บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 3 ชั้นที่ 14, 16, 27, 28 และ 29 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ศูนยบริการลูกคาเอฟดับบลิวดี โทร. (66) 2632 6000 เลขทะเบียนบริษัท 0107555000546

ใบนำสงเอกสารการเรียกรองสินไหมมรณกรรมสำหรับผูเอาประกันภัยหรือผูชำระเบี้ย
ชื1อตัวแทน/ผูบริหารตัวแทน
ชื1อหนวย

รหัสตัวแทน
สาขา

กรมธรรมเลขที่

โทรศัพท
โทรสาร

ชื1อผูเอาประกันภัย
ชื1อผูชำระเบี้ย

เรียน ผูรับประโยชน
บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจตอการสูญเสียบุคคลอันเปนที่รักยิ่งของทานในครั้งนี้ เพื1อใหการพิจารณาสินไหมมีความรวดเร็ว กรุณากรอกเอกสารแบบฟอรมพรอมทั้งแนบเอกสาร
ดังตอไปนี้ใหครบถวน และกาเครื1องหมาย
ลงใน
เฉพาะรายการที่จัดสงมา

กรณีการเสียชีวิตธรรมดา (การเจ็บปวย)
1. แบบฟอรมเรียกรองสินไหมมรณกรรม
2. ใบรายงานแพทยผูรักษา
3. ใบมรณบัตรตนฉบับ และฉบับสำเนาที่รับรองสำเนาถูกตอง
4. บัตรประชาชนของผูเสียชีวิต ตนฉบับและฉบับสำเนาที่รับรองสำเนาถูกตอง
5. ทะเบียนบานตนฉบับของผูเสียชีวิต ที่ระบุจำหนาย “ตาย” และฉบับสำเนาที่รับรองสำเนาถูกตอง
6. บัตรประชาชนของผูรับประโยชนทุกทาน ตนฉบับและฉบับสำเนาที่รับรองสำเนาถูกตอง
7. ทะเบียนบานตนฉบับของผูรับประโยชนทุกทาน และฉบับสำเนาที่รับรองสำเนาถูกตอง
8. แบบฟอรมการรับรองสถานะ คำยินยอมและตกลงเพื1อปฏิบัติตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ของผูรับประโยชนทุกทาน
9. กรมธรรมประกันชีวิต หรือกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุแบบพีเอ พรอมบัตรแครการด
10. เอกสารแสดงยอดหนี้สินคางชำระของผูเอาประกันภัย ณ วันที่เสียชีวิต (กรณีผูรับประโยชนเปนเจาหนี้ในนามธนาคารหรือสถาบันการเงิน)
11. อื1นๆ โปรดระบุ (หลักฐานการเปลี่ยนชื1อ-สกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ)

กรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือสาเหตุอื1น เอกสารตั้งแตขอที่ 1-10 ดังกลาวขางตนและใหจัดสงเพิ่มเติมเอกสารตอไปนี้
12. สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ
13. สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ / รายงานขาวการเสียชีวิตจากหนังสือพิมพ
14. หนังสือยินยอมและมอบอำนาจ ลงลายมือชื1อโดยผูรับประโยชน
- จำนวน 5 ฉบับ กรณีเสียชีวิตหลังจากกรมธรรมเริ่มมีผลบังคับ ภายใน 6 เดือน
- จำนวน 3 ฉบับ กรณีเสียชีวิตหลังจากกรมธรรมเริ่มมีผลบังคับ มากกวา 6 เดือนแตไมเกิน 2 ป

กรณีผูชำระเบี้ยเสียชีวิตหรือผูรับประโยชนเปนผูเยาว
15. สำเนาบัตรประชาชนของผูปกครองโดยชอบธรรมตามกฏหมาย (กรณีไมใช บิดา-มารดา กรุณาแนบสำเนาคำสั่งศาลแตงตั้งผูปกครอง)

