
ตามฟิต
ประกันสุขภาพ

ยิ่งฟิตมากเบี้ยประกันยิ่งลดมาก

โทร.1596

ติดต่อสาขาทั่วประเทศหรือตัวแทนใกล้บ้านท่าน

สำหรับผู้ชาย
อายุ10ปีขึ้นไป ความสูง

(ซม.)

สำหรับผู้หญิง
อายุ26-45ปีขึ้นไป

สำหรับผู้หญิง
อายุ45ปีขึ้นไป

น้ำหนักตัวเป็น(กก.) น้ำหนักตัวเป็น(กก.) น้ำหนักตัวเป็น(กก.)

ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด
39 49 140 39 44.9 39 47.2

39.9 50.8 142 39.9 46.7 39.9 48

41.7 52.5 145 41.7 48.5 41.7 50.8

43.1 54.4 147 43.1 50.4 43.1 52.2

44.5 56.3 150 44.5 52.8 44.5 54

46.3 58 152 46.3 54 46.3 55.8

47.6 60.3 155 47.6 55.3 47.6 57.6

49 62.1 157 49 57.2 49 59.9

50.4 64.4 160 50.4 59 50.4 61.7

51.7 66.2 163 51.7 60.6 51.7 63.5

53.5 70.3 165 53.5 63.1 53.5 65.8

55.3 70.3 168 55.3 64.3 55.3 68

57.2 72.6 170 57.2 66.7 57.2 70.3

59 74.8 173 59 69 59 72.6

60.8 77.1 175 60.8 70.8 60.8 74.4

62.6 78.9 178 62.6 73 62.6 76.2

64.4 81.7 180 64.4 75.3 64.4 78.5

66.2 83.5 183   

68 85.7 185

69.9 88.5 188

เมื่อฟิตร่างกายเป็นประจำ

เมื่อมีหลักฐานหรืออุปกรณ์การออกกำลังกาย

ดัชนีมวลกาย(BMI)*อยู่ในเกณฑ์ปกติ

*ตารางดัชนีมวลกาย หรือ BMI (BODY MASS INDEX)

กรณีส่วนสูงอยู่นอกเหนือจากตาราง

กรุณาติดต่อบริษัทฯ

ส่วนลดพิเศษสำหรับทุกท่าน

ใบคำขอเอาประกันภัยสุขภาพ 

แผนประกันภัย......................................................................
ชื่อนาย,นาง,นางสาว................................................................นามสกุล............................................................เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน.....................................................................
สถานภาพ® โสด ® แต่งงาน ® หย่า ® แยกกันอยู่
เพศ...................วัน/เดือน/ปีเกิด..........................................................................อายุ....................ปีน้ำหนัก.............................................ก.ก.ส่วนสูง....................................ซ.ม.
ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................................................................................................โทรศัพท์.............................................................
สถานที่ทำงาน......................................................................................................................................................................วันเริ่มทำงาน............................................................................
ชื่อผู้รับประโยชน์....................................................................................................................................................ความสัมพันธ์..........................................................................................
ชื่อที่อยู่ของแพทย์ของท่าน(ถ้ามี)...........................................................................................................................................................................................................................................
1. ในระยะเวลา5ปีที่ผ่านมานี้ท่านเคยเจ็บป่วยเป็นโรคหรือได้รับบาดเจ็บหรือเคยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือไม่ ® ใช่ ® ไม่ใช่
2. ท่านเคยได้รับการรักษาหรือเคยได้รับการบอกเล่าจากแพทย์ว่าท่านเป็นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตโรคเบาหวาน

โรคตับโรคเอดส์โรคมะเร็งหรือความไม่ปกติอื่นอย่างร้ายแรงหรือไม่ ® ใช่ ® ไม่ใช่
3. ท่านเคยได้รับการผ่าตัดหรือได้รับคำแนะนำจากแพทย์ในผ่าตัดหรือไม่ ® ใช่ ® ไม่ใช่
4. ใบคำขอแบบสอบถามสุขภาพหรือใบคำขอเอาประกันภัยของท่านเคยถูกบริษัทประกันภัยหรือบริษัทประกันสุขภาพ

ปฎิเสธหรือเลื่อนการประกันภัย ® ใช่ ® ไม่ใช่
5. ขณะนี้ท่านกำลังเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บใช่หรือไม่ถ้าตอบเคยหรือใช่ตามข้อ1ถึง5โปรดให้รายละเอียดข้างล่างนี้

