หนังสื อแจ้ งความประสงค์ ขอเปลีย นแปลง แก้ไข หรือขอรับผลประโยชน์ ตามสั ญญาประกันภัย
เขียนที.......................................................................................................................
วันที...................เดือน................................................พ.ศ.........................................
ข้าพเจ้า...........................................................................................................................................ผูเ้ อาประกันภัย หรื อ ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม หรื อ ผูป้ กครองทีชอบด้วยกฎหมายของผูเ้ อาประกันภัยหรื อ
สมาชิกผูเ้ อาประกันภัย ตามสัญญาประกันภัยเลขที........................................................................... ขอให้บริ ษทั ฯ ดําเนินการให้เป็ นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังต่อไปนี2 :
1. เปลียนแปลงข้อมูลผูเ้ อาประกันภัย
• กรณีเปลียนชือ - สกุล/คํานําหน้ า ขอให้ บริษัทฯ ดําเนินการ
เปลียนชือ-สกุล / คํานําหน้าเป็ น ..............................................................................................
เปลียนแปลงทุกสั ญญาประกันภัยทีได้ ทําไว้ กับบริษัทฯ
 ชือ-นามสกุล / คํานําหน้า
เปลียนทีอยูเ่ ป็ น .......................................................................................................................
•
กรณีเปลียนแปลงข้ อมูลอืน
 ทีอยู่
เปลียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือเป็ น........................................................................................
 ทุกสัญญาประกันภัยทีได้ทาํ ไว้กบั บริ ษทั ฯ
 หมายเลขโทรศัพท์
เปลียนอีเมลเป็ น (โปรดระบุภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ เท่ านั.น)

เฉพาะสัญญาประกันภัยทีระบุไว้ขา้ งต้น
 อีเมล
(โปรดแนบสํ าเนาบัตรประชาชน สํ าเนาทะเบียนบ้ าน หรือเอกสารการเปลียนแปลงของ
ทางราชการ พร้ อมรั บรองสํ าเนาถูกต้ อง แล้ วแต่ กรณี)

2. เปลียนแปลงข้อมูลผูร้ ับประโยชน์
 ยกเลิกผูร้ ับประโยชน์

ชือ – นามสกุล

ทั.งนี. หากท่ านไม่ ระบุ บริษัทฯ ขอดําเนินการเปลียนแปลง
ทุกสั ญญาประกันภัยทีได้ ทําไว้ กับบริษัทฯ และขอสงวนสิ ทธิ
การแจ้ งข้ อมูลผ่านหมายเลขโทรศัพท์ เพียง 1 หมายเลข
และ/หรือ อีเมล 1 บัญชีเท่ านั.น

ความสัมพันธ์

หมายเหตุ : แบบประกันคุ้มครองวงเงินสิ นเชื อ กรณีทีหมดภาระหนี.สินขอให้ แนบหนังสื อปิ ดหนี. หากไม่ จัดส่ งผู้รับประโยชน์ ลําดับแรกยังคงเป็ นสถาบันการเงิน

 เพิมผูร้ ับประโยชน์
(หากมิได้ ระบุส่วนแบ่ งผู้รับประโยชน์
บางราย ทําให้ ผลรวมของส่ วนแบ่ ง
ทั.งหมดไม่ เท่ ากับ 100% ให้ ถือว่ าผู้รับ
ประโยชน์ ทีมิได้ มีการระบุส่วนแบ่ ง
จะได้ รับในส่ วนทีเหลือ หรือได้ รับส่ วน
แบ่ งเท่ ากัน แล้ วแต่ กรณี)

 เปลียนแปลงผูร้ ับประโยชน์
ทีได้แจ้งไว้กบั บริ ษทั จากเดิมทั2งหมด
เป็ นผู้รับประโยชน์ ใหม่ ท.งั หมด ดังนี.
(หากมิได้ระบุส่วนแบ่ งให้ ถอื ว่ า
แบ่ งเท่ าๆ กัน)
 แก้ไข ชือ-นามสกุล
ผูร้ ับประโยชน์
ทีเคยแจ้งไว้กบั บริ ษทั ฯ
3. แก้ไขชือ - นามสกุล
ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมซึ งเป็ น
ผูช้ าํ ระเบี2ยประกันภัย
4. เปลียนผูแ้ ทนโดยชอบธรรม
ซึงเป็ นผูช้ าํ ระเบี2ยประกันภัย
(ทั.งนี. ผู้ชําระเบี.ยประกันต้องเป็ นบิดา,
มารดา หรื อผู้ปกครองทีชอบด้วย
กฎหมาย (มีคําสังศาล) เท่ านั.น)

ชือ – นามสกุล

ความสัมพันธ์

ร้อยละของผลประโยชน์

โปรดแนบสํ าเนาบัตรประชาชน สํ าเนาทะเบียนบ้ าน และสํ าเนาเอกสารแสดงความสั มพันธ์ ระหว่ างผู้ทีถูกระบุกับผู้เอาประกันภัย พร้ อมรับรองสํ าเนาถูกต้ อง

