แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิ และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย

สาหรับบุคคลธรรมดา
1. การโอนมอบสิ ทธิ ในกรมธรรม์และประโยชน์ แห่งสัญญาประกันภัย
เขียนที่ ….………….……………………….…………………….........…………..
วันที่ …….…….. เดือน …………………….……….…….. พ.ศ.……..………
ข้าพเจ้า …..…....….......................…................…...........…................………. ผูม้ สี ทิ ธิตามกรมธรรม์ประกันภัยเลขที.่ .......................................................
(ซึง่ ต่อไปนี้เรียกว่า ผูโ้ อนสิทธิ) ชือ่ ผูเ้ อาประกันภัย................................................................................................................................. มีความประสงค์ทจ่ี ะโอนมอบ
สิทธิในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัยให้แก่............................................................................................................... (ซึง่ ต่อไปนี้เรียกว่าผูร้ บั โอนสิทธิ)
ความสัมพันธ์………..........................................ผูถ้ อื บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทางเลขที.่ .....................................................วันทีห่ มดอายุ .......................
โดยมีรายละเอียดสิทธิในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย ดังนี้
สิ ทธิ ในกรมธรรม์
 การเวนคืนกรมธรรม์
 การเปลีย่ นเป็ นกรมธรรม์ใช้เงินสาเร็จ
 การแปลงเป็ นการประกันภัยแบบขยายเวลา
 การกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์
 การเปลีย่ นแปลงกรมธรรม์
 การกูย้ มื เงินตามกรมธรรม์

ประโยชน์ แห่งสัญญาประกันภัย
 การรับเงินคืนรายงวดตามสัญญา
 การรับเงินคืนครบกาหนดสัญญา
 การรับเงินสมนาคุณครบกาหนดตามสัญญา

เพือ่ เป็ นการแสดงเจตนาและให้ความยินยอมในการโอนสิทธิในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย ผูโ้ อนสิทธิและผู้รบั โอนสิทธิจงึ ได้ลงนามใน
หนังสือฉบับนี้ต่อหน้าพยาน พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ สาเนาหนังสือเดิ นทาง ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง เป็ นหลักฐานให้ไว้กบั บริษทั ฯ
ผูโ้ อนสิทธิและผูร้ บั โอนสิทธิรบั ทราบว่า การโอนสิทธิในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัย จะไม่ผู กพันบริษทั จนกว่าบริษทั จะได้รบั แจ้งการโอน
สิทธิในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัยเป็ นหนังสือ และบริษทั ได้ทาการบันทึกสลักหลังกรมธรรม์แล้ว ทัง้ นี้ บริษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ของ
การโอนสิทธิและประโยชน์นนั ้ และบริษทั ไม่ตอ้ งรับผิดใดๆในกรณีทไ่ี ด้จ่ายจานวนเงินอันพึงชดใช้ตามสัญญาประกันภัยให้กบั ผูม้ สี ทิ ธิและประโยชน์ไป ก่อนทีบ่ ริษทั จะ
ทราบถึงการโอนสิทธิและประโยชน์ดงั กล่าว
2. การรับรองสถานะ และคายิ นยอมและตกลงเพื่อปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act(FATCA)ของประเทศสหรัฐอเมริ กาของผู้รบั โอนสิ ทธิ

2.1. การรับรองสถานะ
ก. ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ สี ญ
ั ชาติอเมริกนั หรือ มีสถานที่เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือดินแดนที่เป็ นของสหรัฐอเมริกา และยังไม่ได้สละความเ ป็ นพลเมือง
อเมริกนั อย่างสมบูรณ์ ตามกฎหมาย หรือ มีกรีนการ์ด (Green Card) ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ยงั ไม่ส้ิน ผลบังคับ หรือ มีสถานะเป็ นผู้มถี ิ่น ที่อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพือ่ วัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ มีหน้าทีเ่ สียภาษีให้แก่กรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกาหรือ ไม่
 ไม่เป็ น

 เป็ น

ข. ข้าพเจ้ามีทอ่ี ยู่เพือ่ การติดต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ มีการมอบอานาจในการลงลายมือชือ่ แก่บุคคลทีอ่ ยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม่
 ไม่ม ี

