คำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ ไขกรมธรรม์ และขอกลับคืนสูส่ ถำนะเดิมของกรมธรรม์หรือต่ออำยุกรมธรรม์

สำนักงำนตัวแทน/ หน่วยงำน…….…………………….…….………..............โทรศัพท์................................. วันที่ ..................................................
ชื่อ – ชื่อสกุลผู้เอำประกันภัย ............................................................................................ กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ ......................................
Email address …………………………………………………………………………………..
1. กำรกลับคืนสูส่ ถำนะเดิมของกรมธรรม์ และกำรต่ออำยุกรมธรรม์
 ขอกลับคืนสู่สถำนะเดิมของกรมธรรม์ (กรณีเป็นกรมธรรม์ ใช้เงินสำเร็จ หรือเป็นกำรประกันภัยแบบขยำยเวลำ)
 ขอต่ออำยุกรมธรรม์กรณีสิ้นผลบังคับโดย  ต่ออำยุกรมธรรม์แบบย้อนหลัง  ต่ออำยุกรมธรรม์แบบเปลี่ยนวันเริ่มสัญญำ
2. กำรขอเปลี่ยนแปลงแก้ ไข ที่กระทบกับเบี้ยประกันภัย
 เปลี่ยนงวดกำรชำระเบี้ยประกันเมื่อครบรอบปีกรมธรรม์เป็น ( ) รำยปี ( ) รำยหกเดือน ( ) รำยสำมเดือน ( ) รำยเดือน
 ชำระเบี้ยประกันเป็นเงินสด ( เฉพำะงวดชำระรำยปี รำยหกเดือน และรำยสำมเดือนเท่ำนั้น )
 หักเบี้ยประกันผ่ำนบัตรเครดิตฉบับใหม่เลขที่ .................. - ................... - ................... - .................. บัตรหมดอำยุ .........../...............
 ลดจำนวนเงินเอำประกันภัย เป็น ………………………………………. บำท
 เพิ่ม  ลด  ยกเลิก สัญญำเพิ่มเติมอุบัติเหตุ/ฆำตกรรม จลำจล  ADB  RCC ADB  ADD  RCC ADD  AI  RCC AI
 เพิ่ม  ลด  ยกเลิก สัญญำเพิ่มเติมค่ำรักษำพยำบำลรำยวัน (HB)
แผน…..….…. จำนวนเงิน...………...………บำท
 เพิ่ม  ลด  ยกเลิก สัญญำเพิ่มเติมค่ำรักษำพยำบำล และผ่ำตัดในโรงพยำบำล (HS) แผน………… จำนวนเงิน...….………..……บำท
 ลด  ยกเลิก สัญญำเพิ่มเติมกำรประกันภัยโรคร้ำยแรง (DD)
จำนวนเงิน.......................บำท
 ลด  ยกเลิก สัญญำเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (PB)
จำนวนเงิน......................บำท
3. กำรขอเปลี่ยนแปลงแก้ ไข ที่ไม่กระทบกับเบี้ยประกันภัย
 เปลี่ยน / แก้ ไข ชื่อ หรือ ชื่อสกุลผู้เอำประกัน เป็นชื่อ …………..………………….……………… ชื่อสกุล ……………………..…………………
 แก้ ไข วัน เดือน ปีเกิด ผู้เอำประกัน เป็นวันที่ ………..…..…...… เดือน ………………….………..……….………. พ.ศ. ……………...…….
 เปลี่ยน / แก้ ไข ชื่อ , ชื่อสกุล , อำยุ , ควำมสัมพันธ์ หรือ สัดส่วนผลประโยชน์ ของผู้รับประโยชน์
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 เปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์จำกเดิมเป็น (กรณีเพิ่มผู้รับประโยชน์ ให้จัดส่งสำเนำบัตรประชำชนและทะเบียนบ้ำนผู้รับประโยชน์ทุกรำย)
ชื่อ - ชื่อสกุล
อำยุ
ควำมสัมพันธ์
สัดส่วนผลประโยชน์
1.  เพิ่ม  ยกเลิก ……..……………..……..….………………..……… ……..…ปี
………………
………………. %
2.  เพิ่ม  ยกเลิก ……..……………..……..….………………..……… ……..…ปี
………………
………………. %
3.  เพิ่ม  ยกเลิก ……..……………..……..….………………..……… ……..…ปี
………………
………………. %
4.  เพิ่ม  ยกเลิก ……..……………..……..….………………..……… ……..…ปี
………………
………………. %
4. กำรขอใช้สิทธิเกีย่ วกับมูลค่ำกรมธรรม์
 เวนคืนกรมธรรม์
 กู้ยืมเงิน
 เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ ใช้เงินสำเร็จ
 แปลงเป็นกำรประกันภัยแบบขยำยเวลำ
5.กำรเปลีย่ นแปลงอืน่ ๆ
 ขอเปลี่ยนสถำนที่ติดต่อ เป็น ……………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………….....………………….……. รหัสไปรษณีย์ ……………. โทรศัพท์…………….……….…
 ขอเปลี่ยนหรือเพิ่มเติม E-mail ……………………………………………….……………………….……….. โทรศัพท์ ……………….………
 ขอออกกรมธรรม์ฉบับแทนที่ชำรุดหรือสูญหำย ( ค่ำธรรมเนียม ชำรุด 100 บำท ถ้ำสูญหำย 200 บำท พร้อมใบแจ้งควำมบันทึกประจำวัน )
 ขอออกบัตรประจำตัวผู้เอำประกัน ( ค่ำธรรมเนียม 20 บำท )
 ขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free look period ) เนื่องจำก ........................................................................................................................
 อื่นๆ ระบุ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………………...ผู้เอำประกันภัย
(…………………………………………..)
ลงชื่อ …………………….…………………... พยำน

1/2 (………………………..………………..)

