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1. การโอนมอบสิทธิในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย

เขียนที่ ….………….…………………….…………………….........………….. 

วันที ่…….…….. เดือน …………………….……….…….. พ.ศ.……..……… 

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

(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ผู้โอนสิทธิ) ชื่อผู้เอาประกันภัย........................................................................................................................... มีความประสงค์ที่จะโอนมอบสิทธิ 

ในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัยให้แก่นิติบุคคล (บจก./หจก./หสน.) ............................................................................................................................ 

(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่าผู้รับโอนสิทธิ) ความสัมพันธ.์...................................................................... ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ..................................................................... 

ที่อยู่จดทะเบียน................................................................................................................................................................................................................................ 

โดยมีกรรมการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจผูกพัน ดังต่อไปนี้ 

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

ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที่......................................................................วันหมดอายุ................................................................... 

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

ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที่......................................................................วันหมดอายุ................................................................... 

โดยมีรายละเอียดสิทธิในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย ดังนี้ 

สิทธิในกรมธรรม์ ประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย 
 การเวนคืนกรมธรรม์  การรับเงินคืนรายงวดตามสัญญา
 การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ  การรับเงินคืนครบก าหนดสัญญา
 การแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา  การรับเงินสมนาคุณครบก าหนดตามสัญญา
 การกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์
 การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
 การกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์

เพื่อเป็นการแสดงเจตนาและให้ความยินยอมในการโอนสิทธิในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย ผู้โอนสิทธิและผูร้ับโอนสิทธิจึงได้ลงนามใน
หนังสือฉบับนี้ตอ่หน้าพยาน พร้อมแนบส าเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ  รายงานการประชุม หนังสือมอบอ านาจ  บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบ
อ านาจแทนนิติบุคคล  และลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเพ่ือเป็นหลักฐานให้ไว้กับบริษัทฯ 

ผู้โอนสิทธิและผูร้ับโอนสิทธิรับทราบวา่ การโอนสิทธิในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภยั จะไม่ผูกพันบริษัทจนกว่าบริษัทจะได้รับแจ้งการโอน
สิทธิในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสญัญาประกันภัยเป็นหนังสือ และบริษทัได้ท าการบันทึกสลักหลังกรมธรรมแ์ล้ว ทั้งนี้ บริษัทไมต่้องรับผิดชอบตอ่ความสมบูรณ์ของ
การโอนสิทธิและประโยชนน์ั้น และบริษัทไม่ตอ้งรับผิดใดๆในกรณีที่ได้จ่ายจ านวนเงินอันพึงชดใชต้ามสัญญาประกันภัยให้กับผู้มีสิทธิและประโยชน์ไป ก่อนที่บริษัทจะ
ทราบถึงการโอนสิทธิและประโยชน์ดงักล่าว 

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิและประโยชน์แห่งสญัญาประกันภยั 

ส าหรับนิติบุคคล
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2. การรับรองสถานะและค ายินยอมและตกลงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act(FATCA)ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ของผู้รับโอนสิทธิ (นิติบุคคล)

2.1 การรับรองสถานะ 

2.1.1 ผู้รับโอนสิทธิเป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของผลประโยชน์ที่ไดร้ับการยกเว้น (Exempt Beneficial Owner) หรือสถาบันการเงินที่ถือว่าปฏิบัติตาม FATCA แล้ว 
(Deemed-complaint FFI) เช่น รัฐบาลต่างชาติหรอืองค์กรของรัฐบาลต่างชาติ องค์กรระหว่างประเทศหรอืตวัแทนขององค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย กองทุน
เกษียณอายุที่ได้รับการยกเว้นภายใต ้FATCA บริษัทลงทุนที่เจ้าของผลประโยชน์ทั้งหมดเป็นเจ้าของผลประโยชน์ที่ได้รับการยกเว้น เป็นต้น  

 ไม่ใช่ ใช่ (ถ้า ใช ่กรณุาตอบ แบบฟอร์ม W–8BEN-E ของกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) เพิ่มเติม และไม่ตอ้งตอบคาถามข้ออื่นอีก)
2.1.2 ผู้รับโอนสิทธิเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาหรือภายใต้กฎหมายหรือกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกา ใช ่หรอื ไม ่

 ไม่ใช่ ใช่ (ถ้า ใช ่กรณุาตอบ แบบฟอร์ม W9 ของกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) เพิ่มเติม และไม่ตอ้งตอบค าถามข้ออื่นอีก)
2.1.3 ผู้รับโอนสิทธิเป็นนิติบุคคลซึ่งเป็นสถาบันการเงินตามที่ระบุไว้ภายใต้กฎหมาย FATCA เช่น สถาบันรับฝากเงิน (ธนาคาร หรือกิจการที่คล้ายคลึงกัน) สถาบัน
การเงินซึ่งให้บริการถือสินทรัพย์แทน (Custodian Institute) นิติบุคคลที่ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการลงทุน (เช่น นายหน้าค้าหลักทรัพย ์ผู้จัดการเกี่ยวกับการลงทุน และ
กองทุนต่างๆ เป็นต้น) หรอื บริษัทประกันชวีิต ใช ่หรอื ไม ่ 

