ใบคำร้ องขอปรับแผนผลประโยชน์ ควำมคุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : ..................................... - ……............................. ชื่อสมาชิก/ผูเ้ อาประกันภัย………….........……………........…..…………….
วิธีการชาระเบี้ยประกันภัย
รายปี
รายเดือน
นามสกุล ........….……………………………………………..………….…..
แผนผลประโยชน์ปัจจุบนั : ………………..…….………............……… ผลประโยชน์การรักษาแบบคนไข้นอก (OPD) :
มี
ไม่มี
ผลประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ………..…….…………..…….…………..…….…………..…….…….……..…......................................................….…
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ ……………………………………………………......................................……..………………………………………………….
โทรศัพท์ : ……………….......................มือถือ ...…......................…………….โทรสาร ……….........………..E-mail: ………...…….……………………
แผนผลประโยชน์ ใหม่ ที่ต้องกำร : ………………............……………… ผลประโยชน์ กำรรักษำแบบคนไข้ นอก (OPD):
มี
ไม่มี
ผลประโยชน์ อนื่ ที่ต้องกำรควำมคุ้มครองเพิม่ เติม : ……………………………………………..
ผลประโยชน์ ปรับขึน้ (กรุ ณาตอบคาถามสุ ขภาพ 4 ข้อ)
*วันที่เริ่มควำมคุ้มครองแผนผลประโยชน์ ใหม่ : …………………………………………………
ผลประโยชน์ ลดลง
*แผนใหม่ จะเริ่ มให้ ความคุ้มครองในอีก 30 วันข้ างหน้ าหลังจากที่ท่านกรอกเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์ และผ่ านกระบวนการพิจารณารั บประกันภัยเรี ยบร้ อยแล้ วเท่ านั้น

กรุ ณาตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ งให้ ครบถ้วนสมบูรณ์ ทุกข้ อ (ตอบถาถาม เฉพาะกรณี การปรับผลประโยชน์ เพิม่ ขึน้ เท่านั้น)
1. ท่านกาลังมีภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง หรื อ โรคที่ตอ้ งรับการรับประทานยาและการรักษาอย่างต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้ามี กรุ ณาระบรายละเอียด
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
2. ท่านต้องรับประทานยา หรื อได้รับการรักษาชนิดใดอย่างต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้ามี กรุ ณาระบุรายละเอียด ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. กรุ ณาระบุรายละเอียดโรงพยาบาลที่ใช้บริ การประจา การพบแพทย์ การตรวจวินิจฉัย การรักษา หรื อยาที่รับประทาน (ไม่วา่ ตามคาสั่งแพทย์หรื อไม่)
ในระหว่าง 24 เดือนที่ผา่ นมา ………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. กรุ ณาระบุขอ้ มูลอย่างละเอียด หากท่านหรื อผูไ้ ด้รับความคุม้ ครองในกรมธรรม์ฉบับเดียวกับท่าน
ก) กาลังอยูใ่ นระหว่างการรักษาพยาบาล หรื อ การสังเกตอาการ……………………………………………………………………………………………
ข) เคยได้รับคาแนะนาจากแพทย์ให้เข้ารับการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค หรื อเข้ารับการผ่าตัด หรื อหัตถการใดๆ ที่ยงั มิได้กระทา…………………………….
ค) มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ยงั มิได้แจ้งให้บริ ษทั เอ็ทน่า ประกันสุ ขภาพ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) รับทราบ…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
(ในกรณีที่ท่ำนต้ องกำรพืน้ ที่ในกำรระบุรำยละเอียดมำกขึน้ ท่ ำนสำมำรถระบุข้อมูลเพิม่ เติมในเอกสำรของท่ ำนแล้วแนบมำพร้ อมกับใบคำร้ องฉบับนี)้
ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็ นความจริ งทุกประการ หากถ้อยแถลงของข้าพเจ้าเป็ นเท็จหรื อปกปิ ดไม่แจ้งความจริ ง ข้าพเจ้ายินยอมให้บริ ษทั บอกเลิกสัญญาได้
นอกจากนี้ ขา้ พเจ้าขอมอบอานาจแก่ บริ ษทั เอ็ทน่ า ประกันสุ ขภาพ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในการขอรับทราบรายละเอี ยดซึ่ งข่าวสารเกี่ ยวกับประวัติการ
รักษาพยาบาลและสภาพร่ างกายของข้าพเจ้าจาก แพทย์ โรงพยาบาล หรื อองค์การอื่นใด ที่มีบนั ทึกหรื อทราบเรื่ องเกี่ยวกับข้าพเจ้าหรื อสุ ขภาพของข้าพเจ้า สาเนาของ
การมอบอานาจนี้ ให้มีผลและสมบูรณ์เช่นเดียวกับต้นฉบับ
คำเตือนของกรมกำรประกันภัย กระทรวงพำณิชย์
ผูข้ อเอาประกันภัยจงตอบคาถามตามแบบสอบถามตามความเป็ นจริ งทุกข้อ การปกปิ ดหรื อแถลงความเท็จใดๆ อาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยปฏิเสธไม่จ่ายเงิน
ค่าสิ นไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 865 หากมี ปัญหาใด ๆ เกี่ ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โปรดติ ดต่อขอ
คาแนะนาได้ จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิ ชย์ โทร. 0-2547-4602-16

โปรดทรำบ :

1. กรณีผลประโยชน์ ปรับขึน้ : - สภาพใดๆ ที่เป็ นมาตั้งแต่วนั ที่เริ่ มได้รับความคุม้ ครองครั้งแรก จนถึงวันก่อนที่ผลประโยชน์ใหม่เริ่ มมีผลบังคับ ท่านจะได้รับความ
คุม้ ครองภายใต้แผนผลประโยชน์เดิมก่อนหน้า
2. กรณีผลประโยชน์ ลดลง : - สภาพใดๆ ที่เป็ นมาตั้งแต่วนั ที่เริ่ มได้รับความคุม้ ครองภายใต้ผลประโยชน์เดิมก่อนหน้า ท่านจะได้รับความคุม้ ครองภายใต้
ผลประโยชน์ใหม่หรื อตามผลประโยชน์ที่ลดลง แล้วแต่ความคุม้ ครองใดจะน้อยกว่า

.........................................................................
ลงนาม (ผูข้ อเอาประกันภัย)

.........................................................................
ลายมือชื่อผูแ้ ทนโดยชอบธรรม
(กรณี ผขู้ อเอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

.......................................................................
วันที่กรอกใบสมัคร (วัน/เดือน/ปี )
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