แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิ และประโยชน์ แห่งสัญญาประกันภัย

สําหรับนิ ติ บคุ คล
. การโอนมอบสิ ทธิในกรมธรรม์และประโยชน์ แห่งสัญญาประกันภัย
เขียนที ….………….…………………….…………………….........…………..
วันที …….…….. เดือน …………………….……….…….. พ.ศ.……..………
ข้าพเจ้า …..…....….......................…................……...........………. ผูม้ ีสทิ ธิตามกรมธรรม์ประกันภัย เลขที...............................................................................
(ซึงต่อไปนีเรียกว่า ผูโ้ อนสิทธิ) ชือผูเ้ อาประกันภัย........................................................................................................................... มีความประสงค์ทจะโอนมอบสิ
ี
ทธิ
ในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัยให้แก่นิตบิ ุคคล (บจก./หจก./หสน.) ............................................................................................................................
(ซึงต่อไปนีเรียกว่าผูร้ บั โอนสิทธิ) ความสัมพันธ์....................................................................... ทะเบียนนิตบิ ุคคลเลขที .....................................................................
ทีอยูจ่ ดทะเบียน................................................................................................................................................................................................................................
โดยมีกรรมการ หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูม้ อี ํานาจผูกพัน ดังต่อไปนี
1. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................................................................................................
ผูถ้ อื บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที......................................................................วันหมดอายุ...................................................................
2. (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................................................................................................
ผูถ้ อื บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที......................................................................วันหมดอายุ...................................................................
โดยมีรายละเอียดสิทธิในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย ดังนี
สิ ทธิ ในกรมธรรม์
 การเวนคืนกรมธรรม์
 การเปลียนเป็ นกรมธรรม์ใช้เงินสําเร็จ
 การแปลงเป็ นการประกันภัยแบบขยายเวลา
 การกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์
 การเปลียนแปลงกรมธรรม์
 การกูย้ มื เงินตามกรมธรรม์

ประโยชน์ แห่งสัญญาประกันภัย
 การรับเงินคืนรายงวดตามสัญญา
 การรับเงินคืนครบกําหนดสัญญา
 การรับเงินสมนาคุณครบกําหนดตามสัญญา

เพือเป็ นการแสดงเจตนาและให้ความยินยอมในการโอนสิทธิในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย ผูโ้ อนสิทธิและผูร้ บั โอนสิทธิจงึ ได้ลงนามใน
หนังสือฉบับนีต่อหน้าพยาน พร้อมแนบสําเนาหนังสือจดทะเบียนบริ ษทั ฯ รายงานการประชุม หนังสือมอบอํานาจ บัตรประจําตัวประชาชนของผู้รบั มอบ
อํานาจแทนนิ ติ บุคคล และลงนามรับรองสําเนาถูกต้องเพือเป็ นหลักฐานให้ไว้กบั บริ ษทั ฯ
ผูโ้ อนสิทธิและผูร้ บั โอนสิทธิรบั ทราบว่า การโอนสิทธิในกรมธรรม์แ ละประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย จะไม่ผูกพันบริษทั จนกว่าบริษทั จะได้รบั แจ้งการโอน
สิทธิในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัยเป็ นหนังสือ และบริษทั ได้ทาํ การบันทึกสลักหลังกรมธรรม์แล้ว ทังนี บริษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ของ
การโอนสิทธิและประโยชน์นนั และบริษทั ไม่ตอ้ งรับผิดใดๆในกรณีทได้
ี จ่ายจํานวนเงินอันพึงชดใช้ตามสัญญาประกันภัยให้กบั ผูม้ สี ทิ ธิและประโยชน์ไป ก่อนทีบริษทั จะ
ทราบถึงการโอนสิทธิและประโยชน์ดงั กล่าว
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. การรับรองสถานะและคํายิ นยอมและตกลงเพือปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act(FATCA)ของประเทศสหรัฐอเมริ กา

ของผูร้ บั โอนสิ ทธิ (นิ ติ บุคคล)
2.1 การรับรองสถานะ
2.1.1 ผูร้ บั โอนสิทธิเป็ นนิตบิ คุ คลทีเป็ นเจ้าของผลประโยชน์ทได้
ี รบั การยกเว้น (Exempt Beneficial Owner) หรือสถาบันการเงินทีถือว่าปฏิบตั ติ าม FATCA แล้ว

