แบบฟอร์ มขอเปลีย่ นแปลง แก้ไข หรือขอรับผลประโยชน์ ตามสัญญาประกันภัย
เขียนที่..........................................................................................................................
วันที่...................เดือน................................................พ.ศ...........................................
ข้าพเจ้า....................................................................................................................................................................... ผูเ้ อาประกันภัย หรื อ ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม หรื อ ผูป้ กครองที่ชอบด้วยกฎหมายของ
ผูเ้ อาประกันภัยหรื อสมาชิกผูเ้ อาประกันภัย ตามสัญญาประกันภัยเลขที่............................................................................................................. ขอให้บริ ษทั ฯ ดาเนินการให้เป็ นไปตามความประสงค์ของ
ข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้ :
1. เปลี่ยนแปลงข้อมูลผูเ้ อาประกันภัย
 กรณีเปลีย่ นชื่อ-สกุล/คานาหน้ า ขอหห้ บรษัทฯ
 ชื่อ-นามสกุล / คานาหน้า
เปลี่ยนชื่อ-สกุล / คานาหน้าเป็ น .............................................................................................. ดาเนนการเปลีย่ นแปลงทุกสั ญญาประกันภัยที่
 ที่อยู่
เปลี่ยนที่อยูเ่ ป็ น ....................................................................................................................... ได้ ทาไว้ กบั บรษัทฯ
 หมายเลขโทรศัพท์
เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือเป็ น........................................................................................  กรณีเปลีย่ นแปลงข้ อมูลอืน่
 อีเมล
เปลี่ยนอีเมลเป็ น.......................................................................................................................  ทุกสัญญาประกันภัยที่ได้ทาไว้กบั บริ ษทั ฯ
 เฉพาะสัญญาประกันภัยที่ระบุไว้ขา้ งต้น
(โปรดแนบสาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้ าน หรือเอกสารการเปลีย่ นแปลงของ
ทั้งนี้ หากท่ านไม่ ระบุบรษัทฯ ขอดาเนนการ
ทางราชการ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง แล้ วแต่ กรณี)
เปลีย่ นแปลงทุกสั ญญาประกันภัยทีไ่ ด้ ทาไว้ กบั
บรษัทฯ
ชื่อ - นามสกุล
ความสัมพันธ์
2. เปลี่ยนแปลงข้อมูลผูร้ ับประโยชน์
 เพิ่มผูร้ ับประโยชน์

 ยกเลิกผูร้ ับประโยชน์

 แก้ไข ชื่อ-นามสกุลผูร้ ับประโยชน์
ที่เคยแจ้งไว้กบั บริ ษทั ฯ

3. แก้ไขชื่อ-นามสกุล ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมหรื อ
ผูป้ กครองที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็ นผูช้ าระ
เบี้ยประกันภัย

ชื่อ-นามสกุลเดิม

แก้ไขเป็ น

ความสัมพันธ์

(โปรดแนบสาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ าน พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง เพือ่ แสดงความสั มพันธ์ ระหว่ างผู้น้ นั กับผู้เอาประกันภัย)
ชื่อ - นามสกุลเดิม
แก้ไขเป็ น
ความสัมพันธ์

(โปรดแนบสาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ าน พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง เพือ่ แสดงความสั มพันธ์ ระหว่ างผู้น้ นั กับผู้เอาประกันภัย)
4. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดสัญญาประกันภัย
 แบบประกันภัย
 ลดจานวนเงินเอาประกันภัย
 วิธีการชาระเบี้ยประกันภัย
5. ขอรับเงินปันผลตามสัญญาประกันภัย

6. ขอให้ออกสัญญาประกันภัยใหม่
(แทนสัญญาประกันภัยที่สูญหาย)
7. ขอยกเลิกเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

