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. การโอนมอบสิทธิในกรมธรรมแ์ละประโยชน์แห่งสญัญาประกนัภยั 

เขยีนท ี….………….…………………….…………………….........………….. 

วนัท ี…….…….. เดอืน …………………….……….…….. พ.ศ.……..……… 

ขา้พเจ้า …..…....….......................…................……...........………. ผูม้ีสทิธติามกรมธรรม์ประกนัภยั เลขท.ี......................................................................... ..... 

(ซงึต่อไปนีเรยีกว่า ผูโ้อนสทิธ)ิ ชอืผูเ้อาประกนัภยั........................................................................................................................... มคีวามประสงคท์จีะโอนมอบสทิธ ิ

ในกรมธรรมแ์ละประโยชน์แหง่สญัญาประกนัภยัใหแ้กนิ่ตบิุคคล (บจก./หจก./หสน.) ............................................................................................................................ 

(ซงึต่อไปนีเรยีกว่าผูร้บัโอนสทิธ)ิ ความสมัพนัธ.์...................................................................... ทะเบยีนนิตบุิคคลเลขท ี..................................................................... 

ทอียูจ่ดทะเบยีน................................................................................................................................................................................................................................ 

โดยมกีรรมการ หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการ ผูม้อํีานาจผกูพนั ดงัต่อไปน ี

1. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................................................................................................ 

ผูถ้อืบตัรประจําตวัประชาชน/หนังสอืเดนิทาง เลขท.ี.....................................................................วนัหมดอาย.ุ.................................................................. 

2. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................................................................................................ 

ผูถ้อืบตัรประจําตวัประชาชน/หนังสอืเดนิทาง เลขท.ี.....................................................................วนัหมดอาย.ุ.................................................................. 

โดยมรีายละเอยีดสทิธใินกรมธรรมแ์ละประโยชน์แห่งสญัญาประกนัภยั ดงันี 

   สิทธิในกรมธรรม ์      ประโยชน์แห่งสญัญาประกนัภยั 

    การเวนคนืกรมธรรม์       การรบัเงนิคนืรายงวดตามสญัญา 

    การเปลยีนเป็นกรมธรรมใ์ชเ้งนิสําเรจ็      การรบัเงนิคนืครบกําหนดสญัญา 

    การแปลงเป็นการประกนัภยัแบบขยายเวลา      การรบัเงนิสมนาคณุครบกาํหนดตามสญัญา  

    การกลบัคนืสู่สถานะเดมิของกรมธรรม ์ 

    การเปลยีนแปลงกรมธรรม์ 

    การกูย้มืเงนิตามกรมธรรม ์               

 เพอืเป็นการแสดงเจตนาและใหค้วามยนิยอมในการโอนสทิธใินกรมธรรมแ์ละประโยชน์แหง่สญัญาประกนัภยั ผูโ้อนสทิธแิละผูร้บัโอนสทิธจิงึได้ลงนามใน

หนังสอืฉบบันีต่อหน้าพยาน พร้อมแนบสาํเนาหนังสือจดทะเบยีนบริษทัฯ  รายงานการประชุม หนังสือมอบอาํนาจ  บตัรประจาํตวัประชาชนของผู้รบัมอบ

อาํนาจแทนนิติบุคคล  และลงนามรบัรองสาํเนาถกูต้องเพือเป็นหลกัฐานให้ไวก้บับริษทัฯ 

 ผูโ้อนสทิธแิละผูร้บัโอนสทิธริบัทราบว่า การโอนสทิธใินกรมธรรมแ์ละประโยชน์แห่งสญัญาประกนัภยั จะไม่ผูกพนับรษิทัจนกว่าบรษิทัจะไดร้บัแจ้งการโอน

สทิธใินกรมธรรมแ์ละประโยชน์แห่งสญัญาประกนัภยัเป็นหนังสอื และบรษิทัไดท้าํการบนัทกึสลกัหลงักรมธรรมแ์ลว้ ทงัน ีบรษิทัไม่ตอ้งรบัผดิชอบต่อความสมบูรณ์ของ

