
ออมติิดจรวด

รับผลติอบแทนท่�

รวดเร็วและคุุ้�มคุ่้า

ส่ำวินท่ี 2 กั�ริริบัริองสำถ�นะและคำำ�ยนิยอมและตกัลงเพ่ือปฏบิติัต�มกัฎหม�ย Foreign  Account Tax Compliance Act 
ของปริะเทศสำหริฐัอเมริกิั� (กัฎหม�ย FATCA)
1. กั�ริริบัริองสำถ�นะ (กัรุิณ�ทำ�เคำริือ่งหม�ยในช่ีอง    หริอื   )
 กั. ท่�นมสีำญัชี�ติ ปริะเทศท่ีเกัดิ เกัีย่วิข้องกับัปริะเทศสำหริฐัอเมริกิั�หริอืไม่

 ไม่่ม่ ี  ม่โีปิรดระบุ ุ  ถอืสญ้ชั้าตัอิเม่ริกน้  เกิดในปิระเทศสหร้ฐอเม่รกิา  ถอืสญ้ชั้าตัอิเม่ริกน้และเกิดในปิระเทศสหรฐ้อเม่ริกา
ข. ท่�นเป็นหริอืเคำยเป็นผูถ้อืบัตริปริะจำำ�ตวัิผู้มถีิน่ท่ีอยูถ่�วิริอย่�งถกูักัฎหม�ยในปริะเทศสำหริฐัอเมริกิั� (Green Card) หริอืไม่

   ไม่่เป็ิน   เป็ิน     เคยเป็ินและสิ�นผู้ลบุง้คบุ้
 คำ. ท่�นมีหน้�ทีเ่สำยีภั�ษัใีห้แก่ักัริมสำริริพ�กัริสำหริฐัอเมริกิั�หริอืไม่ 

 ไม่่ม่ ี  ม่ ี โปิรดระบุหุม่ายเลขปิระจำำาตัว้ผู้้เ้สยีภาษีขีองปิระเทศสหร้ฐอเม่รกิา (US TIN) 
2. คำำ�ยนิยอมและข้อตกัลง

ข้าพเจ้ำาร้บุทราบุว่า บุริษ้ีท ซ้ม่ซุง ปิระก้นชีั้วิตั (ปิระเทศไทย) จำำาก้ด (ม่หาชั้น) (“บุริษ้ีท”) อาจำมี่ข้อผู้้กพ้นหรือต้ัองปิฏิิบุ้ติัตัาม่ กฎหม่าย FATCA ในการนี�ข้าพเจ้ำายนิยอม่และตักลงให้บุริษ้ีทสาม่ารถดำาเนิน
การอย่างหนึ�งอย่างใดด้งต่ัอไปินี� เพื�อปิฏิิบุ้ติัตัาม่กฎหม่าย FATCA 
 กั. กั�ริเปิดเผยข้อมูล กั�ริให้ข้อมลู และกั�ริแจ้ำงกั�ริเปลีย่นแปลงสำถ�นะหรืิอข้อมลู

• ข้าพเจ้ำายนิยอม่และตักลงให้บุรษิีท้เปิิดเผู้ยข้อม่ล้ใดๆ ที�บุรษิีท้ม่หีน้าที�ต้ัองเปิิดเผู้ยต่ัอหน่วยงานภาคร้ฐในปิระเทศหรือต่ัางปิระเทศที�กำากบุ้ดแ้ลการปิฏิิบุต้ัติัาม่กฎหม่าย FATCA
• ข้าพเจ้ำายนิยอม่และตักลงให้ข้อม่ล้เพิ�ม่เตัมิ่ตัาม่ที�บุรษิีท้ร้องขอเป็ินหนง้สอืภายในระยะเวลาที�กำาหนด
• ข้าพเจ้ำาตักลงที�จำะแจ้ำงให้บุรษิีท้ทราบุเกี�ยวกบุ้กรณิมี่กีารเปิลี�ยนแปิลงสถานะหรอืข้อม่ล้ใดๆ ที�ข้าพเจ้ำาเคยแจ้ำงไว้ก้บุบุรษิีท้ไว้ก่อนหน้านี� หากสถานะหรือข้อม่ล้ที�เปิลี�ยนแปิลงน้�น
ม่คีวาม่เกี�ยวข้องกบุ้ปิระเทศสหรฐ้อเม่รกิา ภายในระยะเวลา 30 วน้นบุ้แต่ัวน้ที�ม่กีารเปิลี�ยนแปิลงสถานะหรือข้อม่ล้

ข. ผลของกั�ริไม่ให้ข้อมลู
• ในกรณิทีี�ข้าพเจ้ำาไม่่ให้ข้อม่ล้ ข้าพเจ้ำายินยอม่และตักลงให้สทิธกิบุ้บุรษิีท้ในการปิฏิเิสธการรบุ้ปิระกน้ภย้ หรือหก้ภาษี ีณิ ที�จ่ำายจำากจำำานวนเงนิใดๆ ที�ข้าพเจ้ำาม่สีทิธิได้รบุ้
ตัาม่กรม่ธรรม์่ปิระกน้ภย้ตัาม่ที�กำาหนดไว้ในกฎหม่าย FATCA

• ในกรณิทีี�บุรษิีท้จำะปิฏิิเสธการรบุ้ปิระก้นภย้ หรือใช้ั้สทิธิหก้ภาษี ีณิ ที�จ่ำายตัาม่กฎหม่าย FATCA จำากเหตัไุม่่ให้ข้อม่ล้ตัาม่กฎหม่าย FATCA บุรษิีท้ต้ัองส่งหนง้สอืบุอกกล่าวก่อนว่า
ให้ข้าพเจ้ำาแสดงเอกสารหลก้ฐานใดๆ หรือม่หีนง้สอืยนืย้นต่ัอบุรษิีท้ว่าข้าพเจ้ำาไม่่ม่หีน้าที�ต้ัองเสยีภาษีใีนปิระเทศสหรฐ้อเม่ริกาภายในระยะเวลา 30 ว้นนบุ้แต่ัวน้ที�ได้รบุ้หนง้สอื
 บุอกกล่าว ถ้าข้าพเจ้ำาไม่่ปิฏิิบุต้ัติัาม่คำาบุอกกล่าว บุรษิีท้จำะปิฏิิเสธการรบุ้ปิระก้นภย้ หรือใช้ั้สทิธิหก้ภาษี ีณิ ที�จ่ำายจำากจำำานวนเงนิใดๆ ที�ข้าพเจ้ำาม่สีทิธิได้รบุ้ตัาม่กรม่ธรรม์่ปิระกน้ภย้
ตัาม่ที�กำาหนดไว้ในกฎหม่าย FATCA กไ็ด้ ท้�งนี� การส่งหนง้สอืแจ้ำงการปิฏิเิสธการรบุ้ปิระกน้ภย้ หรือใช้ั้สทิธิหก้ภาษี ีณิ ที�จ่ำาย และการบุอกกล่าวด้งกล่าว บุรษิีท้จำะส่งทาง
ไปิรษีณิย์ีลงทะเบุยีนถงึข้าพเจ้ำาตัาม่ที�อย้ท่ี�ข้าพเจ้ำาแจ้ำงให้บุรษิีท้ทราบุ

ส่ำวินท่ี 3 กั�ริแสำดงคำวิ�มปริะสำงค์ำขอใช้ีสำทิธุยิกัเว้ินภั�ษัเีงนิได้ และกั�ริให้คำวิ�มยนิยอมในกั�ริส่ำงและเปิดเผยข้อมลู
ผู้ขอเอ�ปริะกัันภััยปริะสำงคำ์จำะใชี้สำิทธุิขอยกัเวิ้นภั�ษัีเงินได้ต�มกัฎหม�ยวิ่�ด้วิยภั�ษัีอ�กัริหริือไม่

มีคำวิ�มปริะสำงคำ์ และยินยอม่ให้บุริษี้ทปิระก้นชั้ีวิตัส่งและเปิิดเผู้ยข้อม่้ลเกี�ยวก้บุเบุี�ยปิระก้นภ้ยตั่อกรม่สรรพากร ตัาม่หล้กเกณิฑ์วิธีการที�กรม่สรรพากรกำาหนด 
และหากผู้้้ขอเอาปิระก้นภ้ยเปิ็นชั้าวตั่างชั้าตัิ (Non – Thai Residence) ซึ�งเปิ็นผู้้้ม่ีหน้าที�ตั้องเสียภาษีีเงินได้ตัาม่กฎหม่ายว่าด้วยภาษีีอากร 

โปิรดระบุุเลขปิระจำำาตั้วผู้้้เสียภาษีีที�ได้ร้บุจำากกรม่สรรพากร เลขที�  -     -      -   - 
ไม่มีคำวิ�มปริะสำงคำ์

ส่ำวินท่ี 4 ข้อคำวิ�มยนืยนัถ้อยแถลงหริอืคำำ�ตอบในใบคำำ�ขอเอ�ปริะกันัชีวีิติของผูข้อเอ�ปริะกันัภัยั 
กั�ริให้ถ้อยคำำ� กั�ริมอบอำ�น�จำ และกั�ริให้คำวิ�มยนิยอม
1. ข้าพเจ้ำาขอยนืยน้ว่าคำาตัอบุทกุข้อในใบุคำาขอเอาปิระกน้ชั้วีติันี� รวม่ถงึถ้อยแถลงที�ได้ตัอบุกบุ้แพทย์ผู้้ต้ัรวจำสุขภาพเป็ินความ่จำริงทกุปิระการ

ซึ�งข้าพเจ้ำาเข้าใจำดว่ีา หากข้าพเจ้ำาไม่่แถลงข้อความ่จำรงิ บุรษิีท้อาจำจำะปิฏิเิสธการรบุ้ปิระกน้ภย้และปิฏิิเสธการจ่ำายเงินตัาม่กรม่ธรรม์่
2. ข้าพเจ้ำายนิยอม่ให้แพทย์หรือบุรษิีท้ปิระกน้ภย้อื�น หรอืสถานพยาบุาล ซึ�งม่ปีิระวต้ัสิขุภาพของข้าพเจ้ำาที�ผู่้านม่าหรือจำะม่ขีึ�นต่ัอไปิในอนาคตัเปิิดเผู้ยข้อเทจ็ำจำริงให้แก่บุรษิีท้

หรอื ผู้้แ้ทนของบุรษิีท้ เพื�อการขอเอาปิระกน้ภย้หรอืการจ่ำายเงนิตัาม่กรม่ธรรม์่ได้
3. ข้าพเจ้ำายินยอม่ให้บุรษิีท้จำด้เก็บุ ใช้ั้ และเปิิดเผู้ย ข้อเท็จำจำรงิเกี�ยวกบุ้สขุภาพและข้อม่ล้ของข้าพเจ้ำาต่ัอบุรษิีท้ปิระกน้ภย้หรือบุรษิีท้ปิระกน้ภย้ต่ัอหรือหน่วยงานที�ม่อีำานาจำ
 ตัาม่กฎหม่ายหรอืบุคุลากรทางการแพทย์ เพื�อการขอเอาปิระกน้ภย้หรอืการจ่ำายเงนิตัาม่กรม่ธรรม์่ หรอืปิระโยชั้น์ทางการแพทย์ได้
4. ข้าพเจ้ำายนิยอม่ให้บุรษิีท้จำด้เกบ็ุ ใช้ั้ และเปิิดเผู้ย ข้อเทจ็ำจำริงเกี�ยวก้บุสขุภาพและข้อม่ล้ของข้าพเจ้ำาต่ัอสำานก้งานคณิะกรรม่การกำากบุ้และส่งเสรมิ่การปิระกอบุธุรกจิำปิระกน้ภย้

เพื�อปิระโยชั้น์ในการกำากบุ้ดแ้ลธรุกิจำปิระกน้ภย้

เขยีนที�                 วน้ที�  เดือน  พ.ศ. 

1. หากท่านยกเลกิกรม่ธรรม์่ปิระกน้ภย้ก่อนครบุกำาหนดส้ญญา ผู้ลปิระโยชั้น์ที�ท่านจำะได้ร้บุจำะเป็ินไปิตัาม่ตัารางม่ล้ค่าเงนิเวนคนืในกรม่ธรรม์่ปิระกน้ภย้ (ถ้าม่)ี
ซึ�งอาจำน้อยกว่าจำำานวนเงนิเอาปิระกน้ภย้ที�กำาหนดไว้

2. ก่อนลงลายม่อืชั้ื�อให้ท่านกรณุิาตัรวจำสอบุความ่ถก้ต้ัองของคำาตัอบุทุกข้ออกีคร้�งหนึ�ง เพื�อความ่สม่บุร้ณ์ิของสญ้ญาปิระกน้ภย้

(ลงชั้ื�อ) 

( ) 

พยาน / ตัว้แทนปิระกน้ชั้วีติั / นายหน้าปิระกน้ชั้วีติั

(ลงชั้ื�อ) 

( ) 

 ผู้้ข้อเอาปิระกน้ภย้

(ลงชั้ื�อ) 

( ) 

พยาน

(ลงชั้ื�อ) 

 ( ) 

 ผู้้ใ้ห้ความ่ยนิยอม่ในฐานะ  บุดิา / ม่ารดา
 ผู้้แ้ทนโดยชั้อบุธรรม่ของผู้้ข้อเอาปิระก้นภย้

    (กรณิผีู้้ข้อเอาปิระกน้ภ้ยย้งไม่่บุรรลนุติัภิาวะ)

กรณิมี่กีารแก้ไข ขดีฆ่า ขด้ลบุ ให้ลงลายม่อืชั้ื�อกำากบุ้ทกุที�

(2/2)

ฟาสท์์เซฟว่ิ่�ง 5/3 (21) 

ระยะเวลาช�าระเบี้ยประกันภัย 3 ปี คุ้มครอง 5 ปี

ให้้เงินคืนรวมสููงสุูดถึึง 324%
*

อัตราผลตอบแทนสููงถึึง 2% ต่อปี (เม่ออยู่ครบสัูญญา)

ไม่ติ�องแถลงหรือติรวจสุุขภาพ

*ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย

รับประกันถึงอายุ 75 ปี

รับเพ่ยง

100 ล�านบาท
เท่านั�น



เอกสูารฉบับน้ีเป็นเพีียงสูรุปความคุ้มครองเท่าน้ัน ผลประโยชน์ ความคุ้มครอง และเง่อนไขต่าง ๆ ให้้เป็นไปตามที�ก�าห้นดไว้ในกรมธรรม์

ค�าเตือน ผู้ซ้ืื้อควรท�าความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเง่อนไขก่อนตัดสิูนใจท�าประกันชีวิตทุกคร้ัง

วางแผนเงินออมให�ทะยานขึ�นอย่างคุุ้�มคุ่้า พร�อมรับผลติอบแทนท่�รวดเร็ว

เหมือนติิดจรวด ด�วยแบบประกันภัยฟาสุท์เซฟวิ�ง 5/3 (21)

    คุุ้�มคุ้รองช่ีวิติ      คุุ้�มคุ้รองเงินติ�นติลอดสัุญญา      เงินคืุ้นพร�อมผลติอบแทนไม่ติ�องเสุ่ยภาษ่ี

ข�อกำาหนดการรับประกันภัย

• รับประกันภัยต้ังแต่อายุ 1 วัน ถึึง 75 ปี • จ�านวนเงินเอาประกันภัยข้ันต��า 200,000 บาท • ช�าระเบ้ียประกันภัยเป็นงวดรายปีเท่าน้ัน 

• ไม่รับช�าระค่าเบ้ียประกันภัยด้วยบัตรเครดิต • ไม่ต้องแถึลงสุูขภาพี ไม่ต้องตรวจสุูขภาพี ไม่ต้องตรวจ HIV ทุกอายุ ทุกพ้ืีนที� • ไม่สูามารถึซ้ืื้อสัูญญาเพิี�มเติมใดๆ ได้ 

กรุณากรอกข้อมูลให้้ครบถ้ึวนและน�าสู่งเอกสูารน้ีพีร้อมกับใบค�าขอเอาประกันชีวิต

อัติราเบ่�ยประกันภัยรายปี 1,000 บาท

ต่ิอจำานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท 

เท่ากัน ทุกเพศ ทุกอายุ

ตัิวอย่างการออมเงิน 1,000,000 บาท กับแบบประกันภัยฟาสุท์เซฟวิ�ง 5/3 (21)

ติารางเปร่ยบเท่ยบผลติอบแทนระหว่างแบบประกันภัยฟาสุท์เซฟวิ�ง 5/3 (21) กับการออมเงินไว�กับธนาคุ้าร

ผลประโยชีน์ท่�ได�รับจากแบบประกันภัยฟาสุท์เซฟวิ�ง 5/3 (21)
ออมเงินไว�กับธนาคุ้าร

สิุ�นปี

กรมธรรม์ท่�

เงินออมและคุ้วามคุุ้�มคุ้รองช่ีวิติ เงินคืุ้นติามสัุญญา

เงินออม

สูะสูม

อัตรา

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง

อัตรา

เงินคืน
รับเงินคืน

อัตราดอกเบ้ีย

0.45%**

หั้กภาษีี

15%
รวมส้ิูนปี

1 1,000,000 110% 1,100,000 4% 40,000 4,500 675 1,003,825
2 2,000,000 210% 2,100,000 4% 40,000 9,017 1,353 2,011,490
3 3,000,000 310% 3,100,000 4% 40,000 13,552 2,033 3,023,009
4 310% 3,100,000 4% 40,000 13,604 2,041 3,034,572
5 310% 3,100,000 308% 3,080,000 13,656 2,048 3,046,179

3,000,000 3,240,000 54,328 8,149 3,046,179

**อัตราดอกเบ้ียฝากประจ�า 24 เดือนของธนาคารช้ันน�า 4 แห่้ง ได้แก่ ธ.กสิูกรไทย ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา และ ธ.ไทยพีาณิชย์ ข้อมูลจากธนาคารแห่้งประเทศไทย ณ วันที� 17 มิถุึนายน 2564

สุรุปผลประโยชีน์ติามเงื่อนไขกรมธรรม์เมื่ออยู่คุ้รบกำาหนดสุัญญา 

รวมรับเงินตลอดอายุสูัญญา 3,240,000 บาท

หักเงินออม 3,000,000 บาท

ผลตอบแทนสูุทธิ 240,000 บาท

ผลตอบแทนสูุทธิ (ธนาคาร) 46,179 บาท

สุ่วนติ่างผลติอบแทนเท่ยบกับการออมเงินไว�กับธนาคุ้าร  193,821 บาท

อัติราผลติอบแทนสุุทธิ

2%ต่ิอปี

150%
*

2%
*

2%
*

2%
*

2%
*

2.5%
*

2.5%
*

2.5%
*

2.5%
*

2.5%
*

100%
* 125%

* 150%
*

ณ สิ้นปกรมธรรมที่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ป หรือ ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ป

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

กรณีเสียชีวิต

(รับความคุมครองเปน %*)

กรณีมีชีวิต

(รับเงินคืนเปน %*)

ผลประโยชนและความคุมครอง แบบประกันภัย Samsung Money Plus 10/5 10/10

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ผลประโยชนและความคุมครอง แบบประกันภัยซัมซุงซุปเปอรเซฟวิ่ง 10/6

638%*

100%*

200%*

300%*

400%*

500%*

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 6 ป

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีมีชีวิต

(รับเงินคืนเปน %*)

กรณีเสียชีวิต

(รับความคุมครองเปน %*)

600%*

6%* 6%* 6%* 6%* 6%*
8%* 8%* 8%* 8%*

ณ สิ้นปกรมธรรมที่

ผลประโยชนและความคุมครอง แบบประกันภัยซัมซุงฟาสทเซฟวิ่ง 5/3 (21)

308%*

110%*

210%*

310%*

0 1 2 3 4 5
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 3 ป

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีมีชีวิต

(รับเงินคืนเปน %*)

กรณีเสียชีวิต

(รับความคุมครองเปน %*)

4%* 4%* 4%* 4%*

ณ สิ้นปกรมธรรมที่

ผลประโยชนและความคุมครอง แบบประกันภัยซัมซุงฟาสทเซฟวิ่ง 5/3

317%*

110%*

210%*
310%*

0 1 2 3 4 5
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 3 ป

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีมีชีวิต

(รับเงินคืนเปน %*)

กรณีเสียชีวิต

(รับความคุมครองเปน %*)

5%* 5%* 5%* 5%*

ณ สิ้นปกรมธรรมที่

317%*

110%*

210%*
310%*

0 1 2 3 4 5
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 3 ป

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีมีชีวิต

(รับเงินคืนเปน %*)

กรณีเสียชีวิต

(รับความคุมครองเปน %*)

5%* 5%* 5%* 5%*

ณ สิ้นปกรมธรรมที่

ผลประโยชีน์ท่�ได�รับ

บริิษััท ซััมซุัง ปริะกัันชีีวิิต (ปริะเทศไทย) จำำ�กััด (มห�ชีน)
2922/222-227 ช้ั้�น 15  อาคารชั้าญอิสสระทาวเวอร์ 2
ถนนเพชั้รบุุรีต้ัดใหม่่ แขวงบุางกะปิิ เขตัห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2308-2245  โทรสาร 0-2308-2269
ทะเบีุยนเลขที�/เลขปิระจำำาต้ัวผู้้้เสียภาษีีอากร 0107556000124

คำำ�เตือน  ของสำำ�นักัง�นคำณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับและส่ำงเสำริิมกั�ริปริะกัอบธุุริกิัจำปริะกัันภััย  ผู้้้ขอเอาปิระก้นชีั้วิตัต้ัองตัอบุคำาถาม่
ตัาม่ความ่เป็ินจำริงทุกข้อ การปิกปิิดข้อเท็จำจำริงใดๆ อาจำจำะเป็ินเหตุัให้บุริษ้ีทผู้้้ร้บุปิระก้นชีั้วิตัปิฏิิเสธไม่่จ่ำายเงินค่าสินไหม่ทดแทน
ตัาม่ส้ญญาปิระก้นชีั้วิตั ตัาม่ปิระม่วลกฎหม่ายแพ่งและพาณิิชั้ย์ม่าตัรา 865 

ใบุคำาขอเอาปิระก้นชีั้วิตัเลขที�

ชืั้�อต้ัวแทน / นายหน้า

ใบุอนุญาตัเลขที� รห้ส

ผู้้้บุริหารต้ัวแทน รห้ส

ใบคำำ�ขอเอ�ปริะกัันชีีวิิตปริะเภัทสำ�มัญ
(ชีนิดไม่มีคำำ�ถ�มสำุขภั�พ)

 แบบไม่มีเงินปันผล (Non Par)    แบบมีเงินปันผล (Par)

ส่ำวินท่ี 1 คำำ�ถ�มเกัีย่วิกับัข้อมลูส่ำวินบคุำคำลของผูข้อเอ�ปริะกันัภัยัและริ�ยละเอียดกั�ริขอเอ�ปริะกันัภัยั

1. ชีือ่-น�มสำกัลุของผูข้อเอ�ปริะกันัภัยั  เพศ    ชั้าย    หญิง   

เชั้ื�อชั้าตัิ สญ้ชั้าตัิ วน้/เดือน/ปีิเกดิ __ __ /__ __/__ __ __ __  อาย ุ ปีิ     สถานภาพ      โสด  สม่รส  หย่า  หม้่าย 

 ชั้ื�อภรรยา/สาม่ี   เอกสารที�ใช้ั้แสดง   บุต้ัรปิระชั้าชั้น  ทะเบุยีนบุ้าน  อื�นๆ

เลขที�บุต้ัรปิระชั้าชั้นหรอืเลขที�หนง้สอืเดนิทางในกรณิเีป็ินคนต่ัางด้าว วน้บุต้ัรหม่ดอายุ

ส่วนสง้

ซม่.

นำ�าหน้ก

กก.

2. ทีอ่ยูแ่ละท่ีทำ�ง�น

 กั. ทีอ่ยูต่�มทะเบยีนบ้�น เลขที� หม่้บุ้่าน/อาคาร หม่้ที่� ตัรอก/ซอย ถนน

 แขวง/ตัำาบุล เขตั/อำาเภอ จำง้หวด้ รหส้ไปิรษีณิย์ี

ข. ชีือ่สำถ�นทีท่ำ�ง�น อาคาร เลขที� หม่้ที่� ตัรอก/ซอย

 ถนน แขวง/ตัำาบุล เขตั/อำาเภอ จำง้หวด้ รหส้ไปิรษีณิย์ี

คำ. ทีอ่ยูปั่จำจำบุนั เลขที� หม่้บุ้่าน/อาคาร หม่้ที่� ตัรอก/ซอย ถนน

 แขวง/ตัำาบุล เขตั/อำาเภอ จำง้หวด้ รหส้ไปิรษีณิย์ี

ง. สำถ�นทีส่ำะดวิกัในกั�ริตดิต่อ  ที�อย้ต่ัาม่ทะเบุยีนบุ้าน    สถานที�ทำางาน  ที�อย้ปั่ิจำจำบุุน้    อเีม่ล์

โทรศ้พท์บุ้าน  ไม่่ม่ ี  ม่ ีระบุุ โทรศ้พท์ม่อืถอื      ไม่่ม่ ี      ม่ ีระบุุ

โทรศพ้ท์ที�ทำางาน  ไม่่ม่ ี  ม่ ีระบุุ โทรศ้พท์สำาหร้บุติัดต่ัอปัิจำจุำบุน้คือ

3. อ�ชีพีปริะจำำ�  ตัำาแหน่ง ลก้ษีณิะธรุกจิำ  รายได้ต่ัอปีิ บุาท

4. ผูร้ิบัปริะโยชีน์ (ถ้าม่ไิด้ระบุสุ่วนแบุ่งของผู้้ร้บุ้ปิระโยชั้น์ ให้ถอืว่าแบุ่งเท่าๆ กน้)

ผูร้ิบัปริะโยชีน์
(ริะบคุำำ�นำ�หน้� ชีือ่-น�มสำกัลุ) อ�ยุ คำวิ�มสำมัพันธ์ุ เลขท่ีบตัริปริะจำำ�ตวัิปริะชี�ชีน/ หนังสำอืเดนิท�ง

 / เอกัสำ�ริทีห่น่วิยง�นริฐัออกัให้ ทีอ่ยู่ ร้ิอยละของ
ผลปริะโยชีน์

5. แบบปริะกันัภัยั  จำำานวนเงนิเอาปิระกน้ภย้ บุาท   เบุี�ยปิระกน้ภย้ บุาท

งวิดกั�ริชีำ�ริะเบีย้ปริะกันัภัยั

 ราย 12 เดอืน  ราย 6 เดือน  ราย 3 เดอืน  ราย 1 เดือน  ชั้ำาระเบุี�ยปิระกน้ภย้คร้�งเดียว

ระยะเวลาเอาปิระกน้ภย้ ปีิ     ระยะเวลาชั้ำาระเบุี�ยปิระกน้ภย้ ปีิ

จำำ�นวินเงินทีช่ีำ�ริะพร้ิอมใบคำำ�ขอฯ นี� บุาท     

ใบุรบุ้เงนิชั้้�วคราว / เอกสารการรบุ้เงนิเลขที�

ชีำ�ริะเป็น   เงนิสด  โอนเงนิเข้าบุญ้ชั้บีุรษิีท้ฯ (แนบุใบุ pay – in)

 เชั้ค็ธนาคาร เลขที� ลงวน้ที�

 บุต้ัรเครดติั เลขที�

    ชืั้�อเจ้ำาของบุต้ัร

ความ่สม้่พน้ธ์ของเจ้ำาของบุต้ัรกบุ้ผู้้ข้อเอาปิระกน้ภย้คอื
คำำ�เตอืน หากม่กีารชั้ำาระเงนิสำาหรบุ้เบุี�ยปิระกน้ภย้งวดแรก ผู้้ข้อเอาปิระกน้ภย้ต้ัองได้รบุ้ใบุรบุ้เงนิ
ชั้้�วคราว / เอกสารการรบุ้เงนิตัาม่เลขที�ที�ระบุขุ้างต้ัน

กัริณมีีเงนิคำนืต�มสำญัญ� / เงนิปันผล ขอเลือกัริบัเป็น 

(หากไม่่เลอืกวธิใีดวิธหีนึ�ง บุรษิีท้ฯ จำะจ่ำายเป็ินเชั้ค็)

เชั้ค็

โอนเงินเข้าบุญ้ชั้ธีนาคาร สาขา

เลขที�  (กรุณิาแนบุสำาเนาหน้าสม่ดุบุญ้ชั้อีอม่ทรพ้ย์)

คงไว้กบุ้บุรษิีท้เพื�อสะสม่ (เฉพาะแบุบุปิระกน้ที�ม่เีงนิปัินผู้ล (Par) เท่าน้�น)

6. ชีือ่-น�มสำกัลุของผูช้ีำ�ริะเบ้ียปริะกันัภัยั  เพศ   ชั้าย     หญิง

(ชั้ื�อ-นาม่สกลุเดมิ่ ) เชั้ื�อชั้าตัิ สญ้ชั้าตัิ  สถานภาพ   โสด   สม่รส   หม้่าย   หย่า

อายุ ปีิ วน้/เดือน/ปีิเกดิ _ _/_ _/_ _ _ _   เอกสารที�ใช้ั้แสดง  บุต้ัรปิระจำำาต้ัวปิระชั้าชั้น   ทะเบุยีนบุ้าน   อื�นๆ

เลขที�บุต้ัรปิระชั้าชั้นหรอืเลขหนง้สอืเดนิทางในกรณิทีี�เป็ินคนต่ัางด้าว วน้บุต้ัรหม่ดอายุ

ความ่สม้่พน้ธ์กบุ้ผู้้ข้อเอาปิระกน้ภย้ อาชั้พี

ทีอ่ยู่ต�มทะเบียนบ้�น เลขที� หม่้บุ้่าน/อาคาร หม่้ที่� ตัรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตัำาบุล เขตั/อำาเภอ จำง้หวด้ รหส้ไปิรษีณิย์ี
โปริดแนบสำำ�เน�บัตริปริะจำำ�ตวัิปริะชี�ชีนของผู้ชีำ�ริะเบีย้ปริะกันัภัยัด้วิย

(1/2) ผูขอเอาประกันภัยลงนาม..........................................................................................

หมายเหตุุ  • แบบประกัันภััยน้�ไม่สามารถหักัลดหย่อนภัาษ้ีได้ตุามหลักัเกัณฑ์์ท้ี่�กัรมสรรพากัรกัำาหนด • เอกัสารน้�ถือเป็นที่รัพย์สินของบริษัีที่ฯ ห้ามมิให้ผู้้้ใดนำาไปใช้้โดยไม่ได้รับอนุญาตุ • กัรณ้ท้ี่�ผู้้้เอาประกัันภััยแถลง
ข้อความอันเป็นเที่็จ บริษีัที่ฯ จะบอกัล้างสัญญาภัายใน 2 ปี นับตุั�งแตุ่วันเริ�มม้ผู้ลคุ้มครองตุามกัรมธรรม์ หรือวันตุ่ออายุกัรมธรรม์ หรือวันที่้�กัลับคืนส้่สถานะเดิมของกัรมธรรม์ครั�งสุดที่้าย หรือวัน
ท้ี่�บริษัีที่ฯ อนุมัติุให้เพิ�มจำานวนเงินเอาประกัันภััยในเฉพาะส่วนท้ี่�เพิ�ม • กัรณ้ท้ี่�ผู้้้เอาประกัันภััยฆ่่าตัุวตุาย ภัายในหน่�งปีนับตัุ�งแตุ่วันเริ�มม้ผู้ลคุ้มครองตุามกัรมธรรม์ หรือวันตุ่ออายุกัรมธรรม์ หรือ วันท้ี่�กัลับคืนส่้สถานะเดิม
ของกัรมธรรม์ครั�งสุดที่้าย หรือวันที่้�บริษีัที่ฯ อนุมัตุิให้เพิ�มจำานวนเงินเอาประกัันภััยเฉพาะส่วนที่้�เพิ�ม บริษีัที่ฯ จะคืนเบ้�ยประกัันภััยที่้�ช้ำาระให้แกั่บริษีัที่ฯ มาแล้วที่ั�งหมด โดยหักัคืนหน้�สินที่ั�งหมด (ถ้าม้)  
• แถลงอายุคลาดเคลื�อน และอายุท้ี่�ถ้กัตุ้องอย่้นอกัจำากััดอัตุราเบ้�ยประกัันภััยตุามที่างค้าปกัติุของบริษัีที่ บริษัีที่ฯ ม้สิที่ธิบอกัล้างสัญญาได้ • กัารนำาส่งเบ้�ยประกัันภััยให้แก่ับริษัีที่ฯ เป็นหน้าที่้�ของผู้้้เอาประกัันภััย  
กัารที่้�ตุัวแที่นประกัันช้้วิตุ หรือนายหน้าประกัันช้้วิตุมาเกั็บเบ้�ยประกัันภััยเป็นกัารให้บริกัารเที่่านั�น โดยที่่านสามารถเลือกัช้ำาระเบ้�ยประกัันภััยได้ในช้่องที่างตุ่างๆ ดังน้ � 1. ช้ำาระผู้่านเคาน์เตุอร์เซอร์วิส 
2. ช้ำาระผู้่านเคาน์เตุอร์ของธนาคารเข้าบัญช้้ 3. ช้ำาระด้วยเช้็คหรือแคช้เช้้ยร์เช้็ค 4. ช้ำาระผู้่านตุ้้ ATM 5. ช้ำาระผู้่าน internet banking/ Mobile Application 6. ช้ำาระเป็นเงินสดท้ี่�สำานักังานใหญ่ของ
บริษัีที่ • ผู้้้ขอเอาประกัันภััยควรศึ่กัษีาและที่ำาความเข้าใจในเอกัสารเสนอขายกั่อนตุัดสินใจที่ำาประกัันภััยเมื�อได้ รับกัรมธรรม์แล้ว โปรดศึ่กัษีารายละเอ้ยด ข้อกัำาหนดและเงื�อนไขในกัรมธรรม์ • แบบประกัันภััยน้�
เป็นกัารที่ำาประกัันช้้วิตุไม่ใช่้กัารฝากัเงินกัับธนาคารและม้ข้อจำากััดในกัารเวนคืนกัรมธรรม์จำานวนเงินค่าเวนคืนกัรมธรรม์ประกัันภััยท้ี่�ได้รับอาจจะน้อยกัว่าเบ้�ยประกัันภััยท้ี่�ช้ำาระมาแล้ว โดยเฉพาะในปีแรกัๆ ของกัารที่ำา
ประกัันช้้วิตุ

เอกสูารฉบับนี้ถึือเป็นทรัพีย์สูินของบริษีัทฯ ห้้ามมิให้้ผู้ใดน�าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ผลิตวันที� 1/08/14 จ�านวน 3,000 แผ่น ห้มดอายุวันที� 1/01/15

บริษัีท ซัมซุง ประกันช่ีวิติ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชีน)

2922/222-227 ชั้น 15 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  10310
โทร. 0-2308-2245  โทรสาร 0-2308-2269  | Call Center 0-2762-7777 |  www.samsunglife.co.th
ทะเบียนเลขที่/เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร 0107556000124

เอกสูารฉบับน้ีถืึอเป็นทรัพีย์สิูนของบริษัีทฯ ห้้ามมิให้้ผู้ใดน�าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
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บริิษััท ซััมซุัง ปริะกัันชีีวิิต (ปริะเทศไทย) จำำ�กััด (มห�ชีน)
2922/222-227 ช้ั้�น 15  อาคารชั้าญอิสสระทาวเวอร์ 2
ถนนเพชั้รบุุรีต้ัดใหม่่ แขวงบุางกะปิิ เขตัห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2308-2245  โทรสาร 0-2308-2269
ทะเบีุยนเลขที�/เลขปิระจำำาต้ัวผู้้้เสียภาษีีอากร 0107556000124

คำำ�เตือน  ของสำำ�นักัง�นคำณะกัริริมกั�ริกัำ�กัับและส่ำงเสำริิมกั�ริปริะกัอบธุุริกิัจำปริะกัันภััย  ผู้้้ขอเอาปิระก้นชีั้วิตัต้ัองตัอบุคำาถาม่
ตัาม่ความ่เป็ินจำริงทุกข้อ การปิกปิิดข้อเท็จำจำริงใดๆ อาจำจำะเป็ินเหตุัให้บุริษ้ีทผู้้้ร้บุปิระก้นชีั้วิตัปิฏิิเสธไม่่จ่ำายเงินค่าสินไหม่ทดแทน
ตัาม่ส้ญญาปิระก้นชีั้วิตั ตัาม่ปิระม่วลกฎหม่ายแพ่งและพาณิิชั้ย์ม่าตัรา 865 

ใบุคำาขอเอาปิระก้นชีั้วิตัเลขที�

ชืั้�อต้ัวแทน / นายหน้า

ใบุอนุญาตัเลขที� รห้ส

ผู้้้บุริหารต้ัวแทน รห้ส

ใบคำำ�ขอเอ�ปริะกัันชีีวิิตปริะเภัทสำ�มัญ
(ชีนิดไม่มีคำำ�ถ�มสำุขภั�พ)

 แบบไม่มีเงินปันผล (Non Par)    แบบมีเงินปันผล (Par)

ส่ำวินท่ี 1 คำำ�ถ�มเกัีย่วิกัับข้อมลูส่ำวินบคุำคำลของผู้ขอเอ�ปริะกันัภัยัและริ�ยละเอียดกั�ริขอเอ�ปริะกันัภัยั

1. ชีือ่-น�มสำกัลุของผูข้อเอ�ปริะกันัภัยั  เพศ    ชั้าย    หญิง   

เชั้ื�อชั้าตัิ สญ้ชั้าตัิ วน้/เดือน/ปีิเกดิ __ __ /__ __/__ __ __ __  อาย ุ ปีิ     สถานภาพ      โสด  สม่รส  หย่า  หม้่าย 

 ชั้ื�อภรรยา/สาม่ี   เอกสารที�ใช้ั้แสดง   บุต้ัรปิระชั้าชั้น  ทะเบุยีนบุ้าน  อื�นๆ

เลขที�บุต้ัรปิระชั้าชั้นหรอืเลขที�หนง้สอืเดนิทางในกรณิเีป็ินคนต่ัางด้าว วน้บุต้ัรหม่ดอายุ

ส่วนสง้

ซม่.

นำ�าหน้ก

กก.

2. ทีอ่ยูแ่ละท่ีทำ�ง�น

 กั. ทีอ่ยูต่�มทะเบยีนบ้�น เลขที� หม่้บุ้่าน/อาคาร หม่้ที่� ตัรอก/ซอย ถนน

 แขวง/ตัำาบุล เขตั/อำาเภอ จำง้หว้ด รหส้ไปิรษีณิย์ี

ข. ชีือ่สำถ�นทีท่ำ�ง�น อาคาร เลขที� หม่้ที่� ตัรอก/ซอย

 ถนน แขวง/ตัำาบุล เขตั/อำาเภอ จำง้หว้ด รหส้ไปิรษีณิย์ี

คำ. ทีอ่ยูปั่จำจุำบนั เลขที� หม่้บุ้่าน/อาคาร หม่้ที่� ตัรอก/ซอย ถนน

 แขวง/ตัำาบุล เขตั/อำาเภอ จำง้หว้ด รหส้ไปิรษีณิย์ี

ง. สำถ�นทีส่ำะดวิกัในกั�ริตดิต่อ  ที�อย้ต่ัาม่ทะเบุยีนบุ้าน    สถานที�ทำางาน  ที�อย้ปั่ิจำจำบุุน้    อเีม่ล์

โทรศพ้ท์บุ้าน  ไม่่ม่ ี  ม่ ีระบุุ โทรศพ้ท์ม่อืถอื      ไม่่ม่ ี      ม่ ีระบุุ

โทรศพ้ท์ที�ทำางาน  ไม่่ม่ ี  ม่ ีระบุุ โทรศ้พท์สำาหร้บุติัดต่ัอปัิจำจุำบุน้คือ

3. อ�ชีพีปริะจำำ�  ตัำาแหน่ง ลก้ษีณิะธรุกจิำ  รายได้ต่ัอปีิ บุาท

4. ผูร้ิบัปริะโยชีน์ (ถ้าม่ไิด้ระบุสุ่วนแบุ่งของผู้้ร้้บุปิระโยชั้น์ ให้ถอืว่าแบุ่งเท่าๆ กน้)

ผูร้ิบัปริะโยชีน์
(ริะบคุำำ�นำ�หน้� ชีือ่-น�มสำกัลุ) อ�ยุ คำวิ�มสำมัพนัธ์ุ เลขท่ีบตัริปริะจำำ�ตวัิปริะชี�ชีน/ หนงัสำอืเดินท�ง

 / เอกัสำ�ริทีห่น่วิยง�นริฐัออกัให้ ทีอ่ยู่ ร้ิอยละของ
ผลปริะโยชีน์

5. แบบปริะกันัภัยั  จำำานวนเงนิเอาปิระกน้ภย้ บุาท   เบุี�ยปิระกน้ภย้ บุาท

งวิดกั�ริชีำ�ริะเบีย้ปริะกันัภัยั

 ราย 12 เดือน  ราย 6 เดอืน  ราย 3 เดอืน  ราย 1 เดอืน  ชั้ำาระเบุี�ยปิระกน้ภย้คร้�งเดียว

ระยะเวลาเอาปิระกน้ภ้ย ปีิ     ระยะเวลาชั้ำาระเบุี�ยปิระกน้ภย้ ปีิ

จำำ�นวินเงินทีช่ีำ�ริะพร้ิอมใบคำำ�ขอฯ นี� บุาท     

ใบุรบุ้เงนิชั้้�วคราว / เอกสารการรบุ้เงนิเลขที�

ชีำ�ริะเป็น   เงนิสด  โอนเงนิเข้าบุญ้ชั้บีุรษิีท้ฯ (แนบุใบุ pay – in)

 เชั้ค็ธนาคาร เลขที� ลงวน้ที�

 บุต้ัรเครดติั เลขที�

    ชืั้�อเจ้ำาของบุต้ัร

ความ่สม้่พน้ธ์ของเจ้ำาของบุต้ัรกบุ้ผู้้ข้อเอาปิระกน้ภย้คอื
คำำ�เตอืน หากม่กีารชั้ำาระเงนิสำาหรบุ้เบุี�ยปิระกน้ภย้งวดแรก ผู้้ข้อเอาปิระกน้ภย้ต้ัองได้รบุ้ใบุรบุ้เงนิ
ชั้้�วคราว / เอกสารการรบุ้เงนิตัาม่เลขที�ที�ระบุขุ้างต้ัน

กัริณมีีเงินคำนืต�มสำญัญ� / เงนิปันผล ขอเลือกัริบัเป็น 

(หากไม่่เลอืกวธิใีดวิธหีนึ�ง บุรษิีท้ฯ จำะจ่ำายเป็ินเชั้ค็)

เชั้ค็

โอนเงนิเข้าบุญ้ชั้ธีนาคาร สาขา

เลขที�  (กรณุิาแนบุสำาเนาหน้าสม่ดุบุญ้ชั้อีอม่ทรพ้ย์)

คงไว้กบุ้บุรษิีท้เพื�อสะสม่ (เฉพาะแบุบุปิระกน้ที�ม่เีงนิปัินผู้ล (Par) เท่าน้�น)

6. ชีือ่-น�มสำกัลุของผูช้ีำ�ริะเบ้ียปริะกันัภัยั  เพศ   ชั้าย     หญิง

(ชั้ื�อ-นาม่สกลุเดมิ่ ) เชั้ื�อชั้าตัิ สญ้ชั้าตัิ  สถานภาพ   โสด   สม่รส   หม้่าย   หย่า

อายุ ปีิ วน้/เดือน/ปีิเกดิ _ _/_ _/_ _ _ _   เอกสารที�ใช้ั้แสดง  บุต้ัรปิระจำำาต้ัวปิระชั้าชั้น   ทะเบุยีนบุ้าน   อื�นๆ

เลขที�บุต้ัรปิระชั้าชั้นหรอืเลขหนง้สอืเดนิทางในกรณิทีี�เป็ินคนต่ัางด้าว วน้บุต้ัรหม่ดอายุ

ความ่สม้่พน้ธ์กบุ้ผู้้ข้อเอาปิระกน้ภย้ อาชั้พี

ทีอ่ยู่ต�มทะเบียนบ้�น เลขที� หม่้บุ้่าน/อาคาร หม่้ที่� ตัรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตัำาบุล เขตั/อำาเภอ จำง้หว้ด รหส้ไปิรษีณิย์ี
โปริดแนบสำำ�เน�บัตริปริะจำำ�ตวัิปริะชี�ชีนของผู้ชีำ�ริะเบีย้ปริะกันัภัยัด้วิย

(1/2) ผูขอเอาประกันภัยลงนาม..........................................................................................
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ส่ำวินท่ี 2 กั�ริริบัริองสำถ�นะและคำำ�ยินยอมและตกัลงเพ่ือปฏิบติัต�มกัฎหม�ย Foreign  Account Tax Compliance Act 
ของปริะเทศสำหริฐัอเมริกิั� (กัฎหม�ย FATCA)
1. กั�ริริบัริองสำถ�นะ (กัรุิณ�ทำ�เคำริือ่งหม�ยในช่ีอง    หริอื   )
 กั. ท่�นมสีำญัชี�ติ ปริะเทศท่ีเกัดิ เกัีย่วิข้องกับัปริะเทศสำหริฐัอเมริกิั�หริอืไม่

 ไม่่ม่ ี  ม่โีปิรดระบุ ุ  ถอืส้ญชั้าตัอิเม่ริกน้  เกิดในปิระเทศสหร้ฐอเม่รกิา  ถอืสญ้ชั้าตัอิเม่ริกน้และเกดิในปิระเทศสหร้ฐอเม่รกิา
ข. ท่�นเป็นหริอืเคำยเป็นผูถ้อืบัตริปริะจำำ�ตวัิผู้มถีิน่ท่ีอยูถ่�วิริอย่�งถกูักัฎหม�ยในปริะเทศสำหริฐัอเมริกิั� (Green Card) หริอืไม่

   ไม่่เป็ิน   เป็ิน     เคยเป็ินและสิ�นผู้ลบุง้คบุ้
 คำ. ท่�นมีหน้�ทีเ่สำยีภั�ษีัให้แก่ักัริมสำริริพ�กัริสำหริฐัอเมริกิั�หริอืไม่ 

 ไม่่ม่ ี  ม่ ี โปิรดระบุหุม่ายเลขปิระจำำาตัว้ผู้้เ้สยีภาษีขีองปิระเทศสหร้ฐอเม่รกิา (US TIN) 
2. คำำ�ยนิยอมและข้อตกัลง

ข้าพเจ้ำาร้บุทราบุว่า บุริษ้ีท ซ้ม่ซุง ปิระก้นชีั้วิตั (ปิระเทศไทย) จำำาก้ด (ม่หาชั้น) (“บุริษ้ีท”) อาจำมี่ข้อผู้้กพ้นหรือต้ัองปิฏิิบุ้ติัตัาม่ กฎหม่าย FATCA ในการนี�ข้าพเจ้ำายนิยอม่และตักลงให้บุริษ้ีทสาม่ารถดำาเนิน
การอย่างหนึ�งอย่างใดด้งต่ัอไปินี� เพื�อปิฏิิบุ้ติัตัาม่กฎหม่าย FATCA 
 กั. กั�ริเปิดเผยข้อมลู กั�ริให้ข้อมลู และกั�ริแจ้ำงกั�ริเปลีย่นแปลงสำถ�นะหรืิอข้อมลู

• ข้าพเจ้ำายนิยอม่และตักลงให้บุรษิีท้เปิิดเผู้ยข้อม่ล้ใดๆ ที�บุรษิีท้ม่หีน้าที�ต้ัองเปิิดเผู้ยต่ัอหน่วยงานภาคร้ฐในปิระเทศหรอืต่ัางปิระเทศที�กำากบุ้ดแ้ลการปิฏิบิุต้ัติัาม่กฎหม่าย FATCA
• ข้าพเจ้ำายนิยอม่และตักลงให้ข้อม่ล้เพิ�ม่เตัมิ่ตัาม่ที�บุรษิีท้ร้องขอเป็ินหนง้สอืภายในระยะเวลาที�กำาหนด
• ข้าพเจ้ำาตักลงที�จำะแจ้ำงให้บุรษิีท้ทราบุเกี�ยวกบุ้กรณิมี่กีารเปิลี�ยนแปิลงสถานะหรอืข้อม่ล้ใดๆ ที�ข้าพเจ้ำาเคยแจ้ำงไว้กบุ้บุรษิีท้ไว้ก่อนหน้านี� หากสถานะหรือข้อม่ล้ที�เปิลี�ยนแปิลงน้�น
ม่คีวาม่เกี�ยวข้องก้บุปิระเทศสหรฐ้อเม่ริกา ภายในระยะเวลา 30 วน้นบุ้แต่ัวน้ที�ม่กีารเปิลี�ยนแปิลงสถานะหรอืข้อม่ล้

ข. ผลของกั�ริไม่ให้ข้อมลู
• ในกรณิทีี�ข้าพเจ้ำาไม่่ให้ข้อม่ล้ ข้าพเจ้ำายินยอม่และตักลงให้สทิธก้ิบุบุรษิีท้ในการปิฏิเิสธการรบุ้ปิระกน้ภย้ หรือหก้ภาษี ีณิ ที�จ่ำายจำากจำำานวนเงนิใดๆ ที�ข้าพเจ้ำาม่สีทิธิได้รบุ้
ตัาม่กรม่ธรรม์่ปิระกน้ภย้ตัาม่ที�กำาหนดไว้ในกฎหม่าย FATCA

• ในกรณิทีี�บุรษิีท้จำะปิฏิเิสธการรบุ้ปิระกน้ภย้ หรือใช้ั้สทิธิหก้ภาษี ีณิ ที�จ่ำายตัาม่กฎหม่าย FATCA จำากเหตัไุม่่ให้ข้อม่ล้ตัาม่กฎหม่าย FATCA บุรษิีท้ต้ัองส่งหนง้สอืบุอกกล่าวก่อนว่า
ให้ข้าพเจ้ำาแสดงเอกสารหล้กฐานใดๆ หรือม่หีนง้สอืยนืยน้ต่ัอบุรษิีท้ว่าข้าพเจ้ำาไม่่ม่หีน้าที�ต้ัองเสยีภาษีใีนปิระเทศสหร้ฐอเม่รกิาภายในระยะเวลา 30 วน้นบุ้แต่ัวน้ที�ได้รบุ้หนง้สอื
 บุอกกล่าว ถ้าข้าพเจ้ำาไม่่ปิฏิบิุต้ัติัาม่คำาบุอกกล่าว บุรษิีท้จำะปิฏิเิสธการร้บุปิระกน้ภย้ หรือใช้ั้สทิธิหก้ภาษี ีณิ ที�จ่ำายจำากจำำานวนเงนิใดๆ ที�ข้าพเจ้ำาม่สีทิธิได้รบุ้ตัาม่กรม่ธรรม์่ปิระกน้ภย้
ตัาม่ที�กำาหนดไว้ในกฎหม่าย FATCA ก็ได้ ท้�งนี� การส่งหนง้สอืแจ้ำงการปิฏิเิสธการรบุ้ปิระกน้ภย้ หรือใช้ั้สทิธิหก้ภาษี ีณิ ที�จ่ำาย และการบุอกกล่าวดง้กล่าว บุรษิีท้จำะส่งทาง
ไปิรษีณิย์ีลงทะเบุยีนถึงข้าพเจ้ำาตัาม่ที�อย้ท่ี�ข้าพเจ้ำาแจ้ำงให้บุรษิีท้ทราบุ