การจัดสงเอกสาร
ทานสามารถจัดสงเอกสารดังกลาวผานสาขาของบริษัทฯไดทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสงโดยตรงมายัง บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ฝายสินไหม ชั้น 14 อาคารสินธรทาวเวอร 3 เลขที่ 130 – 132 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ผูนำสง

ผูรับเอกสาร

วันที่นำสงเอกสาร

วันที่รับเอกสาร

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 3 ชั้นที่ 14, 16, 27, 28 และ 29 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ศูนยบริการลูกคาเอฟดับบลิวดี โทร. (66) 2632 6000 เลขทะเบียนบริษัท 0107555000546

แบบฟอรมการเรียกรองสินไหมมรณกรรมของผูเอาประกันภัย / ผูชำระเบี้ยประกันภัย
ทานเปนผูรับประโยชนตามกรมธรรมฉบับนี้หรือไม

1. ขอมูลผูเอาประกันภัย
ป

เปนผูเอาประกันภัย

กรมธรรมเลขที่
หมูที่

เปนผูชำระเบี้ยประกันภัย

ที่อยูครั้งสุดทาย เลขที่

ถนน

อำเภอ/เขต

ไมใช

ใชสิทธิในฐานะ

ชื1อผูเสียชีวิต
อายุ

ใช

3. รายละเอียดการมรณกรรม
ผูเอาประกันภัย / ผูชำระเบี้ยะ เสียชีวิตวันที่

ตำบล/แขวง
จังหวัด

เวลา

รหัสไปรษณีย

อาชีพครั้งสุดทาย

สาเหตุการเสียชีวิต

ตำแหนง

4. รายละเอียดการเจ็บปวยกอนมรณกรรม

2. ผูเรียกรองสินไหมมรณกรรม
ชื1อ – สกุล

วันเดือนปเกิด

สถานที่เกิด

สัญชาติ

อายุ

ป

อาชีพ

ที่อยูสำหรับการสงเอกสาร เลขที่
ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

ผูเอาประกันภัยไดพูดถึงอาการเจ็บปวยหรือมีอาการแสดงถึงความเจ็บปวย
ใหเห็นครั้งแรก เมื1อวันที่
อาการที่สังเกตเห็น

หมูที่

ถนน
รหัสไปรษณีย

สถานที่

ผูเอาประกันภัยไปพบแพทยครั้งแรกเกี่ยวกับอาการเจ็บปวยครั้งหลังสุด
เมื1อวันที่
ชื1อแพทย

โทรศัพท

สถานพยาบาลที่ไปพบ

ความสัมพันธกับผูเอาประกันภัย

5. ชื1อแพทยและที่อยู หรือสถานพยาบาลที่ผูเอาประกันภัยเขารับการรักษาในการเจ็บปวยครั้งสุดทายและในระยะใกลเคียงกับวันเริ่มสัญญาหรือกอนหนานั้น
ชื1อแพทยหรือสถานพยาบาล

ที่อยู

วันที่เขารับการรักษา

โรคที่ทำการรักษา

6. ผูเอาประกันมีประกันชีวิตหรือประกันภัยไวกับบริษัทอื1นใดบาง
ชื1อบริษัทประกันภัย

หมายเลขกรมธรรม

วันเริ่มสัญญา

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ขาพเจาขอรับรองวาขอเท็จจริงตามแบบฟอรมฉบับนี้ ตลอดจนเอกสารและหลักฐานตางๆ ที่ไดแถลงและสงมอบใหไวแกบริษัทดังกลาว ขาพเจาไดทราบและเขาใจ
ขอเท็จจริงทั้งหมดเปนอยางดี และยอมรับวาถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ
แบบฟอรมฉบับนี้ทำขึ้น ณ บานเลขที่
ตำบล/แขวง
ลงชื1อ