(Deemed-complaint FFI) เช่น รัฐบาลต่างชาติหรือองค์กรของรัฐบาลต่างชาติ องค์กรระหว่างประเทศหรือตัวแทนขององค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย กองทุน
เกษียณอายุทได้
ี รบั การยกเว้นภายใต้ FATCA บริษทั ลงทุนทีเจ้าของผลประโยชน์ทงหมดเป็
ั
นเจ้าของผลประโยชน์ทได้
ี รบั การยกเว้น เป็ นต้น

ไม่ใช่ ใช่ (ถ้า ใช่ กรุณาตอบ แบบฟอร์ม W–8BEN-E ของกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) เพิมเติม และไม่ตอ้ งตอบคาถามข้ออืนอีก)

2.1.2 ผูร้ บั โอนสิทธิเป็ นนิตบิ คุ คลทีจัดตังหรือจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาหรือภายใต้กฎหมายหรือกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกา ใช่ หรือ ไม่


ไม่ใช่ ใช่ (ถ้า ใช่ กรุณาตอบ แบบฟอร์ม W9 ของกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) เพิมเติม และไม่ตอ้ งตอบคําถามข้ออืนอีก)

2.1.3 ผูร้ บั โอนสิทธิเป็ นนิตบิ คุ คลซึงเป็ นสถาบันการเงินตามทีระบุไว้ภายใต้กฎหมาย FATCA เช่น สถาบันรับฝากเงิน (ธนาคาร หรือกิจการทีคล้ายคลึงกัน) สถาบัน
การเงินซึงให้บริการถือสินทรัพย์แทน (Custodian Institute) นิตบิ ุคคลทีดําเนินกิจการเกียวกับการลงทุน (เช่น นายหน้าค้าหลักทรัพย์ ผูจ้ ดั การเกียวกับการลงทุน และ
กองทุนต่างๆ เป็ นต้น) หรือ บริษทั ประกันชีวติ ใช่ หรือ ไม่

ไม่ใช่ ใช่ (ถ้า ใช่ กรุณาตอบ แบบฟอร์ม W–8BEN-E ของกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) เพิมเติม และไม่ตอ้ งตอบคาถามข้ออืนอีก)

2.1.4 ผูร้ บั โอนสิทธิเป็ นนิตบิ คุ คลทีไม่ใช่สถาบันการเงินตามทีระบุไว้ภายใต้กฎหมาย FATCA ทีมีรายได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ดอกเบีย เงินปันผล หรือจาก
การลงทุนอืน เช่น ค่าเช่าและค่าลิขสิทธิ ซึงไม่ได้มาจากการทําธุรกิจตามปกติ หรือรายได้อนที
ื มีลกั ษณะเดียวกัน ตังแต่รอ้ ยละ 50 ขึนไปของรายได้รวม หรือ มี
สินทรัพย์ทข้ี าพเจ้ามีไว้เพือการลงทุนให้เกิดรายได้ในรูปแบบข้างต้น ตังแต่รอ้ ยละ 50 ขึนไปของสินทรัพย์รวม (Passive NFFE) ในรอบบัญชีปีทผ่ี านมา ใช่ หรือ ไม่

ไม่ใช่ ใช่ (ถ้า ใช่ กรุณาตอบ แบบฟอร์ม W–8BEN-E ของกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) เพิมเติม และไม่ตอ้ งตอบคําถามข้ออืนอีก)

