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แบบฟอรมการขอใชสิทธิและประโยชนแหงสัญญาประกันภัย
เขียนที่
ขาพเจา
(ซึ่งตอไปนี้เรียกวา ผูโอนสิทธิ) ชื1อผูเอาประกันภัย
กรมธรรมและประโยชนแหงสัญญาประกันภัยใหแก
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่
ที่อยูในการจัดสงเอกสาร
โทรศัพทบาน

วันที่

เดือน

พ.ศ.

ผูมีสิทธิตามกรมธรรมประกันภัย เลขที่
มีความประสงคที่จะโอนมอบสิทธิใน
(ซึ่งตอไปนี้เรียกวาผูรับโอนสิทธิ) ความสัมพันธ

โทรศัพทมือถือ

โดยมีรายละเอียดสิทธิในกรมธรรมและประโยชนแหงสัญญาประกันภัย ดังนี้
สิทธิในกรมธรรม

อีเมล
ประโยชนแหงสัญญาประกันภัย

การเวนคืนกรมธรรม
การรับเงินคืนรายงวดตามสัญญา
การเปลี่ยนเปนกรมธรรมใชเงินสำเร็จ
การรับเงินคืนครบกำหนดสัญญา
การแปลงเปนการประกันภัยแบบขยายเวลา
การรับเงินสมนาคุณครบกำหนดตามสัญญา
การกลับคืนสูสถานะเดิมของกรมธรรม
การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม
การกูยืมเงินตามกรมธรรม
เพื1อเปนการแสดงเจตนาและใหความยินยอมในการโอนสิทธิในกรมธรรมและประโยชนแหงสัญญาประกันภัย ผูโอนสิทธิและผูรับโอนสิทธิจึงไดลงนามในหนังสือฉบับนี้
ตอหนาพยาน พรอมแนบสำเนาบัตรประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทางลงนามรับรองสำเนาถูกตอง ไวเปนหลักฐานใหไวกับบริษัท
ผูโอนสิทธิและผูรับโอนสิทธิรับทราบวา การโอนสิทธิในกรมธรรมและประโยชนแหงสัญญาประกันภัย จะไมผูกพันบริษัทจนกวาบริษัทจะไดรับแจงการโอนสิทธิในกรมธรรม
และประโยชนแหงสัญญาประกันภัยเปนหนังสือ และบริษัทไดทำการบันทึกสลักหลังกรมธรรมแลว ทั้งนี้ บริษัทไมตองรับผิดชอบตอความสมบูรณของการโอนสิทธิและ
ประโยชนนั้น และบริษัทไมตองรับผิดใดๆในกรณีที่ไดจายจำนวนเงินอันพึงชดใชตามสัญญาประกันภัยใหกับผูมีสิทธิและประโยชนไปกอนที่บริษัทจะทราบถึงการโอนสิทธิและ
ประโยชนดังกลาว

การรับรองสถานะ และคำยินยอมและตกลงเพื1อปฏิบัติตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา
* กรณีที่มีการโอนประโยชนแหงสัญญาประกันภัย ใหตอบคำถามโดยใชขอมูลของผูรับโอนประโยชนแหงสัญญาประกันภัย

