My Elite COVID-19
ประกันสุขภาพรายเดียว – Elite Series คุ้มครอง 100,000 บาท สําหรับ โควิด - 19
ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทีเกิดจากการเชือไวรัสโคโรน่า – 19 (COVID-19) สําหรับการรักษาแบบผู้ป่วยในเท่านัน
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ตารางความคุ้มครอง
ประกันสุขภาพรายเดียว Elite Series - My Elite COVID (IPD only)
ทุนประกัน (THB)
ข้ อตกลงคุ้มครอง
แผน 1
3,500,000
ความคุ้มครองสูงสุดต่ อปี สําหรับการรักษาการเชือไวรั สโคโรน่ า (โควิด–

เท่ านัน

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทีเกิ ดจากการติ ดเชือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สําหรับการรักษาแบบ
ผูป้ ่ วยในเท่านัน

ความเสียหายส่ วนแรก

* ความเสียหายส่ วนแรกสําหรั บการรั กษาพยาบาลทีเกิดขึน 14 วันแรกหลังจาก

100,000*

เข้ ามายังประเทศไทย

ระยะเวลารอคอย
อาณาเขตความคุ้มครอง

ไม่ มรี ะยะเวลารอคอย
ประเทศไทยเท่ านัน

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (สู งสุ ดต่ อปี กรมธรรม์ )
1. ค่าห้ อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล (สู งสุด 90 วัน)
1.1 ค่ าห้ องผู้ป่วยปกติต่อวัน (สู งสุ ด 90 วัน)
1.2 ค่ าห้ องผู้ป่วยหนักต่ อวัน (ICU/CCU) (สู งสุด 30 วัน)

(ความคุ้มครองสู งสุดสําหรั บค่ าห้ องผู้ป่วยปกติ , ค่ าห้ องผู้ป่วยหนัก จะต้ องไม่ เกิน 90 วันต่ อการ
รั กษาพยาบาลต่ อโรค)

3,500,000
8,000

คุ้มครองค่าใช้ จ่ายตามจริง ไม่เกินความคุ้มครอง
สู งสุ ดต่อครัง

2. ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทัวไปต่ อโรค
2.1 ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด
2.2 ค่าบริ การโลหิตและส่ วนประกอบของโลหิต
2.3 ค่าบริ การรถพยาบาลสําหรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยในเท่านัน)
2.4 ค่าตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ / ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ค่ากายภาพบําบัดกรณีผปู ้ ่ วยใน / ค่าห้อง
ผ่าตัดและค่าอุปกรณ์ผา่ ตัด / ค่าแพทย์วสิ ัญญีและพยาบาลวิสัญญี / ค่าแพทย์ที ปรึ กษาทางการผ่าตัด กรณี
ไม่มีการผ่าตัด / ค่ายากลับบ้าน
2.5 ค่าตรวจติดตามอาหารภายใน 30 วันหลังจากออกจากโรงพยาบาล

3. ค่าแพทย์ผ่าตัดต่อโรค (รวมไปถึงค่าปรึกษาแพทย์)
4. ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้ าของไข้ต่อวัน (สู งสุด 1 ครังต่ อวัน)
การเสียชีวิต การสู ญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุทัวไป อ.บ. 1
(รวมการถูกฆาตกรรมหรือ ถูกทําร้ ายร่ างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขีหรือโดยสาร
รถจักรยานยนต์ 100% ของทุนประกันภัย อ.บ.1 )
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คุ้มครองค่าใช้ จ่ายตามจริง ไม่เกินความคุ้มครอง
สู งสุ ดต่อครัง

100,000

Other terms, conditions and exclusions subject to original Personal Health Insurance (Universal) policy.
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อัตราเบียประกน
ั ภัย
อายุ

เบียประกันต่อเดือน

15 วันจนถึง 40 ปี
41 – 60 ปี
61 – 75 ปี

3,000
6,000
10,000

Remarks: 1. MY Elite COVID plan คือ ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพทีคุ้มครองเฉพาะการรักษาผู้ป่วยในสําหรับการรักษาการติดเชือไวรัสโคโรน่า โควิด19
เท่านัน (ไม่ค้ มุ ครองค่ารักษาพยาบาลด้ วยโรคอืน ๆ) และมีค่าเสียหายส่วนแรก 100,000 บาท สําหรับการรักษาพยาบาลทีเกิดขึน วันแรก
หลังจากเดินทางเข้ ามายังประเทศไทยผ่านเจ้ าหน้ าทีกองตรวจคนเข้ าเมือง
2. ค่ าเสียหายส่ วนแรก คือวงเงินทีผู้เอาประกันจะต้ องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลส่วนแรกตามจํานวนทีได้ ตกลง ต่อครัง หรื อ ต่อโรค ไว้ ก่อน
โดยค่าเสียหายส่วนแรกนันมีผลกับค่ารักษาพยาบาลทีเกิดขึนจากการรักษาการเชือไวรัสโคโรน่า โควิด19 ในช่วงเวลา 14 วันแรกทีเดินทางเข้ า
มายังประเทศไทย
3. ตารางเบียประกันในแต่ละช่วงอายุมีผลต่อกรมธรรม์ในปี แรกเท่านัน
4. อายุทีรับประกันตังแต่ 15 วัน จนถึง 75 ปี
5. MY Elite COVID plan เป็ นการความคุ้มครองในระยะสัน เช่น หากลูกค้ าเดินทางเป็ นเวลา 15 วัน จะต้ องซือความคุ้มครองเต็ม 1 เดือน
และสามารถซือได้ สงู สุด 6 เดือนเท่านัน
6. แผนประกันสุขภาพนีไม่ค้ มุ ครองการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก
7. หากผู้เอาประกันได้ เข้ ารับการรักษาทีโรงพยาบาลจากการติดเชือไวรัสโคโรน่า โควิด ในฐานะผู้ป่วยในและอยู่ในช่วงระยะความคุ้มครอง
ของประกันนี บริ ษัทจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทีเกิดขึนจริงในวงเงินสูงสุดตามทุนประกันทีระบุไว้ ในหน้ าตารางกรมธรรม์
8. กรมธรรม์ฉบับนีไม่ค้ มุ ครองการบาดเจ็บ การเจ็บป่ วย หรื อโรคเรื อรังทีเกิดขึนก่อนหรื อยังรักษาไม่หายก่อนวันทีกรมธรรม์เริ มมีผลคุ้มครอง
และไม่ค้ มุ ครองค่ารักษาพยาบาลทีไม่มีความจําเป็ นทางการแพทย์
9. ผู้สมัครจะต้ องกรอกแบบฟอร์ มใบสมัครอย่างครบถ้ วน พร้ อมแนบสําเนาหนังสือเดินทางเพือให้ ทางบริษัทพิจารณา และต้ องชําระเบียประกัน
ก่อนกรมธรรม์เริมมีผลคุ้มครอง
10. บริษัทมีสิทธิทีจะปฏิเสธใบสมัครหรื อรับประกันด้ วยเงือนไขข้ อยกเว้ นทีเป็ นไปตามเงือนไขการรับประกันของบริษัท
11. เบียประกันต่ออายุนนจะถู
ั
กปรับเปลียนไปตามอายุของผู้เอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยบางท่านอาจจะถูกเพิมเบียประกันหรื อปฏิเสธ
การต่ออายุเนืองจากประวัติการเรี ยกร้ องสินไหมทีเกิดขึนในปี กรมธรรม์ก่อนหน้ า
12. แผนประกันสุขภาพนีจะไม่มีบัตรประกันสุขภาพ (ผู้เอาประกันจะต้ องสํารองจ่ายและส่งเอกสารเรี ยกร้ องสินไหมมายังบริ ษัทประกันโดยตรง
เท่านัน)
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13. กรมธรรม์จะสินสุดความคุ้มครองเมือผู้เอาประกันเดินทางออกนอกประเทศไทยหรื อเมือถึงวันสินสุดกรมธรรม์ ขึนอยู่กับเหตุการณ์ใดเกิด
ก่อน
14. รายละเอียดความคุ้มครองของกรมธรรม์เป็ นไปตามเงือนไขข้ อกําหนดของกรมธรรม์