ชือ – นามสกุล

ความสัมพันธ์

ร้อยละของผลประโยชน์

โปรดแนบสํ าเนาบัตรประชาชน สํ าเนาทะเบียนบ้ าน และสํ าเนาเอกสารแสดงความสั มพันธ์ ระหว่ างผู้ทีถูกระบุกับผู้เอาประกันภัย พร้ อมรับรองสํ าเนาถูกต้ อง

ชือ – นามสกุลเดิม

แก้ไขเป็ น

ความสัมพันธ์

(โปรดแนบสํ าเนาบัตรประชาชน สํ าเนาทะเบียนบ้ าน หรือเอกสารการเปลียนแปลงของทางราชการ พร้ อมรั บรองสํ าเนาถูกต้ อง แล้ วแต่กรณี)
ชือ - นามสกุลเดิม

แก้ไขเป็ น

ความสัมพันธ์

(โปรดแนบสํ าเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้ าน หรื อเอกสารการเปลีย นแปลงของทางราชการ พร้ อมรั บรองสํ าเนาถูกต้ อง แล้ วแต่ กรณี)
ชือ - นามสกุลผูช้ าํ ระเบี2ยเดิม
ชือ - นามสกุลผูช้ าํ ระเบี2ยใหม่
ความสัมพันธ์
(โปรดแนบสํ าเนาบัตรประชาชน สํ าเนาทะเบียนบ้ าน และสํ าเนาเอกสารแสดงความสั มพันธ์ ระหว่ างผู้ทีถูกระบุกับผู้เอาประกันภัย พร้ อมรับรองสํ าเนาถูกต้ อง)

ส่ วนที 1 ข้ อมูลส่ วนตัวผู้ชําระเบีย. ประกันภัย

1) ชือ-สกุล ผูช้ าํ ระเบี2ยประกันภัย ................................................................................. 2) วัน/เดือน/ปี เกิด ...........................................................
3) เลขประจําตัวประชาชน/เลขหนังสื อเดินทาง .................................................................................... 4) สัญชาติ ............................................
5) อาชีพ (โปรดระบุอาชีพปั จจุบนั ของท่าน)
 นักการเมือง  เจ้าของกิจการ โปรดระบุลกั ษณะธุรกิจ .............................................
 พนักงานบริ ษทั เอกชน  ข้าราชการ
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ทหาร/ตํารวจ  เกษียณ
 อาชีพอิสระ โปรดระบุลกั ษณะงาน .....................................................
 นักเรี ยน/นักศึกษา
 พ่อบ้าน/แม่บา้ น  เกษตรกร  ว่างงาน/ระหว่างรองาน
 ไม่ได้ทาํ งาน
 อืน ๆ โปรดระบุ .................................................................................................................................................
ส่ วนที 2 ข้ อมูลการติดต่อ
6) ทีอยูท่ ีสะดวกในการติดต่อ .................................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์มือถือ........................................................................
อีเมล (โปรดระบุภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ เท่ านั.น)
โปรดพลิกด้านหลัง

ส่ วนที 3 ข้ อมูลทีอ ยู่อืน ๆ
7) สถานทีทาํ งาน.........................................................................................................ทีอยูท่ ีทาํ งาน อาคาร...................................................................
เลขที.......................................หมู่ที..............................ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................................................................
แขวง/ตําบล................................................ เขต/อําเภอ......................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณี ย.์ .....................................
8) ทีอยูต่ ามทะเบียนบ้าน เลขที.......................................หมู่บา้ น/อาคาร.............................................................หมู่ที....................................................
ตรอก/ซอย..................................................ถนน...............................................................แขวง/ตําบล......................................................................
เขต/อําเภอ...................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..................................................................
9) ทีอยู่ ในประเทศเจ้าของสัญชาติ (เฉพาะบุคคลทีไม่มีสัญชาติไทย)
เลขที............................ถนน.........................................................ตําบล/อําเภอ.....................................จังหวัด.........................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ............................. ประเทศ.........................................................................................
10) ทีอยูป่ ั จจุบนั  เหมือนทีอยูต่ ามทะเบียนบ้าน  อืนๆ โปรดระบุ เลขที............................หมู่บา้ น/อาคาร.....................................................
หมู่ที......................ตรอก/ซอย........................................ถนน...........................................แขวง/ตําบล......................................................................
เขต/อําเภอ..................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..................................................................
5. เปลียนแปลงรายละเอียดสัญญา
ประกันภัย

ได้นาํ ส่ ง  ค่าธรรมเนียม  เบี2ยประกันภัย รวมทั2งหมดจํานวน.................................................บาท โดยวิธี...................................................................
เปลียนแบบประกันภัยเป็ น........................................................................................................................................................................................................

 แบบประกันภัย

ลดจํานวนเงินเอาประกันภัยเป็ น...............................................................................................................................................................................................

