บรษิ ทั นำสนิ ประกนั ภยั จำกดั (มหาชน) สาขาสลี ม
NAM SENG INSURANCE PCL. (SILOM BRANCH)

PROPOSAL FORM / ใบคำขอประกนั สขุ ภาพและอุบตั เิ หตุ
Please complete both sides of this form in BLOCK CAPITALS and return it to your Agent
or to NSI Health Care, Room 1404, 14th Fl., Liberty Square,
287 Silom Rd., Bangkok 10500. Tel:631-1582-4 Fax:631-1580. Website:http://www.nsihc.com, E-mail:srisaard@nsihc.com
กรุณากรอกใบคําขอนี้ทงั้ 2 หนา ดวยตัวบรรจง และสงมาที่ เอ็น เอส ไอ เฮลท แคร, หอง 1404, ชั้น 14 อาคารลิเบอรตี้สแควร,
287 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500. โทร 631-1582-4 โทรสาร 631-1580 Website:http://www.nsihc.com, E-mail:Panya@nsihc.com
Name of Policy Holder: (Name in English)
ผูถือกรมธรรม
(ชือ่ ภาษาไทย)
Home Address:
ที่อยู (บาน)
Tel/โทร:
E-mail
Mailing Address:
สถานทีต่ ิดตอ
Tel/โทร:
Fax/โทรสาร
Proposed insured(s)
(English)

ชื่อผูเอาประกันภัย
(ไทย)

Sex
เพศ

Date of birth
(D/M/Y)
ว/ด/ปเกิด

Relationship
To Pol. Holder
ความสัมพันธกับ
ผูถือกรมธรรม

Inpatient Outpatient Expander
Premium Premium Premium
เบี้ยคนไ เบี้ยคนไขนอ เบี้ยขยายควา
มคุมครอง
ขใน
ก

Total
Premium
เบี้ยรวม

Total Premium for this Policy / เบี้ยประกันรวม
I enclose my cheque for ฿
Payable to "Nam Seng Insurance PCL" / transferred to Thai Farmers Bank (Luang Suan Branch)
Saving A/C # 082-2-50333-0
ขาพเจาไดสงเช็คจํานวนเงิน
บาท สั่งจาย "บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน)" / โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารกสิกรไทย
สาขาหลังสวน เลขที่ 082-2-50333-0 มาพรอมใบคําขอนี้แลว
1. Do any of the proposed applicants have health, life or accident insurance with other insurance companies? If yes, please provide
benefits details. ผูขอเอาประกันไดทําประกันสุขภาพ ชีวิตหรืออุบัติเหตุไวกับบริษัทอื่นหรือไม? ถาใชกรุณาใหรายละเอียดผลประโยชนความคุมครอง
( ) No/ไม ( ) Yes/ใช

2.

Has any proposed insured ever had a request for life, health, accident insurance rejected, restricted or cancelled by another insurance
company? If yes, please give details. ผูขอเอาประกันเคยถูกปฏิเสธ เพิ่มเงือ่ นไขหรือยกเลิกประกันชีวิต สุขภาพ อุบัติเหตุจากบริษัทอื่นหรือไม ?
( ) No/ไม ( ) Yes/ใช

3.

Has any proposed insured undergone an operation, or been hospitalized or had an accident in the last 7 years? If yes, please list
Names of persons and reasons for treatment, and dates. ในระยะเวลา 7 ปที่ผานมา ผูขอเอาประกันเคยไดรับการผาตัด หรือเขารับการผาตัด
หรือเขารับการรักษาเปนคนไขในโรงพยาบาล หรือไดรับอุบัติเหตุหรือไม?
( ) No/ไม ( ) Yes/ใช

4.

Yes
ใช

During the last 5 years, have any of the proposed applicants suffered form disease, injury, or medical condition such as but not necessarily limited to
the following. (The Policy Holder can answer all questions on behalf of each proposed insured.) ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมาผูขอเอาประกันเคยเจ็บปวย
ไดรับบาดเจ็บ หรือมีอาการของโรคตอไปนี้หรืออื่น ๆ หรือไม? (ผูถือกรมธรรมสามารถตอบคําถามทั้งหมดแทนผูขอเอาประกันแตละคน)

