ใบคำขอเวนคืน และเปลี่ยนสถำนะกรมธรรม์

กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ ........................................................................

(กรมธรรม์ยูนิตลิงค์ (UL) กรุณาใช้ใบคาร้องขอดาเนินการสาหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทยูนิตลิงค์เท่านัน
้ )
จุดประสงค์ที่ต้องกำร

 เวนคืน

 ใช้เงินสาเร็จ

 ขยายระยะเวลา

 สิทธิยกเลิกการประกันภัยแบบ Free Look

รำยละเอียดกรมธรรม์ ผู้เอำประกันภัย / ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย / ผู้รับโอน
ชื่อ-นามสกุล................................................................................................................................... เบอร์โทรศัพท์ ..........................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ......................................................................................................

 จัดส่งเอกสารที่อยู่ตามเดิม
 เปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร บ้านเลขที่.......................... หมู่ที่............. หมู่บ้าน................................................ ตรอก / ซอย ................................................
ถนน................................................ แขวง / ตาบล.............................................. เขต/อาเภอ.............................................. จังหวัด................................................
รหัสไปรษณีย์................................... อีเมล.......................................................................................................................................................................................
ระบุเหตุผลของท่ำนเพื่อกำรพัฒนำกำรบริกำรของบริษัทฯ ต่อไป

 นาเงินไปใช้ หรือลงทุนอื่นๆ  ผลประโยชน์ไม่ตรงกับความต้องการ  ไม่พอใจบริการของตัวแทน / บริษัทฯ  ซื้อกรมธรรม์ใหม่กับบริษัทอื่น
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................................................................................................................................................................................................................
ประสงค์รบ
ั เงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร* (โปรดแนบสาเนาบัญชีธนาคารหน้าแรกของผู้เอาประกันภัย หรือผู้ชาระเบี้ยกรณีผู้เยาว์ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ธนาคาร ..................................................................................................................... เลขที่ ..........................................................................................................
ชื่อบัญชี ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*กรณีประสงค์ให้คืนเงินผ่านบัญชีธนาคาร บริษัทฯ ไม่สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ได้ ธ.ออมสิน, ธ.อาคารสงเคราะห์, ธ.อิสลาม และ ธ.ฮ่องกงและเซีย
่ งไฮ้

ผู้เอาประกันภัยขอรับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ต ามเงื่ อนไขของกรมธรรม์
พร้อมด้วยเงินปันผลที่ คงไว้ หรือที่มีเ พิ่มขึ้นไม่ว่า ในลักษณะใด (ถ้ามี) หักด้วย

คาแนะนา
โปรดอ่ าน และท าความเข้าใจในคาแนะนาของสานักงานคณะกรรมการกากับ

คาร้องฉบับนี้เพื่อขอเวนคืนด้วยแล้ว ในกรณีนี้ความรับผิดชอบของ บริษัท เอฟ

ประกันภัยฉบับใหม่ข้างล่างนี้

หนี้สินใดๆ ที่ค้างชาระอยู่ (ถ้ามี) และผู้เอาประกันภัยได้แนบกรมธรรม์มาพร้อมใบ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เกี่ยวกับการเวนคืนกรมธรรม์

ดั บ บลิ ว ดี ประกัน ชีวิต จ ากั ด (มหาชน) (“บริษั ท ”) ตามกรมธรรม์ดั งกล่ าวจะมี
เพียงเท่าที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์จนถึง ณ วันที่ที่ระบุในคาร้องฉบับนี้โดยจะมีอยู่

1. จานวนเงินเวนคืนที่จะได้รบ
ั คืนนัน
้ จะเป็นจานวนเงินที่น้อยกว่าเบี้ยประกันภัย
ที่ได้จ่ายไปแล้ว โดยเฉพาะในปีแรกๆ ของการทาประกันชีวิต

จากัดเท่ากับมูลค่าเงินตามวรรคข้างต้นเท่านัน
้ และให้ถือว่าบริษัทได้ปลดเปลื้อง

2. การซื้อกรมธรรม์ป ระกันภัย ฉบับใหม่ จะท าให้ผู้เ อาประกัย ภัย ต้องจ่ายเบี้ย

จากภาระความผูกพันทัง
้ ปวงโดยสิน
้ เชิงเมื่อได้จ่ายเงินดังกล่าวแล้ว

ประกันภัยที่สูงขึ้น เนื่องจากอายุที่มากขึ้น

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์จะขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย
เดิ ม เพื่ อ ไปซื้อ กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย ฉบั บ ใหม่ ผู้ เ อาประกั นภั ย ได้อ่ า น และเข้ าใจ

3. ผู้เ อาประกันภัย จะเสีย โอกาสในการได้ร บ
ั ความคุ้มครองรวมทั้ง สิทธิต่างๆ
ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดิมอย่างต่อเนื่อง

รายละเอี ย ดในค าแนะน าของ คปภ.เกี่ ย วกั บ การเวนคื น กรมธรรม์ เ ดิ ม เพื่อไป

4. ในการท าสัญญาประกันชีวิตฉบับใหม่ผู้เ อาประกันภัย มีหน้ าที่ ต้องเปิดเผย

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่แล้ว
ผู้เอาประกันภัยได้รบ
ั ทราบถึงความเสียหายทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นจาก

และแถลงข้อความจริงต่อบริษัทฯ ประกันภัยรายใหม่ โดยบริษัทฯ อาจใช้สิท ธิ
โต้แย้ง หรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยได้ภายในระยะเวลาที่

การเวนคืนกรมธรรม์แล้วตามที่ตัวแทน / นายหน้ าประกันชีวิต ได้พยายามที่จะ

ก าหนดไว้ ใ นกรมธรรม์ ป ระกัน ชีวิต ฉบั บ ใหม่ ในกรณี สัญ ญาเพิ่มเติมประกัน

แนะน าผลประโยชน์ ใ นกรมธรรม์ ใ ห้ ผู้ เ อาประกั น ภั ย รับ ทราบเพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู้ เ อา

สุขภาพฉบับใหม่ เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลารอคอย และสภาพที่เป็นมาก่อนการ

ประกันภัยระงับการเวนคืน และรักษาสถานะของกรมธรรม์ต่อไป
ควำมยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เอาประกันภัยจะต้องเริม
่ นับใหม่

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่ปรากฎ

สาเนาบัตรประจ าตัว ประชาชนของข้ าพเจ้ า เพื่อการยื น ยั น ตัว ตน ด าเนิ น การเวนคืน
กรมธรรม์ และเปลี่ยนแปลงสถานะกรมธรรม์ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้ารับทราบ และเข้าใจวัตถุประสงค์ รวมทั้งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
ตามรายละเอียดใน http://www.fwd.co.th/th/privacy-policy/ อย่างชัดเจนแล้ว

เอกสำรประกอบกำรดำเนินกำร

ลำยมือชื่อพยำน / ตัวแทนประกันชีวต
ิ / นำยหน้ำประกันชีวต
ิ

2.เล่มกรมธรรม์ประกันภัย / บัตรแคร์การ์ด (ถ้ามี)
*หากเล่มกรมธรรม์สูญหายใช้สาเนาใบแจ้งความแทน (กรณีเวนคืน)

ชื่อ-สกุล ตัวแทน ...........................................................................................

1.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

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

3.สาเนาหน้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน
(กรณีประสงค์ให้โอนเงิน คืนเข้าบัญชีธนาคาร)

รหัสตัวแทน / นายหน้า ..................................................................................

วันที่ ..............................................................................................................

4.กรณีขอใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์แบบประกันคุ้มครองสินเชื่อ ต้องแนบเอกสารใบปิด
สินเชื่อ

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

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

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

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

ผู้เอาประกันภัย
(กรุณาลงลายมือชื่อให้เหมือนกับที่ให้ไว้กับบริษัทฯ ที่เอาประกันภัย)
**(กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ผู้แทนโดยชอบธรรม / ผู้ชาระเบี้ย / ผู้รบ
ั โอนประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย
(กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
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