แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิและประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย
สาหรับนิติบุคคล
1. การโอนมอบสิทธิในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย

เขียนที่ ..............................................................................
วันที่.................เดือน.................พ.ศ..........................

ข้าพเจ้า ...................................................................................................... ผู้มีสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย เลขที่ .............................................

(ซึ่งต่อไปนี้เรีย กว่า ผู้โอนสิท ธิ) ชื่อผู้เอาประกันภัย ................................ มีความประสงค์ที่จะโอนมอบสิทธิกรมธรรม์ และประโยชน์แห่งสัญญา
ประกันภัย ให้แ ก่ นิติ บุ คคล (บจก./หจก./หสน.) .................................................................................... (ซึ่งต่อไปนี้เรีย กว่าผู้ ร บ
ั โอนสิ ท ธิ )

ความสัมพันธ์ ..............................................................ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่.....................................................................................................
ที่อยู่จดทะเบียน ..................................................................................................................................................................................................
โดยมีกรรมการ หรือหุน
้ ส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจผูกพัน ดังต่อไปนี้

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

ผู้ถือบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง เลขที่ ................................................. วันหมดอายุ ............................................................

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

ผู้ถือบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง เลขที่ ................................................. วันหมดอายุ ............................................................

โดยมีรายละเอียดสิทธิในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย ดังนี้
สิทธิในกรมธรรม์

ประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย

 การเวนคืนกรมธรรม์
 การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสาเร็จ
 การแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา
 การกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์
 การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
 การกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์

 การรับเงินคืนรายงวดตามสัญญา
 การรับเงินคืนครบกาหนดสัญญา
 การรับเงินสมนาคุณครบกาหนดตามสัญญา

เพื่อเป็นการแสดงเจตนาและให้ความยินยอมในการโอนสิทธิในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย ผู้โอนสิทธิและผู้รบ
ั โอนสิทธิ
จึงได้ลงนามในหนังสือฉบับนี้ต่อหน้าพยาน พร้อมแนบสาเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ รายงานการประชุม หนังสือมอบอานาจ บัตรประจาตัว
ประชาชนผู้รับมอบอานาจแทนนิติบุคคล และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง เพื่อเป็นหลักฐานให้ไว้กับบริษัทฯ

ผู้โอนสิทธิและผู้รบ
ั โอนสิทธิรบ
ั ทราบว่า การโอนสิทธิในกรมธรรม์ และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย จะไม่ผูกพันบริษัทจนกว่าบริษัทจะ

ได้รบ
ั แจ้งการโอนสิทธิในกรมธรรม์ และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัยเป็นหนังสือ และบริษัทได้ทาการบันทึกสลักหลังกรมกรรม์แล้ว ทัง
้ นี้บริษัทไม่

ต้องรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิและประโยชน์นน
ั้ และบริษัทไม่ต้องรับผิดใดๆ ในกรณีที่ได้จ่ายจานวนเงินอันพึงชดใช้ตามสัญญา
ประกันภัยให้กับผู้มีสิทธิและประโยชน์ไปก่อนที่บริษัทจะทราบถึงการโอนสิทธิและประโยชน์ดังกล่าว

2. การรับรองสถานะและคายินยอมและตกลงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาของผู้รับโอนสิทธิ (นิติบุคคล)
1. การรับรองสถานะ
สาหรับสถาบันการเงินภายใต้ข้อกาหนดของ FATCA ที่มี GIIN

ประเทศที่จดทะเบียน หรือจัดตัง
้

หมายเลข GIIN ของผู้รบ
ั โอนสิทธิ (นิติบุคคล) (ถ้ามี)

เลขทะเบียนนิติบุคคล

สถานะของผู้รับโอนสิทธิ (นิติบุคคล)
โปรดเลือกทาเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของผู้รบ
ั โอนสิทธิ (นิติบุคคล)
นิติบุคคลอเมริกัน

 ไม่ใช่  ใช่

ก. ผู้ ร ับ โอนสิ ท ธิ (นิ ติ บุ ค คล) เป็ น นิ ติ บุ ค คลอเมริกั น (นิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นในประเทศ
สหรัฐอเมริกา) ใช่หรือไม่
หากผู้รบ
ั โอนสิทธิ (นิติบุคคล) ตอบว่า “ใช่” ในข้อ ก.

โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 ของหน่วยงานทางภาษีอากรสหรัฐอเมริกา (IRS) และสิ้นสุดคาถาม

ในกรณีที่ผู้รบ
ั โอนสิทธิ (นิติบุคคล) ตอบ “ไม่ใช่” ในข้อ ก. ให้ผู้รบ
ั โอนสิทธิ (นิติบุคคล) ตอบคาถามเพิม
่ เติมในข้อ ข. และ ค.
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สถาบันการเงิน / นิติบุคคลที่มีรายได้หลักมาจากการลงทุน

ข. ผู้รบ
ั โอนสิทธิ (นิติบุคคล) เป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกาหนดของ FATCA ใช่ หรือไม่

 ไม่ใช่  ใช่
สถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกาหนดของ FATCA เช่น
1. สถาบันเงินฝาก (ธนาคาร หรือกิจการที่คล้ายคลึงกัน) 2. สถาบันให้บริการถือสินทรัพย์แทน (Custodial Institution) 3. นิติบุคคลเพื่อการลงทุน
(เช่น นายหน้าค้าหลักทรัพย์ ผู้จัดการการลงทุน และกองทุนต่างๆ เป็นต้น ) 4. บริษัทประกันชีวิต 5. นิติบุคคลผู้ถือหุ้นของสถาบั นการเงิน ภายใต้
ข้อกาหนดของ FATCA และ 6. ศูนย์จัดการเงินทุน (Treasury center) เป็นต้น

 ไม่ใช่  ใช่

ค. ผู้รบ
ั โอนสิทธิ (นิติบุคคล) เป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์
(เช่น ดอกเบี้ย หรือเงินปันผล) หรือจากการลงทุนอื่น (เช่น ค่าเช่า หรือค่าลิขสิทธิ)์ ซึ่งมิได้มา
จากการดาเนินธุรกิจตามปกติตง
ั้ แต่รอ
้ ยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวมหรือมีสินทรัพย์ที่บริษัทมี
ไว้เพื่อนาไปลงทุนตามที่กล่าวมาตัง
้ ยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวมในรอบบัญชีปีล่าสุด
้ แต่รอ
ตอบ “ไม่ใช่” หากผู้รบ
ั โอนสิทธิ (นิติบุคคล) เป็นนิติบุคคลตามข้อ ก) หรือ ข)

1. องค์กร/หน่วยงานรัฐบาลที่ได้รบ
ั การยกเว้นภายใต้ FATCA เช่น หน่วยงานราชการ องค์กรระหว่างประเทศ หรือธนาคารกลาง เป็นต้น

2 . นิติบุคคลที่ไ ม่ใ ช่ส ถาบันการเงินที่ไ ด้ร บ
ั การยกเว้นภายใต้ FATCA (Exempted NFFE) เช่น บริษัทจดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย์ นิติบุคคลที่ไม่

แสวงหากาไร สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลใหม่ที่เริม
่ จัดตัง
้ ไม่เกิน 24 เดือน เป็นต้น

หากผู้รบ
ั โอนสิทธิ (นิติบุคคล) ตอบว่า “ใช่” ในข้อ ข. หรือ ค. โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E ของหน่วยงานทางภาษีอากรสหรัฐอเมริกา (IRS) และ
สิ้นสุดคาถาม
2. คารับรอง
(1) ผู้รบ
ั โอนสิทธิ (นิติบุคคล) รับทราบว่าบริษัทประกันชีวิต (“บริษัท”) มีข้อผูกพันหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA

(2) ผู้รบ
ั โอนสิทธิ (นิติบุคคล) รับทราบว่าบริษัทจาเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของผู้รบ
ั โอนสิทธิ (นิติบุคคล) ที่บริษัทมีหน้าที่

ต้องเปิดเผยต่อหน่วยงานภาครัฐในประเทศ หรือต่างประเทศเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA

(3) ผูร้ บ
ั โอนสิทธิ (นิติบุคคล) จะให้ข้อมูลเพิม
่ เติมตามที่บริษัทร้องขอเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA เป็นหนังสือภายในระยะเวลาที่กาหนด
(4) ผู้รบ
ั โอนสิทธิ (นิติบุคคล) จะแจ้งให้บริษัททราบกรณีมีการเปลี่ย นแปลงสถานะ หรือข้อมูลใดๆ ที่ผู้รบ
ั โอนสิทธิ (นิติบุคคล) เคยแจ้งไว้กับ

บริษัทไว้ก่อนหน้านี้ หากสถานะ หรือข้อมู ลที่เปลี่ย นแปลงนัน
้ มีความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสถานะหรือข้อมูล

(5) ในกรณีที่ผู้รบ
ั โอนสิทธิ (นิติบุคคล) ไม่เปิดเผยข้อมูลตาม (3) และ (4) ผู้รบ
ั โอนสิทธิ (นิติบุคคล) ให้สิทธิกับบริษัทในการรายงานข้อมูลของ

ผู้รบ
ั โอนสิทธิ (นิติบุคคล) ไปยังหน่วยงานภาครัฐในประเทศ หรือต่างประเทศเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA
3. การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภัย

(เฉพาะกรณีที่บริษัทฯ ได้ทาการอนุมัติการโอนสิทธิในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัยเรียบร้อยแล้วเท่านัน
้ )
3.1 สถานที่อยู่ปัจจุบัน และการจัดส่งเอกสารของผู้รบ
ั โอนสิทธิ

เลขที่ ........... หมู่บ้าน / อาคาร .......................หมู่ที่ ............... ตรอก / ซอย ..........................ถนน ......................................................................
แขวง / ตาบล .................................. เขต / อาเภอ...........................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์..................................
โทรศัพท์มือถือ ................................................ โทรศัพท์บ้าน ......................................... โทรศัพท์ทท
ี่ างาน ........................................................
อีเมล..................................................................................................................................................................................................................
3.2 วิธรี บ
ั ผลประโยชน์ / เงินคืนตามกรมธรรม์

 คงไว้กับบริษัทฯ เพื่อการสะสม  นาไปชาระเบี้ยประกันภัย  โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขนิติบุคคล (ผู้รบั โอนสิทธิ)
 โอนเข้าบัญชีเลขที่ .....................................ธนาคาร ....................... สาขา ......................... (กรุณาแนบสาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ของผู้รบั โอนสิทธิ)
4. ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล
ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมให้บ ริษั ท เก็ บ รวบรวม ใช้ และเปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ค วามอ่ อ นไหวที่ ป รากฎในเอกสารประกอบแบบฟอร์ม ฉบั บ นี้ เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการโอนสิทธิ และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย

ข้าพเจ้าเข้าใจวัตถุประสงค์รวมทัง
้ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ตามรายละเอียดใน www.fwd.co.th/th/privacy-policy/ อย่างชัดเจนแล้ว
5. การลงลายมือชื่อ

……………………………………………………………………………………………………
(
)
ผู้โอนสิทธิ

……………………………………………………………………………………………………
(
)

……………………………………………………………………………………………………
(
)
พยาน

……………………………………………………………………………………………………
(
)
พยาน

ผู้รบ
ั โอนสิทธิ กรรมการ หรือหุน
้ ส่วนผูจ
้ ด
ั การ
ผู้มีอานาจผูกพัน และโปรดประทับตราบริษัท
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