ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง และใช้สิทธิต
์ ำมกรมธรรม์
วันที่............................................................................................................

ชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร / ชื่อตัวแทน (ผู้รบ
ั เรื่อง)............................................................

ชื่อผู้เอาประกันภัย.........................................................................................

หมายเลขโทรศัพท์ทต
ี่ ิดต่อ........................................................................................
รหัสตัวแทน / นายหน้า .............................................................................................
เปลี่ยนแปลง
ก่อน ออกกรมธรรม์
หลัง ออกกรมธรรม์

เลขที่กรมธรรม์............................................................................................

สาขาธนาคาร / สานักงานตัวแทน (สังกัด).................................................................

หมายเลขโทรศัพท์ทต
ี่ ิดต่อได้สะดวก (โปรดระบุ).............................................
อีเมล (โปรดระบุ)...........................................................................................





ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง และ/หรือใช้สิทธิต
์ ำมกรมธรรม์ประกันภัยข้ำงต้นดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 : กำรขอเปลี่ยนแปลงทั่วไป
1. ชื่อ-สกุล
ผู้เอาประกัน
ผู้ชาระเบี้ยประกัน เปลีย
่ นแปลงจากเดิมเป็น ชื่อ-สกุล ..................................................................
2. ลายมือชื่อ ลายมือชื่อ (เดิม)................................................. ลายมือชื่อ (ใหม่)..............................................................................
3. ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ตด
ิ ต่อจากเดิม เป็น เลขที่.............................หมู่ท.ี่ ......หมูบ
่ ้าน / อาคาร........................................................
ตรอก / ซอย......................ถนน..................................................ตาบล / แขวง..................................................................................
อาเภอ / เขต................................จังหวัด ..................................................รหัสไปรษณีย์....................................................................
โทรศัพท์มือถือ.........................................โทรศัพท์ทท
ี่ างาน........................................โทรศัพท์บ้าน....................................................
อีเมล.................................................................................................................................................................................................
4. ขอเปลี่ย นแปลงผู้ร บ
ั ประโยชน์ ภายใต้กรมธรรม์ป ระกันภัยข้างต้น โดยยกเลิกจากเดิ มทั้งหมด และกาหนดใหม่ต ามรายชื่อบุคคล
ดังต่อไปนี้ ** ส่วนแบ่งรวมไม่เกิน 100% **
(หากมากกว่า 4 คน โปรดระบุเพิม
ั ประโยชน์ทุกคน
่ เติมในข้อ 12) กรุณาแนบสาเนาบัตรประชาชนของผู้รบ
1...................................................................................ความสัมพันธ์ ......................................ส่วนแบ่งร้อยละ.................................
2...................................................................................ความสัมพันธ์ ......................................ส่วนแบ่งร้อยละ.................................
3...................................................................................ความสัมพันธ์ ......................................ส่วนแบ่งร้อยละ.................................
4...................................................................................ความสัมพันธ์ ......................................ส่วนแบ่งร้อยละ.................................





ส่วนที่ 2 : กำรขอเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับใช้สิทธิต
์ ำมกรมธรรม์ อำชีพ / รำยได้ และอื่นๆ
(กรมธรรม์ยูนิตลิงค์ (UL) กรุณาใช้ใบคาร้องขอดาเนินการสาหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทยูนิตลิงค์เท่านัน
้ )

5. ขอต่ออายุกรมธรรม์
(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกตรวจสุขภาพเพิ่มเติม และการพิจารณาอนุมัติขอต่ออายุกรมธรรม์ตามระเบียบของบริษัทฯ)
ขอต่ออายุกรมธรรม์แบบย้อนหลัง
ขอต่ออายุกรมธรรม์แบบเปลี่ยนวันเริม
่ ต้นแห่งสัญญาประกันภัย