การโอนสทิธแิละประโยชน์นนั และบรษิทัไม่ตอ้งรบัผดิใดๆในกรณีทไีดจ้่ายจํานวนเงนิอนัพงึชดใชต้ามสญัญาประกนัภยัใหก้บัผูม้สีทิธแิละประโยชน์ไป ก่อนทบีรษิทัจะ

ทราบถงึการโอนสทิธแิละประโยชน์ดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์การขอใช้สิทธิและประโยชน์แห่งสญัญาประกนัภยั 

สาํหรบันิติบคุคล 
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. การรบัรองสถานะและคาํยินยอมและตกลงเพือปฏิบติัตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act(FATCA)ของประเทศสหรฐัอเมริกา   

     ของผูร้บัโอนสิทธิ (นิติบุคคล) 

2.1 การรบัรองสถานะ  

2.1.1 ผูร้บัโอนสทิธเิป็นนิตบุิคคลทเีป็นเจา้ของผลประโยชน์ทไีดร้บัการยกเวน้ (Exempt Beneficial Owner) หรอืสถาบนัการเงนิทถีอืว่าปฏบิตัติาม FATCA แลว้ 

(Deemed-complaint FFI) เชน่ รฐับาลต่างชาตหิรอืองคก์รของรฐับาลต่างชาต ิองคก์รระหว่างประเทศหรอืตวัแทนขององคก์ร ธนาคารแหง่ประเทศไทย กองทุน

เกษยีณอายุทไีดร้บัการยกเวน้ภายใต้ FATCA บรษิทัลงทนุทเีจ้าของผลประโยชน์ทงัหมดเป็นเจ้าของผลประโยชน์ทไีด้รบัการยกเวน้ เป็นต้น  

ไมใ่ช่ ใช่ (ถา้ ใช่ กรุณาตอบ แบบฟอรม์ W–8BEN-E ของกรมสรรพากรสหรฐัอเมรกิา (IRS) เพมิเตมิ และไม่ตอ้งตอบคาถามขอ้อนือกี)  

2.1.2 ผูร้บัโอนสทิธเิป็นนิตบิคุคลทจีดัตงัหรอืจดทะเบยีนในสหรฐัอเมรกิาหรอืภายใตก้ฎหมายหรอืกฎระเบยีบของสหรฐัอเมรกิา ใช่ หรอื ไม ่ 


ไมใ่ช่ ใช่ (ถา้ ใช่ กรุณาตอบ แบบฟอรม์ W9 ของกรมสรรพากรสหรฐัอเมรกิา (IRS) เพมิเตมิ และไม่ตอ้งตอบคาํถามขอ้อนือกี)  

2.1.3 ผูร้บัโอนสทิธเิป็นนิตบิคุคลซงึเป็นสถาบนัการเงนิตามทรีะบุไว้ภายใต้กฎหมาย FATCA เชน่ สถาบนัรบัฝากเงนิ (ธนาคาร หรอืกจิการทคีลา้ยคลงึกนั) สถาบนั

การเงนิซงึใหบ้รกิารถอืสนิทรพัยแ์ทน (Custodian Institute) นิตบิุคคลทดีําเนินกจิการเกยีวกบัการลงทุน (เชน่ นายหน้าคา้หลกัทรพัย ์ผูจ้ดัการเกยีวกบัการลงทนุ และ

กองทนุต่างๆ เป็นต้น) หรอื บรษิทัประกนัชวีติ ใช่ หรอื ไม ่ 


ไม่ใช่ ใช่ (ถา้ ใช่ กรุณาตอบ แบบฟอรม์ W–8BEN-E ของกรมสรรพากรสหรฐัอเมรกิา (IRS) เพมิเตมิ และไม่ตอ้งตอบคาถามขอ้อนือกี)  