ได้นาส่ง  ค่าธรรมเนียม  เบี้ยประกันภัย รวมทั้งหมดจานวน.................................................บาท โดยวิธี.......................................................
เปลี่ยนแบบประกันภัยเป็ น.............................................................................................................................................................................................
ลดจานวนเงินเอาประกันภัยเป็ น....................................................................................................................................................................................
เปลี่ยนเป็ น  รายปี  ราย 6 เดือน  ราย 3 เดือน  รายเดือน
(โปรดแนบสาเนาบัตรประชาชน พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง)
 ขอรับเงินปันผล ( ) ทั้งหมด
( ) บางส่วน จานวน...........................................................................................................บาท
 ให้นาเงินปันผลไปชาระเบี้ยประกันภัย จานวน................................................................................................................................... บาท
หมายเหตุ กรณีมหี นีส้ นค้ างชาระตามสั ญญาประกันภัย บรษัทฯ จะหักเงนปันผลเพือ่ ชาระหนีส้ นดังกล่ าวก่ อน
(โปรดแนบสาเนาบัตรประชาชน พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง)
สู ญหายเมื่อวันที่..............................................(โปรดแนบหบแจ้ งความสัญญาประกันภัยสูญหายและสาเนาบัตรประชาชน พร้ อมรั บรองสาเนาถูกต้ อง)

 ยกเลิกการหักบัญชีธนาคารเลขที่.......................................................  ยกเลิกการหักบัญชีบตั รเครดิตเลขที่............................................
 ยกเลิกการรับเงินผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยและเงินอื่นๆผ่านบัญชีธนาคารเลขที่..............................................................................

โปรดพลิกด้านหลัง

8. การใช้สิทธิ ขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยภาษีอากร

ข้าพเจ้ามี ความประสงค์ จะใช้สิ ทธิ ขอยกเว้นภาษี เงิ นได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษี อากร และยิ นยอมให้ บมจ. เมื องไทยประกันชี วิ ต
ส่งและเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากรตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกาหนด
 ทุ กสัญญาประกันภัยที่ สามารถใช้สิทธิ ลดหย่อนภาษี ซึ่ งได้ทาไว้กบั บริ ษทั ฯ
 เฉพาะสัญญาประกันภัยเลขที่ ..............................................................................................................................................................
หากผูเ้ อาประกันภัย เป็ น ชาวต่ า งชาต (Non-Thai Residence) ซึ่ ง เป็ นผูม้ ีห น้า ที่ต อ้ งเสี ย ภาษีเงินได้ต ามกฎหมายว่า ด้ว ยภาษีอากร
โปรดระบุเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีที่ได้รับจากกรมสรรพากร เลขที่ …………...........………………………………………..........................
ข้าพเจ้าไม่ มีความประสงค์ จะใช้สิทธิ ขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร
 ทุ ก สัญ ญาประกันภัย ที่ ทาไว้กับ บริ ษ ัทฯ
 เฉพาะสัญ ญาประกันภัย เลขที่ .............................................................................................................................
หมายเหตุ
1. โปรดแนบสาเนาบัตรประชาชน พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
2. บรษัทฯ จะบันทึกข้ อมูลดังกล่ าวจนกว่ าท่ านจะมีการแจ้ งเปลีย่ นแปลงมายังบรษัทฯ

9. อื่นๆ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรื อขอรับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยดังกล่าวข้างต้นนี้ให้ถือเป็ นสาระสาคัญส่วนหนึ่งของการเอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัย
ที่ระบุของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ความประสงค์ต่างๆ ดังกล่าวนี้จะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริ ษทั ฯ เห็นชอบ และ/หรื อ อนุมตั ิแล้วเท่านั้น
ลงนาม ...................................................................................
(......................................................................................)
ผูเ้ อาประกันภัย / ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม / ผูป้ กครองที่ชอบด้วยกฎหมายของผูเ้ อาประกันภัย / สมาชิกผูเ้ อาประกันภัย
ลงชื่อ ....................................................................................
(...................................................................................)
พยาน / ตัวแทนประกันชีวิต / นายหน้าประกันชีวิต

ประทับ
ตราบริษทั

ลงชื่อ ...........................................................................
(.........................................................................)
พยาน / กรรมการหรื อหุ น้ ส่วนผูจ้ ดั การผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันสมาชิกผูเ้ อาประกันภัย (นิติบุคคล)หรื อผูร้ ับมอบอานาจ

หมายเหตุ 1. กรณี ลงนามโดยวิธีพิมพ์ลายนิ้วมือ ต้องมีพยานลงนามรับรองให้ครบถ้วนทั้ง 2 ท่าน
2. กรณี นิติบุคคล ขอให้ประทับตราบริ ษทั ในส่วนของกรรมการหรื อหุ ้นส่วนผูจ้ ดั การผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันสมาชิกผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับมอบอานาจ
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