บริษัท สหประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
UNION LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

ใบส่ งตัวตรวจสุ ขภาพผู้ขอเอาประกันชีวติ
วันที่.....................................................................
เรื่ อง ส่ งตัวผูข้ อเอาประกันชีวิตเข้ารับการตรวจสุ ขภาพ
เรี ยน ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล..................................................................
ชื่อ – นามสกุล (ผูข้ อเอาประกันชีวิต)...........................................................................................................................
อายุ..................................ปี วงเงินเอาประกันรวม...............................................................................................บาท
บัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / ใบขับขี่ เลขที่ .................................................ใบคาขอฯ เลขที่..............................
รายการที่ส่งตรวจตามเครื่องหมายในช่ อง 

(รายละเอียดตามข้อกาหนดการในตรวจสุภาพด้านหลัง)

 1. ตรวจสุ ขภาพโดยแพทย์ 1 ท่าน ตามแบบฟอร์มของบริ ษทั
 2. ตรวจปัสสาวะแบบเคมีและจุลทรรศน์ (MU)
 3. ตรวจเลือด CBC,ESR,Anit-HIV
 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้ าหัวใจธรรมดา (ECG)
 5. ตรวจเลือด FBS,Cholesterol,HDL,Triglyceride,Creatinine,Bilirubin,SGOT,SGPT,Alkalinephosphatase,
Uric Acid,Gamma GT,HBsAg (โดยงดอาหารทุกชนิดหลังเที่ยงคืนและเช้าก่อนได้รับการตรวจ)
 6. เอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
 7. ตรวจคลื่นไฟฟ้ าหัวใจขณะออกกาลังกาย (Exercise ECG)
หลักฐานแสดงก่ อนการเข้ ารั บการตรวจ – บัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / ใบขับขี่ หรื อเอกสารที่แสดงยืนยัน ตัว
ผูส้ มัครทาประกันที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยทางราชการ
เมื่อตรวจเรี ยบร้อยแล้ว กรุ ณานาเอกสารการตรวจสุ ขภาพใส่ ซองโดยปิ ดผนึก พร้อมลงนามกากับคาบผนึก
แล้วฝากผูถ้ ือมายังบริ ษทั บริ ษทั ขอขอบคุณที่ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน

……………………………..………..
(
)
ตัวแทนประกันชีวิต

……………..………………………..
(
)
ผูข้ อเอาประกันชีวิต

บริ ษทั สหประกันชี วิต จากัด (มหาชน) 411 อาคาร ยูทาวเวอร์ ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ ง เทพมหานคร 10250 โทร. 0-2379-5099 โทรสาร. 0-2731-7727-28
Union Life Insurance Public co.,Ltd. 411 U TOWER Srinagarindra Road, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand Tel. +66 -2379-5099 Fax +66-2731-7727 to 28
Website : http://www.sahalife.co.th E-mail Address : saha@sahalife.co.th
ทะเบี ย นเลขที่ 0107554000186
.

ข้ อกาหนดในการตรวจสุ ขภาพ
จานวนเงินเอาประกัน (บาท)
ไม่เกิน 300,000 บาท
300,001 - 500,000 บาท
500,001 - 1,000,000 บาท
1,000,001 - 2,000,000 บาท
2,000,001 - 3,000,000 บาท
3,000,001 – 4,000,000 บาท
4,000,001 – 5,000,000 บาท
เกินกว่า 5,000,000 บาท

15-40 ปี
ไม่ตรวจ
ไม่ตรวจ
ไม่ตรวจ
1,3
1,3
1,2,3
1,2,3,4
1,2,3,4,5

41-50 ปี
ไม่ตรวจ
ไม่ตรวจ
ไม่ตรวจ
1,2,3
1,2,3
1,2,3,4
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6

อายุผ้เู อาประกันภัย
51-60 ปี
ไม่ตรวจ
ไม่ตรวจ
1
1,2,3
1,2,3,4
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6,7

61-65 ปี
ไม่ตรวจ
1
1,2,3
1,2,3,4
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7

คาอธิบายการตรวจสุ ขภาพ
1 หมายถึง ตรวจสุ ขภาพโดยแพทย์ 1 ท่าน ตามแบบฟอร์มของบริ ษทั
2 หมายถึง ตรวจปัสสาวะแบบเคมีและจุลทัศน์(MU)
3 หมายถึง ตรวจเลือด CBC , ESR , Anti – HIV
4 หมายถึง ตรวจคลื่นไฟฟ้ าหัวใจธรรมดา (ECG)
5 หมายถึง ตรวจเลือด FBS , Total Cholesterol , HDL , Triglyceride , Creatinine , Bilirubin , SGOT , SGPT ,
Alkalinephosphatase , Uric Acid , Gamma GT , HBsAg (โดยงดอาหารทุกชนิดหลังเที่ยงคืนและเช้า
ก่อนได้รับการตรวจ)
6 หมายถึง เอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest x-ray )
7 หมายถึง ตรวจคลื่นไฟฟ้ าหัวใจขณะออกกาลังกาย (Exercise ECG)
*****************************************