15. ผู้เอาประกันสามารถได้รับความคุ้มครองประกันสุขภาพกับบริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัยได้ เพียงฉบับเดียวเท่านัน
16. แผนประกันสุขภาพฉบับนีไม่ค้ มุ ครองการปลูกถ่ายไขกระดูก เปลียนถ่ายอวัยวะ และการฟอกไต
17. ข้ อมูลในโบร์ ชวั ร์ฉบับนีเป็ นเพียงข้ อมูลเบืองต้ นให้ ผ้ สู มัครพิจารณาเงือนไขในการสมัครประกันสุขภาพเท่านัน
18. เอกสารฉบับนีไม่ใช่ส่วนหนึงของเอกสารกรมธรรม์ประกันสุขภาพ รบกวนพิจารณาเอกสารเงือนไขกรมธรรม์และข้ อยกเว้ นที อยู่ภายใต้
กรมธรรม์ประกันสุขภาพ ผู้สมัครประกันสุขภาพควรศึกษาข้ อมูลเงือนไขก่อนทําประกัน
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ใบคําขอเอาประกันภัยสุขภาพส่ วนบุคคล กรมธรรม์ ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ อีลิท ซีรีย์
Application Form Personal Health & Accident Insurance Elite Series
 กรณีชําระเบียประกันภัยรายปี (Annual)
รายละเอียดข้ อมูลของผู้ขอเอาประกันภัย (Insured Personal Information)
ชือ-นามสกุล (นาย/นางสาว/นาง/อืนๆ) Full
Name (MR./MISS/MRS./Other)
เพศ (Gender)  ชาย (Male)  หญิง (Female) เบอร์ โทรศัพท์มือถือ (Phone No.)
เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (ID Card No./Passport No.)
รหัสประจําตัวผู้เสียภาษี (Federal tax identification number)
นําหนัก (Weight)
กก. (Kg) ส่วนสูง
ซม. (Cm) วันเดือนปี เกิด Date of Birth (DD/MM/YY)
อายุ (Age)
ปี (Yr.) อาชีพ (Occupation)
ตําแหน่ง/ลักษณะงาน (Position / Details)
รายได้ ต่อเดือน (Salary per month)
บาท (THB) อีเมล์ (Email Address)
ทีอยู่ปัจจุบนั
(Contact Address)
ชือ-นามสกุล ผู้รับประโยชน์ คนที (Beneficiary’s Name No.1)
อายุ (Age)
ปี (Yr.) ความสัมพันธ์กบั ผู้ขอเอาประกันภัย (Relationship with Insured)
ชือ-นามสกุล ผู้รับประโยชน์ คนที (Beneficiary’s Name No.2)
อายุ (Age)
ปี (Yr.) ความสัมพันธ์กบั ผู้ขอเอาประกันภัย (Relationship with Insured)
ระยะเวลาขอเอาประกันภัย (Insurance Period)
วัน ทีกรมธรรม์ประกันภัยเริ มต้ นให้ ความคุ้มครอง คื อหลังจากผ่ านการพิ จารณารับประกันของบริ ษัทฯ (Effective Date, which subject to
underwriting process) สินสุดวันที (Expiry Date) ตามเงือนไขบริ ษัทฯ เวลา (time) at . น. (กรมธรรม์ประกันภัยนี จะต่ออายุโดยอัตโนมัติ
หากมีการชําระเบียประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน การสินสุดของสัญญาประกันภัยเป็ นไปตามเงือนไขของกรมธรรม์ประกันภัย) (This
policy will auto renew if premium paid within grace period. Policy termination applies per term and condition stated in policy wording)
แบบประกันภัย/ความคุ้มครอง (Insurance Package / Coverage)
ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล Elite Series – MY Elite VISA
จํานวนเบียประกันภัยทีต้ องชําระ
บาทต่องวด (รวมอากรแสตมป์ และภาษีมลู ค่าเพิม)
(Insurance Premium)

