แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิ และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย

สําหรับบุคคลธรรมดา

. การโอนมอบสิ ทธิ ในกรมธรรม์และประโยชน์ แห่งสัญญาประกันภัย
เขียนที ….………….……………………….…………………….........…………..
วันที …….…….. เดือน …………………….……….…….. พ.ศ.……..………
ข้าพเจ้า …..…....….......................…................…...........…................………. ผูม้ สี ทิ ธิตามกรมธรรม์ประกันภัยเลขที........................................................
(ซึงต่อไปนีเรียกว่า ผูโ้ อนสิทธิ) ชือผูเ้ อาประกันภัย................................................................................................................................. มีความประสงค์ทจะโอนมอบ
ี
สิทธิในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัยให้แก่............................................................................................................... (ซึงต่อไปนีเรียกว่าผูร้ บั โอนสิทธิ)
ความสัมพันธ์………..........................................ผูถ้ อื บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที......................................................วันทีหมดอายุ .......................
อาชีพประจํา................................................................... ตําแหน่ง ......................................... ลักษณะงานทีทํา .............................................................................
โดยมีรายละเอียดสิทธิในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย ดังนี
สิ ทธิ ในกรมธรรม์
 การเวนคืนกรมธรรม์
 การเปลียนเป็ นกรมธรรม์ใช้เงินสําเร็จ
 การแปลงเป็ นการประกันภัยแบบขยายเวลา
 การกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์
 การเปลียนแปลงกรมธรรม์
 การกูย้ มื เงินตามกรมธรรม์

ประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย
 การรับเงินคืนรายงวดตามสัญญา
 การรับเงินคืนครบกําหนดสัญญา
 การรับเงินสมนาคุณครบกําหนดตามสัญญา

เพือเป็ นการแสดงเจตนาและให้ความยินยอมในการโอนสิทธิในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย ผูโ้ อนสิทธิและผูร้ บั โอนสิทธิจงึ ได้ลงนามใน
หนังสือฉบับนีต่อหน้าพยาน พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ สําเนาหนังสือเดิ นทาง ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง เป็ นหลักฐานให้ไว้กบั บริษทั ฯ
ผูโ้ อนสิทธิและผูร้ บั โอนสิทธิรบั ทราบว่า การโอนสิทธิในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย 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
. การรับรองสถานะ และคํายิ นยอมและตกลงเพือปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act(FATCA)ของประเทศสหรัฐอเมริ กาของผู้รบั โอนสิทธิ

. . การรับรองสถานะ
ก. ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีสญ
ั ชาติอเมริกนั หรือ มีสถานทีเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือดินแดนทีเป็ นของสหรัฐอเมริกา และยังไม่ได้สละความเป็ นพลเมือง
อเมริกนั อย่างสมบูร ณ์ ตามกฎหมาย หรือ มีกรีนการ์ด (Green Card) ของประเทศสหรัฐอเมริกาทียังไม่ส นผลบั
ิ
งคับ หรือ มีส ถานะเป็ นผูม้ ีถินทีอยู่ใ นประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพือวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ มีหน้าทีเสียภาษีให้แก่กรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกาหรือไม่
 ไม่เป็ น

 เป็ น

ข. ข้าพเจ้ามีทอยู
ี เ่ พือการติดต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ มีการมอบอํานาจในการลงลายมือชือแก่บคุ คลทีอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม่
 ไม่มี

 มี

. . คํายินยอมและตกลง
ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) (บริษทั ) อาจมีขอ้ ผูกพันหรือต้องปฏิบตั ติ าม กฎหมาย FATCA ในการนีข้าพเจ้า
ยินยอมและตกลงให้บริษทั สามารถดําเนินการอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี เพือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย FATCA
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ก. การเปิ ดเผยข้อมูล การให้ขอ้ มูล และการแจ้งการเปลียนแปลงสถานะหรือข้อมูล
ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลใดๆ ทีบริษทั มีหน้าทีต้องเปิ ดเผยต่อหน่วยงานภาครัฐในประเทศหรือต่างประเทศทีกํากับดูแลการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย FATCA
ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้ขอ้ มูลเพิมเติมตามทีบริษทั ร้องขอเป็ นหนังสือภายในระยะเวลาทีกําหนด
ข้าพเจ้าตกลงทีจะแจ้งให้บริษทั ทราบกรณีทมีี การเปลียนแปลงสถานะหรือข้อมูลใดๆ ทีข้าพเจ้าเคยแจ้งกับบริษทั ไว้กอ่ นหน้านี หากสถานะหรือข้อมูลที
เปลียนแปลงนันมีความเกียวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา วันนับแต่วนั ทีมีการเปลียนแปลงสถานะหรือข้อมูล
ข. ผลของการไม่ให้ข้อมูล
ในกรณีทข้ี าพเจ้าไม่ให้ขอ้ มูล ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้สิทธิกบั บริษัทหักภาษี ณ ทีจ่ายจากจํานวนเงินใดๆ ทีข้าพเจ้าหรือผู้รบั ประโยชน์หรือทายาท
ของผูเ้ อาประกันภัยมีสทิ ธิได้รบั ตามกรมธรรม์ประกันภัย ตามทีกําหนดไว้ในกฎหมาย FATCA
ในกรณี ทบริ
ี ษทั จะใช้สทิ ธิหกั ภาษี ณ ทีจ่ายตามกฎหมาย FATCA จากเหตุทข้ี าพเจ้าไม่ให้ขอ้ มูล บริษทั จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ขา้ พเจ้าแสดงเอกสาร
หรือหลักฐานใดๆ หรือให้ทาํ หนังสือยืนยันต่อบริษัทก่อนว่าข้าพเจ้าไม่มหี น้าทีต้องเสียภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา วันนับแต่วนั ทีได้รบั หนังสือ
บอกกล่าว หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบตั ิตามคําบอกกล่าวนัน บริษทั จะใช้สทิ ธิหกั ภาษี ณ ทีจ่ายจากจํานวนเงินใดๆ ทีข้าพเจ้ามีสทิ ธิได้รบั ตามกรมธรรม์ประกันภัย ตามที
กําหนดไว้ในกฎหมาย FATCA ก็ได้
ทังนี การส่งหนังสือบอกกล่าว เพือแจ้งการใช้สทิ ธิหกั ภาษี ณ ทีจ่าย ดังกล่าว บริษทั จะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงข้าพเจ้าตามทีอยู่ทข้ี าพเจ้าได้แจ้งให้
บริษทั ทราบ
. การเปลียนแปลงกรมธรรม์ประกันภัย (เฉพาะกรณีทบริ
ี ษทั ฯ ได้ทาํ การอนุมตั กิ ารโอนสิทธิในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัยเรียบร้อยแล้วเท่านัน)
. สถานทีอยู่ปัจจุบนั และการจัดส่งเอกสารของผูร้ บั โอนสิ ทธิ
1) ทีอยูป่ ัจจุบนั เลขที…….………...หมู่บา้ น/อาคาร.................................................. หมูท่ …...
ี ตรอก/ซอย......................................ถนน…….………….……..………..…
แขวง/ตําบล………….……….…….………….เขต/อําเภอ……………..………………………….จังหวัด……..…….…………………..รหัสไปรษณีย์.…….…………..
2) ทีอยูต่ ามทะเบียนบ้าน เลขที………...หมู่บา้ น/อาคาร.......................................... หมู่ท…...
ี ตรอก/ซอย......................................ถนน…….………….……..………..…
แขวง/ตําบล………….……….…….…………….เขต/อําเภอ……………..………………………….จังหวัด……..…….…………………..รหัสไปรษณีย.์ …….………….
3) สถานทีทํางาน เลขที…….……...หมู่บา้ น/อาคาร.................................................. หมูท่ …...
ี ตรอก/ซอย......................................ถนน…….………….……..………..…
แขวง/ตําบล………….……….…….………….เขต/อําเภอ……………..………………………….จังหวัด……..…….…………………..รหัสไปรษณีย์.…….…………..
โทรศัพท์บา้ น………………………..โทรศัพท์มอื ถือ……………………………โทรศัพท์ททํี างาน……………………… อีเมล......................……………………..…...
4) สถานทีติดต่อและส่งเอกสาร (หากไม่ระบุจะจัดส่งตามทีอยูป่ ั จจุบนั )  ทีอยูป่ ัจจุบนั  ทีอยู่ตามทะเบียนบ้าน  สถานทีทํางาน
. วิ ธีรบั ผลประโยชน์/เงิ นคืนตามกรมธรรม์
 รับเป็ นเช็ค  คงไว้กบั บริษทั ฯ เพือการสะสม  นําไปชําระเบียประกันภัย  โอนเข้าบัญชีเลขที ........................................................................
(กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ของผูร้ บั โอนสิทธิ) ธนาคาร.............................................................. สาขา.....................................................................
4. การลงลายมือชือ
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……………………………………………………
(
)
ผูโ้ อนสิทธิ

……………………………………………………
(
)
ผูร้ บั โอนสิทธิ

……………………………………………………
(
)
พยาน

……………………………………………………
(
)
พยาน

