกรมธรรมประกันภัย
2. ขาพเจาและ/หรือผูแทนโดยชอบธรรม ยินยอมใหแพทย หรือบริษัทประกันภัย หรือสถานพยาบาล หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งมีขอมูลสุขภาพความพิการ พฤติกรรม
ทางเพศ ขอมูลชีวภาพ ขอมูลพันธุกรรม เชื้อชาติ ของขาพเจา และ/หรือผูเยาว ที่ผานมา หรือจะมีขึ้นตอไปในอนาคต สามารถเปดเผยขอมูลดังกลาว ใหแกบริษัทหรือผู
แทนของบริษัท เพื่อการขอเอาประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย หรือการจายเงินตามกรมธรรมประกันภัยได
3. ขาพเจาและ/หรือผูแทนโดยชอบธรรม ยินยอมใหบริษัทเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย ขอมูลสุขภาพ ความพิการ พฤติกรรมทางเพศ ขอมูลชีวภาพ ขอมูลพันธุกรรม
เชื้อชาติ ของขาพเจา และ/หรือผูเยาว ตอบริษัทประกันภัยอื่น บริษัทนายหนาประกันภัยตอ บริษัทประกันภัยตอหนวยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย สถานพยาบาล แพทย
บุคลากรทางการแพทย ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิต เพื่อการขอเอาประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย หรือการจายเงินตามกรมธรรมประกันภัย
4. ขาพเจาเขาใจดีวา หากขาพเจาเพิกถอนความยินยอมตามขอ 2. หรือขอ 3.ที่ใหไวกับบริษัท จะมีผลกระทบตอการพิจารณารับประกันภัย การจายเงินตาม
กรมธรรมประกันภัย หรือการใหบริการใดๆที่เกี่ยวของกับกรมธรรมประกันภัย อันจะสงผลใหบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในกรมธรรมประกันภัย ซึ่งจะมีผล
ทำใหขาพเจาไมไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย
5. ขาพเจารับทราบวา บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือโอนขอมูลสวนบุคคล รวมถึงขอมูลที่ออนไหวของขาพเจา เพื่อการขอเอาประกันภัย การพิจารณา
รับประกันภัย การจายเงินตามกรมธรรมประกันภัย ตามนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัทที่ปรากฏใน www.muangthai.co.th/th/privacy-policy
รวมทั้งรับทราบวา บริษัทจะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาแกสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)
เพื่อประโยชนในการกำกับดูแลและสงเสริมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิตและกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
รายละเอียด การเก็บรวบรวม ใชและเปดเผยของสำนักงาน คปภ.ปรากฏตามนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสำนักงาน คปภ.ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต www.oic.or.th
6. เมื่อขาพเจาเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกจากของขาพเจาใหแกบริษัทเพื่อการขอเอาประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย หรือการจายเงินตาม
กรมธรรมประกันภัย
(1) ขาพเจารับรองและรับประกันวาไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอื่นที่ขาพเจาใหแกบริษัทและจะแจงบริษัท หากมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ในขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอื่นที่ไดใหไว (หากมี)
(2) ขาพเจารับรองและรับประกันวา ขาพเจาไดรับความยินยอมหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ /หรือโอนขอมูลสวนบุคคล
ของบุคคลอื่นนั้นตามกฎหมายที่ใชบังคับ
(3) ขาพเจารับรองและรับประกันวา ขาพเจาไดแจงนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัทแกบุคคลอื่นนั้นแลว www.muangthai.co.th/th/privacy-policy
นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัท ซึ่งมีการแจงวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือโอนขอมูลสวนบุคคลตอสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เพื่อประโยชนในการกำกับดูแลและสงเสริมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต
และกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งสำนักงาน คปภ. จะเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือโอนขอมูลสวนบุคคล
ของบุคคลอื่นตามนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสำนักงาน คปภ. ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต www.oic.or.th
(4) ขาพเจารับรองและรับประกันวาบริษัทและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสามารถเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือโอน
ขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอื่นนั้นตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวในนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัทและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจมีการแกไขเปนครั้งคราว รวมถึงวัตถุประสงคทั้งหมดที่กำหนดไวในเอกสารฉบับนี้ และที่เกี่ยวของ
กับการเอาประกันภัย
เขียนที่.............................................................
(ลงชื่อ)..............................................................
(............................................................)
พยาน/ตัวแทนประกันชีวิต/นายหนาประกันชีวิต

(ลงชื่อ)..............................................................
(............................................................)
พยาน

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

สแกนเพื่ออานรายละเอียด
นโยบายความเปนสวนตัว

(ลงชื่อ)..............................................................
(............................................................)
ผูขอเอาประกันภัย
(กรณีอายุไมเกิน 10 ป ใหผูแทนโดยชอบธรรม/ผูใชอำนาจปกครองของผูขอเอาประกันภัยลงนามแทน)

(ลงชื่อ)..............................................................
(............................................................)
ผูใหความยินยอมในฐานะผูแทนโดยชอบธรรม/
ผูใชอำนาจปกครองของผูขอเอาประกันภัย
(กรณีผูขอเอาประกันภัยยังไมบรรลุนิติภาวะ)
(กรณีผูขอเอาประกันภัย อายุมากกวา 10 ปแตไมถึง 20 ป
ใหผูแทนโดยชอบธรรม/ผูใชอำนาจปกครองของผูขอเอาประกันภัยลงนามในสวนนี้เพิ่มเติม)

หมายเหตุ :
1. กรณีพิมพลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อจะตองมีพยานลงนามรับรองลายพิมพนิ้วมือ 2 ทาน
2. พยานถือวาเปนการรับรองลายมือชือ่ ของผูข อเอาประกันภัย/ผูใ หความยินยอมในฐานะผูแ ทนโดยชอบธรรม/ผูใ ชอำนาจปกครองของผูข อเอาประกันภัย
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