 ไม่ใช่ ใช ่(ถ้า ใช่ กรุณาตอบ แบบฟอร์ม W–8BEN-E ของกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) เพิ่มเติม และไม่ตอ้งตอบคาถามข้ออื่นอีก)
2.1.4 ผู้รับโอนสิทธิเป็นนิติบุคคลที่ไมใ่ช่สถาบันการเงินตามที่ระบุไว้ภายใตก้ฎหมาย FATCA ที่มีรายได้จากการลงทุนในหลักทรพัย ์เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล หรือจาก
การลงทุนอื่น เช่น ค่าเช่าและค่าลิขสทิธิ ์ซึ่งไม่ได้มาจากการท าธุรกิจตามปกติ หรือรายได้อืน่ที่มีลักษณะเดียวกนั ตั้งแต่รอ้ยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม หรือ มี
สินทรพัย์ที่ข้าพเจ้ามีไว้เพื่อการลงทุนให้เกิดรายได้ในรูปแบบข้างต้น ตั้งแตร่้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพยร์วม (Passive NFFE) ในรอบบัญชีปีที่ผ่านมา ใช ่หรือ ไม ่ 

 ไม่ใช่ ใช ่(ถ้า ใช่ กรุณาตอบ แบบฟอร์ม W–8BEN-E ของกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) เพิ่มเติม และไม่ตอ้งตอบค าถามข้ออื่นอีก)

ให้ตอบ “ไม่ใช่” ในข้อ 2.1.4 หากผู้รบัโอนสิทธิเป็นนิติบุคคลดังตอ่ไปนี ้

 เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงินตามที่ระบุไว้ภายใต้กฎหมาย FATCA และมีรายได้จากการท าธุรกิจตามปกติ (Active Income) เป็นรายได้หลัก (Active
NFFE) เช่น บริษัทจดทะเบียนในบรษิัทหลักทรพัย์ นิติบุคคลที่ไม่แสวงหาก าไร สมาคม มูลนิธ ินิติบุคคลใหม่ที่เริ่มจัดตั้งไม่เกิน 24 เดือน เป็นต้น

2.2 ค ายินยอมและตกลง 
ผู้โอนสิทธิและผูร้ับโอนสิทธิรับทราบวา่ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) อาจมีข้อผูกพันหรอืตอ้งปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA ใน

การนี้ผู้โอนสิทธิและผู้รับโอนสิทธิยินยอมและตกลงให้บริษัทสามารถด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA  

ก. การเปิดเผยข้อมูล การให้ข้อมูล และการแจ้งการเปล่ียนแปลงสถานะหรือข้อมูล 
ผู้รับโอนสิทธิยินยอมและตกลงให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยต่อหน่วยงานภาครัฐในประเทศหรือต่างประเทศที่ก ากับดูแลการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA  
ผู้รับโอนสิทธิยินยอมและตกลงให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่บริษัทร้องขอเป็นหนังสือภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ผู้รับโอนสิทธิตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือข้อมูลใดๆ ที่ผู้รับโอนสิทธิหรือผู้โอนสิทธิเคยแจ้งกับบริษัทไว้ก่อนหน้านี้ หาก

สถานะหรือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

ข. ผลของการไม่ให้ข้อมูล 
ในกรณีที่ผู้รับโอนสิทธไิม่ให้ขอ้มูล ผู้รบัโอนสิทธิและผู้โอนสิทธิรับทราบและตกลงว่าบริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนมอบสิทธิ 

ในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัยให้แก่ผูร้ับโอนสิทธิตามหนงัสือฉบับนี้   
ในกรณีที่บริษัทจะปฏิเสธการโอนมอบสิทธิในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัยจากเหตุที่ผู้รับโอนสิทธิไม่ให้ข้อมูล บริษัทจะต้องส่งหนังสือบอก

กล่าวให้ผู้โอนสิทธิได้จัดให้ผู้รับโอนสิทธิแสดงเอกสาร หรือหลักฐานใดๆ หรือให้ท าหนังสือยืนยันต่อบริษัทก่อนว่าผู้รับโอนสิทธิไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าว หากผู้รับโอนสิทธิไม่ปฏิบัติตามค าบอกกล่าวนั้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนมอบสิทธิ  ทั้งนี้
การส่งหนังสือบอกกล่าวดังกล่าว บริษัทจะส่งทางไปรษณีย์ถึงผู้โอนสิทธิตามที่อยู่ที่ผู้โอนสิทธิได้แจ้งให้บริษัททราบ 
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3. การเปล่ียนแปลงกรมธรรม์ประกันภัย
(เฉพาะกรณีที่บริษัทฯ ได้ท าการอนุมตัิการโอนสิทธิในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัยเรยีบร้อยแลว้เท่านั้น)

3.1 สถานที่ติดต่อและการจัดส่งเอกสารของผู้รับโอนสิทธิ 

เลขที่…….………...หมู่บ้าน/อาคาร................................................................หมู่ที่…...ตรอก/ซอย........................................ถนน…….………….……..……….…..… 

แขวง/ต าบล………….……….…….………….เขต/อ าเภอ……………..………………………….จังหวัด……..…….…………………..รหัสไปรษณีย.์…….………….. 

โทรศัพท์มอืถือ………………………..โทรศัพท์บ้าน……………………….………โทรศัพท์ที่ท างาน……………………… อีเมล......................……………………..…... 

3.2 วิธีรับผลประโยชน์/เงินคืนตามกรมธรรม์  
  รับเป็นเช็ค  คงไว้กับบริษัทฯ เพื่อการสะสม  น าไปช าระเบี้ยประกันภัย 
  โอนเข้าบัญชีเลขที่ .................................................................................................................(กรุณาแนบส าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ของผู้รับโอนสิทธิ) 

 ธนาคาร.......................................................................................................... สาขา...................................................................................................... 

4. การลงลายมือชื่อ

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

 ผู้รับโอนสิทธ ิกรรมการ หรือหุน้ส่วนผู้จัดการผู้มอี านาจผูกพัน 
  ผู้โอนสิทธ ิ  และโปรดประทับตราบริษัท 

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

  พยาน     พยาน 