Baht (Including Tax and Stamp duty)

วิธีการชําระเบียประกันภัย (Insurance Premium Method of Payment)
 เงินสด (Cash)  บัตรเครดิต / บัตรเดบิต (Credit/Debit Card)  ชําระผ่านธนาคาร (Bank)  อืนๆ (โปรดระบุ)
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ประวัติสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย : กรุ ณาใส่ เครื องหมาย  และให้ ข้อมูลในช่ องคําตอบ ตามความ
จริงในตารางต่ อไปนี (Insured’s health declaration : Please  the appropriate box)

ไม่ มี/
ไม่ เคย
No

มี/เคย
Yes





























1. ท่านมีประกันภัยสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันภัยอุบตั ิเหตุ หรื อประกันภัยชดเชยรายได้ รายวัน กับบริษัทอืนหรื อไม่
(Do you have any health, life, accident or hospital benefit (HB) insurance with other Insurers?)
2. ท่านเคยถูกปฏิเสธการรับประกันภัย เพิมเบียประกันภัย เพิมเงือนไข หรื อยกเลิกประกันภัยสุขภาพหรือไม่
(Have you ever been declined, increased/loaded premium, accepted on special terms or been nullified
for health insurance?)
3. ท่านเคยได้ รับการผ่าตัด การตรวจวินิจฉัย การพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรื อประสบอุบตั ิเหตุภายในช่วง ปี ทผ่ี าน
มาหรือไม่ (Have you ever undergone a surgical procedure of investigative nature or hospitalized or had a
major accident in the last 5 years?)
4. ท่านเคยได้ รับคําแนะนําจากแพทย์ถึงการรักษาโดยการผ่าตัด หรื อการตรวจวินจิ ฉัยเพิมเติมอืนใดทียังไม่ได้ กระทํา
หรื อไม่ (Have you ever been advised to have a surgical/operation or further investigations which had not
been performed?)
5. ใน ปี ทีผ่านมา ท่านเคยได้รับการตรวจวินิจฉัย เช่น เอ็กซเรย์ทรวงอก เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ การตรวจด้ วยคลื น
แม่เหล็กไฟฟ้า การส่งชินเนือตรวจทางพยาธิวิทยา การตรวจอัลตร้ าซาวด์ การตรวจคลืนหัวใจและการตรวจอืนๆ
หรื อไม่ (In the past 5 years, have you ever been diagnosed/investigations with Chest X-Ray, CT scan,
MRI, Pathology from a Biopsy, Ultrasound, and Electrocardiogram or others?)
6. ท่านเคยมี หรื อกําลังมีอาการผิดปกติ หรือโรคต่างๆ ตามรายละเอียดด้านล่างนีหรื อไม่ (Have you ever had or
currently have symptoms/diseases as the following details?)
6.1 ความผิดปกติเกียวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหลอดลมอักเสบเรื อรัง ปอดอักเสบ โรคปอดอุดกันเรือรัง หอบหืด
โรคติดเชือระบบทางเดินหายใจทีเกิดจากไวรัสอาร์เอสวี วัณโรค ไอเป็ นเลือด จุดทีปอด มะเร็งปอด และอืนๆถ้ า
มี(Respiratory Tract problems such as Chronic Bronchitis, Pneumonia, COPD, Asthma, Respiratory
Syncytial Virus(RSV), Tuberculosis(TB), Hemoptysis, Lung Nodule, Lung Cancer or others)
6.2 ความผิดปกติเกียวกับหัวใจ เช่น ใจสัน หัวใจเต้ นผิดจังหวะ หัวใจโต ภาวะหัวใจวายหรื อหัวใจล้ มเหลว โรคหลอด
เลือดหัวใจ โรคหัวใจพิการแต่กําเนิด และอืนๆถ้ ามี(Heart Problems such as Palpitations, Arrhythmias,
Cardiomegaly, Congestive Heart Failure, Coronary Artery Disease(CAD), Congenital Heart Disease or
others)
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6.3 ความผิดปกติเกียวกับระบบกระดูกและกล้ ามเนือ เช่น โรคเส้ นประสาทมีเดียนกดทับทีข้ อมือ ข้ ออักเสบเรื อรัง โรค
เกาต์ ข้ ออักเสบรูมาตอยด์ กระดูกสันหลังคดกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท ปวดหลังเรื องรังโรคกระดูกพรุน และอืนๆ
ถ้ ามี (Musculoskeletal problems such as Carpal Tunnel Syndrome, Chronic Arthritis, Gout, Rheumatoid
Arthritis, Scoliosis, Spondylosis, Herniated Disc, Severe Back pain, Osteoporosis or others)
6.4 ความผิดปกติเกียวกับระบบทางเดินอาหาร เช่น กระเพาะอาหารอักเสบเรื อรัง โรคแผลในกระเพาะอาหาร อาหารไม่
ย่อยภาวะลําไส้ แปรปรวน โรคกรดไหลย้ อน เลือดออกในทางเดินอาหารไส้ เลือน ริดสีดวงทวาร มะเร็งลําไส้ ใหญ่ เป็ น
ต้ น (Gastrointestinal tract problems such as Chronic Gastritis, Gastric Ulcer, Dyspepsia, Irritated Bowel
Syndrome, Gastroesophageal Reflux Disease(GERD) Gastrointestinal Hemorrhage, Hernia, Hemorrhoid,
Colon Cancer or others)
6.5 ต่อมต่างๆโต มีติงเนือ ก้ อนไขมัน ก้ อนถุงนําหรื อซีสต์ ก้ อนเนืองอกธรรมดา ก้ อนเนือร้ ายหรื อมะเร็ง และอืนๆถ้ า
มี(Enlarged glands, Polyps, Lipoma, Cysts, Tumor, Cancer or others)
6.6 ความผิดปกติเกียวกับ ตา หู คอ จมูก เช่นต้ อกระจก ต้ อหิน ภาวะทีมีการอักเสบของหูชนกลาง
ั
ไซนัสอักเสบ ต่อม
ทอนซิลอักเสบ เนืองอกของสายเสียง โรคหยุดหายใจขณะหลับ และอืนๆถ้ ามี(Any problems about Eyes, Ears,
Noses or Throat such as Cataract, Glaucoma, Chronic Otitis Media, Sinusitis, Tonsillitis, Vocal Cord
Nodule, Sleep Apnea or others)
6.7 โรคเกียวกับตับ และถุงนําดี เช่น โรคถุงนําดีอกั เสบ นิวในถุงนําดี ตับอักเสบชนิดเอ หรือ บี ไขมันทีตับ ตับแข็ง มะเร็ง
ตับ และอืนๆถ้ ามี(Liver and Gall bladder problems such as Cholecystitis, Gallstones, Hepatitis A or B,
Fatty Liver, Cirrhosis, Liver Cancer or others)
6.8 ความผิดปกติเกียวกับระบบสืบพันธุ์ เช่นโรคหนองใน โรคเริมทีอวัยวะเพศ โรคซิฟิลิส ติดเชือ HIV โรคต่อมลูกหมาก
โต มะเร็งต่อมลูกหมาก และอืนๆถ้ ามี (Reproductive system diseases such as Gonorrhea, Genital Herpes,
Syphilis, HIV, Benign Prostatic Hyperplasia(BPH), Prostate Cancer or others)
6.9 ความผิดปกติของระบบทางเดินปั สสาวะ เช่น นิวในไต ปัสสาวะลําบาก กรวยไตอักเสบ โรคไตเรื อรัง กลุ่มอาการโรค
ไต ปั สสาวะเป็ นเลือดและอืนๆถ้ ามี(Urinary Tract Disorders such as Renal Stone, Dysuria, Pyelonephritis,
Chronic Kidney Disease(CKD), Nephrotic Syndrome(NS), Hematuria, or others)
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ไม่ มี/
ไม่ เคย
No

