CIGNA GLOBAL HEALTH THAILAND

ใบคำ�ขอเอาประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัย
สุขภาพนานาชาติสว่ นบุคคล

Global Individual Private Medical Insurance
Policy Application Form

สวัสดี

HELLO
เรายินดีทค่ี ณ
ุ อยากให้เราดูแล

We’re glad you would like to join us.

ส่วนที่ 1

SECTION 1
เลขทีใ่ บคำ�ขอ

Application Number

ชือ่ ผลิตภัณฑ์

Cigna Global Health Thailand

Product Name

แผนประกันภัย

Insurance Plan

แผนประกันสุขภาพระดับซิลเวอร์

แผนประกันสุขภาพระดับโกลด์

Silver Health

Gold Health

แผนประกันสุขภาพระดับแพลทตินมั
Platinum Health

ข้อมูลผูเ้ อาประกันภัย

INSURED INFORMATION

คำ�นำ�หน้าชือ่

ชือ่

Title

เพศ

Gender

ชือ่ กลาง

First Name

นามสกุล

Middle Name

วันเกิด (วัน/เดือน/ปี)

Surname

อายุ

Date of birth (DD/MM/YYYY)

น้�ำ หนัก

Age

หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง

สัญชาติ

ID/Passport Number

ส่วนสูง

Weight (kg)

Height (cm)

ประเทศถิน่ ทีอ่ ยู่

Nationality

Country of residence

อาชีพ

Occupation

ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั

Current Address

ทีอ่ ยูเ่ พือ่ การติดต่อ (โปรดระบุ ถ้าไม่ใช่ทอ่ี ยูป่ จั จุบนั )

Correspondence Address (Please specify, if not Current Address)

เบอร์โทรศัพท์ (รหัสประเทศ – เบอร์)

เบอร์แฟกซ์ (รหัสประเทศ – เบอร์)

Telephone Number (Country code – Number)

Fax Number (Country code – Number)

เบอร์โทรศัพท์เคลือ่ นที่ (รหัสประเทศ – เบอร์)

Mobile phone Number (Country code – Number)

อีเมล์

Email

คุณสูบบุหรี่ หรือยาสูบ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนนิโคตินในช่วง 12 เดือนทีผ่ า่ นมาหรือไม่

Have you smoked, or used tobacco or nicotine replacement products in the last 12 months?

ถ้าคุณตอบใช่ คุณสูบบุหรีก่ ม่ี วนต่อวัน?

ใช่

น้อยกว่า 20

If yes, how many per day?

ไม่ใช่

Yes

Less than 20

No

มากกว่า 20

More than 20

ผูร้ บั ประโยชน์ หมายถึง บุคคลซึง่ มีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั ผลประโยชน์การเสียชีวติ เนือ่ งจากอุบตั เิ หตุจากบริษทั ตามทีผ่ เู้ อาประกันภัยระบุในใบคำ�ขอเอาประกันภัยนี้

Beneficiary means the persons who are eligible to receive the Accidental Death or Total Permanent Disability monetary amount from the
Company, as declared by the Insured / any Dependents if applicable in the relevant sections of this Application Form.

สัดส่วนผูร้ บั ผลประโยชน์จะต้องไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์

The Beneficiary proportion must total up to 100%.

ผูร้ บั ประโยชน์ 1
Beneficiary 1

ผูร้ บั ประโยชน์ 2
Beneficiary 2

ผูร้ บั ประโยชน์ 3
Beneficiary 3

การจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัย

Insurance Policy Delivery

สัดส่วนผูร้ บั ผลประโยชน์

%

ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ อาประกันภัย

สัดส่วนผูร้ บั ผลประโยชน์

%

ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ อาประกันภัย

สัดส่วนผูร้ บั ผลประโยชน์

%

ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ อาประกันภัย

Beneficiary proportion
Beneficiary proportion
Beneficiary proportion

Relationship to the Insured
Relationship to the Insured
Relationship to the Insured

ทางอิเล็คทรอนิกส์เมล์

By Email (as specified above)

ทีอ่ ยูใ่ นการจัดส่งทางไปรษณีย์
Mailing address

ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั (ตามทีร่ ะบุขา้ งต้น)

Current address (As specified above)

ทีอ่ ยูอ่ น่ื โปรดระบุ

Other address, please specify
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ทีอ่ ยูเ่ พือ่ การติดต่อ (ตามทีร่ ะบุขา้ งต้น)

Correspondence address (As specified above)

ทางไปรษณีย์
By Post

ข้อมูลผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ 1*

DEPENDENT 1 INFORMATION*

คำ�นำ�หน้าชือ่

ชือ่

Title

เพศ

Gender

ชือ่ กลาง

First Name

นามสกุล

Middle Name

วันเกิด (วัน/เดือน/ปี)

อายุ

Date of birth (DD/MM/YYYY)

หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง

Surname

น้�ำ หนัก

Age

สัญชาติ

ID/Passport Number

ส่วนสูง

Weight (kg)

Height (cm)

ประเทศถิน่ ทีอ่ ยู่

Nationality

Country of residence

อาชีพ

Occupation

คุณสูบบุหรี่ หรือยาสูบ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนนิโคตินในช่วง 12 เดือนทีผ่ า่ นมาหรือไม่

ใช่

Have you smoked, or used tobacco or nicotine replacement products in the last 12 months?

ถ้าคุณตอบใช่ คุณสูบบุหรีก่ ม่ี วนต่อวัน?

น้อยกว่า 20

If yes, how many per day?

ไม่ใช่

Yes

No

มากกว่า 20

Less than 20

More than 20

ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ อาประกัน

Relationship to the Insured

ผูร้ บั ผลประโยชน์ทม่ี สี ทิ ธิไ์ ด้รบั เงินตายจากอุบตั เิ หตุหรือจำ�นวนเงินทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงจาก บริษทั :
สัดส่วนผูร้ บั ผลประโยชน์จะต้องไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์

Beneficiaries eligible to receive the Accidental Death or Total Permanent Disability monetary amount from the Company:
The Beneficiary proportion must total up to 100%.

ผูร้ บั ประโยชน์ 1
Beneficiary 1

สัดส่วนผูร้ บั ผลประโยชน์

%

ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ1

สัดส่วนผูร้ บั ผลประโยชน์

%

ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ1

สัดส่วนผูร้ บั ผลประโยชน์

%

ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ1

Beneficiary proportion

ผูร้ บั ประโยชน์ 2
Beneficiary 2

Beneficiary proportion

ผูร้ บั ประโยชน์ 3
Beneficiary 3

Beneficiary proportion

Relationship to Dependent 1
Relationship to Dependent 1
Relationship to Dependent 1

ข้อมูลผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ 2*

DEPENDENT 2 INFORMATION*

คำ�นำ�หน้าชือ่

ชือ่

Title

เพศ

Gender

ชือ่ กลาง

First Name

วันเกิด (วัน/เดือน/ปี)

ID/Passport Number

Surname

อายุ

Date of birth (DD/MM/YYYY)

หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง

นามสกุล

Middle Name

น้�ำ หนัก

Age

ส่วนสูง

Weight (kg)

สัญชาติ

Height (cm)

ประเทศถิน่ ทีอ่ ยู่

Nationality

Country of residence

อาชีพ

Occupation

คุณสูบบุหรี่ หรือยาสูบ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนนิโคตินในช่วง 12 เดือนทีผ่ า่ นมาหรือไม่

Have you smoked, or used tobacco or nicotine replacement products in the last 12 months?