ลงชื่อ……..………………………………ผู้ปกครอง/ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
(…………….……………...………..)
กรณีผู้เอำประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภำวะ

กำรรับรองสถำนะและคำยินยอมและตกลงเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย Foreign Account Tax Compliance Act ของประเทศสหรัฐอเมริกำ (กฎหมำย FATCA)
1) กำรรับรองสถำนะ
ก. ผู้เอำประกันภัยมีสัญชำติ ประเทศที่เกิด ที่เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกำหรือไม่
 ไม่มี
 มี โปรดระบุ  ถือสัญชำติอเมริกัน  เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกำ  ถือสัญชำติอเมริกันและเกิดในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ
ข. ผู้เอำประกันภัยเป็นหรือเคยเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถำวรอย่ำงถูกกฎหมำยในประเทศสหรัฐอเมริกำ (Green card) หรือไม่
 ไม่เป็น
 เป็น
 เคยเป็นและสิ้นผลบังคับ
ค. ผู้เอำประกันภัยมีหน้ำที่เสียภำษีให้แก่กรมสรรพำกรสหรัฐอเมริกำหรือไม่
 ไม่มี
 มี
ง. ผู้เอำประกันภัยมีสถำนะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำเพื่อวัตถุประสงค์ ในกำรเก็บภำษีอำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำใช่หรื อไม่
 ไม่มี
 มี
2) คำยินยอมและตกลง
ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ บริษัทประกันชีวิต (“บริษัท”) อำจมีข้อผูกพันหรือต้องปฏิบัติตำม กฎหมำย FATCA ในกำรนี้ข้ำพเจ้ำยินยอมและตกลงให้บริษัท
สำมำรถดำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ เพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย FATCA
ก. กำรเปิดเผยข้อมูล กำรให้ข้อมูล และกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะหรือข้อมูล
ข้ำพเจ้ำยินยอมและตกลงให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่บริษัทมีหน้ำที่ต้องเปิดเผยต่อหน่วยงำนภำครัฐในประเทศหรือต่ำงประเทศที่กำกับดู แลกำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำย FATCA
ข้ำพเจ้ำยินยอมและตกลงให้ข้อมูลเพิ่มเติมตำมที่บริษัทร้องขอเป็นหนังสือภำยในระยะเวลำที่กำหนด
ข้ำพเจ้ำตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททรำบเกี่ยวกับกรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะหรือข้อมูลใดๆ ที่ข้ำพเจ้ำเคยแจ้งไว้กับบริษัทไว้ก่อนหน้ำนี้ หำกสถำนะ
หรือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีควำมเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกำ ภำยในระยะเวลำ 30 วันนับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะหรือข้อมูล
ข. ผลของกำรไม่ให้ข้อมูล
ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ให้ข้อมูล ข้ำพเจ้ำยินยอมและตกลงให้สิทธิกับบริษัทในกำรปฏิเสธกำรรับประกันภัย หรือหักภำษี ณ ที่จ่ำยจำกจำนวนเ งินใดๆ ที่
ข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รับตำมกรมธรรม์ประกันภัยตำมที่กำหนดไว้ ในกฎหมำย FATCA
ในกรณีที่บริษัทจะปฏิเสธกำรรับประกันภัย หรือใช้สิทธิหักภำษี ณ ที่จ่ำยตำมกฎหมำย FATCA จำกเหตุไม่ให้ข้อมูลตำมกฎหมำย FATCA บริษัทต้องส่งหนังสือ
บอกกล่ำวก่อนว่ำ ให้ข้ำพเจ้ำแสดงเอกสำรหลักฐำนใดๆ หรือ มีหนังสือยืนยันต่อบริษัทว่ำข้ำพเจ้ำไม่มีหน้ำที่ต้องเสียภำษีในประเทศสหรัฐอเมริกำภำยใน
ระยะเวลำ 30 วันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือบอกกล่ำว ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่ปฏิบัติตำมคำบอกกล่ำว บริษัทจะปฏิเสธกำรรับประกันภัย หรือใช้สิทธิ หักภำษี ณ ที่จ่ำยจำก
จำนวนเงินใดๆ ที่ข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รับตำมกรมธรรม์ประกันภัยตำมที่กำหนดไว้ ในกฎหมำย FATCA ก็ ได้ ทั้งนี้ กำรส่งหนังสือแจ้งกำรปฏิเสธกำรรับประกันภัย
หรือใช้สิทธิหักภำษี ณ ที่จ่ำย และกำรบอกกล่ำวดังกล่ำว บริษัทจะส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงข้ำพเจ้ำตำมที่อยู่ที่ข้ำพเจ้ำแจ้งให้บริษัททรำบ
ข้ำพเจ้ำขอรับรองและยืนยันว่ำ ข้อควำมทีข่ ้ำพเจ้ำแถลงไว้ขำ้ งต้นในเอกสำรฉบับนี้ เป็นควำมจริงทุกประกำร ข้ำพเจ้ำรับทรำบ เข้ำใจคำถำม คำตอบทีร่ ะบุใน
เอกสำรฉบับนี้ และได้ตอบคำถำมครบถ้วนตำมควำมจริงทุกประกำร
ลงชื่อ…………………………………………...ผู้เอำประกันภัย
(…………………………………………..)
ลงชื่อ …………………….…………………... พยำน
(………………………..………………..)
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ลงชื่อ……..………………………………ผู้ปกครอง/ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
(…………….……………...………..)
กรณีผู้เอำประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภำวะ

