リタイヤメントOAビザ申請

ใบคำขอเอาประกันภัย (ฉบับเต็ม)
กรมธรรมประกันภัยสุขภาพและอุ
บัติเหตุ “นิวนอรมอล ไลฟ
สไตล ซีร�่ย”
お申込書:和訳版:
ご記入は英文版原本ブランクご使用ください
(ウエブサイト内の Print と記載されている方をクリックしてください。)

Application Form for Health and Personal Accident Insurance “New Normal Lifestyle Series”
ประเภทของผู  ข อเอาประกั น ภั ย / Type of Insured
X
◯

◯
◯
◯

被保険者(本申込書の対象者の種類

ผูขอเอาประกั
นภัยหลัก : Insured
主被保険者本人の場合
คูสมรสของผู
ขอเอาประกันภัยหลัก : Spouse of Insured
主被保険者の配偶者の場合
(ระบุชื่อ-นามสกุลของผูเอาประกันภัยหลัก : Name of Main Insured) ……………………………………………..............................................................…………………………………………………………..
主被保険者の名前ー苗字
主被保険者の子供の場合
บุตรของผู
ขอเอาประกันภัยหลัก : Child of Insured
主被保険者の名前ー苗字
(ระบุชื่อ-นามสกุลของผูเอาประกันภัยหลัก : Name of Main Insured) ……………………………………………..............................................................…………………………………………………………..
配偶者の子供の場合
บุตรของคู
สมรสของผูขอเอาประกันภัยหลัก : Spouse’s child of Insured
主被保険者の名前ー苗字
(ระบุชื่อ-นามสกุลของผูเอาประกันภัยหลัก : Name of Main Insured) ……………………………………………..............................................................…………………………………………………………..

รายละเอี
ย ดผู  ข อเอาประกั น ภั ย (ตามที ่ ร ะบุ ใ นบั ต รประจำตั ว ประชาชนหร� อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง)
申込者(被保険者)
Applicant’s Details (as stated on ID Card or Passport)
X
◯
◯

นาย : Mr.
เด็กชาย : Master

◯ นาง : Mrs.
◯ เด็กหญิง : Ms.

PCHI ID No.

◯ นางสาว : Miss
◯ อื่นๆ : Other.........................................................

ชื่อผูขอเอาประกันภัย : Applicant’s Full Name
ชื่อ : First Name
ชื่อกลาง : Middle Name

เลขประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง :
ID / Passport No.
パスポート
.........................................................................................

นามสกุล : Family Name

名前

有効期限日

苗字

วันหมดอายุ : Expiry Date
日日
DD - ____
MM - ______
YYYY
月月
年年年年
____

DD - ____
MM - ______
YYYY
วันที่เริ่มตนประกันภัย : Policy Commencement Date ____
เพศ : Gender 性別
◯ ชาย : Male
◯ หญิง : Female
年齢
อายุ : Age .....................

สถานภาพ : Marital Status 独身か既婚者
◯ โสด : Single
◯ สมรส : Married

国籍
สัญชาติ : Nationality ................................................

年年年年
DD - 月月
MM - ______
YYYY
วัน生年月日
/เดือน/ปเกิด (ค.ศ.) : Date of Birth 日日
____
____

น้ำหนัก (กก.) :
Weight (kg.)
体重

................................

職業、または最終職業、Housewife,Student,Retiree

อาชีพ : Occupation .............................................................................................
(หากเกษียณอายุแลวกรุณาระบุอาชีพลาสุด)
(If retired please specify your last occupation)

◯ หมาย

◯ หยา

: Widowed

สวนสูง (ซม.) :
Height (cm.)

รอบเอว (ซม.) :
Waist (cm.)

胴回り

身長
................................

ตำแหนง : Position

職位 (該当する場合)

..............................................................................

: Divorced

................................

ลักษณะงานที่ทำ : Type of Work

職種(危険度判定の為必須です。）例として、
Office Work, Management,

...........................................................................

現住所

ที่อยูปจจุบัน : Current Address .............................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
所属会社名、会社住所

ชื่อและที่อยู สถานที่ทำงาน : Company Name, Work Address ........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
弊社からの郵便物受け取り先
ที่อยูที่ตองการใหติดตอ (โปรดระบุ) : Contact
Address (Please identify)
携帯番号
โทรศั
พทมือถือ : Mobile Number
.................................................................................

固定電話
โทรศัพทบาน

自宅宛て

◯ ที่อยูปจจุบัน : Current Address

会社宛て

◯ ที่อยูที่ทำงาน : Work Address

日中ご自宅不在の方は会社宛てをお勧めします。

: Telephone Number
.................................................................................

อีเมล : E-mail メールアドレス
......................................................................................................................................

キャッシュレスにならない場合の口座振り込み先

รายละเอียดเลขที่บัญชีสำหรับทำการจายผลประโยชน : Bank Account Details for the Payment of Claims
ธนาคาร : Bank .....................................................................................................................
銀行名

口座名義氏名
ชื่อบัญชี : Account Name .......................................................................................................................

支店名
สาขา : Branch .....................................................................................................................

口座番号
เลขที่บัญชี : Account No. .......................................................................................................................
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รายละเอี
ย ดผู  ร ั บ ประโยชน (ตามที ่ ร ะบุ ใ นบั ต รประจำตั ว ประชาชนหร� อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง)
死亡保険金受取人(法定家族に限る)
Beneficiary Details (as stated on ID Card or Passport)

◯
◯

นาย : Mr.
◯ นาง : Mrs.
เด็กชาย : Master
◯ เด็กหญิง : Ms.
ชื่อผูรับประโยชน 1 : Beneﬁciary Name 1 受取人。１
ชื่อ : First Name
ชื่อกลาง : Middle Name

◯
◯

นางสาว : Miss
อื่นๆ : Other.........................................................

◯
◯

◯
◯

นางสาว : Miss
อื่นๆ : Other.........................................................

เลขประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง :
ID / Passport No.
パスポート
..........................................................................................
นามสกุล : Family Name
อีเมล : E-mail
..........................................................................................
受取人住所：タイ国内も可
เพศ : Gender 性別
ที่อยูผูรับประโยชน : Beneﬁciary Full Address ...........................................................................................................................................
◯
ชาย : Male ◯ หญิง : Female
...................................................................................................................................................................................................................................................
วั生年月日
น/เดือน/ปเกิด (ค.ศ.) : Date of Birth โทรศั
ความสัมพันธกับผูขอเอาประกันภัย : Relationship to the Applicant
連絡先電話
พทที่ติดตอได : Contact Phone No. 続柄(家族)
◯
คูส มรส : Spouse ◯ บุตร : Child ◯ อืน่ ๆ : Other …...........................
DD - ____
MM - ______
YYYY
____
...........................................................................................
นาย : Mr.
◯ นาง : Mrs.
เด็กชาย : Master
◯ เด็กหญิง : Ms.
ชื่อผูรับประโยชน 2 : Beneﬁciary Name 2 受取人。２
ชื่อ : First Name
ชื่อกลาง : Middle Name

เลขประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง :
ID / Passport No.
..........................................................................................
นามสกุล : Family Name
อีเมล : E-mail
..........................................................................................
เพศ : Gender
ที่อยูผูรับประโยชน : Beneﬁciary Full Address ...........................................................................................................................................
◯ ชาย : Male
◯ หญิง : Female
...................................................................................................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปเกิด (ค.ศ.) : Date of Birth โทรศัพทที่ติดตอได : Contact Phone No. ความสัมพันธกับผูขอเอาประกันภัย : Relationship to the Applicant
DD - ____
MM - ______
YYYY
____
........................................................................................... ◯ คูส มรส : Spouse ◯ บุตร : Child ◯ อืน่ ๆ : Other …...........................
ระยะเวลาเอาประกันภัย : Period of Insurance
เริ่มตนความคุมครองวันที่ : Start Date …………….........……… เวลา : Time .............................. น./hours สิ้นสุดวันที่ : End Date …………….........……… เวลา 24.00 น./hours
ご希望の保障プランにX印：リタイヤメントはPremier-Plus以上

1. เลือกแผนความคุมครอง (Select your Protection Plan)
◯ Standard
◯ Standard
◯ Standard

Plus
Extra

◯ Premier
◯ Premier

Plus

◯ Maxima
◯ Maxima

ご希望の割引オプシオン
2. เลือกสวนลดเบี้ยประกัน (Premium
Discount Options)

◯ Ultima
◯ Ultima

Plus

เบี้ยมาตรฐาน (Base Premium)
บาท/Baht

Plus

ご記入不要

割引率

該当の左丸印に X印ください
外来保障は必須

ไมคุมครองผูปวยนอก (Exclusion of Outpatient Beneﬁt)
20%
ความรั
บผิดชอบสวนแรก 20,000 บาท (THB 20,000 Deductible)
15%
免責金額(窓口負担)
ความรั
บผิดชอบส
วนแรก 40,000 บาท (THB 40,000 Deductible)
25%
免責金額
4万バーツ
*** หมายเหตุ ***
ความรับผิด10万バーツ
ชอบสวนแรก 100,000 บาท (THB 100,000 Deductible) 32.5%
免責金額
แผน Standard & Standard Plus
ไมสามารถเลือกรับสวนลดนี้ได
ความรับผิดชอบสวนแรก 200,000 บาท (THB 200,000 Deductible)
40%
*** Remark ***
ความรับผิดชอบสวนแรก 300,000 บาท (THB 300,000 Deductible)
50%
Deductible options are not available for
the Standard and Standard Plus Plans
สวนลดกลุมสำหรับครอบครัว (Family Discount)
5%
สวนลดเบี้ยประกันภัยเหลานี้จะถูกคำนวณเปนลำดับขั้นจากเบี้ยประกันภัยที่หักสวนลดอื่นแลว (ถามี)
Sub-Total ご記入不要
These premium discounts are to be applied progressively from the base premium above (Where applicable)
ความคุมครองผูปวยนอก (OPD Beneﬁt)
ความรับผิดชอบสวนแรก/คน/ป
(Deductible/Person/Policy Year)

3. เลือกความคุมครองเพิ่มเติม (Additional Benefits) 追加特約のご希望の有無

*** หมายเหตุ ***
สำหรับแผน Standard Plans
ทุกแผนไมสามารถเลือกซื้อ
ความคุมครองเพิ่มเติม
ดานทันตกรรมและจักษุได
*** Remark ***
Dental and Vision Beneﬁts
are not available for all
types of Standard Plans

เบี้ยมาตรฐาน / Base Premium
บาท/Baht

歯科特約:検査書必須
ความคุ
ม ครองทางทันตกรรม/Dental Beneﬁt

คุม ครอง/Cover

ไมคมุ ครอง/Not Cover

ความคุ
ม ครองทางจักษุ / Vision Beneﬁt
眼科特約:検査書必須

คุม ครอง/Cover

ไมคมุ ครอง/Not Cover

希望増額
ประกันอุบตั เิ หตุสว นบุคคล / Buy More Personal Accident (PA)...................................Baht
ซือ้ เพิม่ 傷害死亡保障金の増額希望

(Insert Amount)

เบี้ยประกันเพิ่ม 145 บาท ตอความคุมครอง 100,000 บาท
Additional Premium THB 145/ THB 100,000
จำนวนเงินที่ซื้อเพิ่มจากวงเงินภายใตแผนประกันที่เลือก
The amount bought is to be added to existing amount within the selected plan
วงเงินความคุมครองนี้เปนวงเงินเพิ่มเติมจากแผนประกันที่เลือก
This coverage is in addition to the selected insurance plan amount.
保険料欄：ご記入不要です。弊社からお見積もり企画書
*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณารั
บหรือปฏิเสธเงื่อนไขนี้
発行時に保険料も記載されます。
*The Insurer reserves the right to accept, limit or decline this request.

ご記入不要

4. คาเบื้ยประกันภัยรายป (Annual Premium)

เบี้ยประกันภัยสุทธิ (Net Premium Sub-Total)
(บาท : Baht)
半年払いをご希望の場合は、大きく"SEMI-ANNUAL"と
อากรแสตมป 0.4% (Stamp Duty 0.4%)
(บาท : Baht)
お書きください。
เบี้ยประกันภัยรวม (Total Premium)
(บาท : Baht)
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下記のすべての質問にYesか
Noいずれかの丸印にX印。塗
りつぶさないでください。

ใช/เคย
ไมใช/ไมเคย
Yes
No
กรุ
ณ
าตอบคำถามด
า
นล
า
งนี
้
หากข
อ
ใดตอบ
“ใช
/
เคย”
กรุ
ณ
าระบุ
ช
อ
่
ื
และที
อ
่
ยู
ข

องโรงพยาบาล
หรื
อ
คลิ
น
ก
ิ
สภาพการบาดเจ็
บ
หรื
อ
การป
ว
ย
วั
น
ที
ร
่
ก
ั
ษา
สภาพป
จ
จุ
บ
น
ั
下記の質問に" Yes "と答えられた場合は、5頁目の項目番号８に詳細をご記入ください。
หรือการติดตามการรักษาและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของโปรดระบุเพิ่มเติมในขอ 8
Kindly answer the questions below. For each “Yes” answer, please identify the provider’s name (hospital or clinic), along with the; address, injury or illness condition,
date of treatment, current clinical treatment or follow – ups and other relevant information. Please Specify in Question 8
1. ขณะนี
ท้ า นไดรบั ความคุม ครองจากกรมธรรมประกันสุขภาพใดๆ หรือไม? (ถามี กรุณาแนบสำเนากรมธรรมประกันภัย และตารางกรมธรรมประกันภัย)
Are現在、他の医療保険をお持ちですか。Yesの場合は保険カードのコピーも送信お願いします。
you currently covered by any other Health Insurance policy? (If Yes, please enclose a copy of the policy and beneﬁt schedule)
2. ทานเคยถู
กปฏิเสธ เลือ่ นการประกันภัย เพิม่ เบีย้ ประกัน เพิม่ เงือ่ นไข, ยกเลิกประกันสุขภาพ หรือประกันชีวติ หรือไม? หากเคย กรุณาระบุรายละเอียด
Are上記と同一文
you currently covered by any other Health Insurance policy? (If Yes, please enclose a copy of the policy and beneﬁt schedule)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. ทx下記の質問に"Yes"をチェックされた場合は、5頁目の項目８に詳細をご記入ください。複数の病名記載項目の場合は該当疾病名を丸で囲って下
านเคยมีอาการ หรือไดรับคำแนะนำ หรือไดรับการวินิจฉัย หรือไดรับการบำบัดรักษาเกี่ยวกับโรคหรือความผิดปกติดังตอไปนี้ หรือไม? โปรดขีดเสนใตโรคหรือความผิดปกติ
Have
you ever had symptoms of, or been
madeかお答えください。
aware of, or diagnosed with, or treated for any diseases or disorders of any of the following?
さい。すべての項目に漏れなく
YesかNo
Please underline the speciﬁc diseases or disorders.
頭痛、または片頭痛
ｘPlease Specify ......................
3.1 - อาการปวดศี
รษะ ไมเกรน (Headaches, Migraines)
脳血管障害อดสมอง (Cerebrovascular Diseases or Disorders)
- โรคหรือความผิดปกติของหลอดเลื
神経機能疾患 ดปกติของตอมใตสมอง (Pituitary gland Diseases or Disorders)
- โรคและความผิ
ｘ
- 発作、てんかん
ชัก หรือลมบาหมู (Seizures or Epilepsy)
- ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病
โรคพารกินสัน (Parkinson’s Disease)
- เป
นลม หรือ หมดสติ (Fainting or Blackout Spells)
失神、意識消失
- 神経疾患、神経障害
โรคหรือความผิดปกติอื่นๆ ของระบบประสาท (Any other Neurological System Diseases or Disorders)
- เจ็胸痛
บหนาอก (Chest Pain)
- โรคหัวใจ (Heart Disease) 心臓疾患
- ใจสั่น (Palpitations) 動悸
- หั不整脈
วใจเตนผิดปกติ (Cardiac Arrhythmias)
肺、心臓血液循環障害ดปกติของปอด หัวใจ ระบบไหลเวียนโลหิต (Any Lungs, Heart, Blood Circulation System Diseases or Disorders)
- โรคและความความผิ
ｘ
- เสนเลือดขอด ภาวะลิ่มเลือดอุด静脈瘤、血管塞栓症、血栓症
ตัน ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ (Varicose Veins, Embolism, Vein Thrombosis)
蜂巣炎、壊死性筋膜炎
Please Specify ......................
- โรคเซลลเนื้อเยื่ออักเสบ โรคแบคทีเรียกินเนื้อ (Cellulitis, Necrotizing Fasciitis)
Please Specify ......................
糖尿病、高血糖値
- เบาหวาน หรือระดับน้ำตาลในเลือดสู
ง (Diabetes or High Blood Sugar Levels)
ใช
อินซูลิน (Insulin Injected)
ｲﾝｽﾘﾝ投与
กรุณาระบุการใชインスリン投与量
อินซูลิน (Please specify insulin use)
ไม非投与
ใชอนิ ซูลนิ (Non Insulin Injected)
高血圧症
Please Specify ......................
- ความดั
นโลหิตสูง หรือระดับความดันโลหิตสูง (Hypertension or High Blood Pressure)
- ระดับไขมันในเลือดผิ高脂血症
ดปกติ (Dyslipidemia)
- โลหิ貧血症
ตจาง (Anemia)
- โรคหรือความผิดリンパ腺異常
ปกติของตอมน้ำเหลือง (Lymph Nodes Diseases or Disorders)
血液病、ホルモン、内分泌障害
Please Specify ......................
- โรคเลื
อด ความผิดปกติของฮอรโมนหรือตอมไรทอ (Blood Diseases, Hormonal or Endocrine Disorders)
Please Specify ......................
3.2 白内症、緑内症、眼裂班、翼状片
- ตอกระจก ตอหิน ตอลม ตอเนื้อ (Cataracts, Glaucoma, Pinguecula, Pterygium)
Please Specify ......................
- 角膜症、網膜症、ガラス質異常