ให้ตอบ “ไม่ใช่” ในข้อ 2.1.4 หากผูร้ บั โอนสิทธิเป็ นนิตบิ ุคคลดังต่อไปนี
 เป็ นนิตบิ คุ คลซึงไม่ใช่สถาบันการเงินตามทีระบุไว้ภายใต้กฎหมาย FATCA และมีรายได้จากการทําธุรกิจตามปกติ (Active Income) เป็ นรายได้หลัก (Active
NFFE) เช่น บริษทั จดทะเบียนในบริษทั หลักทรัพย์ นิตบิ ุคคลทีไม่แสวงหากําไร สมาคม มูลนิธิ นิตบิ ุคคลใหม่ทเริ
ี มจัดตังไม่เกิน 24 เดือน เป็ นต้น
2.2 คํายินยอมและตกลง
ผูโ้ อนสิทธิและผูร้ บั โอนสิทธิรบั ทราบว่า บริษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) (บริษทั ) อาจมีขอ้ ผูกพันหรือต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย FATCA ใน
การนีผูโ้ อนสิทธิและผูร้ บั โอนสิทธิยนิ ยอมและตกลงให้บริษทั สามารถดําเนินการอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี เพือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย FATCA
ก. การเปิ ดเผยข้อมูล การให้ข้อมูล และการแจ้งการเปลียนแปลงสถานะหรือข้อมูล
ผูร้ บั โอนสิทธิยนิ ยอมและตกลงให้บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลใดๆ ทีบริษัทมีหน้าทีต้องเปิ ดเผยต่อหน่ วยงานภาครัฐในประเทศหรือต่างประเทศทีกํากับดูแลการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย FATCA
ผูร้ บั โอนสิทธิยนิ ยอมและตกลงให้ขอ้ มูลเพิมเติมตามทีบริษทั ร้องขอเป็ นหนังสือภายในระยะเวลาทีกําหนด
ผูร้ บั โอนสิทธิตกลงทีจะแจ้งให้บริษทั ทราบกรณีทมีี การเปลียนแปลงสถานะหรือข้อมูลใดๆ ทีผูร้ บั โอนสิทธิหรือผูโ้ อนสิทธิเคยแจ้งกับบริษทั ไว้กอ่ นหน้านี หาก
สถานะหรือข้อมูลทีเปลียนแปลงนันมีความเกียวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีมีการเปลียนแปลงดังกล่าว
ข. ผลของการไม่ให้ข้อมูล
ในกรณีทผูี ร้ บั โอนสิทธิไม่ให้ขอ้ มูล ผูร้ บั โอนสิทธิและผูโ้ อนสิทธิรบั ทราบและตกลงว่าบริษทั มีสทิ ธิปฏิเสธการโอนมอบสิทธิ
ในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัยให้แก่ผรู้ บั โอนสิทธิตามหนังสือฉบับนี
ในกรณีทบริ
ี ษทั จะปฏิเสธการโอนมอบสิทธิในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัยจากเหตุทผูี ร้ บั โอนสิทธิไม่ให้ขอ้ มูล บริษทั จะต้องส่งหนังสือบอก
กล่าวให้ผโู้ อนสิทธิได้จดั ให้ผู้รบั โอนสิทธิแ สดงเอกสาร หรือหลัก ฐานใดๆ หรือให้ทําหนังสือ ยืนยันต่อ บริษัทก่อนว่าผูร้ บั โอนสิทธิไม่มีหน้าทีต้องเสียภาษีในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีได้รบั หนังสือบอกกล่าว หากผูร้ บั โอนสิทธิไม่ปฏิบตั ติ ามคําบอกกล่าวนัน บริษัทมีสทิ ธิปฏิเสธการโอนมอบสิทธิ ทังนี
การส่งหนังสือบอกกล่าวดังกล่าว บริษทั จะส่งทางไปรษณียถ์ งึ ผูโ้ อนสิทธิตามทีอยูท่ ผูี โ้ อนสิทธิได้แจ้งให้บริษทั ทราบ
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. การเปลียนแปลงกรมธรรม์ประกันภัย
(เฉพาะกรณีทบริ
ี ษทั ฯ ได้ทาํ การอนุมตั กิ ารโอนสิทธิในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัยเรียบร้อยแล้วเท่านัน)
. สถานทีติ ดต่อและการจัดส่งเอกสารของผูร้ บั โอนสิ ทธิ
เลขที…….………...หมู่บา้ น/อาคาร................................................................หมู่ท…...ตรอก/ซอย........................................ถนน…….………….……..……….…..…
ี
แขวง/ตําบล………….……….…….………….เขต/อําเภอ……………..………………………….จังหวัด……..…….…………………..รหัสไปรษณีย์.…….…………..
โทรศัพท์มอื ถือ………………………..โทรศัพท์บา้ น……………………….………โทรศัพท์ททํี างาน……………………… อีเมล......................……………………..…...
. วิ ธีรบั ผลประโยชน์ /เงิ นคืนตามกรมธรรม์
 รับเป็ นเช็ค
 คงไว้กบั บริษทั ฯ เพือการสะสม
 นําไปชําระเบียประกันภัย
 โอนเข้าบัญชีเลขที .................................................................................................................(กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ของผูร้ บั โอนสิทธิ)
ธนาคาร.......................................................................................................... สาขา......................................................................................................
4. การลงลายมือชือ

……………………………………………………
(
)
ผูโ้ อนสิทธิ

……………………………………………………
(
)
พยาน
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……………………………………………………
(
)
ผูร้ บั โอนสิทธิ กรรมการ หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การผูม้ อี ํานาจผูกพัน
และโปรดประทับตราบริษทั

……………………………………………………
(
)
พยาน