การรับรองสถานะ
ก. ขาพเจาเปนผูมีสัญชาติอเมริกัน หรือมีสถานที่เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือดินแดนที่เปนของสหรัฐอเมริกาและยังไมไดสละความเปนพลเมืองอเมริกันอยางสมบูรณ
ตามกฎหมาย หรือมีกรีนการด (Green Card) ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ยังไมหมดอายุ ณ วันที่กรอกและลงลายมือชื1อในแบบฟอรมนี้ หรือมีกรีนการดที่ยังไมถูกสละ ยกเลิก
หรือถอดถอนอยางเปนทางการ หรือมีสถานะเปนผูมีถิ่นที่อยูในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื1อวัตถุประสงคในการเก็บภาษีอากรของประเทศสหรัฐอเมริกา (เชน มีถิ่นที่อยูในสหรัฐ
อเมริกาอยางนอย 183 วันในปปฏิทินปจจุบัน) หรือมีหนาที่เสียภาษีใหแกกรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกา หรือไม
ไมเปน
เปน (ถา เปน ใหตอบแบบฟอรม W9 ของกรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกา (IRS) เพิ่มเติม)
ข. ขาพเจามีที่อยูเพื1อการติดตอในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือมีการมอบอำนาจในการลงลายมือชื1อแกบุคคลที่อยูในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม
ไมมี
มี (ถา มี ใหตอบแบบฟอรม W-8BEN ของกรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกา (IRS) เพิ่มเติม)
* กรณีที่ตองกรอกแบบฟอรม W9 แลว ใหกรอกเพียงแบบฟอรมเดียว ไมตองกรอกแบบฟอรม W-8BEN อีก

คำยินยอมและตกลง
ขาพเจารับทราบวา บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (บริษัท) อาจมีขอผูกพันหรือตองปฏิบัติตาม กฎหมาย FATCA ในการนี้ขาพเจายินยอมและตกลง
ใหบริษัทสามารถดำเนินการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ เพื1อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA
ก. การเปดเผยขอมูล การใหขอมูล และการแจงการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือขอมูล
ขาพเจายินยอมและตกลงใหบริษัทเปดเผยขอมูลใดๆ ที่บริษัทมีหนาที่ตองเปดเผยตอหนวยงานภาครัฐในประเทศหรือตางประเทศที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA
ขาพเจายินยอมและตกลงใหขอมูลเพิ่มเติมตามที่บริษัทรองขอเปนหนังสือภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
ขาพเจาตกลงที่จะแจงใหบริษัททราบกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือขอมูลใดๆ ที่ขาพเจาเคยแจงกับบริษัทไวกอนหนานี้ หากสถานะหรือขอมูลที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีความ
เกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือขอมูล
หนา
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แบบฟอรมการขอใชสิทธิและประโยชนแหงสัญญาประกันภัย
ข. ผลของการไมใหขอมูล
ในกรณีทข่ี า พเจาไมใหขอ มูล ขาพเจายินยอมและตกลงใหสทิ ธิกบั บริษทั ปฏิเสธการรับประกันภัย หรือหักภาษี ณ ทีจ่ า ยจากจำนวนเงินใดๆ ทีข่ า พเจามีสทิ ธิไดรบั ตามกรมธรรม
ประกันภัยตามที่กำหนดไวในกฎหมาย FATCA
ในกรณีทบ่ี ริษทั จะปฏิเสธการรับประกันภัย หรือใชสทิ ธิหกั ภาษี ณ ทีจ่ า ยตามกฎหมาย FATCA จากเหตุทข่ี า พเจาไมใหขอ มูล บริษทั จะตองสงหนังสือบอกกลาวใหขา พเจาแสดง
เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ หรือใหทำหนังสือยืนยันตอบริษทั กอนวาขาพเจาไมมหี นาทีต่ อ งเสียภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั หนังสือบอกกลาว
หากขาพเจาไมปฏิบัติตามคำบอกกลาวนั้น บริษัทจะปฏิเสธการรับประกันภัย หรือใชสิทธิหักภาษี ณ ที่จายจากจำนวนเงินใดๆ ที่ขาพเจามีสิทธิไดรับตามกรมธรรมประกันภัย ตามที่
กำหนดไวในกฎหมาย FATCA ก็ได
ทัง้ นี้ การสงหนังสือบอกกลาว หรือแจงการปฏิเสธการรับประกันภัย หรือใชสทิ ธิหกั ภาษี ณ ทีจ่ า ย ดังกลาว บริษทั จะสงทางไปรษณียล งทะเบียนถึงขาพเจาตามทีอ่ ยูท ข่ี า พเจา
ไดแจงใหบริษัททราบ
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