หมู

ตรอก/ซอย

อำเภอ/เขต

ถนน
จังหวัด

ผูรับประโยชน ลงชื1อ

พยาน ลงชื1อ

หนังสือใหความยินยอม

เมื1อวันที่
พยาน

ขาพเจายินยอมใหแพทย สถานพยาบาล ที่ทำการตรวจรักษาผูเอาประกันภัยที่เสียชีวิตทั้งในอดีตและปจจุบัน องคกรหรือบุคคลซึ่งไดทำการชันสูตรพลิกศพ
เปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการตรวจรักษาทั้งหมด ผลการชันสูตรพลิกศพแก บริษัทเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) หรือผูไดรับมอบหมายได
อนึ่ง สำเนาภาพถายของหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ใหถือวา มีผลใชบังคับไดเชนเดียวกับตนฉบับ

ลงชื1อ

ผูใหความยินยอม

วันที่

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 3 ชั้นที่ 14, 16, 27, 28 และ 29 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ศูนยบริการลูกคาเอฟดับบลิวดี โทร. (66) 2632 6000 เลขทะเบียนบริษัท 0107555000546

ใบรายงานแพทยผูรักษา
ชื1อของผูปวยที่ถึงแกกรรม

อายุ

ชื1อสถานพยาบาลที่ทำการรักษา

ชื1อแพทยที่รักษา

หมายเลขบัตรประจำตัวผูปวยทั่วไป H.N

เลขที่ผูปวยใน (AN)

ป อาชีพ

1. ก. วันเดือนป ที่ผูปวยเขารับการรักษาในการเจ็บปวยครั้งนี้ วันที่
ข. จากคำบอกกลาวของผูปวยหรือญาติผูปวย ผูปวยมีอาการของโรคหรืออาการผิดปกติตาง ๆ อยางไรบาง
2. ก. ถึงแกกรรมเมื1อวันที่

เวลา

น.

ข. สถานที่ที่ถึงแกกรรม
ค. สาเหตุที่ถึงแกกรรม
ง. สาเหตุนำคือ

สาเหตุแทรกซอนคือ

3. ก. ทานรูจักกับผูปวยมานานเทาใด
ข. ในทัศนะของทาน ผูปวยเจ็บปวยมานานเทาใด
ค. ผูปวยมีโรคประจำตัวหรือโรคอื1นๆ อีกหรือไม (จากที่ทานทราบหรือจากคำบอกกลาวของผูปวยและ/หรือญาติผูปวย) ถามี โรคอะไรบางเปนมานานเทาใด

4. ก. ผูปวยถึงแกกรรมเนื1องมาจากการฆาตัวตายหรือไม
ข. ผูปวยเคยมีประวัติดื1มสุราหรือใชยาเสพติดหรือไม
ค. สุราหรือยาเสพติดเปนสาเหตุที่ทำใหผูปวยถึงแกกรรมหรือไม
ง. มีการตรวจแอลกอฮอลในกระแสเลือดหรือไม (หากมี กรุณาระบุผลการตรวจ)
จ. มีการตรวจหาสารเสพติดหรือสารพิษหรือไม (หากมี กรุณาระบุสถานที่ตรวจและผลการตรวจ)
ฉ. มีสาเหตุโดยตรงหรือโดยทางออมใดบางที่ทำใหผูปวยถึงแกกรรม หรือเนื1องจากอุปนิสัย อาชีพ หรือที่พักอาศัย
5. มีการตรวจหรือชันสูตรศพตามวิธีทางการแพทยหรือไม หากมีกรุณาแจงผลการตรวจและสถานที่ตรวจดวย
6. ทานทราบ หรือเคยทราบวาผูปวยเคยรับการรักษาจากแพทยหรือสถานพยาบาลที่อื1น และ/หรือที่แหงนี้มากอนที่จะเจ็บปวยครั้งนี้หรือไม หากทราบกรุณาแจงรายละเอียดดังนี้
วันที่

ชื1อแพทย / ชื1อสถานพยาบาล

7. ผูปวยมีสวนสูงวัดได

ซม. น้ำหนัก

โรคหรืออาการที่รักษา

กก. ตำหนิหรือแผลเปน

8. ความเห็นอื1นๆ
ขาพเจา นพ. / พญ.