ถ้าคุณตอบใช่ คุณสูบบุหรีก่ ม่ี วนต่อวัน?

ใช่

น้อยกว่า 20

If yes, how many per day?

ไม่ใช่

Yes

Less than 20

No

มากกว่า 20

More than 20

ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ อาประกัน

Relationship to the Insured

ผูร้ บั ผลประโยชน์ทม่ี สี ทิ ธิไ์ ด้รบั เงินตายจากอุบตั เิ หตุหรือจำ�นวนเงินทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงจาก บริษทั :
สัดส่วนผูร้ บั ผลประโยชน์จะต้องไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์

Beneficiaries eligible to receive the Accidental Death or Total Permanent Disability monetary amount from the Company:
The Beneficiary proportion must total up to 100%.

ผูร้ บั ประโยชน์ 1
Beneficiary 1

ผูร้ บั ประโยชน์ 2
Beneficiary 2

ผูร้ บั ประโยชน์ 3
Beneficiary 3
3

สัดส่วนผูร้ บั ผลประโยชน์

%

ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ2

สัดส่วนผูร้ บั ผลประโยชน์

%

ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ2

สัดส่วนผูร้ บั ผลประโยชน์

%

ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ2

Beneficiary proportion
Beneficiary proportion
Beneficiary proportion

Relationship to Dependent 2
Relationship to Dependent 2
Relationship to Dependent 2

ข้อมูลผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ 3*

DEPENDENT 3 INFORMATION*

คำ�นำ�หน้าชือ่

ชือ่

Title

เพศ

Gender

ชือ่ กลาง

First Name

นามสกุล

Middle Name

วันเกิด (วัน/เดือน/ปี)

อายุ

Date of birth (DD/MM/YYYY)

หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง

Surname

น้�ำ หนัก

Age

สัญชาติ

ID/Passport Number

ส่วนสูง

Weight (kg)

Height (cm)

ประเทศถิน่ ทีอ่ ยู่

Nationality

Country of residence

อาชีพ

Occupation

คุณสูบบุหรี่ หรือยาสูบ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนนิโคตินในช่วง 12 เดือนทีผ่ า่ นมาหรือไม่

ใช่

Have you smoked, or used tobacco or nicotine replacement products in the last 12 months?

ถ้าคุณตอบใช่ คุณสูบบุหรีก่ ม่ี วนต่อวัน?

น้อยกว่า 20

If yes, how many per day?

ไม่ใช่

Yes

No

มากกว่า 20

Less than 20

More than 20

ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ อาประกัน

Relationship to the Insured

ผูร้ บั ผลประโยชน์ทม่ี สี ทิ ธิไ์ ด้รบั เงินตายจากอุบตั เิ หตุหรือจำ�นวนเงินทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงจาก บริษทั :
สัดส่วนผูร้ บั ผลประโยชน์จะต้องไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์

Beneficiaries eligible to receive the Accidental Death or Total Permanent Disability monetary amount from the Company:
The Beneficiary proportion must total up to 100%.

ผูร้ บั ประโยชน์ 1
Beneficiary 1

สัดส่วนผูร้ บั ผลประโยชน์

%

ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ3

สัดส่วนผูร้ บั ผลประโยชน์

%

ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ3

สัดส่วนผูร้ บั ผลประโยชน์

%

ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ3

Beneficiary proportion

ผูร้ บั ประโยชน์ 2
Beneficiary 2

Beneficiary proportion

ผูร้ บั ประโยชน์ 3
Beneficiary 3

Beneficiary proportion

Relationship to Dependent 3
Relationship to Dependent 3
Relationship to Dependent 3

ข้อมูลผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ 4*

DEPENDENT 4 INFORMATION*

คำ�นำ�หน้าชือ่

ชือ่

Title

เพศ

Gender

ชือ่ กลาง

First Name

วันเกิด (วัน/เดือน/ปี)

ID/Passport Number

Surname

อายุ

Date of birth (DD/MM/YYYY)

หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง

นามสกุล

Middle Name

น้�ำ หนัก

Age

ส่วนสูง

Weight (kg)

สัญชาติ

Height (cm)

ประเทศถิน่ ทีอ่ ยู่

Nationality

Country of residence

อาชีพ

Occupation

คุณสูบบุหรี่ หรือยาสูบ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนนิโคตินในช่วง 12 เดือนทีผ่ า่ นมาหรือไม่

Have you smoked, or used tobacco or nicotine replacement products in the last 12 months?

ถ้าคุณตอบใช่ คุณสูบบุหรีก่ ม่ี วนต่อวัน?

ใช่

น้อยกว่า 20

If yes, how many per day?

ไม่ใช่

Yes

Less than 20

No

มากกว่า 20

More than 20

ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ อาประกัน

Relationship to the Insured

ผูร้ บั ผลประโยชน์ทม่ี สี ทิ ธิไ์ ด้รบั เงินตายจากอุบตั เิ หตุหรือจำ�นวนเงินทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิงจาก บริษทั :
สัดส่วนผูร้ บั ผลประโยชน์จะต้องไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์

Beneficiaries eligible to receive the Accidental Death or Total Permanent Disability monetary amount from the Company:
The Beneficiary proportion must total up to 100%.

ผูร้ บั ประโยชน์ 1
Beneficiary 1

ผูร้ บั ประโยชน์ 2
Beneficiary 2

ผูร้ บั ประโยชน์ 3
Beneficiary 3

สัดส่วนผูร้ บั ผลประโยชน์

%

ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ4

สัดส่วนผูร้ บั ผลประโยชน์

%

ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ4

สัดส่วนผูร้ บั ผลประโยชน์

%

ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ4

Beneficiary proportion
Beneficiary proportion
Beneficiary proportion

Relationship to Dependent 4
Relationship to Dependent 4
Relationship to Dependent 4

*บุตรทีต่ อ้ งพึง่ พาของผูเ้ อาประกันภัยหรือคูส่ มรสของผูเ้ อาประกันภัยทีม่ อี ายุเกินยีส่ บิ (20) ปีจะไม่มสี ทิ ธิไ์ ด้รบั รวมอยูใ่ นนโยบายผูป้ กครองและจะต้องสมัครแยกต่าง
หากสำ�หรับนโยบายของตนเอง
* Any dependent children of the Insured or of the Spouse of the Insured over the age of twenty (20) years old will not be eligible to be
included under the parent(s) policy and will need to apply separately for their own policy.
4

