แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิและประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย

สาหรับบุคคลธรรมดา
1. การโอนมอบสิทธิในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย
เขียนที่ …………………………………………………………………………………
วันที่ ……………… เดือน ……………………………….. พ.ศ. ……………………
ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………. ผู้มีสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย เลขที่ …………………………………
(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ผู้โอนสิทธิ) ชื่อผูเ้ อาประกันภัย ……………………………………………………..……………. มีความประสงค์ที่จะโอนมอบสิทธิ
กรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัยให้แก่ ………………………………………….………………..……. (ซึ่งต่อไปนีเ้ รียกว่าผู้รบ
ั โอนสิทธิ)
ความสัมพันธ์ ………………………… ผู้ถือบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที่ ……………………… วันที่หมดอายุ ……………………
อาชีพประจา ……………………………………… ตาแหน่ง ………………………………… ลักษณะงานที่ทา ……………………………………
โดยมีรายละเอียดสิทธิในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย ดังนี้
สิทธิในกรมธรรม์

ประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย

การเวนคืนกรมธรรม์

การรับเงินคืนรายงวดตามสัญญา

การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสาเร็จ

การรับเงินคืนครบกาหนดสัญญา

การแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา

การรับเงินสมนาคุณครบกาหนดตามสัญญา

การกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์

การรับเงินเกี่ยวกับกองทุน (กรมธรรม์ยูนิตลิงค์)

การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
การกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์
การจัดการเกี่ยวกับกองทุน (กรมธรรม์ยูนิตลิงค์)
เพื่อเป็นการแสดงเจตนาและให้ความยินยอมในการโอนสิทธิในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย ผู้โอนสิทธิและผู้รบ
ั โอนสิทธิจึงได้

ลงนามในหนังสือฉบับนี้ต่อหน้าพยาน พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ สาเนาหนังสือเดินทาง ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง เป็นหลักฐานให้ไว้กับ
บริษัท
ผู้โอนสิทธิและผูร้ บ
ั โอนสิทธิรบ
ั ทราบว่า การโอนสิทธิในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย จะไม่ผูกพันบริษัทจนกว่าบริษัทจะได้รบ
ั แจ้ง

การโอนสิทธิในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัยเป็นหนังสือ และบริษัทได้ทาการบันทึกสลักหลังกรมธรรม์แล้ว ทัง
้ นี้ บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ

ต่อความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิและประโยชน์นน
ั้ และบริษัทไม่ต้องรับผิดใดๆ ในกรณีที่ได้จ่ายจานวนเงินอันพึงชดใช้ตามสัญญาประกันภัยให้กับผู้มีสิทธิ
และประโยชน์ไป ก่อนที่บริษัทจะทราบถึงการโอนสิทธิและประโยชน์ดังกล่าว บริษัทจะดาเนินการโอนสิทธิกลับคืนให้เป็นของผู้เอาประกัน เมื่อผู้รบ
ั โอนสิทธิ
ถึงแก่ความตาย สิทธิดังกล่าวจะกลับคืนสู่ผู้เอาประกันภัย
2. การรับรองสถานะและคายินยอมและตกลงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ของผู้รับโอนสิทธิ
2.1 การรับรองสถานะ
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสัญชาติอเมริกัน หรือ มีสถานที่เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ เคยเป็นหรือเป็นผู้ถือบัตรประจาตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูก
กฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา (Green Card) หรือ มีสถานะเป็นผู้ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่ อวัต ถุประสงค์ในการเก็ บ ภาษี อากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ มีหน้าที่เสียภาษีให้แก่กรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกาหรือไม่
ไม่เป็น

เป็น

2.2 คายินยอมและตกลง
ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (บริษัท) อาจมีข้อผูกพันหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA ในการนี้
ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้บริษัทสามารถดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA
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ก. การเปิดเผยข้อมูล การให้ข้อมูล และการแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือข้อมูล
ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่บริษัทมีหน้าที่ตอ
้ งเปิดเผยต่อหน่วยงานภาครัฐในประเทศหรือต่างประเทศที่กากับดูแล
การปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA
ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่บริษัทร้องขอเป็นหนังสือภายในระยะเวลาที่กาหนด
ข้าพเจ้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือข้อมูลใดๆ ที่ข้าพเจ้าเคยแจ้ง กับบริษัทไว้ก่อนหน้านี้หากสถานะหรือ
ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงนัน
้ มีความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกาภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือข้อมูล
ข. ผลของการไม่ให้ข้อมูล
ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ให้ข้อมูล ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้สิทธิก
์ ับบริษัทปฏิเสธการโอนสิทธิ หรือ หักภาษี ณ ที่จ่ายจากจานวนเงินใดๆ ที่ข้าพเจ้า

มีสิทธิไ์ ด้รบ
ั ตามกรมธรรม์ประกันภัย ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย FATCA

ในกรณีที่บริษัทจะใช้สิทธิ์ปฏิเสธการโอนสิทธิ หรือหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย FATCA จากเหตุที่ข้าพเจ้าไม่ให้ข้อมูล บริษั ทจะต้องส่งหนังสือ
บอกกล่าวให้ข้าพเจ้าแสดงเอกสาร หรือหลักฐานใดๆ หรือให้ทาหนั งสือยืนยันต่ อบริษัทก่ อนว่าข้าพเจ้าไม่มีหน้าที่ ต้องเสีย ภาษี ในประเทศสหรัฐอเมริก า
ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รบ
ั หนังสือบอกกล่าว หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามคาบอกกล่าวนัน
้ บริษัทจะใช้สิทธิป
์ ฏิเสธการโอนสิทธิ หรือหักภาษี ณ ที่
จ่ายจากจานวนเงินใดๆ ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิไ์ ด้รบ
ั ตามกรมธรรม์ประกันภัย ตามที่กาหนดไว้ใน กฎหมาย FATCA ก็ได้
ทัง
ั ภาษี ณ ที่จ่าย ดังกล่าว บริษัทจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงข้าพเจ้าตามที่
้ นี้ การส่งหนังสือบอกกล่าวปฏิเสธการโอนสิทธิ หรือใช้สิทธิห
์ ก
อยู่ที่ขา้ พเจ้าได้แจ้งให้บริษัททราบ
3. การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภัย
(เฉพาะกรณีที่บริษัทได้ทาการอนุมัติการโอนสิทธิในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัยเรียบร้อยแล้วเท่านัน
้ )
3.1 สถานที่อยู่ปัจจุบันและการจัดส่งเอกสารของผู้รบ
ั โอนสิทธิ
1) ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …………. หมู่บ้าน/อาคาร ………………….……. หมู่ที่ ……. ตรอก/ซอย ………..……….. ถนน …………..……………
แขวง/ตาบล …………………………. เขต/อาเภอ ……………………….… จังหวัด ……………….…………… รหัสไปรษณีย์ …………………
2) ที่อยูต
่ ามทะเบียนบ้าน เลขที่ …………. หมู่บ้าน/อาคาร ………………….…. หมู่ที่ ……. ตรอก/ซอย ………..…….. ถนน ……….……………
แขวง/ตาบล …………………………. เขต/อาเภอ ……………………….… จังหวัด ……………….…………… รหัสไปรษณีย์ …………………
3) สถานที่ทางาน เลขที่ …………. หมู่บ้าน/อาคาร ………………….…. หมู่ที่ ……………. ตรอก/ซอย ……….……... ถนน ……………………
แขวง/ตาบล ……………………เขต/อาเภอ …………………… จังหวัด ……………….… ประเทศ ......………… รหัสไปรษณีย์
…………………
โทรศัพท์มือถือ ………………… โทรศัพท์บ้าน …….………….… โทรศัพท์ที่ทางาน …………….….… อีเมล ………………….………………….
4) สถานที่ติดต่อและส่งเอกสาร (หากไม่ระบุจะจัดส่งตามที่อยู่ปัจจุบัน)

ที่อยู่ปัจจุบัน

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

สถานที่ทางาน

3.2 วิธรี บ
ั ผลประโยชน์/เงินคืนตามกรมธรรม์
คงไว้กับบริษัทฯ เพื่อการ

นาไปชาระเบี้ย

สะสม

ประกันภัย

โอนเข้าบัญชีเลขที่…………………………….

(กรุณาแนบสาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ของผู้รบ
ั โอนสิทธิ) ธนาคาร ............................................................. สาขา .......................................................
4. การลงลายมือชื่อ

……………………………………………………………
(

)

……………………………………………………
(

ผู้โอนสิทธิ

ผู้รบ
ั โอนสิทธิ

……………………………………………………………
(

)
พยาน
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)

……………………………………………………
(

)
พยาน