2.1.4 ผูร้บัโอนสทิธเิป็นนิตบิคุคลทไีม่ใชส่ถาบนัการเงนิตามทรีะบุไวภ้ายใต้กฎหมาย FATCA ทมีรีายไดจ้ากการลงทนุในหลกัทรพัย ์เช่น ดอกเบยี เงนิปันผล หรอืจาก

การลงทนุอนื เช่น ค่าเช่าและค่าลขิสทิธ ิซงึไม่ไดม้าจากการทําธุรกจิตามปกต ิหรอืรายไดอ้นืทมีลีกัษณะเดยีวกนั ตงัแต่รอ้ยละ 50 ขนึไปของรายไดร้วม หรอื มี

สนิทรพัยท์ขีา้พเจา้มไีวเ้พอืการลงทนุใหเ้กดิรายไดใ้นรูปแบบขา้งตน้ ตงัแต่รอ้ยละ 50 ขนึไปของสนิทรพัยร์วม (Passive NFFE) ในรอบบญัชปีีทผี่านมา ใช่ หรอื ไม่  


ไม่ใช่ ใช่ (ถา้ ใช่ กรุณาตอบ แบบฟอรม์ W–8BEN-E ของกรมสรรพากรสหรฐัอเมรกิา (IRS) เพมิเตมิ และไม่ตอ้งตอบคาํถามขอ้อนือกี)  

 

ใหต้อบ “ไมใ่ช่” ในข้อ 2.1.4 หากผูร้บัโอนสทิธเิป็นนิตบิุคคลดงัตอ่ไปนี  

 เป็นนิตบุิคคลซงึไมใ่ช่สถาบนัการเงนิตามทรีะบไุวภ้ายใต้กฎหมาย FATCA และมรีายไดจ้ากการทําธุรกจิตามปกต ิ(Active Income) เป็นรายไดห้ลกั (Active 

NFFE) เชน่ บรษิทัจดทะเบยีนในบรษิทัหลกัทรพัย ์นิตบิุคคลทไีม่แสวงหากาํไร สมาคม มูลนิธ ินิตบิุคคลใหม่ทเีรมิจดัตงัไมเ่กนิ 24 เดอืน เป็นตน้  

2.2 คาํยินยอมและตกลง 

 ผูโ้อนสทิธแิละผูร้บัโอนสทิธริบัทราบว่า บรษิทั เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) (บรษิทั) อาจมขีอ้ผูกพนัหรอืตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย FATCA ใน

การนีผูโ้อนสทิธแิละผูร้บัโอนสทิธยินิยอมและตกลงใหบ้รษิทัสามารถดําเนินการอยา่งหนึงอย่างใดดงัต่อไปน ีเพอืปฏบิตัติามกฎหมาย FATCA  
 

ก. การเปิดเผยข้อมลู การให้ข้อมลู และการแจง้การเปลียนแปลงสถานะหรือข้อมลู 

 ผูร้บัโอนสทิธิยนิยอมและตกลงให้บรษิทัเปิดเผยขอ้มูลใดๆ ทบีรษิัทมีหน้าทตี้องเปิดเผยต่อหน่วยงานภาครฐัในประเทศหรือต่างประเทศทกีาํกบัดูแลการ

ปฏบิตัติามกฎหมาย FATCA  

 ผูร้บัโอนสทิธยินิยอมและตกลงใหข้อ้มลูเพมิเตมิตามทบีรษิทัรอ้งขอเป็นหนงัสอืภายในระยะเวลาทกีาํหนด  

 ผูร้บัโอนสทิธติกลงทจีะแจง้ใหบ้รษิทัทราบกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงสถานะหรอืขอ้มูลใดๆ ทผีูร้บัโอนสทิธหิรอืผูโ้อนสทิธเิคยแจง้กบับรษิทัไวก่้อนหน้านี หาก

