ใบคำขอเอำประก ันภ ัย (Application)
ื้ COVID-19
กรมธรรม์ประก ันภ ัยชดเชยรำยได้ระหว่ำงร ักษำต ัวในโรงพยำบำลอ ันเนือ
่ งมำจำกกำรติดเชอ
Hospital Inpatient Benefits Due To The COVID-19 Infection
1. รำยละเอียดข้อมูลของผูข
้ อเอำประก ันภ ัย
่ (Title)  นำย (Mr.)  นำง (Mrs.)  นำงสำว (Ms.)  อืน
คำนำหน ้ำชือ
่ ๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify) …………………………...
่ (Given Name) ………………………………………………….…….… นำมสกุล (Family Name)……………………..…………………….…………….....
ชือ
ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบัน (Current Address) …..…………………………………………………………………………เบอร์โทรศัพท์ (Tel. No.)………………..…….....
 บัตรประชำชน (ID Card)  หนังสือเดินทำง (Passport) เลขที่ (No.) ………………………………….....….....….....
วัน/เดือน/ปี เกิด (Date of Birth Date/Month/Year) …DD…/…MM…/…YYYY…. อำยุ (Age) .............ปี (Year)
ผู ้รับประโยชน์ (Beneficially)  Statutory Heir  อืน
่ ๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify below)
่ (Given Name)………………………….……นำมสกุล (Family Name)……………………………………… ควำมสัมพันธ์ (Relation) ...................
ชือ
2. ระยะเวลำขอเอำประก ันภ ัย (Insured Date) เริม
่ วันที่ (Effective Date) …DD…/…MM…/…YYYY…. เวลำ (Time) …00:01….
้ แผน (Selected Insurance Plan) .............COVID500............................
3. ผูข
้ อเอำประก ันภ ัยมีควำมประสงค์เลือกซือ
ข ้อตกลงคุ ้มครอง / เอกสำรแนบท ้ำย
จำนวนเงินเอำประกันภัย (บำท)
(Coverage / Extension)
Sum-Insured (THB)
1.ค่ำชดเชยรำยได ้ระหว่ำงรักษำตัวในโรงพยำบำล
50,000 (วันละ 1,000 บำท สูงสุดไม่เกิน 50 วัน)
(Hospital Inpatient Benefits)
50,000 (1,000 THB/Day Maximum 50 days)
้ ไวรัส Covid-19
2.กำรเสียชีวต
ิ อันเนือ
่ งมำจำกกำรติดเชือ
500,000
(Death due to the Covid-19 Infection)
้ โรคร ้ำยแรง Covid-19 โดยกำรตรวจวินจ
3.ค่ำทดแทนภำวะกำรติดเชือ
ิ ฉั ยครัง้ แรกของแพทย์
50,000
(An indemnification for the critical illness infection of Covid-19 by the physician’s first opinion)

เบีย
้ ประกันภัยรวม (บำท) Total Premium (THB)

500

4. ประว ัติทำงกำรแพทย์ของผูข
้ อเอำประก ันภ ัย (Medical Record of The Applicant)

1.

ท่ำนเคยถูกปฏิเสธกำรขอเอำประกันชีวต
ิ หรือประกันภัยสุขภำพ หรือประกันภัยโรคร ้ำยแรง หรือประกันภัยชดเชยรำยได ้ หรือถูกปฏิเสธกำรต่อ
อำยุสัญญำประกันภัย หรือถูกเรียกเก็บเบีย
้ ประกันภัยเพิม
่ หรือเปลีย
่ นแปลงเงือ
่ นไขสำหรับกำรประกันภัยดังกล่ำวหรือไม่?
Have you ever been refused on applying the life or health or critical illness or hospital inpatient benefit insurance or ever been
refused for an insurance renew or ever been extra charge for an insurance premium either change the insured condition?
 ไม่เคย/ ไม่ม ี (No/Never)  เคย/มี Yes/Ever โปรดระบุ (Please specify) ………………………………………….…

2.

ท่ำนได ้มีกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศในช่วง 14 วันก่อนหน ้ำนีห
้ รือไม่? Have you been travel oversea within these recent 14 days?
 ไม่เคย/ ไม่ม ี (No/Never)  เคย/มี Yes/Ever โปรดระบุประเทศ (Please specify the country) ………………………

่ นอกจำกนี้ข ้ำพเจ ้ำยินยอมให ้แพทย์ โรงพยำบำล หรือ
ข ้ำพเจ ้ำขอรับรองว่ำถ ้อยแถลงข ้ำงต ้นนั น
้ เป็ นจริงและสมบูรณ์เท่ำทีข
่ ้ำพเจ ้ำทรำบและเชือ
องค์กำรอืน
่ ใดทีม
่ บ
ี ันทึก หรือทรำบเรือ
่ งเกีย
่ วกับข ้ำพเจ ้ำ หรือสุขภำพของข ้ำพเจ ้ำ มอบข ้อมูลเกีย
่ วกับประวัตก
ิ ำรรักษำพยำบำล และสภำ พร่ำงกำยของ
้ ไวรัส HIV ให ้แก่ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหำชน)
ข ้ำพเจ ้ำ รวมถึงข ้อเท็จจริงเกีย
่ วกับกำรตรวจทดสอบผลเลือดเพือ
่ ตรวจหำเชือ
I certify above clarification are true and complete as best effort I aware of and believe. Hence, I accept allowing the doctor in the
hospital or any other corporation who has the record or know about myself or my medical record to provide the medical record and
physical condition including the result of my HIV blood test to Asia Insurance 1950 Public Company Limited
เอกสำรนีไ้ ม่ใช่สัญญำประกันภัย ท่ำนจะได ้รับควำมคุ ้มครองเมือ
่ ได ้รับกำรยืนยันจำกบริษัทแล ้ว
This document is not an insurance contract. The policy will be covered upon confirmation by The Company.

………………………………………………………

วันที่ (Date) …DD…/…MM…/…YYYY….

่ ผู ้ขอเอำประกันภัย(Applicant’s Signatory)
ลำยมือชือ

ษัท ทรูเอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จำกัด ใบอนุญำตเลขที่ รหั
สตัวแทน AA
 ต ัวแทนประก ันวินำศภ ัย  นำยหน้ำประก ันวินำศภ ัยบริ
………………………………………………………
……………………
(Insurance Agent)
(Insurance Broker)
(License No.)

22676

คำเตือนของสำน ักงำนคณะกรรมกำรกำก ับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประก ันภ ัย
(Office of Insurance Commission’s Warning)
ั ญำ
ให้ต อบค ำถำมข้ำ งต้น ตำมควำมจริง ทุก ข้อ หำกผูเ้ อำประก น
ั ภ ัยปกปิ ดข้อ ควำมจริง หรือ แถลงข้อ ควำมอ ันเป็ นเท็ จ จะมีผ ลให้ส ญ
ั
ิ ธิบอกล้ำงสญญำประก
ประก ันภ ัยนี้ ตกเป็นโมฆียะ ซึง่ บริษ ัทมีสท
ันภ ัยตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ 865 และอำจปฏิเสธ
กำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนได้
The applicant must truly answer all the question. If the applicant conceals the truth or declare an untruth, this will effect
this insurance contract fall become vain and The Company has a full right to void the insurance contract virtue the Civil Law code
section 865 and the indemnification could be refused.