มี/เคย
Yes

6.10ความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิตและโรคเลือด เช่น ความดันโลหิตสูง โลหิตจาง โรคทาลาสซีเมีย โรค
เลือดออกแล้ วหยุดยาก โรคแพ้ ถวปากอ้
ั
าในภาวะพร่องเอ็นไซม์ G6PD มะเร็งต่อมนําเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาว
โรคพุ่มพวงโรคแพ้ ภมู ติ วั เอง และอืนๆถ้ ามี(Circulatory and Hematology Disorders such as Hypertension,


Anemia, Thalassemia, Idiopathic thrombocytopenic purpura(ITP), G6PD Deficiency, Non-Hodgkin
Lymphoma, Leukemia, Systemic Lupus Erythematosus (SLE) or others)
6.11ความผิดปกติเกียวกับต่อมไร้ ท่อ เช่น เบาหวาน ภาวะต่อมไทรอยด์ทํางานเกิน ภาวะต่อมไทรอยด์ทํางานตํา และ


อืนๆถ้ ามี(Endocrine Disorders such as Diabetes Mellitus, Hyperthyroidism, Hypothyroidism or others)
6.12ความผิดปกติเกียวกับระบบประสาทและสมอง เช่น โรคลมชัก โรคหลอดเลือดสมองโป่ งพอง โรคกล้ ามเนืออ่อนแรง
เอมจี ไมเกรน ปวดศีรษะเรื อรัง เนืองอกในสมอง โรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์กินสัน ความจําเสือม และอืนๆถ้ า