ส่วนที่ 2: ความคุม้ ครองทีเ่ ลือก

SECTION 2: COVER SELECTION DETAILS
วันเริม่ ต้นความคุม้ ครอง (วัน/เดือน/ปี)
Cover start date (DD/MM/YYYY)

เลือกอาณาเขตความคุม้ ครอง

Select your territory cover

ทัว่ โลก

ทัว่ โลกยกเว้นสหรัฐอเมริกา

Worldwide

Worldwide excluding USA

เอเชีย ยกเว้น จีน ฮ่องกง สิงค์โปร์

Asia, excluding China, Hong Kong and Singapore

การรักษาพยาบาลแบบผูป้ ว่ ยในและผูป้ ว่ ยระหว่างวัน
INPATIENT AND DAYPATIENT MEDICAL TREATMENT

เลือกจำ�นวนเงินความรับผิดส่วนแรก
Choose your deductible
฿0

฿12,500

฿25,000

฿50,000

฿100,000

฿250,000

฿330,000

0%

10%

20%

30%

฿66,000

฿165,000

เลือกเปอร์เซ็นต์คา่ ใช้จา่ ยร่วม

Then, select your cost share percentage

เลือกจำ�นวนเงินค่าใช้จา่ ยร่วมสูงสุด

Choose your out of pocket maximum

ความคุม้ ครองเพิม่ เติม
OPTIONAL BENEFITS

คุณต้องการความคุม้ ครองเพิม่ เติมดังต่อไปนีห้ รือไม่

Do you wish to upgrade you plan with any of the following options:

การรักษาพยาบาลแบบผูป้ ว่ ยนอก

Outpatient Medical Treatment

ต้องการ

ไม่ตอ้ งการ

Yes

เลือกจำ�นวนเงินความรับผิดส่วนแรก

No

฿0

Choose your deductible

฿5,000

฿16,500

฿33,000

฿50,000

0%

10%

20%

30%

เลือกเปอร์เซ็นต์คา่ ใช้จา่ ยร่วม

Then, select your cost share percentage

เลือกจำ�นวนเงินค่าใช้จา่ ยร่วมสูงสุด

฿100,000

Choose your out of pocket maximum

มาดารและทารก

Mother and Baby Care

ต้องการ
Yes

ไม่ตอ้ งการ

สำ�หรับ

No

For:

ผูเ้ อาประกันภัย
Insured

ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะลำ�ดับที่
Dependent name

เลือกเปอร์เซ็นต์คา่ ใช้จา่ ยร่วม

0%

Select your cost share percentage

การให้บริการระหว่างประเทศในกรณีฉกุ เฉิน

ต้องการ

ไม่ตอ้ งการ

การตรวจสุขภาพ

ต้องการ

ไม่ตอ้ งการ

การรักษาสายตาและทันตกรรม

ต้องการ

ไม่ตอ้ งการ

Medical Evacuation and Repatriation
Health and Wellbeing
Vision and Dental

5

Yes
Yes

Yes

No

No
No

10%

20%

30%

ส่วนที่ 3: คำ�ถามสุขภาพ

SECTION 3: HEALTH QUESTIONNAIRE
กรุณาแจ้งข้อมูลเกีย่ วกับประวัตทิ างการแพทย์ในอดีตและปัจจุบนั ของผูข้ อเอาประกันภัยทุกรายทีต่ อ้ งการความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนีใ้ ห้บริษทั ทราบ
รวมถึงการเปลีย่ นแปลงด้านสภาพทางการแพทย์ การรักษา หรือการใช้ยา และสภาพทางการแพทย์ทส่ี �ำ คัญต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง หรือ การได้รบั คำ�
แนะนำ�ให้ตรวจรักษาซ้�ำ
หากผูข้ อเอาประกันภัยรายใดไม่ได้แจ้งข้อมูลซึง่ มีเหตุให้เชือ่ ว่าเป็นสภาพทีเ่ ป็นมาก่อนวันเริม่ ต้นของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ (ไม่วา่ จะเป็นสภาพทีเ่ ป็นมาก่อน หรือ
อาการ หรือได้รบั คำ�แนะนำ�จากแพทย์) จะส่งผลให้บริษทั ลดจำ�นวนเงินสินไหมชดเชยสำ�หรับรายการเรียกร้องสินไหมทดแทนนัน้ ๆ
บริษทั อาจทำ�การติดต่อผูข้ อเอาประกันภัยเพือ่ ขอข้อมูลเพิม่ เติม ในกรณีทผ่ี ขู้ อเอาประกันภัยมีขอ้ สงสัยกรุณาสอบถามบริษทั เพือ่ ความถูกต้องในการตอบคำ�ถาม
หากท่านตอบ “ใช่” ในคำ�ถามด้านล่างข้อใด กรุณาระบุรายละเอียดการวินจิ ฉัย อาการ การทดสอบวินจิ ฉัยใดๆ ระยะทางพยาธิวทิ ยา การผ่าตัด การรักษา การให้
ยา รวมถึง วันทีท่ �ำ การตรวจรักษา ผ่าตัด การสืบวิเคราะห์ ปรึกษา วันสุดท้ายทีท่ �ำ การรักษา ปรึกษา เกีย่ วกับอาการดังกล่าว และสถานะของอาการในปัจจุบนั และ
ชือ่ ของผูข้ อเอาประกันทีต่ อบ “ใช่” ในคำ�ถามข้อนัน้
Please tell us about past and present medical history for all applicants to be covered under this Policy. Please note – we require you
to disclose every aspect of the medical history for all applicants. This includes telling us about any changes to any medical conditions,
treatment or medication or any outstanding, ongoing or repeat medical tests that have been suggested.
If any applicant fails to inform us about a condition which we reasonably believe to have existed prior to the Policy initial start date
(whether the condition was already present, the applicant had symptoms, or taken advice from a medical practitioner); this could
(subject to local law and regulation) result in us reducing the amount of any claims payment which the applicant is due or in refusing to
pay a claim or claims related to such condition altogether.
Once this application has been submitted we may need to contact the applicant for further information before we can finalize the cover.
If any applicants needs help completing this application, please contact us. If the applicant is unsure about the answer to any question,
the applicant should make the enquiries necessary to allow an accurate answer to be provided.
If you answer “Yes” to any of the questions below, please specify in detail the diagnosis, symptoms, any diagnostic tests, pathology
staging if appropriate, surgery, treatment and medication. Also the dates of diagnosis, surgery, investigations, treatments, medication
and consultations, the date of last symptoms/consultation/treatment, the current status, and the name of applicant who answers “Yes”
to the question.