ความผิดปกติของกระจกตา จอประสาทตา น้ำวุนในตา (Cornea, Retinas, Vitreous Disorders)
Please Specify ......................
- ตาบอดหรือสูญเสียการมองเห็น (Blindness or失明Visual Loss)
- โรคหรื
อความผิดปกติอื่นๆ ของตา โปรดระบุ (Any other Eyes Diseases or Disorders, Please specify)
その他の眼球障害
Please Specify ......................
……………………….……………………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………………………….……………………………….
Please Specify ......................
扁桃腺疾患、洞徐脈
3.3 - โรคหรื
อความผิดปกติของทอนซิล ไซนัส (Tonsil, Sinus Diseases or Disorders)
- โรคหรื
อ
ความผิ
ด
ปกติ
ข
องหู
คอ
จมู
ก
รวมถึ
ง
ความผิ
ด
ปกติ
ท
เ
่
ี
กี
ย
่
วข
อ
งของระบบโครงสร
า
ง
耳鼻咽喉の異常’、構造欠陥
Please Specify ......................
(Ears, Nose, Throat Diseases or Disorders, including Related Abnormal Structures)
- ภู呼吸器系アレルギー
มิแพทางเดินหายใจ (Respiratory Allergy)
Please Specify ......................
肺気腫、慢性閉塞性肺疾患
- ปอดอุดกลั้นเรื้อรั้ง ถุงลมโป
งพอง (COPD, Emphysema)
Please Specify ......................
- หอบหื
ด หลอดลมไวตอสิ่งกระตุน (Asthma, Bronchial hyperresponsiveness)
ゼンソク、気管支炎
Please Specify ......................
肺結核
Please Specify ......................
- วัณโรคปอด (Pulmonary Tuberculosis)
Please Specify ......................
- โรคปอดอั
กเสบ ไอเรื้อรัง ไอเปนเลือด ภาวะลมในชองเยื่อหุมปอด (Pneumonia, Chronic Cough, Hemoptysis, Pneumothorax)
肺炎、気胸症、慢性咳症、
- ประวัติติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุใหม (Postコロナ感染症
COVID-19 infection)
Please Specify ......................
- โรคหรื
อความผิดปกติอื่นๆ ของระบบการหายใจ โปรดระบุ (Any other Respiratory Diseases or Disorders, Please specify)
その他の呼吸器疾患
Please Specify ......................
……………………….……………………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………………………….……………………………….
精神病
Please Specify ......................
3.4 - โรคจิ
ต (Psychosis)
- เครี
ยด วิตกกังวล ย้ำคิดย้ำทำ (Stress, Anxiety, Obsessive Compulsive Disorders)
ストレス症、不安症、脅迫症
不眠症
- นอนไมหลับ (Insomnia)
気分障害
- อารมณ
แปรปรวน (Mood Disorders)
- ตื่นตระหนก (Panic
Disorders)
パニック症
恐怖症
- โรคกลั
ว (Phobic Disorders)
- ซึมเศรา มีความคิดหรื憂鬱症、自傷思考、自殺未遂
อพยายามทำรายตัวเองพยายามฆาตัวตาย (Depression, Self-harm Ideas or Attempted Suicide)
注意欠陥多動性障害、自閉症、知的障害
- โรคสมาธิ
สน้ั ออทิสติก ภาวะบกพรองทางสติปญ
 ญา (Attention Deﬁcit Hyperactivity Disorder (ADHD), Autistic Disorder, Intellectual Disability)
薬物依存症、向精神剤服用
Please Specify ......................
- การใช หรือ การติดสารเสพติดใหโทษ หรือสารออกฤทธิ
์ตอจิตประสาท ( Use or Addition of Drugs or Psychotropic Substances)
胃食道逆流症
Please Specify ......................
3.5 - กรดไหลย
อนหลอดอาหาร กรดไหลยอน (Gastro Esophageal Reﬂux Disease (GERD), Acid Reﬂux)
Please Specify ......................
- แผลในกระเพาะอาหารหรือ胃腸潰瘍、胃腸の出血
ลำไส เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร (Stomach or Intestinal Ulcers, Gastrointestinal Bleeding)
過敏性腸管症候群、憩室性疾患、腸閉塞、クローン病
- ลำไส
แปรปรวน ลำไสอักเสบเรื้อรัง โรคถุงผนังลำไสอักเสบ ลำไสอุดตัน โรคโครหน
Please Specify ......................
(Irritable Bowel Syndrome (IBS), Inﬂammatory Bowel diseases (IBD), Diverticular Disease, Intestinal Obstruction, Crohn’s Disease)
肝硬変、すい臓炎、肝炎、脂肪肝
Please Specify ......................
- โรคตั
บแข็ง ตับออนอักเสบ ตับอักเสบ ไขมันพอกตับ (Cirrhosis, Pancreatitis, Hepatitis, Fatty Liver)
- アルコール依存症、アルコール性肝炎,腹水症
โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคตับอักเสบจากแอลกอฮอล ทองมาน (Alcoholism, Alcoholic Hepatitis, Ascites)
- โรคของถุ
งน้ำดี นิ่วในถุงน้ำดี ความผิดปกติของทอทางเดินน้ำดี (Gallbladder Diseases, Gallstones, Bile Duct Disorder)
胆嚢疾患、胆石、胆管障害
黄疸症状
- ดีซาน (Jaundice)
ヘルニア
- ไสเลื่อน (Hernias)
- ริดสีดวง แผลที่ขอบทวาร โรคฝคัณฑสูตร痔(Hemorrhoids, Anal Fissure, Anal Fistula)
Please Specify ......................
- แพอาหาร (Food allergy) 食物アレルギー
その他の、食道、胃腸疾患
- โรคหรื
อความผิดปกติอื่นๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ตับ หรือลำไส โปรดระบุรายละเอียด
Please Specify ......................
(Other Esophagus, Stomach, Liver or Intestine Diseases上記の質問にYesの答えの場合は項目８に詳細ご記入くださ
or Disorders, please specify)
……………………….……………………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………………………….……………………………….
い。

แบบสอบถาม (Medical Questions)

健康に関する申告書
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実際のご記入はこの和訳版ではなく英語版に英語でお願いします。

ไมใช/ไมเคย
No

แบบสอบถาม (Medical Questions)
- 腎臓、尿管、膀胱、の疾患、障害
โรคและความผิดปกติของไต ทอไต กระเพาะปสสาวะ (Kidneys, Ureters, Bladder Diseases or Disorders)
腎臓結石、尿管結石、膀胱結石
- นิ่วที่ไต นิ่วในทอไต นิ่วในกระเพาะปสสาวะ (Kidney Stones, Ureteral Stones, Bladder Stones)
- โรคและความผิ
ดปกติของตอมลูกหมาก หรือ ระบบสืบพันธุ (Prostate or Genital System Diseases or Disorders)
前立腺、生殖系疾患、障害
頸部痛、肩関節痛、上背痛、腰背痛
3.7 - ปวดคอ
ปวดบาหรือไหล ปวดหลังสวนบนหรือหลังสวนลาง (Neck Pain, Shoulder Pain, Upper Back or Lower Back Pain)
繊維筋痛症 ้อรัง (Fibromyalgia)
- ภาวะปวดเรื
筋膜痛症候群
- กลุมอาการปวดกลามเนื้อและเยื
่อพังผืด (Myofascial Pain Syndrome)
椎間板ヘルニア
- หมอนรองกระดูกเคลื่อน หรือหมอนรองกระดูกเคลื
่อนกดทับเสนประสาท (Bulging or Herniated Discs)
筋肉、関節、骨の疾患、障害
- โรคหรือความผิดปกติของกลามเนื้อ ขอตอหรือกระดูก (Muscle, Joint or Bone Diseases or Disorders)
-関節痛、関節炎、退化性関節炎
อาการปวดขอ ขออักเสบ ขอเสื่อม (Joint Pain, Arthritis, Degenerative Joints)
痛風、高尿酸値
- โรคเกาต หรือระดับกรดยูริกในเลือดสูง (Gout
or High Uric Acid Level)
リウマチ
- โรคข
อรูมาตอยด (Rheumatoid)
その他の筋骨格系疾患障害ありますか?
- โรคหรือความผิดปกติอน่ื ๆ ของระบบกล
ามเนือ้ และกระดูก โปรดระบุ (Other Musculoskeletal System Diseases or Disorders, please specify)
……………………….……………………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………………………….……………………………….
3.8 - โรคเอดส
(ภูมิคุมกันบกพรองซึ่งเกิดจากเอดส)
エイズ、HIV
กลุมอาการที่เกี่ยวของกับเอดส ภาวะเลือดบวกตอ ไวรัสเอชไอวี (AIDS, AIDS Related Complex, HIV)
- โรคติ
ดตอทางเพศสัมพันธ (Sexual Transmitted Disease)
性病
- ภาวะภูมิคุมกันบกพร自己免疫疾患
องซึ่งไมไดเกิดจากเอดส โรคภูมิคุมกันตานเนื้อเยื่อของตนเอง (Immunodeﬁciency, Auto-Immune Disease)
- โรคแพ
ภ
ม
ู
ต
ิ
ว
ั
เอง
(Systemic
Lupus Erythematosus (SLE))
全身性ループスエリテマトーデス(SLE)
3.9 皮膚病、湿疹、蕁麻疹’:申告必要性のご質問はお気軽にお電話で秋山迄お問い合わせください.081-827-0522
- โรคผิวหนังอักเสบ โรคผื่นผิวหนังอักเสบ ผื่น ลมพิษ (Dermatitis, Eczema, Rash, Urticaria)
ภูมิแพผิวหนัง (Atopic Dermatitis)
アトピー性皮膚炎
ほくろ、小瘤、腫物、懸垂線維腫、脂漏性角化症
- ไฝ กอนเนื้อ ติ่งเนื้อ กระเนื้อ (Moles, Nodules
or Lumps, Skin Tag, Seborrheic Keratosis)
- その他の皮膚疾患、障害
โรคหรือความผิดปกติของผิวหนังอื่นๆ โปรดระบุ (Other skin Diseases or Disorders, please specify)
……………………….……………………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………………………….……………………………….
3.6

ใช/เคย
Yes
Please Specify ......................

Please Specify ......................
Please Specify ......................
Please Specify ......................
Please Specify ......................

Please Specify ......................
Please Specify ......................

3.10 ความบกพร
องแตกำเนิด ความผิดปกติและพิการที่เปนมาแตกำเนิด โรคทางพันธุกรรม โรคและความผิดปกติ
เรื้อรังอื่นๆ ที่นอกเหนือจากขอ 3.1-3.9
出生時欠損、先天性異常奇形、遺伝病、も含めて、上記質問条項
3.1-3.9以外に慢性疾
โปรดระบุ
ร
ายละเอี
ย
ด
เช
น
คำวิ
น
จ
ิ
ฉั
ย
ของแพทย
สาเหตุ
อาการ
การตรวจ
หรื
อ
การรั
ก
ษาที
ไ
่
ด
ร
บ
ั
ผลการรั
ก
ษา
ฯลฯ
患、障害など歴史のある場合は、西暦記載のうえ、診断名、病因、症状、検査結果、治
(Birth
Defects,
Congenital
Anomalies
and
abnormalities,
Genetic
Diseases,
Any
other
Chronic
Diseases
or disorders. Rather than specify
療、治療後状況を申告お願いします。ご相談はお電話で秋山まで:081-827-0522
in medical questions number 3.1-3.9, please specify diagnosis, etiology, symptom, investigation or treatment, results of treatment, etc.)
……………………….……………………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………………………….………………………...............................................................……….
3.11 ท過去に次の症状があったり、診察、診断、治療を受けたことが有りますか？癌、嚢腫、塊、腫瘍、小瘤
านเคยมีอาการ ไดรับการปรึกษา ไดรับคำแนะนำ ตรวจ วินิจฉัย และบำบัดรักษาเกี่ยวกับมะเร็ง ซีสต กอนหรือเนื้องอก กอนเนื้อ หรือไม?
Have you ever had symptoms, been consulted, advised, investigated, diagnosed, or treated for malignancies (cancer), cyst, mass or tumor, lump or nodule?
◯ ไม (No) いいえ
◯ ใช (Yes) はい
โปรดระบุป (Please specify years) ....................................................................................................................................................................................................................................................................
西暦
種類
器官
ประเภท/ชนิด (Type/kind) ……..………………….......................................................................................……
อวัยวะ (Organ) …………………………….………………........................................................……………………….
◯ ยั現在治療中の場合は状況説明ください。
งมีอยู/เปนอยู/กำลังรักษา โปรดระบุชนิดของการรักษา (Currently being treated, please specify the type of treatment) ...............................................................................
◯ ผาตัด/รักษาหายแลว โปรดระบุวิธีการรักษา (Removed/Cured, please specify type of treatment) .................................................................................................................................
完治済み。治療方法
โปรดระบุวันที่ทำการรักษาและติดตามรักษาครั้งสุด最終治療日
ทาย (Please specify the treatment date and last follow up visit) ...………………………......................................………………...
ผลชิ
้นเนื้อ (Biopsy/pathological result) ………………………………………………………………………………………...…………………………….....
最終検査結果
3.12 ขณะนี
้ทานกำลังไดรับยาหรือการรักษาอื่นๆ ตามคำแนะนำหรือไดรับการสั่งจายยาโดยแพทยหรือไม? ถาใช โปรดระบุ
現在、医師処方箋で薬剤服用中ですか？
Are you currently undergoing medications or treatment, recommended or has been prescribed by a physician? If yes, please specify.
◯ ไม
(No)
いいえ
◯はい。事情説明ください:英文
ใช โปรดระบุ (Yes, please specify) ......................................................................................................................................................................................................................................
4 ท過去、現在の医療機関での治療歴史(長年前の治療で完治、特に日本国内での歴史はお問い合わせください)
านเคยเขารักษาตัวในโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม คลินิก หรือ สถานพักฟนหรือไม? ถาใช โปรดระบุชื่อและที่อยูของสถานพยาบาล
การบาดเจ็บหรือการปวย วันที่รับการรักษา ระยะเวลาที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล และประเภทการเขารับบริการ (ผูปวยใน/ผูปวยนอก)
Have you ever been treated at a hospital, medical center, clinic or sanitarium? If yes, please provide the name and address
of質問:これまでに医療機関で傷病の治療受けたことが有りますか？Yesの場合は右にチェックにうえ、下記にご記
the healthcare provider, the injury or illness, date of treatment, length of stay for hospitalization, and department of services
入ください。
(Inpatient/
Outpatient)
治療日
วัน/เดือน/ป ที่รักษา

Treatment Date
(DD/MM/YYYY)

入院(IPD)か外来(OPD)

ผูปวยใน/ผูปวยนอก
โปรดระบุ
IPD/OPD
(Please Specify)

ระยะเวลาที่พักรักษาตัว
ในโรงพยาบาล
(Length of Stay
for hospitalization)

入院の場合:滞在日数

ชื่อสถานพยาบาล
医療機関名
(Medical Provider
Names)

คำวินิจฉัยโรค
診断名
(Diagnosis)

ไม/No
いいえ

治療 การรักษา
(Treatment)

はい ใช โปรดระบุ
(Yes, please specify)
..................................................

วันที่ติดตามการรักษา
最終直近検査日

ครั้งลาสุด
(Latest Follow-up date)
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แบบสอบถาม (Medical Questions)

5. เฉพาะสตรีเทานั้น (FOR WOMEN ONLY) : 女性のお申込者のみ
5.1
5.2

5.3

ไมใช/ไมเคย
No

ใช/เคย
Yes

ทานกำลังตั้งครรภอยูหรือไม? : Are you currently pregnant?
ถาใช โปรดระบุอายุครรภ : If yes, please specify number of weeks of the pregnancy …….....................… สัปดาห/Weeks
ทานเคยมีโรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเตานม มดลูก รังไข ทอรังไข ปากมดลูก ประจำเดือน ระบบสืบพันธุ การตั้งครรภหรือ
การคลอดบุตรรวมถึงภาวะแทรกซอน การแทงบุตร หรือเคยรับการตรวจวินิจฉัยและ/หรือรักษาภาวะ มีบุตรยากหรือไม?
ถาใช โปรดระบุรายละเอียด คำวินิจฉัย การรักษา ปที่รักษา
Have you had any diseases or disorders of the breast, uterus, ovaries, fallopian tubes, cervix, menstruation,
reproductive system, pregnancy or childbirth, including complications, abortion or miscarriage or have been
diagnosed and/or treated for infertility? If yes, please specify diagnosis, treatment, and when
…....................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………..............……………
- ทานเคยคลอดบุตรมากอนหรือไม? : Have you ever had a prior child delivery?
- ทานเคยผาคลอดทางหนาทองใชหรือไม? : Have you ever had a Surgical Delivery/C-Section?

ป/Year ......................……
ป/Year ......................……

6. ทานเคยไดรับคำแนะนำใหตรวจวินิจฉัยทางการแพทย
ตรวจสุขภาพรางกาย หรือทำหัตถการเพื่อตรวจวินิจฉัยอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน
男女共通でご回答ご記入ください。
รวมถึงการตรวจสุขภาพหรือตรวจรางกายประจำป หรือไม ถาใชโปรดระบุ และแนบผลการตรวจสุขภาพ หรือตรวจรางกายดังกลาว
(Have you ever been advised to have any medical tests, health and physical check-ups or procedure to investigate other than
asこれまでに医師から身体検査を勧められた事が有りますか？Yesの場合は下記に状況お書きください。英文。
noted above, including annual check-ups? If yes, please specify and enclose the medical or physical examination report)
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.1

ป現在、タバコかシガーを喫煙しますか？Yesの場合は本数ご記入。
จจุบันทานสูบยาสูบ ซิการ หรือบุหรี่หรือไม? ถาใช โปรดระบุจำนวนกี่มวนตอวัน? ……................. มวนตอวัน
(หากเลิ
กสูบแลว กรุณาระบุเหตุผล จำนวนมวนตอวัน และจำนวนปที่สูบ) ................................................................................................................................................
Do you currently smoke a pipe, cigars or cigarettes? How many sticks do you smoke 一日
per day? ……................. Sticks
本数per day.
(If you already quitted smoking, please specify the reason, quantity per day and how long did you smoke?) ....………..…………..........…..

6.2

ท現在、飲酒しますか？Yesの場合は,種類と飲酒量(毎週)
านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือไม? ถาใช โปรดระบุชนิดของแอลกอฮอลที่ทานดื่ม และจำนวนโดยเฉลี่ยตอสัปดาห …………………...…………………
Do you drink alcohol? If yes, please specify alcohol type and average units per week consumed ….....................…... units per week.

7. ทこれまでにMRI,CTスキャンなどを特別に受けたことが有りますか？内視鏡検査を特別に受けた事が有りますか？Yesの場合は検査結果報告書を
านเคยไดรับการตรวจพิเศษ เชน เอ็มอารไอ ซีที สแกน การผาตัด หรือหัตถการทางการแพทยใดๆ หรือไม เชน การสองกลองตรวจ
ถ添付お願いします。
าเคยโปรดระบุรายการหัตถการ วันที่ตรวจ และผลตรวจ กรุณาแนบผลการตรวจพิเศษดังกลาว
Have you ever had any special medical examination (such as MRI, CT Scan), or any surgical or procedures e.g. endoscopy?
If yes, please specify a list of procedures, when was this completed, and what were the results?
Please enclose the special medical examination report.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Yes"とお答えになった場合は、詳細を項目番号を記して下記または追加用紙に英文でお書き戴きご提出お願いします。
8. ถ本お申込み書健康申告時効で"
าทานตอบ “ใช/เคย” ในคำถามที
่กลาวมาในขอขางตนขอใดขอหนึ่ง กรุณาใหรายละเอียดในชองวางดานลาง หรือระบุในเอกสารเพิ่มเติม
When you answered “Yes” to any questions in this form, please provide details in the space below or include on an additional
piece of paper.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9. ป現在、医師には診断されていない異常な不快感や症状がありますか？
จจุบันทานกำลังปวยหรือมีอาการผิดปกติ (อาทิเชน ความเจ็บปวด กอนเนื้องอก ภาวะเลือดออกผิดปกติ หรืออื่นๆ)
ที่ยังมิไดเขารับการรักษาหรือปรึกษาจากแพทยหรือไม
Are currently sick or have any abnormal symptoms (such as pain, lump, bleeding disorder, etc.)
that has not been treated or consulted from a doctor?
◯ ไม (No) 無し
◯ ใช有り：詳細を右に説明英文
โปรดระบุ (Yes, please specify) ..........................................................................................................................................................................................................................
คํ保険申込み人の承諾
ารับรองของผูขอเอาประกันภัย
เปนที่ตกลงกันระหวางผูขอเอาประกันภัยและบริษัท วากรมธรรมประกันภัยนี้จะไมใหความคุมครองแกผูขอเอาประกันภัยสําหรับการบาดเจ็บหรือการปวยซึ่งเกิดขึ้นโดยตรง หรือสืบเนื่อง
มาจาก หรือเปนอาการแทรกซอนของการบาดเจ็บหรือการปวยใดๆ ที่ผูขอเอาประกันภัยไดแถลงไวในใบคําขอเอาประกันภัยนี้หรือที่บริษัทยกเวนตามที่ไดระบุในเอกสารแนบทายยกเวนความคุมครอง
เฉพาะโรค
ซึ่งผูขอเอาประกันภัยไดรับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขนี้ทุกประการ โดยบริษัทจะออกเอกสารแนบทายยกเวนความคุมครองเฉพาะโรคนั้นๆ เปนการเฉพาะ)
申告内容が事実と異なる発覚の場合は保険が失効、解約になる場合が有ります。
The Applicant hereby requests the Company to provide the insurance policy together with the terms and conditions according to their standard policy and the Application
declares that the above statements are complete and true. The Applicant agrees to have this application form included in the contract between the Applicant and the Company.
Should there be any false statement or any truth being concealed, the Applicant agrees to let the Company void this insurance policy.
ผูขอเอาประกันภัยมีความประสงคขอเอาประกันภัยกับบริษัทตามเงื่อนไขของกรมธรรมประกันภัยที่บริษัทไดใชสําหรับการประกันภัยนี้ และผูขอเอาประกันภัยขอรับรองวารายละเอียดตางๆ
申込人の健康に関する個人情報の入手権利を保険会社に与えます。
ขางตนนี้ถูกตองและสมบูรณ ผูขอเอาประกันภัยตกลงที่จะใหใบคําขอเอาประกันภัยนี้เปนมูลฐานของสัญญาประกันภัยระหวางผูขอเอาประกันภัยและบริษัท หากรายละเอียดของผูขอเอาประกันภัย
เปนเท็จ หรือปกปดไมแจงความจริง ผูข อเอาประกันภัยยินยอมใหบริษทั บอกเลิกสัญญาประกันภัยได นอกจากนีผ้ ขู อเอาประกันภัยขอมอบอํานาจแก บริษทั แปซิฟค ครอส ประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน)
ในการขอรับทราบรายละเอียด ซึ่งขาวสารเกี่ยวกับประวัติการรักษาพยาบาลและสภาพรางกายของผูขอเอาประกันภัยจากแพทย โรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือองคการอื่นใดที่มีบันทึกหรือ
ทราบเรื่องเกี่ยวกับผูขอเอาประกันภัยหรือสุขภาพของผูขอเอาประกันภัย รวมถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการตรวจทดสอบผลเลือด เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส HIV เพื่อการพิจารณาการจายผลประโยชน
The Applicant, besides this, assigns the Company to request any kind of information regarding their personal health treatment or health condition records from any physician,
hospital, clinic or any other organization which has any of their health information or records including the testing results of HIV for the payment of beneﬁts and/or compensation.
บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูขอเอาประกันภัยเทาที่จําเปนกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทําการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจําเปน
และไมเปนการขัดตอกฎหมาย โดยคาใชจายของบริษัท
ในกรณีที่ผูขอเอาประกันภัยไมยินยอมใหบริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูขอเอาประกันภัยเพื่อประกอบการพิจารณาจายผลประโยชนนั้น บริษัทอาจปฏิเสธ
ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้แกผูขอเอาประกันภัยได
The Company has the right to medically examine any Applicant who is claiming a beneﬁt under this policy and has the right to conduct an autopsy,
within the limits of the law, in case of death, and the expense incurred will be paid by the Company.
If the Applicant does not allow the Company to investigate his/her claim or does not give permission to access his/her medical records or diagnosis, the Company reserves
the right not to pay such claims
ผูขอเอาประกันภัยยินยอมใหบริษัทจัดเก็บ ใช และเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและขอมูลของผูขอเอาประกันภัยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
保険会社は申込人の医療情報をタイ国保険省(OIC)に提供する事ができます。
(คปภ.) เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย
The Applicant allows the Company to collect, use and reveal the truth about the Applicant’s medical records and other information to the Oﬃce of Insurance Commission
(OIC) in order to regulate the insurance industry.
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ผูขอเอาประกันภัยประสงคจะเลือกรับกรมธรรมประกันภัยผานชองทางใด : Would you like to receive the insurance which channel?
◯ รับเปน e-policy ทางอีเมล (Email) ที่ระบุไว : Your e-policy will be emailed to you
◯ รับเปนเอกสาร โดยสงใหทางไปรษณีย ตามที่อยูที่ระบุ : Your policy will send to you by your address
สิทธิขอยกเวนภาษีเง�นได (Tax Deduction)

保険料と個人所得税

本保険の保険料を個人所得税の対象から控除希望されますか？
ผูขอเอาประกันภัยประสงคจะใชสิทธิขอยกเวนภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากรหรือไม

Would you like to claim for Personal Income Tax Deduction with this health insurance premium?
มีはい、個人年末調整時にタイ国税丁提出の控除証明書発行依頼します。（自動発行では有りませんので毎年、別途ご依頼くださいませ。）
ความประสงค มีความประสงค และยินยอมใหบริษัทประกันวินาศภัยสงและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยตอสรรพากร ตามหลักเกณฑ วิธีการ
ที่สรรพากรกำหนด และหากผูขอเอาประกันภัยเปนชาวตางชาติ (Non-Thai Resident) ซึ่งเปนผูมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดตามกฎหมายวาดวยภาษีอากร
โปรดระบุเลขประจำตัว ผูเสียภาษีที่ไดรับจากกรมสรรพากร เลขที่ : ......................................................................................
Yes, and I permit the insurer to send and reveal the information about this insurance premium to the Revenue Department. If the applicant
is a non-Thai resident, please enter the taxpayer ID Number given by the Revenue Department : ...............................................................................
税金控除不要
ไม
มีความประสงค / No

申込人(被保険者のサイン)パスポート筆跡
................................................................................................................

被保険者が子供の場合の親のサイン
................................................................................................................

申込人（被保険者の氏名）
(................................................................................................................)
ผูขอเอาประกันภัย
Applicant’s Signature

被保険者が子供の場合：親の名前
(................................................................................................................)
ลายมือชื่อผูแทนโดยชอบธรรม
(กรณีที่ผูขอเอาประกันภัยยังไมบรรลุนิติภาวะ)
Guardian’s Signature
(Applicant on behalf of a Minor)
ご記入不要

การประกันภัยโดยตรง / Direct
ตัวแทนประกันวินาศภัย / Agent
นายหนาประกันวินาศภัย / Broker

日日/月月/西暦
................................................................................................
วัน/เดือน/ป
Date/Month/Year

ใบอนุญาตเลขที่
License No. .......................................................................................................................

タイ国保険省からのお知らせ
คำเตือนของสำนั
กงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ใหตอบคำถามขางต保険のお申込み人の申告内容が事実と異なる事が判明された場合、保険契約が一旦成立
นตามความจริงทุกขอ หากผูขอเอาประกันภัยปกปดขอความจริง หรือแถลงขอความอันเปนเท็จจะมีผลใหสัญญาประกันภัยนี้
された後でも、タイ国民法及び商法885号に基づき,保険契約が初日に遡って失効される
ตกเป
นโมฆียะ ซึ่งบริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865
場合が有ります。

WARNING BY OFFICE OF INSURANCE COMMISSION (OIC)

The applicant must truthfully answer all questions. Any concealment or misrepresentation of the truth may result in the insurance
contract becoming void under Clause 865 of the Civil and Commercial Code resulting in the cancellation of the policy.

บร�ษัท แปซิฟค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

152 อาคารชารเตอรสแควร ชั้น 21 หอง 21-01 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Pacific Cross Health Insurance PCL

152 Chartered Square Building, 21st Floor, Room 21-01, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
T: +66 2 401 9189 | F: +66 2 401 9187 | E: contactus@th.paciﬁccrosshealth.com | www.paciﬁccrosshealth.com
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