 มี

2.2. คายิ นยอมและตกลง
ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ จากัด (มหาชน) (บริษทั ) อาจมีขอ้ ผูกพันหรือต้องปฏิบตั ติ าม กฎหมาย FATCA ในการนี้ขา้ พเจ้า
ยินยอมและตกลงให้บริษทั สามารถดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เพือ่ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย FATCA
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ก. การเปิ ดเผยข้อมูล การให้ข้อมูล และการแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือข้อมูล
ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลใดๆ ทีบ่ ริษทั มีหน้าทีต่ อ้ งเปิ ดเผยต่อหน่วยงานภาครัฐในประเทศหรือต่างประเทศทีก่ ากับดู แลการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย FATCA
ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมตามทีบ่ ริษทั ร้องขอเป็ นหนังสือภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ข้าพเจ้าตกลงทีจ่ ะแจ้งให้บริษทั ทราบกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงสถานะหรือข้อมูลใดๆ ทีข่ า้ พเจ้าเคยแจ้งกับบริษทั ไว้กอ่ นหน้านี้ หากสถานะหรือข้อมู ลที่
เปลีย่ นแปลงนัน้ มีความเกีย่ วข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงสถานะหรือข้อมูล
ข. ผลของการไม่ให้ข้อมูล
ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ให้ขอ้ มูล ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้สทิ ธิกบั บริษทั หักภาษี ณ ทีจ่ ่ายจากจานวนเงินใดๆ ทีข่ า้ พเจ้า หรือผูร้ บั ประโยชน์หรือทายาท
ของผูเ้ อาประกันภัยมีสทิ ธิได้รบั ตามกรมธรรม์ประกันภัย ตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมาย FATCA
ในกรณีท่บี ริษัท จะใช้สทิ ธิห กั ภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย FATCA จากเหตุท่ขี ้าพเจ้าไม่ให้ขอ้ มูล บริษัทจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ข ้าพเจ้าแสดง
เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ หรือให้ทาหนังสือยืนยันต่อบริษทั ก่อนว่าข้าพเจ้าไม่มหี น้าที่ต้องเสียภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่ วนั ที่
ได้รบั หนังสือบอกกล่าว หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบตั ิตามคาบอกกล่าวนัน้ บริษัทจะใช้สทิ ธิหกั ภาษี ณ ที่จ่ายจากจานวนเงินใดๆ ที่ขา้ พเจ้ามีสทิ ธิได้รบั ตามกรมธรรม์
ประกันภัย ตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมาย FATCA ก็ได้
ทัง้ นี้ การส่งหนังสือบอกกล่าว เพือ่ แจ้งการใช้สทิ ธิหกั ภาษี ณ ทีจ่ ่าย ดังกล่าว บริษทั จะส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนถึงข้าพเจ้าตามทีอ่ ยู่ทข่ี า้ พเจ้าได้แจ้งให้
บริษทั ทราบ
3. การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภัย
(เฉพาะกรณีทบี ่ ริษทั ฯ ได้ทาการอนุมตั กิ ารโอนสิทธิในกรมธรรม์และประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัยเรียบร้อยแล้วเท่านัน้ )
3.1 สถานที่ติดต่อและการจัดส่งเอกสารของผูร้ บั โอนสิ ทธิ
เลขที…
่ ….………...หมูบ่ า้ น/อาคาร................................................................หมูท่ …
่ี ...ตรอก/ซอย........................................ถนน…….………….……..………..…
แขวง/ตาบล………….……….…….………….เขต/อาเภอ……………..………………………….จังหวัด……..…….…………………..รหัสไปรษณีย.์ …….…………..
โทรศัพท์บา้ น………………………..โทรศัพท์มอื ถือ……………………………โทรศัพท์ทท่ี างาน……………………… อีเมล......................……………………..…...
3.2 วิ ธีรบั ผลประโยชน์ /เงิ นคืนตามกรมธรรม์
 รับเป็ นเช็ค

 คงไว้กบั บริษทั ฯ เพือ่ การสะสม

 นาไปชาระเบีย้ ประกันภัย

 โอนเข้าบัญชีเลขที่ .................................................................................................................(กรุณาแนบสาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ของผูร้ บั โอนสิทธิ)
ธนาคาร...................................................................................................... สาขา......................................................................................................
4. การลงลายมือชื่อ

V07/2018

……………………………………………………
(
)
ผูโ้ อนสิทธิ

……………………………………………………
(
)
ผูร้ บั โอนสิทธิ

……………………………………………………
(
)
พยาน

……………………………………………………
(
)
พยาน