มี(Brain and Nervous system disorders such as Epilepsy, Cerebral Aneurysm, Myasthenia Gravis(MG),
Migraine, Chronic Headache, Brain Tumor, Stroke, Parkinson’s Disease, Alzheimer, Autistic or others)
6.13อาการผิดปกติทางจิตใจ เช่น โรคอารมณ์แปรปรวนสองขัว โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้ า โรคนอนไม่หลับ อาการ
ประสาทหลอน ภาวะยําคิดยําทํา โรคจิตเภท การพยายามฆ่าตัวตาย และอืนๆถ้ ามี(Mental Disorder such as


Bipolar, Anxiety Disorder, Depressive Disorder, Insomnia, Hallucination, Obsessive-Compulsive
Disorder(OCP), Schizophrenia, Attempted Suicide or others)
7. นอกจากข้ อ 6 แล้ ว ท่านกําลังเจ็บป่ วย หรื อได้ รับบาดเจ็บหรื อไม่ (Apart from item 6, are you currently injured or


sick?)
8. ขณะนีท่านกําลังรับประทานยาหรือฉีดยาเพือรักษาโรคประจําตัวหรื อไม่ (Are you currently taking any


medications or undergoing any treatments regularly?)
9. ปั จจุบนั ท่านสูบบุหรี หรื อไม่? (Do you currently smoke cigarettes?)
ไม่สบู บุหรี (No) สูบบุหรี น้ อยกว่า 20 มวนต่อวัน (Yes, less than 20 cigarettes per day)
 สูบบุหรีมากกว่า 20 มวนต่อวันเป็ นเวลา (Yes, more than 20 cigarettes per day for) ...............ปี (years)
หากเลิกสูบแล้ ว เลิกสูบเมือ (If quitted, when?) …………………… กรุณาระบุสาเหตุทีเลิก (please provide reason) ............................
ดืม (Yes)
10. ท่านดืมเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์หรื อไม่ (Do you drink alcohol?) ไม่ดืม (No)
ถ้ าใช่ โปรดระบุ ชนิด (If yes, please specify)  สุรา (Whiskey)  เบียร์ (Beer) ไวน์ (Wine)  อืนๆ (Other).....................
ปริ มาณ ครังละ (Amount per time)............................. เฉลีย (Average frequency)............................ครัง / สัปดาห์ (times/week)
 อืนๆ (Other) ......................................
Page 7 / 12

Other terms, conditions and exclusions subject to original Personal Health Insurance (Universal) policy.

LMG Insurance Public Company Limited 19th Floor, Jasmine City building, 2 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit Road, Klongtoey Nuea, Wattana, Bangkok 10110
Phone : 02 661 6292 Fax : 02 665 2728 Email : lmgah@ lmginsurance.co.th
Website : www.lmginsurance.co.th

Elite COVID 100K USD-Jul2020-PD.30.07.2020
The English language used in this document is merely a translation of Thai Version.

เฉพาะสตรี (Female Only)

Elite Series
MY Elite COVID-19

ไม่ มี/ไม่ เคย
No

มี/เคย
Yes

11. ในระยะ 5ปี ทีผ่านมา ท่านเคยมีความผิดปกติเกียวกับเต้านม ความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง การ
ตังครรภ์ หรื อโรคแทรกซ้ อนหรื อไม่ เช่น ก้ อนทีเต้ านม โรคถุงนํารังไข่ เยือบุมดลูกเจริญผิดที เนืองอกมดลูก มะเร็ง
ปากมดลูก ปวดประจําเดือน ถ้ าใช่ โปรดระบุ (In the past 5 years, have you ever had any Breasts


problems, Gynecological problems or Pregnancy-related disease or complications?, Such as Breasts
mass/cyst/tumor, Ovarian Cyst, Endometriosis, Myoma Uteri, Cervix Cancer, Dysmenorrhea, if yes,
please specify.)
12. ท่านกําลังตังครรภ์อยู่หรื อไม่ ถ้ าใช่โปรดระบุอายุครรภ์


Are you pregnant? If yes, please specify Gestational age……………. เดือน (Months)
ถ้ าท่านตอบ “มี/เคย” ในคําถามข้ อ - กรุณาระบุรายละเอียดเกียวกับโรคและการรักษาพยาบาลในช่องว่างด้ านล่าง If you answer “Yes”
in any questions (item 1 – 12) please specify details in the space below.

