ใบคำขอเอำประกันภัย
กรมธรรม์ ประกันภัยชดเชยรำยได้ ระหว่ำงกำรเข้ ำรักษำตัวในโรงพยำบำลจำกอุบตั ิเหตุ
ข้ อมูลผู้เอำประกันภัย
1.

2.

ผูข้ อเอาประกันภัย: ชื่อ ___________________________________________อายุ _______ โทรศัพท์ ________ โทรมือถือ ______________
ที่อยู่ ____________________________________________________________________________________ รหัสไปรษณี ย ์ ___________
 บัตรประชาชน
 บัตรข้าราชการ
 ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
 หนังสื อเดินทาง
เลขที่ ______________________ออกให้ ณ เขต หรื อ อาเภอ ___________________ จังหวัด ________________ประเทศ __________________
อายุ (ปี )
วัน เดือน ปี เกิด
สัญชาติ
อาชีพปัจจุบนั _____________________________________________ ตาแหน่ง _____________________________________________
ผูร้ ับประโยชน์ : ชื่อ ____________________________________ อายุ _______ ปี ความสัมพันธ์กบั ผูข้ อเอาประกันภัย ________________
ที่อยู่ _____________________________________________________________________________________ รหัสไปรษณี ย ์ ___________
โทร. _____________________________________________________ โทรมือถือ ________________________________________________

3.

ระยะเวลาขอเอาประกันภัยเริ่ มต้นวันที่_______________________เวลา________________น. สิ้นสุ ดวันที่_____________________เวลา 24.00 น.

4.

แผนประกันภัยที่ตอ้ งการ
ควำมคุ้มครอง


AH1

ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบตั ิเหตุ รวม
อุบตั ิเหตุขณะขับขีห่ รื อโดยสารรถจักรยานยนต์ (ต่อวัน)
และในกรณี การเข้ารักษาตัวในห้องผูป้ ่ วยหนัก (ICU) จากอุบตั ิเหตุ รวมอุบตั ิเหตุขณะ
ขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ ชดเชยรายได้ 2 เท่า สู งสุ ดไม่เกิน 14 วัน ต่อครั้ง
และรวมกันสู งสุ ดไม่เกิน 30 วันต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง
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เบีย้ ประกันภัยรวมต่อปี (สำหรับบุคคลช่ วงอำยุ 3 - 60 ปี )
5.

6.

จำนวนเงินเอำประกันภัย (บำท)



AH2
AH3
AH4


AH5

ปัจจุบนั ท่านมีความคุม้ ครองชดเชยรายได้กรณี พกั รักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบตั ิเหตุ หรื อมี ❑ ไม่มี ❑ มี จานวน ________กรมธรรม์
กรมธรรม์ประกันภัยที่มีความคุม้ ครองชดเชยรายได้กรณี พกั รักษาตัวในโรงพยาบาลจาก
รวมเป็ นเงินจานวน __________ บาท
อุบตั ิเหตุไว้กบั บริ ษทั ใดหรื อไม่?
ท่านเป็ นหรื อเคยได้รับการรักษาโรคลมชัก โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสู ง โรคเบาหวาน
ไม่เคย ❑ เคย โปรด
โรคกระดูกและ/หรื อกล้ามเนื้อ โรคมะเร็ง โรคเอดส์ หรื อไม่ ?
ระบุ____________________

ข้าพเจ้าขอรั บรองว่า คาแถลงตามรายการข้างบนเป็ นความจริ ง และสมบูรณ์ เท่าที่ ข้าพเจ้าทราบและเชื่ อ นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้แพทย์
โรงพยาบาล หรื อองค์การอื่นใดที่มีการบันทึก หรื อทราบเรื่ องเกี่ยวกับข้าพเจ้า หรื อสุ ขภาพของข้าพเจ้า มอบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการรั กษาพยาบาล
และสภาพร่ างกายของข้าพเจ้า ให้แก่ บริ ษทั มิตรแท้ประกันภัย จากัด(มหาชน) ข้าพเจ้ายินยอมให้บริ ษทั ฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผย ข้อเท็จจริ ง

เกี่ยวกับสุ ขภาพและข้อมูลของข้าพเจ้าต่อ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแล
ธุรกิจประกันภัย
เอกสารนี้ไม่ ใช่ สัญญาประกันภัย ท่ านจะได้ รับความคุ้มครองเมือ่ ได้ รับการยืนยันจากบริษัทแล้ ว
ลงลายมือชื่อผูข้ อเอาประกันภัย___________________________________
(
)
วันที่__________เดือน__________ พ.ศ. __________
❑ กำรประกันภัยโดยตรง
❑ ตัวแทนประกันวินำศภัย
❑ นำยหน้ ำประกันวินำศภัย
ใบอนุญำตเลขที่ ____________________
Direct
Agent
Broker
License No.
คำเตือนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ให้ตอบคาถามข้างต้นตามเป็ นความจริ งทุกข้อ หากผูเ้ อาประกันภัยปกปิ ดข้อความจริ ง หรื อแถลงข้อความอันเป็ นเท็จ จะมีผลให้สัญญาประกันภัยนี้ ตกเป็ น
โมฆียะ ซึ่งบริ ษทั มีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 865
บริ ษทั มิตรแท้ประกันภัย จากัด (มหาชน) มีนโยบายคุม้ ครองข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน ๆสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่
URL: https://www.mittare.com/web2016/?page_id=6504
หรื อ คิวอาร์โค้ด:

