
แบบฟอรม์: การขอใชส้ทิธแิละประโยชนแ์ห่งสญัญาประกันภัย
                  สาํหรบันติิบุคคล

 1. การโอนมอบสทิธใินกรมธรรมแ์ละประโยชนแ์ห่งสญัญาประกันภัย

 2. การรบัรองสถานะและคํายนิยอมและตกลงเพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 
     ของประเทศสหรฐัอเมรกิาของผูร้บัโอนสทิธ ิ(นิติบุคคล)

เขยีนท่ี..................................................................................................................

วนัท่ี........................เดือน......................................พ.ศ.......................................

    ขา้พเจา้ ....................................................................................................................... ผูม้สีทิธติามกรมธรรมป์ระกันภัย เลขท่ี .................................................................................
(ซึง่ต่อไปน้ีเรยีกวา่ ผูโ้อนสทิธ)ิ ชื่อผูเ้อาประกันภัย ............................................................................................................................................ มคีวามประสงค์ท่ีจะโอนมอบสทิธิ
กรมธรรมแ์ละประโยชนแ์หง่สญัญาประกันภัยใหแ้ก่นติิบุคคล (บจก./หจก./หสน.) .................................................................................. (ซึง่ต่อไปน้ีเรยีกวา่ผูร้บัโอนสทิธ)ิ

ความสมัพนัธ ์........................................................................................................ ทะเบยีนนติิบุคคลเลขท่ี ...................................................................................................................... 
ท่ีอยูจ่ดทะเบยีน .......................................................................................................................................................................................................................................................................
โดยมกีรรมการ หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการ ผูม้อํีานาจผกูพนั ดังต่อไปน้ี
   1. (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................................................................................................................................................................................................

       ผูถื้อบตัรประจาํตัวประชาชน/หนงัสอืเดินทาง เลขท่ี .................................................................................................. วนัหมดอายุ ...................................................................

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

       ผูถื้อบตัรประจาํตัวประชาชน/หนงัสอืเดินทาง เลขท่ี .................................................................................................. วนัหมดอายุ ...................................................................

โดยมรีายละเอียดสทิธใินกรมธรรมแ์ละประโยชน์แหง่สญัญาประกันภัย ดังน้ี

สทิธใินกรมธรรม์ ประโยชน์แห่งสญัญาประกันภัย

การเวนคืนกรมธรรม์
การเปล่ียนเปน็กรมธรรมใ์ชเ้งินสาํเรจ็
การแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา
การกลับคืนสูส่ถานะเดิมของกรมธรรม์
การเปล่ียนแปลงกรมธรรม์
การกู้ยมืเงินตามกรมธรรม์

การรบัเงินคืนรายงวดตามสญัญา
การรบัเงินคืนครบกําหนดสญัญา
การรบัเงินสมนาคณุครบกําหนดตามสญัญา

    เพื่อเปน็การแสดงเจตนาและใหค้วามยนิยอมในการโอนสทิธใินกรมธรรมแ์ละประโยชนแ์หง่สญัญาประกันภัย ผูโ้อนสทิธแิละผูร้บัโอนสทิธจิงึได้ลงนามในหนงัสอื
ฉบบัน้ีต่อหนา้พยาน พรอ้มแนบสาํเนาหนงัสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ  รายงานการประชุม หนังสอืมอบอํานาจ  บตัรประจาํตัวประชาชนของผูร้บัมอบอํานาจแทน
นติิบุคคล และลงนามรบัรองสาํเนาถกูต้องเพื่อเปน็หลักฐานใหไ้วกั้บบรษัิทฯ
    ผู้โอนสทิธแิละผู้รบัโอนสทิธริบัทราบวา่ การโอนสทิธใินกรมธรรมแ์ละประโยชน์แหง่สญัญาประกันภัย จะไมผู่กพนับรษัิทจนกวา่บรษัิทจะได้รบัแจง้การโอนสทิธิ
ในกรมธรรมแ์ละประโยชน์แหง่สญัญาประกันภัยเป็นหนังสอื และบรษัิทได้ทําการบนัทึกสลักหลังกรมธรรมแ์ล้ว ทัง้น้ี บรษัิทไมต้่องรบัผิดชอบต่อความสมบูรณ์
ของการโอนสทิธแิละประโยชน์นัน้ และบรษัิทไมต้่องรบัผิดใดๆในกรณีท่ีได้จา่ยจาํนวนเงินอันพงึชดใชต้ามสญัญาประกันภัยใหกั้บผู้มสีทิธแิละประโยชน์ไป ก่อนท่ี
บรษัิทจะทราบถึงการโอนสทิธแิละประโยชน์ดังกล่าว

2.1 การรบัรองสถานะ 
           2.1.1 ผูร้บัโอนสทิธเิป็นนติิบุคคลท่ีเป็นเจา้ของผลประโยชน์ท่ีได้รบัการยกเวน้ (Exempt Bene�cial Owner) หรอืสถาบนัการเงินท่ีถือวา่ปฏิบติัตาม FATCA 

แล้ว (Deemed-complaint FFI) เชน่ รฐับาลต่างชาติหรอืองค์กรของรฐับาลต่างชาติ องค์กรระหวา่งประเทศหรอืตัวแทนขององค์กร ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

กองทนุเกษียณอายุท่ีได้รบัการยกเวน้ภายใต้ FATCA บรษัิทลงทนุท่ีเจา้ของผล7ประโยชนทั์ง้หมดเปน็เจา้ของผลประโยชนท่ี์ได้รบัการยกเวน้ เป็นต้น 

ไมใ่ช ่          ใช ่(ถ้า ใช ่กรุณาตอบ แบบฟอรม์ W–8BEN-E ของกรมสรรพากรสหรฐัอเมรกิา (IRS) เพิม่เติม และไมต้่องตอบคาถามขอ้อ่ืนอีก)

           2.1.3 ผูร้บัโอนสทิธเิป็นนิติบุคคลซึง่เปน็สถาบนัการเงินตามท่ีระบุไวภ้ายใต้กฎหมาย FATCA เชน่ สถาบนัรบัฝากเงิน (ธนาคาร หรอืกิจการท่ีคล้ายคลึงกัน) 
สถาบนัการเงินซึง่ใหบ้รกิารถือสนิทรพัยแ์ทน (Custodian Institute) นติิบุคคลท่ีดําเนนิกิจการเก่ียวกับการลงทนุ (เชน่ นายหนา้ค้าหลักทรพัย ์ผูจ้ดัการเก่ียวกับ
การลงทนุ และกองทนุต่างๆ เปน็ต้น) หรอื บรษัิทประกันชวีติ ใช ่หรอื ไม ่

ไมใ่ช ่          ใช ่(ถ้า ใช ่กรุณาตอบ แบบฟอรม์ W–8BEN-E ของกรมสรรพากรสหรฐัอเมรกิา (IRS) เพิม่เติม และไมต้่องตอบคาถามขอ้อ่ืนอีก)

           2.1.2 ผูร้บัโอนสทิธเิปน็นิติบุคคลท่ีจดัตัง้หรอืจดทะเบยีนในสหรฐัอเมรกิาหรอืภายใต้กฎหมายหรอืกฎระเบยีบของสหรฐัอเมรกิา ใช ่หรอื ไม ่
ไมใ่ช ่          ใช ่(ถ้า ใช ่กรุณาตอบ แบบฟอรม์ W9 ของกรมสรรพากรสหรฐัอเมรกิา (IRS) เพิม่เติม และไมต้่องตอบคาถามขอ้อ่ืนอีก)