ใบอนุญาติประกอบโรคศิลปเลขที่

ประจำโรงพยาบาล / สถานพยาบาล

คุณวุฒิ

ที่อยู

ขอรับรองวาขอความตามใบรายการแพทยขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื1อ
(

(โปรดประทับตราสถานพยาบาล)
(บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาใชจายในการใหไดมาของเอกสารฉบับนี้)

แพทย
)

บรษิทั เอฟดบับลวิดี ประกนัชวีติ จำกดั (มหาชน)
เลขที 130-132 อาคารสนิธรทาวเวอร 3 ชนัที 14, 16, 27, 28 และ 29 ถนนวทิยุ แขวงลมุพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330
ศนูยบรกิารลกูคาเอฟดบับลวิดี โทร. (66) 2632 6000 เลขทะเบยีนบรษิทั 0107555000546

กรมธรรมเลขที
บตัรประจำตวัประชาชน

หนงัสอืเดนิทาง

เลขที

วนัหมดอายุ

1. การรบัรองสถานะ
ก. ขาพเจาเปนผูมีสัญชาติอเมริกัน หรือมีสถานที่เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือดินแดนที่เปนของสหรัฐอเมริกาและยังไมไดสละความเปนพลเมืองอเมริกันอยางสมบูรณ
ตามกฎหมาย หรือมีกรีนการด (Green Card)
มริกา (เชน มีถิ่นที่อยูในสหรัฐ
อเมริกาอยางนอย 183 วันในปปฏิทินปจจุบัน) หรือมีหนาที่เสียภาษีใหแกกรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกา หรือไม
ไมเปน

เปน (ถา เปน ใหตอบแบบฟอรม W9 ของกรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกา (IRS) เพิ่มเติม)
ือไม

ไมมี
มี (ถา มี ใหตอบแบบฟอรม W-8BEN ของกรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกา (IRS) เพิ่มเติม)
* กรณีที่ตองกรอกแบบฟอรม W9 แลว ใหกรอกเพียงแบบฟอรมเดียว ไมตองกรอกแบบฟอรม W-8BEN อีก

2. คำยนิยอมและตกลง
ขาพเจารับทราบวา บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (บริษัท) อาจมีขอผูกพันหรือตองปฏิบัติตาม กฎหมาย FATCA ในการนี้ขาพเจายินยอมและตกลง
FATCA
ก. การเปดเผยขอมูล การใหขอมูล และการแจงการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือขอมูล
ขาพเจายินยอมและตกลงใหบริษัทเปดเผยขอมูลใดๆ ที่บริษัทมีหนาที่ตองเปดเผยตอหนวยงานภาครัฐในประเทศหรือตางประเทศที่กากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA
ขาพเจายินยอมและตกลงใหขอมูลเพิ่มเติมตามที่บริษัทรองขอเปนหนังสือภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
ขาพเจาตกลงที่จะแจงใหบริษัททราบกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือขอมูลใดๆ ที่ขาพเจาเคยแจงกับบริษัทไวกอนหนานี้ หากสถานะหรือขอมูลที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีความ
เกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือขอมูล
ข. ผลของการไมใหขอมูล
ในกรณทีขีาพเจาไมใหขอมลู ขาพเจายนิยอมและตกลงใหบรษิทัมสีทิธกิบับรษิทัหกัภาษี ณ ทจีายจากจำนวนเงนิใดๆ ทขีาพเจาหรอืผรู บัประโยชนหรอืทายาทของผเูอาประกนัภยั
มีสิทธิไดรับตามกรมธรรมประกันภัย ตามที่กาหนดไวในกฎหมาย FATCA
ในกรณทีบีรษิทัจะใชสทิธหิกัภาษี ณ ทจีายตามกฎหมาย FATCA จากเหตทุขีาพเจาไมใหขอมลู บรษิทัจะตองสงหนงัสอืบอกกกลาวใหขาพเจาแสดงเอกสาร หรอืหลกัฐานใดๆ
หรือใหทำหนังสือยืนยันตอบริษัทวาขาพเจาไมมีหนาที่ตองเสียภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือบอกกลาว หากขาพเจาไมปฏิบัติตาม
คำบอกกลาวนั้น บริษัทจะใชสิทธิหักภาษี ณ ที่จายจากจำนวนเงินใดๆ ที่ขาพเจามีสิทธิไดรับตามกรมธรรมประกันภัย ตามที่กำหนดไวในกฎหมาย FATCA ก็ได
ขาพเจาแจงใหบริษัททราบ

วันที่
(

)

เดือน

พ.ศ.

(

พยาน/ตัวแทนประกันชีวิต

)
ผูรับประโยชน

(

)
ผูใหความยินยอมในฐานะ

บิดา/มารดา

ผูแทนโดยชอบธรรมของผูรับประโยชน

บรษิทั เอฟดบับลวิดี ประกนัชวีติ จำกดั (มหาชน)
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หนงัสอืยนิยอมและมอบอำนาจ
เขียนที่
วันที่
ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว
อายุ
ป
ผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัย / ผูปกครองของ
ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูเยาว” ตกลง
ยินยอมมอบอำนาจให บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปนผูมีอำนาจขอคัดหรือถายเอกสารหรือขอคำรับรองประวัติการรักษา
พยาบาลผูปวยนอก ผูปวยใน ประวัติรักษาโรคทุกประเภท รวมทั้งผลการตรวจวินิจฉัยโรค การวิเคราะหเอกซเรย การตรวจเลือด น้ำลาย หรือ
แพทย
คลินิก โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน หรือสถานีอนามัย ทุกแหงที่ขาพเจาและ/หรือผูเยาวเขาทำการรักษา รวมถึงประวัติและเอกสาร
ทางราชการใดๆ ที่เกี่ยวของกับขาพเจาและ / หรือผูเยาวจากหนวยราชการ
ในการดำเนินการดังกลาวขาพเจามีเจตนาตองการและยินยอมใหแพทย คลินิก โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน สถานีอนามัย หรือ
หนวยงานราชการทุกแหงดังกลาว เปดเผยประวัติการรักษาพยาบาลและเอกสารของขาพเจาและ / หรือผูเยาวตามความเปนจริงทั้งหมดโดยสิ้นเชิง
/ หรือผูเยาวจาก
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
หากเกิดความเสียหายใดๆ ตอขาพเจาและ/หรือผูเยาวไมวาทางตรงหรือทางออม ขาพเจาขอสละสิทธิ์ในการ วากลาวหรือฟองรองหรือเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากแพทย คลินิก โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน สถานีอนามัย หรือหนวยงานราชการ ดังกลาวซึ่งเปนผูเปดเผยหรือ
ดำเนินการใดๆ ตามหนังสือยินยอมและมอบอำนาจฉบับนี้โดยสิ้นเชิง
การกระทำใดๆ ของผูรับมอบอำนาจที่ไดกระทำภายในขอบเขตแหงหนังสือยินยอมและมอบอำนาจฉบับนี้ใหมีผลผูกพันผูมอบอำนาจตามกฎหมาย
และใหถือเสมือนหนึ่งเปนการกระทำของผูมอบอำนาจเองทุกประการ
ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอความขางตนเปนอยางดีโดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตามเจตนาและความประสงคในการมอบอำนาจของขาพเจา

(

)

(

)

(

)

(

)

บรษิทั เอฟดบับลวิดี ประกนัชวีติ จำกดั (มหาชน)
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กรมธรรมเลขที
โดย กรรมการหรือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจลงนามผูกพันสมาชิกผูขอเอาประกันภัย (นิติบุคคล) หรือผูรับมอบอำนาจ

เอกสารทใีชเเสดง

บตัรประชาชน วนัหมดอายุ
หนงัสอืเดนิทาง เลขที

วนัหมดอายุ

1. การรบัรองสถานะ
ขาพเจา เปน นิติบุคคลที่มีสถานะ อยางใดอยางหนึ่งตามขอตอไปนี้ หรือไม
• เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาหรือภายใตกฎหมายหรือกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกา หรือ
• เปนนิติบุคคลที่มี บุคคลอเมริกัน (U.S Person) ตามกฎหมายวาดวยภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ถือหุน (ไมวาจะมีสิทธิออกเสียงหรือไม) หรือ มีทุน หรือ
รับสวนแบงกำไรในนิติบุคคลนั้น ไมวาโดยตรงหรือโดยออม เกินกวารอยละ 10 ของหุน หรือ ทุน หรือกาไรทั้งหมด หรือ
• เปนนิติบุคคลที่มีหนาที่เสียภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา
ไมเปน
ถา (ถา เปน ใหตอบแบบฟอรม W9 ของกรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกา (IRS) เพิ่มเติม)

2. คำยนิยอมและตกลง
ขาพเจารับทราบวา บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (บริษัท) อาจมีขอผูกพันหรือตองปฏิบัติตาม กฎหมาย FATCA ในการนี้ขาพเจายินยอมและตกลงให
FATCA
บริษัท
ก. การเปดเผยขอมูล การใหขอมูล และการแจงการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือขอมูล
ขาพเจายินยอมและตกลงใหบริษัทเปดเผยขอมูลใดๆ ที่บริษัทมีหนาที่ตองเปดเผยตอหนวยงานภาครัฐในประเทศหรือตางประเทศที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA
ขาพเจายินยอมและตกลงใหขอมูลเพิ่มเติมตามที่บริษัทรองขอเปนหนังสือภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
ขาพเจาตกลงที่จะแจงใหบริษัททราบกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือสัดสวนการถือหุนหรือสัดสวนของทุน/ผลประโยชนหรือขอมูลใดๆ ที ขาพเจาเคยแจงกับบริษัทไว
กอนหนานี้ หากสถานะหรือสัดสวนการถือหุนหรือสัดสวนของทุน/ผลประโยชนหรือขอมูลที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีความเกี่ยวของกับประเทศสหรัฐ อเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วัน
นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ข. ผลของการไมใหขอมูล
ในกรณีที่ขาพเจาไมใหขอมูล ขาพเจายินยอมและตกลงใหบริษัทมีสิทธิหักภาษี ณ ที่จายจากจำนวนเงินใดๆ ที่ขาพเจาหรือผูถูกเอาประกันภัยมีสิทธิไดรับตามกรมธรรม
ประกันภัย ตามที่กำหนดไวในกฎหมาย FATCA
ในกรณีที่บริษัทจะใชสิทธิหักภาษี ณ ที่จายตามกฎหมาย FATCA จากเหตุที่ขาพเจาไมใหขอมูล บริษัทจะตองสงหนังสือบอกกลาวใหขาพเจา แสดงเอกสาร หรือหลักฐานใดๆ
หรือใหทำหนังสือยืนยันตอบริษัทวาขาพเจาไมมีหนาที่ตองเสียภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสื อบอกกลาว หากขาพเจาไมปฏิบัติตาม
คำบอกกลาวนั้น ขาพเจายินยอมใหบริษัทจะใชสิทธิหักภาษี ณ ที่จายจากจำนวนเงินใดๆ ที่ขาพเจาหรือผูถูกเอาประกันภัยมีสิทธิไดรับตามกรมธรรมประกันภัย ตามที่กำหนดไว
ในกฎหมาย FATCA
ขาพเจาแจงใหบริษัททราบ

สมาชิกผูรับประโยชน (นิติบุคคล)
(

)

กรรมการหรือหุนสวนผูจัดการผูมีอำนาจผูกพันสมาชิกผูรับประโยชน (นิติบุคคล) หรือผูรับมอบอำนาจ
พยาน/ตัวแทนประกันชีวิต/นายหนาประกันชีวิต
(

)