มีผขู้ อเอาประกันรายใดรับการรักษา ทดสอบ หรือตรวจเช็ค หรือเคยได้รบั การวินจิ ฉัย หรือมีสญ
ั ญาณ หรืออาการ ของ:

Has any applicant received treatment, tests or investigations for or been diagnosed with, or had any signs or symptoms of:

1

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

มะเร็งชนิดใดๆ เนือ้ งอก หรือภาวะการเจริญเติบโตทีผ่ ดิ ปกติ รวมถึง ติง่ เนือ้ ซีสต์ ก้อนเนือ้ ใน
เต้านม ไฝ หรือการเจริญเติบโตทีผ่ ดิ ปกติของอวัยวะใดๆ
Any type of cancer, such as, but not limited to: tumor or growth including
polyps, cysts, breast lumps, moles or any benign growth.

2

ความผิดปกติใดๆ ของหัวใจ หรือการไหลเวียนโลหิต เช่น ปวดหน้าอก หัวใจวาย ความดัน
โลหิตสูง คลอเลสเตอรอลสูงโรคหลอดเลือด โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
หัวใจเต้นผิดปกติ หลอดเลือดโป่งพอง เสียงฟูข่ องหัวใจ (heart murmur) ลิม่ เลือด หรือ โรคที่
เกิดจากลิม่ เลือดอุดตัน
Any heart or circulatory disorders such as, but not limited to: chest pain, heart
attack, high blood pressure, high cholesterol, vascular disease, coronary artery
disease, angina, irregular heartbeat, aneurysm, heart murmur, blood clot or
thrombosis.

3

โรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชัก ความผิดปกติของสมอง หรือระบบประสาท เช่น ไมเกรน หรือ
ปวดศีรษะ สมองเสือ่ ม พาร์กนิ สัน อัลไซเมอร์ โรคเอ็มเอส (MS) หรือโรคปลอกประสาทเสือ่ ม
แข็ง (โรคทีเ่ กิดจากการอักเสบของปลอกประสาทในระบบประสาทส่วนกลาง) เส้นประสาทผิด
ปกติ
Stroke, epilepsy, brain or neurological disorders such as, but not limited to:
migraines or headaches, dementia, Parkinson’s disease, Alzheimer’s disease,
multiple sclerosis, nerve disorders.

4

ความผิดปกติใดๆ ของตับ ไต หรือเลือด เช่น ไขมันพอกตับ นิว่ ในไต ตับอักเสบ โลหิตจาง เอช
ไอวี หรือ เอดส์ การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ
Any liver, kidney or blood disorders such as, but not limited to: fatty liver,
kidney stones, hepatitis, anaemia, HIV or AIDS, clotting disorders.

6

5

ความผิดปกติของการหายใจ หรือระบบทางเดินหายใจ หรือภูมแิ พ้ใดๆ หรือปัญหาด้านผิวหนัง
เช่น โรคหืดหอบ หลอมลมอักเสบ โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง (COPD) โรคผิวหนัง หรือ ผิวหนัง
อักเสบ

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

Breathing or respiratory disorders, or any allergies or skin conditions such as
but not limited to: asthma, bronchitis, chronic obstructive pulmonary disease,
dermatitis or eczema.

6

โรคเบาหวาน ภาวะด้านไทรอยด์ตา่ งๆ ตับอ่อน ถุงน้�ำ ดี หรือ ปัญหาด้านการย่อย เช่น คอพอก
โรคตับอ่อนอักเสบ นิว่ ในถุงน้�ำ ดี กรดไหลย้อน โรคลำ�ไส้แปรปรวน (IBS) โรคโครห์น ลำ�ไส้ใหญ่
อักเสบ
Diabetes, any thyroid conditions, pancreas, gallbladder or digestive problem
such as, but not limited to: goiter, pancreatitis, gallstones, acid reflux, irritable
bowel syndrome, Crohn’s disease, colitis.

7

ภาวะใดๆ ของกล้ามเนือ้ และกระดูก เช่น ข้ออักเสบ ปวกข้อ เกาต์ ปวดหลัง เอ็นอักเสบ โรคกด
ทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ (CTS) ข้อเคลือ่ น การบาดเจ็บกระดูกและข้อ ข้อแพลง และกล้าม
เนือ้ ฉีก
Any musculoskeletal condition such as, but not limited to: arthritis, joint pain,
gout, back pain, tendonitis, carpal tunnel syndrome, dislocation, fracture,
sprains and strains.

8

ภาวะของระบบปัสสาวะ หรือระบบสืบพันธุ์ เช่น การติดเชือ้ ในระบบทางเดินปัสสาวะ ก้อนฟัย
บรอยด์สในมดลูก ปัญหาเกีย่ วกับระดู ปัญหาเกีย่ วกับอันฑะ ต่อมลูกหมากโต และต่อมลูก
หมากอักเสบ
Urinary, reproductive, gynaecological or genital condition such as, but not
limited to: urinary tract infections, fibroids, menstrual problems, testicular
problem, enlarged prostate and prostatitis.

9

ภาวะด้านสุขภาพจิตใดๆ หรือการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์/การใช้สาเสพติด เช่น ความกังวล
ซึมเศร้า เครียด หรือโรคอารมณ์สองขัว้ (ไบโพล่าร์-bipolar) โรคการกินผิดปกติ
Any mental health conditions or alcohol/substance abuse such as, but not
limited to: anxiety, depression, stress or bipolar disorder, eating disorders.

10

11

ความผิดปกติใดๆ ของ ตา หู จมูก หรือคอ เช่น ต้อหิน ต้อกระจก จอประสาทตาลอก หูตดิ เชือ้
การสูญเสียการได้ยนิ โรคเสียงในหู ไซนัสอักเสบ เยือ่ จมูกอักเสบ หรือต่อมทอนซิลอักเสบ
Any eye, ear, nose or throat disorder such as, but not limited to: glaucoma,
cataracts, detached retina, ear infections, hearing loss, tinnitus, sinusitis,
rhinitis or tonsillitis.

ปัญหาเกีย่ วกับฟัน หรือการจัดฟัน เช่น การครอบฟัน สะพานฟัน การฝังรากเทียม ปัญหาฟัน
กรามชุดทีส่ าม(ฟันคุด) จัดฟัน ความผิดปกติของเหงือก
Any dental or orthodontic issue such as, but not limited to: crowns, bridges,
implants, wisdom teeth problems, braces, gum disorders.

12

7

ในช่วง 5 ปีทผ่ี า่ นมา ได้รบั การผ่าตัด หรือรับการรักษาตัว ในโรงพยาบาล

In the past 5 years has any applicant had any surgical procedure or been
admitted to hospital.