กรุณากรอกรายละเอียดต่อ พรอ้มลงนามด้านหลัง     หน้า 1/2

           2.1.4 ผูร้บัโอนสทิธเิป็นนติิบุคคลท่ีไมใ่ชส่ถาบนัการเงินตามท่ีระบุไวภ้ายใต้กฎหมาย FATCA ท่ีมรีายได้จากการลงทนุในหลักทรพัย ์เชน่ ดอกเบีย้ เงินปันผล 
หรอืจากการลงทนุอ่ืน เชน่ ค่าเชา่และค่าลิขสทิธิ ์ซึ่งไมไ่ด้มาจากการทําธุรกิจตามปกติ หรอืรายได้อ่ืนท่ีมลัีกษณะเดียวกัน ตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม 
หรอื มสีนิทรพัยท่ี์ขา้พเจา้มไีวเ้พื่อการลงทนุใหเ้กิดรายได้ในรูปแบบขา้งต้น ตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึ้นไปของสนิทรพัยร์วม (Passive NFFE) ในรอบบญัชปีท่ีีผา่นมา ใช ่
หรอื ไม่
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บรษัิท เอฟดับบลิวดี ประกันชวีติ จาํกัด (มหาชน)
เลขท่ี 130-132 อาคารสนิธรทาวเวอร ์3 ชัน้ 14, 16, 26 - 29
ถนนวทิยุ แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330
เลขทะเบยีนบรษัิท 0107563000304
ศูนยบ์รกิารลกูค้าเอฟดบับลิวด ีP 1351 W fwd.co.th

3. การเปล่ียนแปลงกรมธรรมป์ระกันภัย 
    (เฉพาะกรณีท่ีบรษัิทฯ ได้ทําการอนมุติัการโอนสทิธใินกรมธรรมแ์ละประโยชน์แหง่สญัญาประกันภัยเรยีบรอ้ยแล้วเท่านัน้)

3.1 สถานท่ีติดต่อและการจดัสง่เอกสารของผูร้บัโอนสทิธิ

3.2 วธิรีบัผลประโยชน/์เงินคืนตามกรมธรรม์

           เลขท่ี ………….......... หมูบ่้าน/อาคาร ………………...........….…..…. หมูท่ี่ ……. ตรอก/ซอย …......……..……….. ถนน …………..……………

แขวง/ตําบล …….....……………………. เขต/อําเภอ …...……………………… จังหวดั ……………….…………… รหสัไปรษณีย์ ……...............………

โทรศัพท์มอืถือ …………......……… โทรศัพท์บ้าน ……..........………….… โทรศัพท์ท่ีทํางาน ......…………….…… อีเมล ………………….…….……….

          

 4. การลงลายมอืชื่อ

หน้า 2/2

รบัเปน็เชค็                               คงไวกั้บบรษัิทฯ เพื่อการสะสม                                 นาํไปชาํระเบีย้ประกันภัย   
โอนเขา้บญัชเีลขท่ี ……........................................................................…..... (กรุณาแนบสาํเนาสมุดบญัชอีอมทรพัยข์องผูร้บัโอนสทิธ)ิ

ธนาคาร……...................................……............ สาขา ……...................................……............ 

ผูโ้อนสทิธิ

……................................................……

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

พยาน

……................................................……

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

ผูร้บัโอนสทิธ ิกรรมการ หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการ
ผูม้อํีานาจผกูพนัธ ์และโปรดประทับตราบรษัิท

……................................................……

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

พยาน

……................................................……

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

          เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงินตามท่ีระบุไว้ภายใต้กฎหมาย FATCA และมีรายได้จากการทําธุรกิจตามปกติ (Active Income) เป็นรายได้หลัก 

(Active NFFE) เชน่ บรษัิทจดทะเบยีนในบรษัิทหลักทรพัย ์นิติบุคคลท่ีไมแ่สวงหากําไร สมาคม มูลนิธ ินติิบุคคลใหมท่ี่เริม่จดัตัง้ไมเ่กิน 24 เดือน เปน็ต้น

    ผูโ้อนสทิธแิละผูร้บัโอนสทิธริบัทราบวา่ บรษัิท เอฟดับบลิวดี ประกันชวีติ จาํกัด (มหาชน) (บรษัิท) อาจมขีอ้ผกูพนัหรอืต้องปฏิบติัตามกฎหมาย FATCA ในการน้ี
ผูโ้อนสทิธแิละผูร้บัโอนสทิธยินิยอมและตกลงใหบ้รษัิทสามารถดําเนนิการอยา่งหนึ่งอยา่งใดดังต่อไปน้ี เพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย FATCA