6. ขอเปลี่ยนแบบประกันภัย / จานวนเงินเอาประกันภัย / สัญญาเพิ่มเติม
ขอเปลี่ยนแบบประกันภัยจากเดิม............................................... เป็นแบบประกันใหม่ .................................................................
ขอเปลี่ยนจานวนเงินเอาประกันภัยโดยขอ
ลดทุน
เพิ่มทุน จานวนเงินเอาประกันภัยใหม่ ............................................บาท
ขอเปลี่ยนแปลงสัญญาเพิ่มเติม
........................................
ยกเลิก
ลดทุน
เพิ่มทุน
ซื้อ จานวนเงินเอาประกันภัยเป็น...........................................บาท
........................................
ยกเลิก
ลดทุน
เพิ่มทุน
ซื้อ จานวนเงินเอาประกันภัยเป็น...........................................บาท
........................................
ยกเลิก
ลดทุน
เพิ่มทุน
ซื้อ จานวนเงินเอาประกันภัยเป็น...........................................บาท
........................................
ยกเลิก
ลดทุน
เพิ่มทุน
ซื้อ จานวนเงินเอาประกันภัยเป็น...........................................บาท
........................................
ยกเลิก
ลดทุน
เพิ่มทุน
ซื้อ จานวนเงินเอาประกันภัยเป็น...........................................บาท
7. ขอเปลี่ยนงวดการชาระเบี้ยประกันภัย
รายปี
ราย 6 เดือน
ราย 3 เดือน
รายเดือน
8. ขอเปลี่ยนวิธก
ี ารชาระเบี้ยประกันภัย
หักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ สมัครตามคู่มือผ่าน https://fwdth.co/dd-atm-s
หักบัตรเครดิตอัตโนมัติ สมัครตามคู่มือผ่าน https://fwdth.co/Recurrings
เงินสด
**งวดการชาระรายเดือน ต้องหักชาระเบี้ยผ่านบัญชีธนาคาร หรือหักบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติเท่านัน
้ หรือตามเงื่อนไขแบบประกัน
9. ขอเปลี่ยนวิธก
ี ารรับเงินคืนตามกรมธรรม์ / เงินปันผล
โอนเข้าบัญชี
คงไว้กับบริษัท
นาไปชาระเบี้ยประกันภัย (หรือตามเงื่อนไขแบบประกันภัย)
พร้อมเพย์

























































10. ขอออกกรมธรรม์ฉบับใหม่ เนื่องจาก
ฉบับเดิมชารุด
ฉบับเดิมสูญหาย
11. ขอถอนเงินฝากสะสมไว้กับบริษัทฯ
ถอนเงินฝากสะสมทัง
้ หมด
** หมายเหตุ: บริษัทฯ จะดาเนินการถอนเงินฝากสะสมทัง
้ หมด และถือว่าความประสงค์ฝากสะสมสิ้นสุด
12. ขอเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (โปรดระบุ หรือแถลงข้อมูลเพิ่มเติม) ...........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
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สำหรับเอกสำรประกอบ ส่วนที่ 1
 (ข้ อ 1-4) ส าเนาบัต รประชาชน
หรือ ส าเนาหนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี
บุ ค ค ล ต่ า ง ช า ติ ) รั บ ร อ ง ส า เ น า
ถูกต้อง
 (ข้อ 1) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
**สำหรับข้อ 1
กรณีเปลี่ยนผู้ชาระเบี้ยประกัน
- กรอกส่ ว นที่ 4 การรับ รองสถานะ

FATCA

**สำหรับข้อ 4
ส่งหลักฐานพิสูจน์ความสัมพันธ์ของ
ผู้รบ
ั ประโยชน์

สำหรับเอกสำรประกอบ ส่วนที่ 2
 (ข้อ 5-12) สาเนาบัตรประชาชน
หรือ ส าเนาหนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี
บุ ค ค ล ต่ า ง ช า ติ ) รั บ ร อ ง ส า เ น า
ถูกต้อง
 (ข้ อ 5) กรอกส่ ว นที่ 3 ค าถาม
เกี่ยวกับสุขภาพ / อาชีพ และรายได้
แ ละ ส่ ว น ที่ 4 การ รั บ ร อง สถาน ะ

FATCA

 สาเนาบัญชีธนาคาร (กรณีมีเงิน
คืน)
 (ข้อ 5-6) หลักฐานการชาระเบี้ย

**สำหรับข้อ 6
กรณีเพิ่มทุน และเปลี่ยนแบบประกัน
- กร อกส่ ว น ที่ 3 ค า ถา ม เ กี่ ย วกั บ
สุขภาพ / อาชีพ และรายได้
- กรอกส่ ว นที่ 4 การรับ รองสถานะ