Page 8 / 12

Other terms, conditions and exclusions subject to original Personal Health Insurance (Universal) policy.

LMG Insurance Public Company Limited 19th Floor, Jasmine City building, 2 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit Road, Klongtoey Nuea, Wattana, Bangkok 10110
Phone : 02 661 6292 Fax : 02 665 2728 Email : lmgah@ lmginsurance.co.th
Website : www.lmginsurance.co.th

Elite COVID 100K USD-Jul2020-PD.30.07.2020
The English language used in this document is merely a translation of Thai Version.

Elite Series
MY Elite COVID-19

การขอใช้ สิทธิขอยกเว้ นภาษีเงินได้ ตามกฎหมาย Tax deduction
ผู้ขอเอาประกันภัยยินยอมให้บริษทั ส่ งและเปิ ดเผยข้ อมูลของผู้ขอเอาประกันภัยต่ อกรมสรรพากรเพือการขอใช้ สิทธิยกเว้ น
ภาษีเงินได้ ของผู้ชําระเบียประกันภัยตามกฎหมายว่ าด้ วยภาษีอากรหรือไม่ Would you like to claim for personal income tax
deduction with this insurance premium?
 ยินยอมให้ บริ ษัทส่งและเปิ ดเผยข้ อมูลของผู้ขอเอาประกันภัยและข้ อมูลทีเกียวข้ องกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี เพือการใช้ สิทธิขอ
ยกเว้ นภาษี เงินได้ ของผู้ชํา ระเบียประกัน ภัย ต่อกรมสรรพากร ตามหลัก เกณฑ์ และวิธี ก ารทีกรมสรรพากรกําหนด โปรดระบุเลขประจําตัวผู้
เสียภาษีทีได้ รับจากกรมสรรพากร เลขที ................................................ และลงลายมือชือผู้ขอเอาประกันภัย
................................................. (ระบุชือ-นามสกุลในวงเล็บ) 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: ……………………………….(Signature here……………………………….)
 ไม่ยินยอม No
ผู้ชําระเบียประกันภัยประสงค์จะใช้ สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่ าด้วยภาษีอากรจากกรมธรรม์ ประกันภัยฉบับนี
หรือไม่ Would you like to claim for personal income tax deduction with this insurance premium?
 มีความประสงค์ และยินยอมให้บริษัทส่ งและเปิ ดเผยข้ อมูลของผู้ชําระเบียประกันภัยและข้ อมูลทีเกียวข้ องกับกรมธรรม์
ประกันภัยฉบับนี เพือการใช้ สิทธิขอยกเว้ นภาษีเงินได้ ต่ อกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีกรมสรรพากรกําหนด โปรด
ระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี ทีได้ รับจากกรมสรรพากร เลขที ........................................ และลงลายมือชือผู้ชําระเบียประกันภัย
................................................... (ระบุชือ-นามสกุลในวงเล็บ) 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: ……………………………….(Signature here……………………………….)
 ไม่ มีความประสงค์ No
ผู้ขอเอาประกันภัยประสงค์ จะเลือกรับกรมธรรม์ ประกันภัยผ่ านช่ องทางใด Would you like a type of Insurance Policy?
 รับเป็ น e-policy ทางอีเมล์ (Email) ทีระบุไว้ By e-policy via specified e-mail
 รับเป็ นเอกสาร โดยส่ งให้ ทางไปรษณีย์ ตามทีอยู่ทระบุ
ี ไว้ By post via specified address
บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยเท่ าทีจําเป็ นกับการประกันภัยนี และ
มีสิทธิทําการชันสูตรพลิกศพในกรณีทีมีเหตุจําเป็ นและไม่ เป็ นการขัดต่ อกฎหมาย โดยค่ าใช้ จ่ายของบริ ษัท The company has the
right to check the medical history and diagnosis of the insured as necessary with this insurance. And has the right to perform
examination in the event that it is necessary and does not violate the law at the expense of the company
ในกรณีทผูี ้ เอาประกันภัยไม่ ยินยอมให้ บริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยเพื อ
ประกอบการพิจารณาจ่ ายค่ าสินไหมทดแทนนัน บริ ษัทอาจปฏิเสธความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ประกันภัยนีแก่ ผ้ เู อาประกันภัยได้ In
the event that the insured does not allow the company to check the medical history and diagnosis of the insured to support the
consideration of the claims. The company may refuse coverage under this insurance policy to the insured.
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Elite COVID 100K USD-Jul2020-PD.30.07.2020
The English language used in this document is merely a translation of Thai Version.