มีความเจ็บป่วย สภาวะ หรืออาการอืน่ ๆ ทีย่ งั ไม่ได้กล่าวถึง
รวมถึงอาการหรือสภาวะความเจ็บป่วยทีร่ ู้ หรือสงสัย ไม่วา่ จะได้รบั คำ�แนะนำ�จากแพทย์
ปรึกษาแพทย์ หรือการวินจิ ฉัยจากแพทย์หรือไม่กต็ าม ตัวอย่างเช่น ปวดข้อหรือกล้ามเนือ้ การ
อักเสบ หรือไม่สบายตัว อาการไอสม่�ำ เสมอหรือเรือ้ รัง การเปลีย่ นแปลงของไฝ ปัสสาวะ หรือ
ลำ�ไส้

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

14

รับประทานยา รับการรักษาใดๆ รอผลการตรวจ นัดหมายเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือ
คาดว่าจะต้องเข้ารับการตรวจซ้�ำ ติดตามผลการตรวจรักษาสำ�หรับความเจ็บป่วยปัจจุบนั และ
ความเจ็บป่วยในอดีต ซึง่ ยังไม่ได้กล่าวถึง

ใช่/Yes

ไม่ใช่/No

15

อาชีพมีความเกีย่ วข้องกับสิง่ ต่างๆ ต่อไปนี:้ งานนอกชายฝัง่ : ดำ�น้�ำ กิจกรรมเกีย่ วกับกีฬา หรือ
ศิลปะการแสดง; การเดินเรือ หรือการทำ�งานในทะเล ทำ�งานในพืน้ ทีป่ ระสบภัยพิบตั ิ พืน้ ทีโ่ รค
ระบาด ความขัดแย้ง หรือความไม่สงบ ทำ�งานในพืน้ ทีส่ งู หรือใต้ดนิ ทำ�งานเกีย่ วข้องกับระเบิด
หรือเครือ่ งจักรหนัก ทำ�งานด้านการป้องกันความปลอดภัย หรือ การบินเครือ่ งบินขนาดเล็ก

13

Does anyone have any illness, condition or symptom not already mentioned?
Please include details of any known or suspected issues whether or not
medical advice has been sought or a diagnosis reached, for example: joint
or muscle pain, inflammation or discomfort, recurring or persistent cough,
changes to a mole, changes to urinary or bowel frequency.

Does anyone take any medication, receive treatment of any kind, is currently
awaiting any test results, have any daypatient or inpatient hospitalization
scheduled, or expect to have a review or follow up for any current or past
medical problem not already mentioned?

Does any applicant’s occupation involve any of the following: Off-shore
work: diving, sporting activities or performing arts; sailing or time spent at
sea; working in areas of natural disaster, medical epidemic, conflict or civil
unrest; working at heights or underground; working with explosives or heavy
machinery, protection services or flying a small aircraft?

หากตอบ “ใช่” ในคำ�ถามข้อ 15 กรุณาแจ้งรายละเอียดของอาชีพ

If you answered Yes to question 15, please provide details of
the occupation.

สำ�หรับผูข้ อเอาประกันหญิงเท่านัน้
FOR FEMALE APPLICANTS ONLY:

มีผขู้ อเอาประกันหญิงท่านใด ทีก่ �ำ ลังตัง้ ครรภ์ หรืออยูร่ ะหว่างการตรวจหรือรักษาภาวะการตัง้ ครรภ์หรือไม่
Is any female applicant currently pregnant or undergoing fertility investigations or
treatment?

ใช่

Yes

ไม่ใช่

No

หากมีผขู้ อเอาประกันภัยหญิงท่านใด กำ�ลังตัง้ ครรภ์ กรุณาแจ้งวันกำ�หนดการคลอดลูก และกรุณาแจ้งว่าผูข้ อเอาประกันภัย หรือลูกมีภาวะแทรกซ้อนด้านสุขภาพ
หรือไม่ ในกรณีทผ่ี ขู้ อเอาประกันภัยหญิงอยูร่ ะหว่างการตรวจหรือรักษาภาวะการตัง้ ครรภ์ กรุณาแจ้งรายละเอียดเพิม่ เติม (ในพืน้ ทีด่ า้ นล่าง)
If any female applicant is currently pregnant please confirm the expected due date of the baby and advise if the applicant has any
complications relating to the applicant’s health or the baby’s health. If any female applicant is undergoing fertility investigations or
treatment please provide more details (in the space below)

ชือ่

Name

รายละเอียดข้อมูล
Information

หมายเหตุ: บริษทั จะขอสำ�เนารายงานการรักษาล่าสุดทีเ่ กีย่ วข้องกับคำ�ถามสุขภาพข้างต้นในกรณีทต่ี อบ “ใช่”

Please Note: We will require a copy of the latest medical report for the related condition if any of the medical questions above have been
answered yes.