ส่ำวินท่ี 3 กั�ริแสำดงคำวิ�มปริะสำงค์ำขอใช้ีสำทิธุยิกัเว้ินภั�ษัเีงินได้ และกั�ริให้คำวิ�มยนิยอมในกั�ริส่ำงและเปิดเผยข้อมลู
ผู้ขอเอ�ปริะกัันภััยปริะสำงคำ์จำะใชี้สำิทธุิขอยกัเวิ้นภั�ษัีเงินได้ต�มกัฎหม�ยวิ่�ด้วิยภั�ษัีอ�กัริหริือไม่

มีคำวิ�มปริะสำงคำ์ และยินยอม่ให้บุริษี้ทปิระก้นชั้ีวิตัส่งและเปิิดเผู้ยข้อม่้ลเกี�ยวก้บุเบุี�ยปิระก้นภ้ยตั่อกรม่สรรพากร ตัาม่หล้กเกณิฑ์วิธีการที�กรม่สรรพากรกำาหนด 
และหากผู้้้ขอเอาปิระก้นภ้ยเปิ็นชั้าวตั่างชั้าตัิ (Non – Thai Residence) ซึ�งเปิ็นผู้้้ม่ีหน้าที�ตั้องเสียภาษีีเงินได้ตัาม่กฎหม่ายว่าด้วยภาษีีอากร 

โปิรดระบุุเลขปิระจำำาตั้วผู้้้เสียภาษีีที�ได้ร้บุจำากกรม่สรรพากร เลขที�  -     -      -   - 
ไม่มีคำวิ�มปริะสำงคำ์

ส่ำวินท่ี 4 ข้อคำวิ�มยนืยนัถ้อยแถลงหริอืคำำ�ตอบในใบคำำ�ขอเอ�ปริะกันัชีวีิติของผูข้อเอ�ปริะกันัภัยั 
กั�ริให้ถ้อยคำำ� กั�ริมอบอำ�น�จำ และกั�ริให้คำวิ�มยินยอม
1. ข้าพเจ้ำาขอยนืยน้ว่าคำาตัอบุทกุข้อในใบุคำาขอเอาปิระกน้ชั้วีติันี� รวม่ถงึถ้อยแถลงที�ได้ตัอบุกบุ้แพทย์ผู้้ต้ัรวจำสุขภาพเป็ินความ่จำรงิทกุปิระการ

ซึ�งข้าพเจ้ำาเข้าใจำดว่ีา หากข้าพเจ้ำาไม่่แถลงข้อความ่จำริง บุรษิีท้อาจำจำะปิฏิเิสธการรบุ้ปิระกน้ภย้และปิฏิิเสธการจ่ำายเงินตัาม่กรม่ธรรม์่
2. ข้าพเจ้ำายินยอม่ให้แพทย์หรือบุรษิีท้ปิระกน้ภย้อื�น หรือสถานพยาบุาล ซึ�งม่ปีิระวต้ัสิขุภาพของข้าพเจ้ำาที�ผู่้านม่าหรอืจำะม่ขีึ�นต่ัอไปิในอนาคตัเปิิดเผู้ยข้อเทจ็ำจำริงให้แก่บุรษิีท้

หรอื ผู้้แ้ทนของบุรษิีท้ เพื�อการขอเอาปิระกน้ภย้หรือการจ่ำายเงนิตัาม่กรม่ธรรม์่ได้
3. ข้าพเจ้ำายินยอม่ให้บุรษิีท้จำด้เก็บุ ใช้ั้ และเปิิดเผู้ย ข้อเท็จำจำริงเกี�ยวกบุ้สขุภาพและข้อม่ล้ของข้าพเจ้ำาต่ัอบุรษิีท้ปิระกน้ภย้หรอืบุรษิีท้ปิระกน้ภย้ต่ัอหรอืหน่วยงานที�ม่อีำานาจำ
 ตัาม่กฎหม่ายหรอืบุคุลากรทางการแพทย์ เพื�อการขอเอาปิระกน้ภย้หรือการจ่ำายเงนิตัาม่กรม่ธรรม์่ หรอืปิระโยชั้น์ทางการแพทย์ได้
4. ข้าพเจ้ำายนิยอม่ให้บุรษิีท้จำด้เกบ็ุ ใช้ั้ และเปิิดเผู้ย ข้อเทจ็ำจำริงเกี�ยวกบุ้สขุภาพและข้อม่ล้ของข้าพเจ้ำาต่ัอสำานก้งานคณิะกรรม่การกำากบุ้และส่งเสรมิ่การปิระกอบุธุรกจิำปิระกน้ภย้

เพื�อปิระโยชั้น์ในการกำากบุ้ดแ้ลธรุกิจำปิระกน้ภ้ย

เขยีนที�                 วน้ที�  เดือน  พ.ศ. 

1. หากท่านยกเลิกกรม่ธรรม์่ปิระกน้ภย้ก่อนครบุกำาหนดสญ้ญา ผู้ลปิระโยชั้น์ที�ท่านจำะได้ร้บุจำะเป็ินไปิตัาม่ตัารางม่ล้ค่าเงนิเวนคนืในกรม่ธรรม์่ปิระกน้ภย้ (ถ้าม่)ี
ซึ�งอาจำน้อยกว่าจำำานวนเงนิเอาปิระกน้ภย้ที�กำาหนดไว้

2. ก่อนลงลายม่อืชั้ื�อให้ท่านกรณุิาตัรวจำสอบุความ่ถก้ต้ัองของคำาตัอบุทุกข้ออกีคร้�งหนึ�ง เพื�อความ่สม่บุร้ณ์ิของสญ้ญาปิระกน้ภย้

(ลงชั้ื�อ) 

( ) 

พยาน / ตัว้แทนปิระกน้ชั้วีติั / นายหน้าปิระกน้ชั้วีติั

(ลงชั้ื�อ) 

( ) 

 ผู้้ข้อเอาปิระกน้ภย้

(ลงชั้ื�อ) 

( ) 

พยาน

(ลงชั้ื�อ) 

 ( ) 

 ผู้้ใ้ห้ความ่ยนิยอม่ในฐานะ  บุดิา / ม่ารดา
 ผู้้แ้ทนโดยชั้อบุธรรม่ของผู้้ข้อเอาปิระกน้ภย้

    (กรณิผีู้้ข้อเอาปิระกน้ภย้ยง้ไม่่บุรรลนุติัภิาวะ)

กรณิมี่กีารแก้ไข ขดีฆ่า ขด้ลบุ ให้ลงลายม่อืชั้ื�อกำากบุ้ทกุที�
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