
 
   

หนา้ 1 จาก 	 
       บริษัท ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)    DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD.     Tel: +66(0) 2239 2200 Call Center 1736  

เลขที� 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชอ่งนนทรี             1115 Rama 3, Chong Nonsi,                              Fax: +66 (0) 2239 2049 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ :;120                             Yannawa, Bangkok 10120 Thailand                     www.dhipaya.co.th 

    ใบคําขอเอาประกนัภัย 
                กรมธรรม์ประกนัภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื!อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))             

1. รายละเอียดผูข้อเอาประกนัภยั   
ชื�อ-นามสกุล …………………………………………………………………..…………………....................…………...………...................................   
วนั/เดือน/ปีเกิด ………………………… อายุ……........…ปี   นํ% าหนกั/ส่วนสูง …………/……………เชื%อชาติ / สัญชาติ …………./…………............ 
เลขที�บตัรประจาํตวัประชาชน …….……..……………………..…. 

    ที�อยู่ที�ติดต่อได ้ …………………………………………………...…………………………........………………………………….……........................ 
    โ ทรศัพทบ์า้น ………………….………….......... โ ทรศัพทมื์อถือ ………………………....…………… อีเมล…์……………...…………..…......……. 
     อาชีพ...........................................................................สถานที�ทาํงานหรือหน่วยงานที�สังกดั.............................................................................................. 
     ผูรั้บประโ ยชน์...........................................................................................ความสัมพนัธ์กบัผูข้อเอาประกนัภยั.................................................................. 
2. ระยะเวลาขอเอาประกนัภยั: เริ�มตน้วนัที�                               เวลา              น.   สิ%นสุดวนัที�                                  เวลา   24.00  น. 

3. แผนประกนัภยัและ/หรือรายละเอียดที�ตอ้งการซื%อความคุม้ครอง (โ ปรดเลือกแผนความคุม้ครอง) 

ข้อตกลงคุ้มครอง/เอกสารแนบท้าย 
จํานวนเงินเอาประกนัภัย (บาท)  

แผน 1 แผน 2 

- การเจบ็ป่วยดว้ยภาวะหรือโรคร้ายแรงที�มีสาเหตุมาจากการติดเชื!อไวรัสโคโรนา 
       (Coronavirus (2019-nCoV)) 

500,000 1,000,000 

- การรักษาพยาบาลจากการติดเชื!อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ต่อปี 50,000 100,000 

เบี!ยประกนัภัยรวม (บาท) / คน / ปี 450   850 

วิธีการชําระเบี!ยประกนัภัย 
          ผ่านบตัรเครดิตธนาคาร _______________   หมายเลขบตัรเครดิต _________________________ บตัรหมดอายุ _______________ 
          ผ่านบญัชีเงินฝากธนาคาร _______________________ สาขา _____________________บญัชีเลขที� _________________________ 

คําถามเรื5องประวัติสุขภาพของผู้ขอเอาประกนัภัย  
1) ท่านมีหรือไดข้อเอาประกนัชีวติ หรือประกนัภยัสุขภาพ หรือประกนัภยัเกี�ยวกบัโ รคติดเชื!อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))ไวก้บับริษทั หรือ

บริษทัอื�นหรือไม่? 
      ไม่เคย/ ไม่มี          เคย/ มี (โ ปรดใหร้ายละเอียด)  
                                         บริษทั......................................................... จาํนวนเงินเอาประกนัภยั......................................บาท 
2) ในระหวา่ง DE วนัที�ผ่านมา ท่านไดเ้ดินทางไปยงัประเทศจีนหรือไม่ 
      ไม่เคย/ ไม่มี          เคย/ มี (โ ปรดใหร้ายละเอียด)  
                                         มณฑล..................................เมือง...................................... วนัที�เดินทางไป........................... วนัที�เดินทางกลบั............................ 
 



 
 

หนา้ 2 จาก 	 
     บริษัท ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)    DHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO.,LTD.     Tel: +66(0) 2239 2200 Call Center 1736  

      เลขที� 1115 ถนนพระราม 3 แขวงชอ่งนนทรี             1115 Rama 3, Chong Nonsi,                              Fax: +66 (0) 2239 2049 
      เขตยานนาวา กรุงเทพฯ :;120                             Yannawa, Bangkok 10120 Thailand                     www.dhipaya.co.th 

3) ท่านเคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกนัชีวิต หรือประกนัภยัสุขภาพ หรือปฏิเสธการต่ออายุสัญญาประกนัภยั หรือถูกเรียกเก็บเบี%ยประกนัภยัเพิ�ม สําหรับ
การประกนัภยัดงักล่าวหรือไม่? 

      ไม่เคย/ ไม่มี          เคย/ มี (โ ปรดใหร้ายละเอียด)  
                                         บริษทั......................................................... จาํนวนเงินเอาประกนัภยั......................................บาท 
4) ท่านกาํลงัป่วยเป็น หรือเคยเป็น หรือมีอาการรับรู้ไดด้ว้ยตนเอง หรือเคยไดรั้บการตรวจรักษา หรือบอกกล่าว หรือคาํแนะนาํจากแพทยเ์กี�ยวกบัโ รค
ลมชกั โ รคหวัใ จ ความดนัโ ลหิตสูง โ รคเบาหวาน โ รคกระดูกและ/หรือกลา้มเนื%อ โ รคมะเร็ง โ รคเอดส์ หรือ มีเชื%อไวรัส HIV หรือโ รคหลอดเลือดสมอง 
(เส้นเลือดในสมองแตก) หรือไม่? 
      ไม่เคย/ ไม่มี          เคย/ มี (โ ปรดใหร้ายละเอียด)  
                                         บริษทั......................................................... จาํนวนเงินเอาประกนัภยั......................................บาท 
5) ท่านมีโ รคประจาํตวัหรือกินยาอะไรเป็นประจาํหรือไม่     
        ไม่มี         มี    (โ ปรดระบุ) .................................................................................................................................................................. 