8

ประกาศสำ�หรับผูส้ มัครทุกคน

DECLARATION FOR ALL APPLICANTS

ข้าพเจ้าขอแถลงว่าได้ตอบคำ�ถามทุกข้ออย่างถูกต้อง สุจริตและครบถ้วน ผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองแต่ละคนตามกรมธรรม์ประกันภัยนีม้ หี น้าทีใ่ นการตอบคำ�ถามของบริษทั อย่างถูก
ต้องสุจริตและครบถ้วน ข้าพเจ้ายืนยันและรับรองว่าข้าพเจ้าได้รบั ความยินยอมจากผูอ้ ยูใ่ นอุปการะแต่ละคนในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลทางการแพทย์ และข้อ
มูลอืน่ ๆ ทีร่ ะบุในแบบฟอร์มนีใ้ ห้แก่บริษทั ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าผูอ้ ยูใ่ นอุปการะแต่ละคนรับทราบถึงหน้าทีข่ องตนเองในการตอบคำ�ถามอย่างถูกต้อง สุจริตและครบถ้วน (โปรด
ทราบว่าถ้าคุณกำ�ลังแถลงข้อเท็จจริงข้างต้นในนามของบุคคลอืน่ คุณต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการเก็บรักษาหลักฐานในการให้ความยินยอมทีค่ ณ
ุ ให้ไว้ในเอกสาร
การแถลงข้อเท็จจริงและการให้ความยินยอม)
ในกรณีทพ่ี บว่าข้าพเจ้าหรือผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ ไม่ตอบคำ�ถามทุกข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนอาจส่งผลให้ บริษทั ซิกน่า ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ลดจำ�นวนของค่าสินไหม
ทดแทนลงตามสัดส่วน ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่าการไม่ระมัดระวังโดยเจตนาและ / หรือบิดเบือนความจริงโดยประมาทโดยข้าพเจ้าหรือผูอ้ ยูใ่ นอุปการะอาจส่งผลให้บริษทั
ปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและสงวนสิทธิไ์ ม่คนื เบีย้ ประกันภัยใดๆ ทีไ่ ด้จา่ ยมาแล้ว (เว้นแต่กรณีเป็นค่าเบีย้ ประกันภัยทีไ่ ม่เป็นธรรมทีถ่ กู เก็บไว้) ลดจำ�นวนค่าสินไหม
ทดแทน และ / หรือการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อความข้างต้นในแบบฟอร์มใบคำ�ขอเอาประกันภัยนีเ้ ป็นความจริงทุกประการและยอมรับว่าใบคำ�ขอเอาประกันภัยนี้ ถือเป็นส่วนหนึง่ ของกรมธรรม์ประกัน
ภัย หากข้าพเจ้าหรือผูอ้ ยูใ่ นอุปการะแถลงเท็จหรือไม่เปิดเผยข้อเท็จจริง ข้าพเจ้าและผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ (ถ้ามี) ยินยอมให้บริษทั ปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือยกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัย
ข้าพเจ้าและผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ (ถ้ามี) ขอแต่งตัง้ บริษทั ซิกน่า ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) หรือ บุคคลผูม้ อี �ำ นาจของบริษทั เป็นบุคคลทีส่ ามารถเรียกขอดูขอ้ มูลใดๆ เกีย่ วกับประวัติ
สุขภาพหรือเงือ่ นไขสุขภาพ โรคประจำ�ตัวของข้าพเจ้าและผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ (ถ้ามี) จากแพทย์หรือ ผูใ้ ห้บริการด้านการดูแลสุขภาพหรือบริษทั ประกันอืน่ หรือองค์กรอืน่ ๆ หรือบุคคล
ใดก็ตาม (ผูท้ ม่ี ปี ระวัตสิ ขุ ภาพหรือเงือ่ นไขสุขภาพ โรคประจำ�ตัวหรือผลตรวจในการทดสอบเอชไอวี) ในนามของข้าพเจ้าและผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ (ถ้ามี) จนกว่าจะเสร็จสิน้ ในกรณีท่ี
กฎหมายท้องถิน่ อนุญาต สำ�เนาของคำ�แถลงนีจ้ ะมีผลบังคับใช้และมีผลสมบูรณ์เหมือนต้นฉบับและข้าพเจ้าและผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ (ถ้ามี) เข้าใจว่าการปกปิดข้อเท็จจริงอาจทำ�ให้
บริษทั ปฏิเสธการออกกรมธรรม์ประกันภัย
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้อา่ นอย่างถีถ่ ว้ นและเข้าใจใบคำ�ขอเอาประกันภัย และยอมรับว่าข้อมูลทีไ่ ด้ให้ไว้ในใบคำ�ขอเอาประกันภัยนีจ้ ะนำ�มาใช้เป็นเกณฑ์ของสัญญา
ประกันภัยของข้าพเจ้าและผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ (ถ้ามี)
ข้าพเจ้าและผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ (ถ้ามี) ยินยอมให้บริษทั ฯ จัดเก็บใช้ และเปิดเผยข้อเท็จจริงเกีย่ วกับสุขภาพและข้อมูลของข้าพเจ้าและ ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ (ถ้ามี) ต่อสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพือ่ ประโยชน์ในการกำ�กับดูแลธุรกิจประกันภัย
I hereby declare that I have answered all questions accurately, honestly and completely. The duty to answer the Company’s questions
accurately, honestly and completely applies in respect of each person who is covered by this Policy. I warrant and represent that I have the
consent of each Dependent to disclose the personal information, including the sensitive personal information (e.g. medical information)
contained in this form to the Company. I confirm that each Dependent is aware of their duty to answer the questions accurately, honestly
and completely. (Please note that if you are declaring the above on another person’s behalf, it is your obligation to keep evidence of the
consent you are providing hereto of the actual declarations and consents.)
In the event that it is found that I, or any Dependent (if any), do not answer all questions accurately and completely could result in Cigna
reducing the amount of any claims proportionately. I acknowledge and agree that careless, deliberate and/ or reckless misrepresentation
by myself or any Dependent (if any), could result in the Company rejecting claims, not returning any premiums paid in (except for where it
would be unfair for the premiums to be retained), reducing the amount of any claims paid and/or cancelling the Policy.
I hereby certify that all the above statements in this insurance Application Form are true in all aspects and agreed that, this insurance
application is considered a part of this Policy. If I, or any Dependent (if any), give false statement or do not disclose any truth, I, or any
Dependent (if any), hereby consent to the Company to deny any claim settlement or terminate the Policy and I, or any Dependent (if any),
do hereby, appoint Cigna Insurance Public Company Limited or any person authorised by the Company, as the attorney-in-fact to request
any kinds of information of mine and any Dependent (if any), health record or health conditions from any physician or healthcare provider
or any insurer or other organisation or any person (who has my health record or health conditions or results of any HIV test) on mine or any
Dependent’s (if any) behalf until completion. Where local law permits, a photocopy of this statement of authorisation shall be as effective
and valid as the original and I, and any Dependent (if any), understand the concealment may cause the Company to deny issuing the Policy.
I hereby confirm that I have carefully read and understood this Application Form and accept that the information provided within this
Application Form will be used as the basis of mine and any Dependent’s (if any) contract of insurance.
I, and any Dependent (if any), consent Cigna Insurance Public Company Limited who has mine and any Dependent’s (if any) medical
record to keep, use and disclose to the Office of Insurance Commission for the purpose of insurance business controlling.

ผูข้ อเอาประกันภัยประสงค์จะใช้สทิ ธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรหรือไม่

Does the Insured wish to submit health insurance premium for personal income tax deduction?

มีความประสงค์ และยินยอมให้บริษทั ประกันวินาศภัยส่งและเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับเบีย้ ประกันภัยต่อกรมสรรพากรตามหลัก
เกณฑ์ วิธกี ารทีก่ รมสรรพากรกำ�หนด และหากผูข้ อเอาประกันภัยเป็นคนต่างชาติ (Non-Thai Residence) ซึง่ เป็นผูม้ หี น้าทีเ่ สีย
ภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรโปรดระบุเลขประจำ�ตัวผูเ้ สียภาษีทไ่ี ด้รบั จากกรมสรรพากร เลขที่
Yes, I wish and consent Cigna Insurance Public Company Limited to disclose my insurance
premium to the Revenue Department (Thailand) according to the rule and method stipulated by
the Revenue Department (Thailand). If the Insured is a non-Thai resident who has responsibility
to pay personal income tax according to the tax law, please state the Insured’s Tax ID no.

ไม่มคี วามประสงค์
No
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เลขที่

Tax ID no

ลายเลายมือชือ่ ของผูเ้ อาประกันภัย
SIGNATURE OF THE INSURED

ลายมือชือ่

Signature

ชือ่ ผูข้ อเอาประกันภัย
Applicant Name

วันที่ เดือน ปี

Date (DD/MM/YYYY)

ลายมือชือ่ ผูก้ ระทำ�การแทน

SIGNATURE OF LAWFUL REPRESENTATIVE

ลายมือชือ่

Signature

ชือ่ ผูก้ ระทำ�การแทน

Lawful Representative Name

ผูก้ ระทำ�การแทน (กรณีผขู้ อเอาประกันภัยยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ)

Lawful Representative (in case where the Insured is aged eighteen (18) years old and over but under twenty (20) years old)

กรณีเป็นผูก้ ระทำ�การแทนต้องเป็นเฉพาะ บิดา/มารดา หรือ ผูป้ กครองตามกฎหมายเท่านัน้
Lawful Representative must be only Father/Mother or Legal guardian

ความสัมพันธ์กบั ผูข้ อเอาประกันภัย
Relationship to applicant

วันที่ เดือน ปี

Date (DD/MM/YYYY)

ตามมาตรา 19 และ 21 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หากผูเ้ อาประกันภัยมีอายุสบิ แปด (18) ปีขน้ึ ไป แต่ต�ำ่ กว่ายีส่ บิ (20) ปีผแู้ ทนตามกฎหมายของผูเ้ อา
ประกันภัยจะต้องลงนามในใบสมัครประกันในนามของผูเ้ อาประกันภัย ผูส้ มัครทีม่ อี ายุต�ำ่ กว่าสิบแปด (18) ปีไม่มสี ทิ ธิเ์ ป็นผูเ้ อาประกันภัยภายใต้นโยบายนี้

In accordance with Sections 19 and 21 of the Civil and Commercial Code, if the Insured is aged eighteen (18) years old and over but under
twenty (20) years old, the Insured’s Lawful Representative must sign the insurance application on the Insured’s behalf. Applicants under
the age of eighteen (18) years old are not eligible to be the Insured under this Policy.