Elite Series
MY Elite COVID-19

ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเอาประกันภัยกับบริษัทตามเงือนไขของกรมธรรม์ประกันภัยทีบริษัทได้ ใช้ สําหรับการประกันภัยนี และข้ าพเจ้ า
ขอรับรองว่ารายละเอียดต่างๆ ข้ างต้ นนีถูกต้ องและสมบูรณ์ ข้ าพเจ้ าตกลงทีจะให้ คําขอเอาประกันภัยนีเป็ นมูลฐานของสัญญาระหว่างข้ าพเจ้ า
และบริษัท หากรายละเอียดของข้ าพเจ้ าเป็ นเท็จหรื อปกปิ ดไม่แจ้ งความจริง ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริษัทบอกเลิกสัญญาได้
I request to obtain the insuring agreement according to the terms and conditions of the Insurance Policy. I declare and warrant
that the above answers are true and completed. This proposal shall be the basis of the contract between the Company and me. If
any of my statement is untrue or false, this policy becomes voidable. The company is entitled to void the policy.
ข้ าพเจ้ าทราบดีว่ากรมธรรม์ ประกันภัยนีจะไม่ ให้ ความคุ้มครองสําหรับโรค (รวมทังโรคแทรกซ้ อน) อาการหรื อความผิดปกติที
เกิดขึนกับผู้ขอเอาประกันภัยภายใน 24 เดือนก่ อนวันทีคุ้มครองตามกรมธรรม์ ประกันภัยนีจะมีผลบังคับ ซึงบริ ษัทมีสิทธิปฏิเสธค่ า
สินไหมทดแทน I understand that this policy does not cover sickness, symptom or irregularity that happened to the Insured Person
within 24 months before the period of insurance. The Company is entitled to refuse the claim.
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริ ษัทฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งเกียวกับข้ อมูลของข้ าพเจ้ าต่ อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย เพือประโยชน์ ในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย And I agree that LMG Insurance may
collect, use and disclose my information to the Office of Insurance Commission (OIC.) For the purpose of insurance system
governance.
ลายมือชือ (Signature)

วันเดือนปี (Date)

(_______________________)
ผู้ขอเอาประกันภัย (Insured)

ลายมือชือ (Signature)

(_______________________)
ผู้กระทําการแทน (Authorize Person)*

*กรณีเป็ นผู้กระทําการแทนต้ องเป็ นเฉพาะบิดา/มารดา/สามี/ภรรยา/บุตร เท่านัน
(Authorize person must be Parent/ Spouse/ Child only)
โปรดระบุความสัมพันธ์ (Please specify
relationship to Insured person)

วันเดือนปี (Date)
หมายเหตุ : หากผู้ขอเอาประกันภัยอายุตากว่
ํ า 20 ปี ต้ องให้ บิดา มารดา หรื อผู้ปกครองลงชือด้ วย (Remark: If applicant age under 20
years old, guardian must sign)
 การประกันภัยโดยตรง Direct ตัวแทนประกันวินาศภัย Agent นายหน้ าประกันวินาศภัย Broker
ใบอนุญาตเลขที License No.
คําเตือนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
WARNING of Office of Insurance Commission (OIC.)
ให้ ตอบคําถามข้ างต้ นตามความเป็ นจริงทุกข้ อ หากผู้เอาประกันปกปิ ดข้ อความจริง หรื อแถลงข้ อความเท็จจะมีผลให้ สญ
ั ญาประกันภัยนีตก
เป็ นโมฆียะ ซึงบริ ษัทมีสิทธิบอกล้ างสัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา The applicant should disclose
all the facts you know. Any nondisclosure shall make the policy issued hereunder voidable. The company has the right to void
the contract and refuse the claims according the Civil Commercial Code Section 865
p
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