                ขา้พเจา้ยนิยอมและตกลงใหบ้รษัิทเปดิเผยขอ้มูลใดๆ ท่ีบรษัิทมหีน้าท่ีต้องเปดิเผยต่อหนว่ยงานภาครฐัในประเทศหรอืต่างประเทศท่ีกํากับดแูลการปฏิบติั
ตามกฎหมาย FATCA

               ขา้พเจา้ยนิยอมและตกลงใหข้อ้มูลเพิม่เติมตามท่ีบรษัิทรอ้งขอเปน็หนงัสอืภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
                ข้าพเจ้าตกลงท่ีจะแจ้งใหบ้รษัิททราบกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงสถานะหรอืข้อมูลใดๆ ท่ีข้าพเจ้าเคยแจ้งกับบรษัิทไวก่้อนหน้าน้ี หากสถานะหรอืข้อมูล
ท่ีเปล่ียนแปลงนัน้มคีวามเก่ียวขอ้งกับประเทศสหรฐัอเมรกิา ภายในระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัท่ีมกีารเปล่ียนแปลงสถานะหรอืขอ้มูล

           ก. การเปิดเผยขอ้มูล การให้ขอ้มูล และการแจง้การเปล่ียนแปลงสถานะหรอืขอ้มูล

2.2 คํายนิยอมและตกลง

ไมใ่ช ่          ใช ่(ถ้า ใช่ กรุณาตอบ แบบฟอรม์ W–8BEN-E ของกรมสรรพากรสหรฐัอเมรกิา (IRS) เพิ่มเติม และไม่ต้องตอบคาถามข้ออ่ืนอีก)

ใหต้อบ “ไมใ่ช”่ ในขอ้ 2.1.4 หากผูร้บัโอนสทิธเิปน็นติิบุคคลดังต่อไปน้ี 

                ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไมใ่หข้อ้มูล ขา้พเจา้ยนิยอมและตกลงใหส้ทิธกัิบบรษัิทหกัภาษี ณ ท่ีจา่ยจากจาํนวนใดๆ รวมถึงใหส้ทิธกิารพจิารณาเป็นไปตามระเบยีบ
/กฎเกณฑ์ของบรษัิทท่ีขา้พเจา้มสีทิธไิด้รบัตามกรมธรรมป์ระกันภัยตามท่ีกําหนดไวใ้นกฎหมาย FATCA

                ในกรณีท่ีบรษัิทจะใชส้ทิธหิกัภาษี ณ ท่ีจา่ยตามกฎหมาย FATCA รวมถึงการใหส้ทิธกิารพจิารณาเปน็ไปตามระเบยีบ/กฎเกณฑ์ของบรษัิท จากเหตขุา้พเจา้
ไมใ่หข้อ้มูล บรษัิทจะต้องสง่หนังสอืบอกกล่าว ใหข้า้พเจา้แสดงเอกสาร หรอืหลักฐานใดๆ หรอืใหทํ้าหนังสอืยนืยนัต่อบรษัิทก่อนวา่ขา้พเจา้ไมม่หีนา้ท่ีต้องเสยีภาษี
ในประเทศสหรฐัอเมรกิา ภายในระยะเวลา 30 วนั นับแต่วนัท่ีได้รบัหนังสอืบอกกล่าว หากขา้พเจา้ไมป่ฏิบติัตามคําบอกกล่าวนัน้ บรษัิทจะใชส้ทิธิห์กัภาษี ณ ท่ีจา่ย
จากจาํนวนเงินใดๆ ท่ี ขา้พเจา้มสีทิธไิด้รบัตามกรมธรรมป์ระกันภัยตามท่ีกําหนดไวใ้นกฎหมาย FATCA ก็ได้
                ทัง้น้ี การสง่หนังสอืบอกกล่าว สทิธหิกัภาษี ณ ท่ีจา่ยดังกล่าว บรษัิทจะสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนถึงขา้พเจา้ ตามท่ีอยูท่ี่ขา้พเจา้ได้แจง้ใหบ้รษัิททราบ

           ข. ผลของการไมใ่ห้ขอ้มูล 