คำ�เตือน ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ผูข้ อเอาประกันภัยต้องตอบคำ�ถามตามแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกข้อ การไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงใด ๆ หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จ จะมีผลให้สญ
ั ญา
ประกันภัยานีต้ กเป็นโมฆียะ อาจจะเป็นเหตุให้บริษทั ผูร้ บั ประกันภัยปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยและ/หรือใช้สทิ ธิบ์ อกล้างสัญญาได้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865
REMINDER OF THE OFFICE OF INSURANCE COMISSION
The applicant must truthfully answer all the questions. Any concealment or misrepresentation of the truth will result in this insurance
contract becoming voidable and may result in the insurance Company refusing to honour insurance claims, as per Section 865 of the
Civil and Commercial Code.

คำ�เตือนการทุจริต
FRAUD NOTICE

บุคคลใดก็ตามทำ�การทุจริตเพือ่ ผลประโยชน์ตอ่ ตนเอง หรือทำ�ความเสียหายให้กบั ผูอ้ น่ื หรือทำ�ให้ผอู้ น่ื มีความเสีย่ งต่อการสูญเสียหรือเสียหายโดยการ (1) สมัคร
เอาประกันภัย หรือทำ�การเรียกร้องค่าสินไหมภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จหรือคลาดเคลือ่ นจากความเป็นจริง หรือ (2) สมัครเอาประกันภัย
หรือทำ�การเรียกร้องค่าสินไหมภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยด้วยความไม่สจุ ริตเพือ่ ผลประโยชน์ตอ่ ตนเอง หรือทำ�ความเสียหายให้กบั ผูอ้ น่ื หรือทำ�ให้ผอู้ น่ื มีความเสีย่ ง
ต่อการสูญเสียหรือเสียหาย ไม่เปิดเผยข้อมูลตามทีถ่ กู สอบถามในการกระทำ�การทุจริต บริษทั จะทำ�การตรวจสอบการเรียกร้องค่าสินไหม หรือใบคำ�ขอเอาประกัน
ภัยในกรณีทบ่ี ริษทั เชือ่ ว่ามีการทุจริต การทุจริตส่งผลให้กรมธรรม์ประกันภัยของท่านสิน้ ผลบังคับใช้ และบริษทั จะปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมภายใต้กรมธรรม์ประกัน
ภัยนี้ เพือ่ เป็นการป้องกันหรือตรวจสอบการทุจริต บริษทั สามารถเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริตให้กบั บริษทั ประกันภัยอืน่ และ/หรือ หน่วยงานทีบ่ งั คับใช้
ตามกฎหมายได้
Any person who, dishonestly and with intent to make a gain for themselves or cause loss to another, or to expose another to a risk
of loss: (1) makes an application for insurance or makes a claim under a Policy containing any information they know to be untrue or
misleading; or who (2) in making an application for insurance or a claim under a Policy dishonestly and with intent to make a gain
for themselves or cause loss to another, or to expose another to a risk of loss fails to disclose information which has been asked for,
commits fraud. The Company will investigate any claims or applications for insurance which the Company has grounds to believe
may be fraudulent. Committing fraud may result in your Policy being terminated and any claims you make under not being paid. The
Company may, for the purposes of the detection and prevention of fraud, share information relating to suspected fraud with other
insurance companies and/or with law enforcement authorities.
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การจัดเก็บและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล

HOW THE COMPANY WILL USE YOUR INFORMATION

บริษทั จะรวบรวม ใช้ จัดเก็บ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามละเอียดอ่อน (ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับประวัตทิ างการแพทย์ และการรักษา
ทางการแพทย์ใดๆ) ตามกฎหมายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษทั จะรวบรวมและใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามละเอียดอ่อน เพือ่
วัตถุประสงค์ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้
บริษทั จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามละเอียดอ่อนตามความจำ�เป็นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้กบั บริษทั ต่างๆ ในเครือของบริษทั
บริษทั ภายนอกทีผ่ า่ นการคัดเลือกจากบริษทั รวมถึงโบรคเกอร์หรือตัวแทนทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ด�ำ เนินการแทนท่าน ผูใ้ ห้บริการใดๆ ทีใ่ ห้บริการภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยนี้ และผูใ้ ห้บริการทางด้านสุขภาพทีไ่ ด้รบั มอบอำ�นาจจากบริษทั ทัง้ นีห้ มายรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองทุกคนตามทีร่ ะบุไว้ในใบ
คำ�ขอเอาประกันภัยนี้ี
I, the Insured, acknowledge the collection, use and disclosure of my personal, sensitive and/or health data by Cigna for the
purposes required by the contract of insurance I have entered into.

ผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองทุกคนมีสทิ ธิทจ่ี ะร้องขอสำ�เนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองทีบ่ ริษทั จัดเก็บไว้ ทัง้ นีบ้ ริษทั จะคิดค่าธรรมเนียมสำ�หรับการร้องขอสำ�เนาข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าว
The Company will collect, use, store and disclose your personal information, including sensitive information (in particular, information
relating to your medical history and any medical treatment you may have or have had), in accordance with the relevant data protection
legislation. The Company will collect and will use your personal information, including sensitive information, for the purpose of carrying
out our obligations under this plan. This statement also applies to personal information of any Dependents detailed on this Application
Form.
The Company may share your information, including sensitive information, with other Cigna companies, carefully selected third parties
including any broker you appoint to act on your behalf, other providers of services under this plan and authorized healthcare providers,
where necessary to carry out our obligations under this plan. This statement also applies to personal information of any Covered
Persons detailed on this Application Form.
Any Covered Person has the right to request a copy of their personal information held by the Company. We may charge a fee to provide
this information.

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษทั ทำ�การจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการแพทย์ของข้าพเจ้า เพือ่ วัตถุประสงค์ภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยของข้าพเจ้า
I acknowledge the collection, use and disclosure of my personal and special category data by Cigna for the purposes
required by the contract of insurance I have entered into.