FATCA

- กรุ ณ าน าส่ งเอกสารล่ วงหน้ าก่อน
ถึ ง ก าหนดช าระเบี้ ย อย่ า งน้ อ ย 30
วัน
**สำหรับข้อ 7
กรุณานาส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนถึง
กาหนดชาระเบี้ยอย่างน้อย 30 วัน

ส่วนที่ 3 คำถำมเกี่ยวกับสุขภำพ / อำชีพ และรำยได้

** หากเนื้อที่ระบุคาตอบมีไม่เพียงพอ โปรดระบุรายละเอียดในบันทึกเพิ่มเติมใบคาขอเปลี่ยนแปลง **

13. อาชีพประจา……………………………………………………………ตาแหน่ง ………………………………………………………………………………………
ลักษณะงานที่ทา…………………………………… ลักษณะธุรกิจ ………………………………………..…… รายได้ต่อปี…………..……………………… (บาท/ปี)
14. อาชีพอื่นๆ (ถ้ามี) ……………………………… ตาแหน่ง/ธุรกิจ ……………………………………………รายได้ต่อปี…………..……………………… (บาท/ปี)
กรุณำตอบคำถำมสุขภำพของ
ผู้เอำประกันภัย / ผู้เยำว์
ผู้ชำระเบีย
้ ประกันภัย
ผู้เอำประกันภัย / ผู้เยำว์ / ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
15. กรุณาระบุส่วนสูงและน้าหนัก
ส่วนสูง................ ซม. น้าหนัก...................... กก. ส่วนสูง.................... ซม. น้าหนัก........................ กก.
ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาน้าหนักตัวของท่านเปลี่ยนแปลงหรือไม่

 ไม่เปลี่ยน  เปลี่ยน

 ไม่เปลี่ยน  เปลี่ยน

16. ในระหว่าง 5 ปีที่ผ่านมาท่านเคยได้รบ
ั การตรวจสุขภาพ การ
ตรวจชิ้นเนื้อ หรือการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค เช่น การเอกซเรย์
การตรวจคลื่ นหั ว ใจ การตรวจเลื อ ด หรื อ การตรวจด้ ว ย
เครื่องมือพิเศษอื่นๆ หรือไม่





กรุณำระบุรำยละเอียด
กำรแถลงเพิ่มเติม
ผู้เอาประกันภัย / ผู้เยาว์
ผู้ชาระเบี้ยประกันภัย

ตรวจอะไร

เพิ่มขึ้น ……………กก. ลดลง …………… กก.
สาเหตุ…………………………………………..
ไม่เคย
เคย
หาก เคย ให้ระบุในช่องการแถลงเพิ่มเติม



วันที่ตรวจ

สถานที่ตรวจ

17. ท่านเคยได้รบ
ั การวินิจฉัยหรือรับการรักษาหรือตัง
้ ข้อสังเกตจากแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคตามรายการท้ายคาถามนี้
หรือไม่ หาก เคย / มี กรุณาทาเครื่องหมาย
และให้ระบุโรคและ การรักษาตามรายละเอียดด้านล่าง
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)



โรค
สายตาพิการ
โรคจอประสาทตา
โรคต้อหิน
โรคหลอดเลือดในสมอง
โรคพาร์กินสัน
โรคความจาเสื่อม
โรคชัก
โรคปอดหรือปอดอักเสบ
โรควัณโรค
โรคหอบหืด
โรคปอดอุ ดกัน
้ เรื้อรัง
โรคถุงลมโป่งพอง
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
โรคความดันโลหิตสูง
โรคแผลในทางเดินอาหาร

ผู้เอา
ประกันภัย
/ ผู้เยาว์

















ผู้ชาระเบี้ย
ประกันภัย

โรค

















โรคหัวใจ
โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
โรดหลอดเลือด
ดีซา่ น
ม้ามโต
โรคไต
โรคข้ออักเสบ
โรคเก๊าท์
โรคหนังแข็ง
โรคเลือด
โรคจิต
โรคประสาท
โรคตับหรือทางเดินน้าดี
โรคอัมพฤกษ์/โรคอัมพาต
โรคกามโรค (ภายใน 2 ปี)

ผู้เอา
ประกันภัย
/ ผู้เยาว์

































ผู้ชาระเบี้ยประกันภัย









(โปรดระบุว่าได้รบ
ั การวินิจฉัย
หรือรับการรักษา หรือตัง
้
ข้อสังเกตโดยแพทย์)

โรค



ผลการตรวจ

ข้อสังเกตโดยแพทย์

ผู้เอาประกันภัย / ผู้เยาว์

 ไม่เคย / ไม่มี
 เคย / มี

ผู้ชาระเบี้ย
ประกันภัย

วัน / เดือน / ปี ที่รก
ั ษา

ผู้เอาประกันภัย / ผู้เยาว์

เพิ่มขึ้น …………… กก. ลดลง ……………… กก.
สาเหตุ………………………………………………
ไม่เคย
เคย
หาก เคย ให้ระบุในช่องการแถลงเพิ่มเติม

ผู้ชาระเบี้ยประกันภัย

 ไม่เคย / ไม่มี
 เคย / มี
ผู้เอา
ประกันภัย
/ ผู้เยาว์

โรค

ผู้ชาระเบี้ย
ประกันภัย














โรคตับอ่อนอักเสบ
โรคเบาหวาน
โรคไทรอยด์
โรคต่อมน้าเหลืองโต
เนื้องอกก้อนหรือถุงน้า
โรคมะเร็ง
พิการทางร่างกาย
ดาวน์ซน
ิ โดรม
โรคพิษสุราเรื้อรัง
โรคซึมเศร้า
โรคเอสแอลอี
โรคเอดส์ (HIV)
หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง

การรักษาและ อาการ
ปัจจุบัน














สถานพยาบาลที่รก
ั ษา
(หากระบุช่อื แพทย์ได้
โปรดระบุ)

คำถำมเพิ่มเติมสำหรับกำรขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์กรณีที่มีสัญญำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภำพหรือโรคร้ำยแรง
18. ผู้เอาประกันภัย / ผู้เยาว์ เคยได้รบ
ั การวินิจฉัยหรือรับการรักษาหรือตัง
ไม่เคย / ไม่มี
เคย / มี
้ ข้อสังเกตจากแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคตามรายการท้ายคาถามนี้หรือไม่
หาก เคย / มี กรุณาทาเครื่องหมาย
และให้ระบุโรคและการรักษาตามรายละเอียดด้านล่าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ติดเชื้อในหูชน
ั้ กลาง
ภูมิแพ้
ริดสีดวงทวาร
หมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือทับเส้นประสาท
ต่อมทอมซิลอักเสบเรื้อรัง
กรดไหลย้อน
ฝีคันฑสูตร
เส้นเอ็นอักเสบเรื้อรัง
ไซนัสอักเสบ
นิ่ว
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
เส้นประสาทอักเสบ หรือถูกเบียดทับ
ปวดศีรษะไมเกรน
ถุงน้าดีอักเสบ
กระดูกสันหลังเคลื่อน
ออทิสติก
หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
ไส้เลื่อน
ข้อเสื่อม
สมาธิสน
ั้
วัน / เดือน / ปี ที่รก
ั ษา
การรักษาและ อาการปัจจุบัน
สถานพยาบาลที่รก
ั ษา
โรค
(โปรดระบุว่าได้รบ
ั การวินิจฉัย หรือรับการ
(หากระบุช่อื แพทย์ได้โปรดระบุ)






























รักษา หรือตัง
้ ข้อสังเกตโดยแพทย์)

ลงชื่อ.............................................................................พยาน / ตัวแทน

ลงชื่อ...............................................................................ผู้เอาประกันภัย / ผู้แทนโดยชอบธรรม
หรือผู้ใช้อานาจปกครองของผู้เยาว์ที่เอาประกันภัย/ ผู้รบ
ั โอนประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย
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ส่วนที่ 4 กำรรับรองสถำนะเพื่อปฏิบัตต
ิ ำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิบัติกำรตำมควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทยกับรัฐบำลแห่งประเทศสหรัฐอเมริ กำเพื่อ
ควำมร่วมมือในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติตำมกำรภำษีอำกรระหว่ำงประเทศ (กฎหมำย FATCA) ของผู้เอำประกันภัย ผู้แทนโดยชอบธรรม / ผู้ใช้อำนำจปกครองของผู้เอำ
ประกันภัย (กรณีผู้เอำประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภำวะ และไม่ได้เป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยด้วยตนเอง)
1. กำรรับรองสถำนะ
ก. ท่านมีสัญชาติ ประเทศที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่
ผู้เอาประกันภัย

ผู้แทนโดยชอบธรรม / ผู้ใช้อานาจปกครองของผู้เอาประกันภัย

 ไม่มี  มี โปรดระบุ
 ถือสัญชาติอเมริกัน  เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา
 ถือสัญชาติอเมริกัน และเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา

 ไม่มี  มี โปรดระบุ
 ถือสัญชาติอเมริกัน  เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา
 ถือสัญชาติอเมริกัน และเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา

ข. ท่านเป็น หรือเคยเป็น ผู้ถือบัตรประจาตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา (Green card) หรือไม่
ผู้เอาประกันภัย

ผู้แทนโดยชอบธรรม / ผู้ใช้อานาจปกครองของผู้เอาประกันภัย

 ไม่เป็น  เป็น  เคยเป็น และสิ้นผลบังคับ
 ไม่เป็น  เป็น  เคยเป็น และสิ้นผลบังคับ
กรณีเป็น หรือเคยเป็น โปรดระบุเลขที่ ………..……………………………..
กรณีเป็น หรือเคยเป็น โปรดระบุเลขที่ ………..…….…….…….…….………
วันหมดอายุ ………………………………..…..….…..….…..….…..…
วันหมดอายุ ………………………………..…..….….…….….…….…..
ค. ท่านมีหน้าที่เสียภาษีให้แก่กรมสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่
ผู้เอาประกันภัย

 ไม่มี  มี





ผู้แทนโดยชอบธรรม / ผู้ใช้อานาจปกครองของผู้เอาประกันภัย
ไม่มี
มี
ง. ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของประเทศสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่ (เช่น มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่าง
น้อย 183 วันในปีปฏิทินที่ผ่านมา)









ผู้เอาประกันภัย
ไม่มี
มี
ผู้แทนโดยชอบธรรม / ผู้ใช้อานาจปกครองของผู้เอาประกันภัย
ไม่มี
มี
2. คำรับรอง
(1) ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทประกันชีวิต (“บริษัท”) มีข้อผูกพัน หรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA
(2 ) ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษั ท จ าเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ของข้าพเจ้า ที่ บริษั ท มีหน้าที่ ต้องเปิดเผยต่อ หน่ วยงานภาครัฐ ในประเทศ หรือ
ต่างประเทศเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA
(3) ข้าพเจ้าจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่บริษัทร้องขอเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA เป็นหนังสือภายในระยะเวลาที่กาหนด
(4) ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัททราบกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือข้อมูลใดๆ ที่ข้าพเจ้าเคยแจ้งไว้กับบริษัทไว้ก่อนหน้านี้ หากสถานะหรือข้ อมูลที่เปลี่ยนแปลงนัน้ มีความ
เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือข้อมูล
(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่เปิดเผยข้อมูลตาม (3) และ (4) ข้าพเจ้าให้สิทธิกับบริษัทในการรายงานข้อมูลของข้าพเจ้าไปยังหน่วยงานภาครัฐในประเทศหรือต่างประเทศเพื่อ
ปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA
ส่วนที่ 5 สำหรับกำรให้ถ้อยคำ กำรมอบอำนำจ และกำรให้ควำมยินยอม