สถานะหรอืขอ้มูลทเีปลยีนแปลงนนัมคีวามเกยีวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา ภายในระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัทมีกีารเปลยีนแปลงดงักล่าว  

 

ข. ผลของการไม่ให้ข้อมลู  

 ในกรณีทผีูร้บัโอนสทิธไิม่ให้ขอ้มลู ผูร้บัโอนสทิธแิละผูโ้อนสทิธริบัทราบและตกลงว่าบรษิทัมสีทิธปิฏเิสธการโอนมอบสทิธิ 

ในกรมธรรมแ์ละประโยชน์แหง่สญัญาประกนัภยัใหแ้กผู่ร้บัโอนสทิธติามหนงัสอืฉบบันี   

 ในกรณีทบีรษิทัจะปฏเิสธการโอนมอบสทิธิในกรมธรรมแ์ละประโยชน์แห่งสญัญาประกนัภยัจากเหตุทผีูร้บัโอนสทิธไิม่ใหข้อ้มูล บรษิทัจะตอ้งส่งหนังสอืบอก

กล่าวให้ผูโ้อนสทิธิได้จดัให้ผู้รบัโอนสทิธแิสดงเอกสาร หรอืหลกัฐานใดๆ หรอืให้ทําหนังสอืยนืยนัต่อบรษิัทก่อนว่าผูร้บัโอนสทิธิไม่มีหน้าทตี้องเสยีภาษีในประเทศ

สหรฐัอเมรกิา ภายในระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัทไีดร้บัหนงัสอืบอกกลา่ว หากผูร้บัโอนสทิธไิม่ปฏบิตัติามคําบอกกลา่วนัน บรษิัทมสีทิธปิฏเิสธการโอนมอบสทิธ ิ ทงันี

การสง่หนงัสอืบอกกลา่วดงักล่าว บรษิทัจะส่งทางไปรษณียถ์งึผูโ้อนสทิธติามทอียูท่ผีูโ้อนสทิธไิดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบ 
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. การเปลียนแปลงกรมธรรมป์ระกนัภยั  

(เฉพาะกรณีทบีรษิทัฯ ไดท้าํการอนุมตักิารโอนสทิธใินกรมธรรมแ์ละประโยชน์แห่งสญัญาประกนัภยัเรยีบรอ้ยแลว้เทา่นัน) 

.  สถานทีติดต่อและการจดัสง่เอกสารของผูร้บัโอนสิทธิ 

เลขท…ี….………...หมู่บา้น/อาคาร................................................................หมู่ท…ี...ตรอก/ซอย........................................ถนน…….………….……..……….…..… 

แขวง/ตําบล………….……….…….………….เขต/อําเภอ……………..………………………….จงัหวดั……..…….…………………..รหสัไปรษณยี์.…….………….. 

โทรศพัทม์อืถอื………………………..โทรศพัทบ์า้น……………………….………โทรศพัทท์ทีาํงาน……………………… อเีมล......................……………………..…... 

.  วิธีรบัผลประโยชน์/เงินคนืตามกรมธรรม ์  

          รบัเป็นเชค็     คงไวก้บับรษิทัฯ เพอืการสะสม    นําไปชาํระเบยีประกนัภยั 

          โอนเขา้บญัชเีลขท ี.................................................................................................................(กรุณาแนบสําเนาสมดุบญัชอีอมทรพัยข์องผูร้บัโอนสทิธ)ิ 

              ธนาคาร.......................................................................................................... สาขา...................................................................................................... 

 

4. การลงลายมอืชือ 

 

 

 

 ……………………………………………………    …………………………………………………… 

  (                                                        )      (                                                        ) 

                        ผูร้บัโอนสทิธ ิกรรมการ หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการผูม้อํีานาจผูกพนั 

           ผูโ้อนสทิธ ิ           และโปรดประทบัตราบรษิทั 

 

 

 

 ……………………………………………………    …………………………………………………… 

 (                                                          )     (                                                        ) 

          พยาน                   พยาน 