ข้อเสนอ รายละเอียดการส่งเสริมการขาย สินค้า และบริการ

SPECIAL OFFERS, PROMOTIONS, PRODUCTS AND SERVICES

บริษทั มีความประสงค์ทจ่ี ะนำ�ส่งข่าวสารเกีย่ วกับ ข้อเสนอ รายละเอียดการส่งเสริมการขาย สินค้า และบริการ ซึง่ บริษทั เห็นว่าเหมาะสมกับคุณ อย่างไรก็ตามบริษทั
จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณให้กบั บุคคลทีส่ าม
The Company would like to keep in touch with you to keep you updated about special offers, promotions, products and services which
the Company thinks will interest you. The Company will not release your information to any third parties.

ถ้าคุณต้องการรับข่าวสารข้อมูลดังกล่าวข้างต้น กรุณาทำ�เครือ่ งหมายในช่อง
If you would like to receive this information, please tick here

คุณต้องการให้บริษทั ติดต่อคุณโดย

How would you like us to contact you?

ลายมือชือ่

Signature
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อีเมล์

Email

โทรศัพท์

Telephone

ส่วนที่ 4: รายละเอียดการชำ�ระเงิน

SECTION 4: PAYMENT DETAILS

รายละเอียดในหน้านี้ จะเป็นรายละเอียดข้อมูลเกีย่ วกับบัตรเครดิต/เดบิตของท่าน รายละเอียดในแบบฟอร์มหน้านีจ้ ะถูกลบทิง้ หลังทำ�
รายการ และข้อมูลการชำ�ระเงินของท่านจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลอย่างปลอดภัย.
This page, including your card details, will be securely disposed of once your
application has been processed and the payment details have been securely stored.

โปรดทราบว่าเรารับชำ�ระเป็นเงินบาทเท่านัน้

Please note, we only accept payment in Thai Baht.

เบีย้ ประกันภัย

อากรแสตมป์

Net Premium

ภาษี

Duty Stamp

เบีย้ ประกันภัยรวม

Tax

รอบการชำ�ระเงิน

Total Premium

รายเดือน

Payment frequency

ราย 3 เดือน

Monthly

วิธกี ารชำ�ระเงิน

Annually

โอนเงิน

บัตรเครดิต / เดบิต

Payment method

รายปี

Quarterly

Bank wire transfer (Annual payment only)

Credit/debit card

(We will call you on receipt of your application to provide the relevant details)

หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต

Credit/debit card number

ประเภทของบัตร
Type of card

มาร์สเตอร์การ์ด

วีซา่

MasterCard

Visa

อเมริกนั เอ็กซ์เพรส

โซโล่

American Express

Solo

วีซา่ เดบิต

วีซา่ อิเลคตรอน

Visa Debit

เดลตา

Visa Electron

มาเอสโตร(สหราชอาณาจักร)

Maestro (UK Domestic)

Delta

มาเอสโตร(นานาชาติ)

Maestro (International)

ชือ่ ทีป่ รากฎบนหน้าบัตร

Name as it appears on the card

วันออกบัตร

วันหมดอายุ

Start date of the card (MM/YY)

Expiry date of the card (MM/YY)

รหัสความปลอดภัย (ตัวเลข3หลักด้านหลังบัตรเครดิต/เดบิตของท่าน ในกรณีสกุลบัตร อเมริกนั เอ็กซ์เพรส จะมีตวั เลข4หลักบนหน้าบัตรด้านขวาของท่าน)

Security code (This is the 3 digit number on the reverse of most cards. For American Express cards, this is the 4 digit number found on the
front of the card on the right hand side)

ใช่

กรุณายืนยันข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต นัน้ เป็นของผูถ้ อื กรมธรรม์หรือไม่?

Please confirm that the payment card is that of the policyholder?

หากเจ้าของบัตรเครดิต/เดบิต นัน้ ไม่ใช่ผถู้ อื กรมธรรม์
กรุณาระบุความสัมพันธ์ของท่านกับผูถ้ อื กรมธรรม์

If the cardholder is not the policyholder, please
state the relationship to the policyholder

ผูร้ บั ผลประโยชน์

Spouse/partner

No

นายจ้าง

Other beneficiary

คูส่ มรส/พาร์ทเนอร์

ไม่ใช่

Yes
Employer

สมาชิกในครอบครัว

อืน่ ๆ

Family member

Other

วัน/เดือน/ปี เกิด ผูถ้ อื บัตร

Date of birth of cardholder (DD/MM/YYYY)

สัญชาติผถู้ อื บัตร

Nationality of cardholder

ใช่

ข้อมูลทีอ่ ยูจ่ ดั ส่งใบแจ้งหนี/้ ทีพ่ กั ของท่านตรงกับข้อมูลทีท่ า่ นแจ้งหรือไม่?

Is the billing address the residence address you have provided for your policy?

Yes

ไม่ใช่

No

หากข้อมูลไม่ถกู ต้อง กรุณาระบุขอ้ มุลทีอ่ ยูจ่ ดั ส่งใบแจ้งหนีข้ องท่าน
If no, please provide the full billing address

การตัดบัญชีบตั รเครดิต: ข้าพเจ้าอนุญาตให้ บริษทั ซิกน่าประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ดำ�เนินการเรียกเก็บเงินค่าเบีย้ ประกันภัยกับบัญชีบตั รเครดิต/บัตรเดบิตของ
ข้าพเจ้า ทัง้ นีอ้ นุญาตให้ด�ำ เนินการได้จนกว่าจะมีค�ำ สัง่ ยกเลิกโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อกั ษรให้กบั ทาง บริษทั ซิกน่าประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

Credit card authorization: I authorize Cigna Insurance Public Company Limited to charge my credit/debit card account for the insurance
premium. This will continue until the instruction is cancelled, and I will provide written notice to Cigna Insurance Public Company
Limited.

ลายเซ็นต์เจ้าของบัตร

Cardholder’s signature

12

วันที่

Date (DD/MM/YYYY)

โปรดส่งแบบฟอร์มทีก่ รอกข้อมูลครบถ้วนทางอีเมลหรือทางไปรษณียไ์ ปที่

Please return your fully completed form by email or by post to:

Cigna Insurance Public Company Limited
7th and 10th Floor
Q.House Ploenjit Building
598 Ploenchit Road
Lumpini
Pathumwan
Bangkok 10330
Thailand

บริษทั ซิกน่าประกันภัยจำ�กัด(มหาชน)
ชัน้ 7และชัน้ 10
อาคารคิวเฮ้าส์เพลินจิต
598ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
ประเทศไทย

Cignathailand_broker@cigna.com

“Cigna” and the “Tree of Life” logo are registered service marks of Cigna Intellectual Property, Inc., licensed for use by Cigna Corporation and its operating subsidiaries. All products and
services are provided by or through such operating subsidiaries, and not by Cigna Corporation. This product is distributed in Thailand by Cigna Insurance Public Company Limited.
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