ข้าพเจ้าผูก
้ ระทาในฐานะ
ผู้เอาประกันภัย ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อานาจปกครองของผู้เยาว์ / ผู้รบ
ั โอนประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย
1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ทราบและเข้าใจคาถามคาตอบในใบคาขอเปลี่ยนแปลง / ต่ออายุกรมธรรม์นี้ครบถ้วนสมบูรณ์และได้ตอบคาถามตามความจริงทุกข้อ และข้าพเจ้าตกลง
ให้บริษัทถือเอาคาตอบดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการพิจารณาเพื่ออนุมัติการกลับสู่สถานะเดิม หรือการเปลี่ยนแปลง หรือการเพิ่มเติมใด ๆ ของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับดังกล่าว
2. ข้าพเจ้ายินยอมว่าการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือการเปลี่ยนแปลงหรือเพิมเติ่มข้างต้น จะไม่ถือว่ามีผลบังคับแม้จะได้มีการชาระเงิน หรือมีการตกลงเรื่องการชาระเงิน หรือ
บันทึกรายการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยใดๆ จนกว่าเจ้าหน้าที่ผู้รบ
ั มอบอานาจของบริษัทจะได้พิจารณาอนุมัติแล้ว
3. ข้าพเจ้ายินยอมว่า กรณีที่ใบคาขอเปลี่ยนแปลง / ต่ออายุกรมธรรม์นี้ใช้เพื่อการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงสัญญาเพิ่มเติมใดๆ ข้อกาหนดว่าด้วย
การไม่โ ต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย และข้อกาหนดเรื่องอัตวินิบาตกรรม จะนามาบังคับใช้ กับการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือการเพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงสัญญาเพิม
ั พิจารณาอนุมัติคาขอดังกล่าว
่ เติมใดๆ โดยเริม
่ ตัง
่ แต่วันที่ที่ได้รบ
4. ข้าพเจ้ายินยอมให้แพทย์ หรือบริษัทประกันภัยอื่น หรือสถานพยาบาล ซึ่งมีประวัติสุขภาพของข้าพเจ้าและผู้เยาว์ที่ผ่านมาหรือจะมีข้น
ึ ต่อไปในอนาคตเปิดเผยข้อเท็ จจริงให้แก่
บริษัท หรือผู้แทนของบริษัท เพื่อการขอเอาประกันภัยหรือการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ได้
5. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและข้อมูลของข้าพเจ้าและผู้เยาว์ต่อบริษัทประกันภัย หรือบริษัทประกันภัยต่อ หรือหน่วยงานที่มี
อานาจตามกฎหมาย หรือบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการขอเอาประกันภัยหรือการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ หรือประโยชน์ทางการแพทย์ได้
6. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและข้อมูลของข้าพเจ้า และผู้เยาว์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ และส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยเพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลธุรกิจประกันภัย
ควำมยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่ปรากฎในแบบฟอร์มฉบับนี้ และสาเนาบัตรประจาตัว ประชาชนของข้าพเจ้า เพื่อการ
ยืนยันตัวตน และดาเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ารับทราบ และเข้าใจวัตถุประสงค์ รวมทัง
้ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทตามรายละเอียดใน http://www.fwd.co.th/th/privacy-policy/ อย่างชัดเจนแล้ว

เขียนที่ ..............................................................วันที่ ...................................... เดือน ................................................ พ.ศ.............................................................................
ก่อนลงลายมือชื่อให้ท่านกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของคาตอบทุกข้ออีกครัง้ หนึ่ง เพื่อความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

(ลงชื่อ) ...............................................................................

(ลงชื่อ) ...........................................................................
(........................................................................................................................)

(...............................................................................................................................)

ผู้เอาประกันภัย
(กรุณาลงลายมือชื่อให้เหมือนกับที่ให้ไว้กับบริษัทฯ)
ที่เอาประกันภัย**(กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ผู้เอาประกันภัย / ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ใช้อานาจปกครองของผู้เยาว์ที่เอาประกันภัย
**(กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ) / ผู้รบ
ั โอนประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย

หมายเหตุ : บริษัทฯ จะดาเนินการ เมื่อได้รบ
ั คาร้องที่มีข้อมูลครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อโดยผู้เอาประกัน (ตัวจริง) พร้อมทัง
้ เอกสารประกอบการพิจารณา และเบี้ยประกัน (ถ้ามี) ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
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