บริษทั สหประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
SAHA LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

ใบส่ งตัวตรวจสุขภาพผู้ขอเอาประกันชีวิต
วันที.....................................................................
เรื อง ส่งตัวผูข้ อเอาประกันชีวิตเข้ารับการตรวจสุขภาพ
เรี ยน ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล..................................................................
ชือ– นามสกุล (ผูข้ อเอาประกันชีวติ )...........................................................................................................................
อายุ..................................ปี วงเงินเอาประกันรวม...............................................................................................บาท
บัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / ใบขับขี เลขที.................................................ใบคําขอฯ เลขที..............................
รายการทีส่ งตรวจตามเครื องหมายในช่ อง(รายละเอียดตามข้อกําหนดการในตรวจสุภาพด้านหลัง)

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ 1 ท่าน ตามแบบฟอร์มของบริ ษทั
 2. ตรวจปัสสาวะแบบเคมีและจุลทรรศน์ (MU)
 3. ตรวจเลือด Anti-HIV
 4. ตรวจเลือดCBC, Creatinine, Uric, FBS, Hb A1C, Total Cholesterol, Triglyceride, HDL, SGOT, ALP, GGT ,

HBsAg (โดยทําการงดนํา งดอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย ชัวโมง)

 5. ตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจธรรมดา (ECG)

 6. เอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
 7. ตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจขณะออกกําลังกาย (Exercise ECG)
หลักฐานแสดงก่ อนการเข้ ารับการตรวจ – บัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / ใบขับขี หรื อเอกสารทีแสดงยืนยันตัว
ผูส้ มัครทําประกันทีมีรูปถ่ายทีออกโดยทางราชการ
เมือตรวจเรี ยบร้อยแล้วกรุ ณานําเอกสารการตรวจสุขภาพใส่ ซองโดยปิ ดผนึก พร้อมลงนามกํากับคาบผนึก
แล้วฝากผูถ้ ือมายังบริ ษทั บริ ษทั ขอขอบคุณทีได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน

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

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

บริ ษทั สหประกัน ชี วิต จํากัด (มหาชน) 411 อาคาร ยูทาวเวอร์ ถนนศรี นคริ น ทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2379-5099 โทรสาร. 0-2731-7727-28
SAHA 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.thทะเบี ยนเลขที 0107554000186
.

ข้อกําหนดในการตรวจสุ ขภาพ
จํานวนเงิน
เอาประกันภัย (บาท)

อายุผ้ ูเอาประกันภัย

ไม่ เกิน 1,000,000
1,000,001 - 2,000,000
2,000,001 - 3,000,000

เดือน - ปี
ไม่ตรวจ
ไม่ตรวจ
ไม่ตรวจ

16 - 40 ปี
ไม่ตรวจ
ไม่ตรวจ
ไม่ตรวจ

41 - 50 ปี
ไม่ตรวจ
ไม่ตรวจ
ไม่ตรวจ

51 – 55 ปี
ไม่ตรวจ
ไม่ตรวจ
ไม่ตรวจ

56 – 60 ปี
ไม่ตรวจ
ไม่ตรวจ
ไม่ตรวจ

61 - 65 ปี
1,2
1,2
1,2

- ปี
1,2
1,2
1,2,4,5

3,000,001 - 4,000,000

ไม่ตรวจ

ไม่ตรวจ

ไม่ตรวจ

ไม่ตรวจ

1,2

1,2,4,5

1,2,4,5

4,000,001 - 5,000,000

ไม่ตรวจ

ไม่ตรวจ

ไม่ตรวจ

ไม่ตรวจ

1,2,4,5

1,2,4,5

1,2,4,5

5,000,001 - 7,000,000

1,2

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,6,7

1,2,3,4,6,7

เกินกว่ า 7,000,000

1,2

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,6,7

1,2,3,4,6,7

1,2,3,4,6,7

1,2,3,4,6,7

1,2,3,4,6,7

คําอธิบายการตรวจสุ ขภาพ
1 หมายถึงตรวจสุ ขภาพโดยแพทย์ ท่าน ตามแบบฟอร์มของบริ ษทั
2 หมายถึง ตรวจปัสสาวะแบบเคมีและจุลทัศน์(MU)
3 หมายถึงตรวจเลือด Anti – HIV
4หมายถึง ตรวจเลือด CBC, Creatinine, Uric, FBS, Hb A1C, Total Cholesterol, Triglyceride, HDL, SGOT, ALP,
GGT,HBsAg (โดยทําการงดนํา งดอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย ชัวโมง)

5หมายถึงตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจธรรมดา (ECG)
6 หมายถึง เอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest x-ray )
7หมายถึงตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจขณะออกกําลังกาย (Exercise ECG)
*****************************************