No
ไม

Condition/illness
ประวัติการเจ็บปวย

Proposed
Insured(s)
ชื่อผูขอเอาประกัน

Yes
ใช

No
ไม

Psychiatric illness or nervous disorders
โรคจิตหรือโรคประสาท
Eye disorder / ความผิดปกติของตา
Lung or respiratory disorder
ความผิดปกติของปอดหรือระบบการหายใจ
Ear, nose, and throat disorders
ความผิดปกติของหู คอ จมูก
Disorder of stomach, or intestine
โรคกระเพาะหรือลําไส
Chromic constipation/bloody stool
อาการทองผูกเรื้อรัง/ถายอุจจาระเปนเลือด
Prostate disease/urinary disorder
โรคตอมลูกหมาก/ทางเดินปสสาวะ
Disease/disorder of reproductive organs
โรคความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ
Liver disease or condition / โรคหรืออาการของตับ
Kidney or Bladder disease or condition / โรคไต
High cholesterol or triglycerides / ไขมันในเลือดสูง
Allergy / โรคภูมิแพ
Thyroid disorder / โรคไทรอยด
Gout / โรคเกาต
Heart or Valve disorder
ความผิดปกติของหัวใจหรือลิ้นหัวใจ
Diabetes / โรคเบาหวาน
Epilepsy / โรคลมบาหมู

Proposed
Insured(s)
ชื่อผูขอเอาประกัน

Condition/illness
ประวัติการเจ็บปวย
Hypertension (High blood pressure) /
โรคความดันสูง
Low blood pressure or anemia
โรคความดันต่ําหรือโลหิตจาง
Disorders of blood or vessels
ความผิดปกติของเลือดหรือเสนเลือด
Disorders of bone, joint, muscle
ความผิดปกติของกระดูก ขอ กลามเนื้อ
Skin, hair or nail disorder
ความผิดปกติของผิวหนัง ผม เล็บ
Cancer, lymphoma or carcinoma / โรคมะเร็ง
Non malignant lump / กอนเนื้องอกที่ไมรายแรง
Bodily deformity / ความพิการของรางกาย
Acquired immune deficiency syndrome (AIDS/HIV)
โรคเอดส / เอช ไอ วี
For women only:- / เฉพาะสตรี:Have you had any of the following:ทานเคยปวยดวยโรคตอไปนี้หรือไม ?
Breast disorder / โรคของเตานม
Disease of uterus, ovaries, tubes or cervix
โรคเกี่ยวกับมดลูก รังไข ทอรังไข
Menstrual disorder / ความผิดปกติของประจําเดือน
Child birth / คลอดบุตร
Other (Please specify)
อื่น ๆ (กรุณาระบุดวย)

If you answer "Yes" please give complete details. (Attached details if necessary) ถาทานตอบใช กรุณาใหรายละเอียด

Please state the name of the physician, hospital or clinic together with addresses which the applicant or persons covered uses regularly.
กรุณาระบุชื่อแพทย โรงพยาบาล หรือคลีนิค พรอมที่อยู ซึ่งผูขอเอาประกันใชบริการเปนประจํา
All the above statements are true and complete to the best of my knowledge and belief and I understand
that the company, believing them to be such, will rely on them. I, do hereby, appoint Nam Seng
Insurance Public Co., Ltd. as the Attorney-in-face to request copies or any kind of information
regarding my health records or health condition from any physician, health care provider, or any
organization on my behalf until completion. A photocopy of this statement shall be as effective and
valid as the original.

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตนนีเ้ ปนความจริงทุกประการ หากถอยแถลงของขาพเจาเปนเท็จหรือปกปดไมแจงความจริง ขาพเจายินยอมใหบริษัทบอกเลิกสัญญาได นอกจากนี้
ขาพเจาขอมอบอํานาจใหบริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในการรองขอหรือทราบขอมูลหรือถายสําเนาจากบันทึกประวัตกิ ารรักษาพยาบาลและสุขภาพรางกายของขาพเจาไดจาก
แพทย โรงพยาบาล หรือองคกรอืน่ ใด ที่มีบันทึกหรือทราบเรื่องเกีย่ วกับขาพเจา หรือสุขภาพของขาพเจา เสมือนหนึง่ ขาพเจาไดกระทําเองสําเนาภาพถายของหนังสือมอบอํานาจนี้
ใหมีผลสมบูรณเชนเดียวกับตนฉบับ

Signature of Applicant (Policy Holder)
WARNING BY INSURANCE DEPARTMENT, MINISTRY OF COMMERCE
The applicant must truthfully answer all questions. Any concealment or misrepresentation of the truth may result in the
insurance company refusing to honor insurance claims, as per clause 865 of the Civil and Commercial Code. If you have any
queries regarding this insurance Policy, please contact the Office of the Insurance Commissioner.
ผูเอาประกันภัยกรุณาตอบคําถามตามแบบสอบถามตามความเปนจริงทุกขอ การปกปดหรือแถลงความเท็จใด ๆ
อาจเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันปฏิเสธไมจายคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865
หากมีปญหาใด ๆ เกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัยนี้ โปรดติดตอขอคําแนะนําไดจากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย

(Underwriting Notes etc.)

Date

BROKER / AGENT NAME / CODE:
GERBER THOMAS

trina@loxinfo.co.th