ผูข้อเอาประกนัภยัประสงคจ์ะใชสิ้ทธิขอยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามกฎหมายวา่ดว้ยภาษีอากรหรือไม่ 

           มีความประสงคแ์ละยินยอมใหบ้ริษทัประกนัวนิาศภยัส่งและเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัเบี%ยประกนัภยั ต่อกรมสรรพากร ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการที�
กรมสรรพากรกาํหนด และหากผูข้อเอาประกนัภยัเป็นชาวต่างชาติ (Non-Thai Residence) ซึ�งเป็นผูมี้หนา้ที�เสียภาษีเงินไดต้าม 
กฎหมายวา่ดว้ยภาษีอากร โ ปรดระบุเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีที�ไดรั้บจากกรมสรรพากร เลขที� ______________________________ 
           ไม่มีความประสงค ์
 
                    ผูข้อเอาประกันภัยยินยอมใ ห้บริษัทจัดเก็บ ใ ช้ และเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี�ยวกับสุขภาพและข้อมูลของผูข้อเอาประกันภัยต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) เพื�อประโ ยชน์ในการกาํกบัดูแลธุรกิจประกนัภยั 
                    ผูข้อเอาประกนัภยัมีความประสงคข์อเอาประกนัภยักบับริษทัตามเงื�อนไขของกรมธรรมป์ระกนัภยัที�บริษทัไดใ้ชส้าํหรับการประกนัภยันี%  และผู้
ขอเอาประกนัภยัขอรับรองว่ารายละเอียดต่างๆ  ขา้งตน้นี% ถูกตอ้งและสมบูรณ์ ผูข้อเอาประกนัภยัตกลงที�จะให้คาํขอเอาประกนัภยันี% เป็นมูลฐานของสัญญา
ประกนัภยัระหว่างขา้พเจ้าและบริษทั หากรายละเอียดของผูข้อเอาประกนัภยัเป็นเท็จหรือปกปิดไม่แจ้งความจริง ผูข้อเอาประกนัภยัยินยอมให้บริษทับอก
ลา้งสัญญาประกนัภยัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา ]^_ 
                     บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้อาประกนัภยัเท่าที�จาํเป็นกบัการประกนัภยันี%  และมีสิทธิทาํการ
ชนัสูตรพลิกศพในกรณีที�มีเหตุจาํเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมายโ ดยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
                     ในกรณีที�ผูเ้อาประกนัภยัไม่ยินยอมใหบ้ริษทัตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉยัของผูเ้อาประกนัภยัเพื�อประกอบการ
พิจารณาจ่ายค่าทดแทนนั%น บริษทัสามารถปฏิเสธการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยัได ้
 
 ลายมือชื�อผูข้อเอาประกนัภยั     …………………..……………….… 
                (                                                         ) 
       วนั/เดือน/ปี ที�ขอเอาประกนัภยั  ……………………..………………… 
   การประกนัภัยโดยตรง   

   ตัวแทนประกนัวินาศภัย             นายหน้าประกนัวินาศภัย…………………….  ใบอนุญาตเลขที5 ………………………………… 

คําเตือนของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย 
ใหต้อบคาํถามขา้งตน้ตามความจริงทุกขอ้ หากผูเ้อาประกนัภยัปกปิดขอ้ความจริง หรือแถลงขอ้ความอนัเป็นเทจ็จะมีผลใ หส้ัญญาประกนัภยันี%ตกเป็น

โ มฆียะ ซึ�งบริษทัมีสิทธิบอกลา้งสัญญาประกนัภยัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา ]^_ 



เอสทีดี ทราเวล 

  59 หมู่ 7 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

                    โทร: 029630414; 0924054546; 0863218269 

ใบอนุญาตเลขท่ี  11/08708 
 
 

ช่องทางติดต่อ 

หากมีข้อสงสยัใดๆ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจ้าหน้าที่ ไดต้ลอดเวลาท าการของบรษิทัฯ  ระหวา่ง
เวลา 10.00 - 18.00 น. ของวนัจันทร์-วนัศกุร ์และ เวลา 10.00-17.00 น. ของวนัเสาร ์
ไดท้างหมายเลข 092-405-4546 , 086-321-8269 และทาง  Line Official : 
@stdtravel (ท าการตลอดเวลา) วนัอาทติยห์ยดุท าการ 

ช่องทางการจ่ายเงนิ 

 

 

 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย  
ชื่อบัญช ี: บรษิัทศรไีทยเดิม กรุป๊. จ ากดั(สาขาปากเกร็ด) 
เลขบัญชี : 123-0-18724-3 

ธนาคารกสกิรไทย 
ชือ่บญัช ีบรษิทั ศรีไทยเดิม กรุป๊ จ ากัด(สาขาถนนรชัดา-ห้วยขวาง) 
เลขทีบ่ญัช ี: 089-1113-23-4 


	ประกัน
	หัวกระดาษ(ทำท้ายประกัน)