โดยระบุคำถามข้อนั้นด้วย ® ใช่ ® ไม่ใช่
……………………………………………………………………...........................................................................................….......................................................………………………

6. ผู้ขอเอาประกันภัยหรือสมาชิกครอบครัวของผู้เอาประกันภัยเคยเป็นหรือเสียชีวิตเน่ืองจากโรคมะเร็งหรือไม่?
ไม่เคยเคยโปรดระบุบุคคลที่เป็นและโรคมะเร็งที่เป็น

ผู้ขอเอาประกันภัย ®   ®
บิดา-มารดา ®   ®
พี่-น้อง ®   ®
บุตร ®   ®

7. ในช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาท่านเคยได้รับการผ่าตัดหรือไม่? ® ไม่เคย ® เคย
สาเหตุของการผ่าตัด.................................เมื่อ...........................................................ชื่อสถานพยาบาล.....................................................................................................................
8. ผู้ขอเอาประกันภัยเคยได้รับการรักษาจากแพทย์ด้วยโรคประจำตัวหรือไม่? ® ไม่เคย ® เคย
โปรดระบุโรค...............................................รักษาที่โรงพยาบาล......................................................................................................................................เมื่อ........................................
9. ประวัติการสูบบุรี่ในอดีต ® ไม่เคย ® เคยสูบวันละ.............มวนเรี่มสูบเมื่ออายุ..................ปีถึง...................ปี

ในปัจจุบัน® ไม่สูบ ® สูบวันละ..................มวน
10. ผู้ขอเอาประกันภัยเคยป่วยหรือได้รับการรักษาจากแพทย์ด้วยโรคต่อไปนี้หรือได้รับเชื้อต่อไปนี้หรือไม่?

® โรคไวรัสตับอักเสบชนิดB,C(ไม่ว่าจะเป็นพาหะหรือเคยเป็น) ® เนื้องอกก้อนเนื้อตุ่มเนื้อ
® ปอดอักเสบเรื้อรัง ® ตับแข็งตับอักเสบ ® ลำไส้อักเสบเรื้อรัง
® ปากมดลูกช่องคลอดอักเสบเรื้อรัง ® โรคเอดส์หรือมีเลือดบวกของไวรัสHIV ® ไม่เคย

หากท่านตอบว่ามีโรคที่ระบุไว้ข้างต้นปัจจุบันนี้อาการ ® ปกติ ® รักษาอยู่สถานพยาบาล......................................................................
11. หากท่านมีการประกันภัยโรคมะเร็งหรือการประกันอื่นใดที่ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งหรือไม่?ถ้ามีโปรดแถลงรายละเอียด
® ไม่มี® มีชื่อบริษัท......................................................................ทุนประกันภัย.......................................บาท

ท่านประสงค์จะทำประกันภัยเพิ่มดังนี้® ชดเชยรายได้500บาท/วัน ® ชดเชยรายได้1,000บาท/วัน ® ชดเชยรายได้1,500บาท/วัน

ถ้อยแถลงข้างต้นนั้นเป็นความจริงและสมบูรณ์เท่าที่ข้าพเจ้าทราบและเชื่อและข้าพเจ้าเข้าใจว่าบริษัทเชื่อตามถ้อยแถลงนั้นนอกจากนี้ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจแก่แพทย์
โรงพยาบาลหรือองค์กรอื่นใดที่มีบันทึกหรือทราบเรื่องเกี่ยวกับข้าพเจ้าหรือสุขภาพของข้าพเจ้าให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประวัติการรักษาพยาบาลและสภาพร่างกายของข้าพเจ้าแก่
บริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัด(มหาชน)ได้สำเนาภาพถ่ายของการมอบอำนาจนี้ให้มีผลและสมบูรณ์เช่นเดียวกับต้นฉบับ

วันที่.................เดือน....................................พ.ศ........................... ลายเซ็น.........................................................ผู้ขอเอาประกันภัย
............/......................../.............

ตัวแทน นายหน้าประกันภัยรายนี้.......................................ใบอนุญาตเลขที่................................

คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(ค.ป.ภ.)
ผู้ขอเอาประกันภัยจงตอบคำถามตามความเป็นจริงทุกข้อการปกปิดความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆอาจจะเป็นเหตุให้บริษัท

ผู้รับประกันภัยปฎิเสธไม่จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา865

® ออกกำลังกายเป็นประจำ ® มีอุปกรณ์กีฬา ® ผ่านมาตรฐานดัชนีมวลกาย



ตามฟิต
ประกันสุขภาพ

ผลประโยชน์  และความคุ้มครอง ประกันสุขภาพตามฟิต 

1. คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2)

 บริษัทฯคุ้มครองการสูญเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกโดย
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อ
ยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย PA เฉพาะทุนประกันอุบัติเหตุ ไม่
คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

2. ค่าห้องและค่าอาหาร

 บริษัทฯ จะชดเชยให้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผล
ประโยชน์ต่อวันที่กำหนดไว้ในตาราง มีกำหนดสูงสุด  31 วัน
ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง และในกรณีต้องเข้ารักษาตัว
ในหอ้งผูป้ว่ยหนกั (I.C.U) จะชดเชยคา่หอ้งและคา่อาหารตอ่วนั ตามที่
เรยีกเกบ็จรงิ แต่ไมเ่กนิจำนวน 2 เทา่ ของอตัราผลประโยชนค์า่หอ้ง
และคา่อาหารรายวนัสงูสดุไมเ่กนิ10วนัตอ่การรกัษาพยาบาล1ครัง้

3. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ

 บริษัทฯ จะชดเชยค่าใช้จ่ายอันสมควร ตามเกณฑ์ปรกติซึ่ง
ทางโรงพยาบาล ได้เรียกเก็บจริงจากค่าบริการต่างๆ  เช่น ค่ายา
ค่าเวชภัณฑ์ค่าอุปกรณ์ค่าตรวจรักษาค่าห้องผ่าตัดค่าห้อง
ทดลอง  ค่ารถพยาบาล เป็นต้น  ผลประโยชน์ที่ ได้ชดเชยให้
ทั้งหมดเมื่อรวมกันจะต้องไม่เกินจำนวนสูงสุดของผลประโยชน์ต่อ
การเจ็บป่วย1ครั้งตามที่กำหนดไว้ในตารางผลประโยชน์

4. ค่าผ่าตัด

 บริษัทฯจะชดเชยค่าใช้จ่ายซึ่งทางโรงพยาบาลได้เรียกเก็บจริง
แต่ไม่เกินจำนวนเงินชดเชยที่ ได้คำนวนจากอัตราร้อยละ ตาม
ตารางค่าธรรมเนียมการผ่าตัด ซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์เป็นจำนวนผล
ประโยชน์ ต่อการเจ็บป่วย 1 ครั้ง ตามที่กำหนดไว้ในตารางผล
ประโยชน์

5. ค่าเยี่ยมของแพทย์ปกติในโรงพยาบาล

 บริษัทฯจะชดเชยค่าใช้จ่ายซึ่งทางโรงพยาบาลได้เรียกเก็บ
จริงสำหรับการเยี่ยมไข้ของแพทย์ทั้งนี้จะชดเชยเพียง 1 ครั้งต่อวัน
และสูงสุดไม่เกิน31วัน

6. ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ

 บริษัทฯ จะชดเชยค่าใช้จ่ายตามที่เรียกเก็บจริง แต่ต้องไม่
เกินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในตารางโดยในกรณีที่ไม่มีการผ่าตัด
ให้รวมเป็นค่าใช้จ่ายข้อ 3 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ สำหรับกรณีที่มี
การผ่าตัดให้รวมเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ4ค่าผ่าตัด

7. การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุ)

 บริษัทฯ จะชดเชยค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับ
บาดเจ็บ เนื่องจากอุบัติเหตุต้องเข้ารับการรักษาตัวภายใน 24
ชั่วโมงในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD) ฉุกเฉินของโรงพยาบาลคลีนิค
โดยค่าใช้จ่ายตามที่เรียกเก็บจริงแต่ไม่เกินจำนวนผลประโยชน์ตาม
ที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์

8. คา่รกัษาพยาบาลผูป้ว่ยนอก (OPD) (ผูเ้อาประกนัเลอืกซือ้ 

หรือไม่ซื้อก็ได้)

บริษัทฯจะชดเชยค่าใช้จ่ายกรณีที่ผู้เอาประกันเจ็บป่วยในฐานะ
ผูป้ว่ยนอกของโรงพยาบาลหรอืคลนิคิโดยคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่รยีกเกบ็จรงิ
1 ครั้ง ต่อวัน รวมไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี ซึ่งต้องไม่เกินจำนวนผล
ประโยชน์ ตามที่ไดก้ำหนดไว้ในตารางผลประโยชนข์องการประกนัภยั
สุขภาพ