 ลดจํานวนเงินเอาประกันภัย
(สําหรับสัญญาประกันภัย

(โปรดแนบสํ าเนาบัตรประชาชน พร้ อมรั บรองสําเนาถูกต้อง)

ประเภทสามัญเท่านั2น)
6. เปลียนวิธีการชําระเบี2ยประกันภัย

เปลียนเป็ น  รายปี  ราย 6 เดือน  ราย 3 เดือน  รายเดือน ระบุจาํ นวนเงิน......................................................................................บาท (ถ้ามี)

7. ขอรับเงินปั นผลตามสัญญา

 ขอรับเงินปั นผล ( ) ทั2งหมด
( ) บางส่ วน จํานวน..............................................................................................................................บาท
 ให้นาํ เงินปั นผลไปชําระเบี2ยประกันภัย จํานวน..................................................................................................................................................... บาท
หมายเหตุ กรณีมหี นีส. ิ นค้ างชําระตามสัญญาประกันภัย บริษัทฯ จะหักเงินปันผลเพือ ชําระหนีส. ิ นดังกล่าวก่อน
(โปรดแนบสํ าเนาบัตรประชาชน พร้ อมรั บรองสําเนาถูกต้อง)

ประกันภัย
(สําหรับสัญญาประกันภัย
ประเภทสามัญเท่านั2น)
8. ขอให้ออกสัญญาประกันภัยใหม่
(แทนสัญญาประกันภัยทีสูญหาย)
9. ขอยกเลิกข้อมูลบัญชีธนาคาร /
บัตรเครดิต / การรับเงินผลประโยชน์
ตามสัญญาประกันภัยและเงินอืนๆ

สู ญหายเมือวันที.......................................................................................................................................................................................................................
(โปรดแนบใบแจ้ งความสั ญญาประกันภัยสูญหายและสํ าเนาบัตรประชาชน พร้ อมรั บรองสํ าเนาถูกต้ อง)

 ยกเลิกการหักบัญชีธนาคาร...................................................................................หมายเลขบัญชี................................................................................
 ยกเลิกการหักบัญชีบตั รเครดิตธนาคาร.................................................................หมายเลขบัตรเครดิต...............................................................................
 ยกเลิกการรับเงินผลประโยชน์ฯและเงินอืนๆผ่านบัญชีธนาคาร..............................................หมายเลขบัญชี.....................................................................

ผ่านบัญชีธนาคาร
10. การแจ้งความประสงค์ในการ
ใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ ใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และยินยอมให้บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) นําส่ งและเปิ ดเผย
ข้อมูลเกียวกับเบี2ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการทีกรมสรรพากรกําหนด
 ทุกสัญญาประกันภัยทีสามารถใช้สิทธิ ลดหย่อนภาษี ซึ งได้ทาํ ไว้กบั บริ ษทั ฯ
 เฉพาะสัญญาประกันภัยเลขที ..........................................................................................................................................................................................
(ทั2งนี2 บริ ษทั ฯ จะถือว่าสัญญาประกันภัยทีท่านไม่ได้ระบุน2 นั ท่านไม่มีความประสงค์จะใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร)
หากผูเ้ อาประกันภัยเป็ นชาวต่ างชาติ (Non-Thai Resident) ซึ งเป็ นผูม้ ีหน้าทีตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร
โปรดระบุเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีทีได้รับจากกรมสรรพากร เลขที ……………………………………………………….…………...................…
 ข้าพเจ้าไม่ มีความประสงค์ ใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรทุกสัญญาประกันภัย
(โปรดแนบสํ าเนาบัตรประชาชน พร้ อมลงนามรั บรองสํ าเนาถูกต้ อง)

11. อืนๆ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การขอเปลียนแปลง แก้ไข หรื อขอรับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยดังกล่าวข้างต้นนี2ให้ถือเป็ นสาระสําคัญส่ วนหนึงของการเอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัย
ทีระบุของข้าพเจ้า ทั2งนี2 ความประสงค์ต่างๆ ดังกล่าวนี2จะมีผลสมบูรณ์เมือบริ ษทั ฯ เห็นชอบ และ/หรื อ อนุมตั ิแล้วเท่านั2น
ประทับ
ตราบริษทั

ลงนาม ...................................................................................
(......................................................................................)

ผูเ้ อาประกันภัย / ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม / ผูป้ กครองทีชอบด้วยกฎหมายของผูเ้ อาประกันภัย / สมาชิกผูเ้ อาประกันภัย
ลงชือ ....................................................................................

ลงชือ ...........................................................................

(...................................................................................)

(.........................................................................)

พยาน / ตัวแทนประกันชีวติ / นายหน้าประกันชีวติ
พยาน / กรรมการหรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันสมาชิกผูเ้ อาประกันภัย (นิติบุคคล)หรื อผูร้ ับมอบอํานาจ
หมายเหตุ 1. กรณี ลงนามโดยวิธีพิมพ์ลายนิ2วมือ ต้องมีพยานลงนามรับรองให้ครบถ้วนทั2ง 2 ท่าน
2. กรณี นิติบุคคล ขอให้ประทับตราบริ ษทั ในส่ วนของกรรมการหรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันสมาชิกผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับมอบอํานาจ
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