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วันที......................................................................................

ข้าพเจ้า

(ชื อ-นามสกุล ภาษาไทย)............................................................................
(ชื อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ)..............................................................................
ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยเลขที...................................................................สัญชาติ ..............................................เกิดทีประเทศ..........................................
กรณี ถือมากกว่า 0 สัญชาติ กรุ ณาระบุ.....................................................................................................................................................................................................
ยืนหนังสื อฉบับนี3 ต่อ บมจ. อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชี วิต ซึ งต่อไปนี3 จะเรี ยกว่า “บริ ษทั ” มีความประสงค์ขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเลขทีดังกล่าวข้างต้น
เพือขอรับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ เนื องจาก............................................................ทั3งนี3 ข้าพเจ้ายินยอมทีจะให้บริ ษทั หักเงินกู้ ดอกเบี3ย และ/หรื อภาระหนี3 ติดพันใดๆ
ทีข้าพเจ้ามีต่อบริ ษทั ออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ทีข้าพเจ้าพึงจะได้รับ และได้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยมาพร้อมหนังสื อฉบับนี3 เพือทําการเวนคืนกรมธรรม์
ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจเป็ นอย่างดีวา่ ข้อตกลงหรื อพันธะใดๆ ทีบริ ษทั พึงมีต่อข้าพเจ้า ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงือนไขแห่ งกรมธรรม์ประกันภัยฉบับ
ดังกล่าวข้างต้นเป็ นอันสิ3 นสุ ดและยกเลิกไป และบริ ษทั เป็ นอันปลดเปลื3องความรับผิดโดยสิ3 นเชิ ง เมือข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื อในหนังสื อฉบับนี3 แล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี3 มิได้มีการโอนสิ ทธิ ไปให้กบั บุคคลใดๆ และข้าพเจ้าผูล้ งนามในหนังสื อนี3 มิได้ถูกพิทกั ษ์ทรัพย์หรื อถูก
ศาลพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย
อนึง ข้ าพเจ้ าได้ อ่านคําแนะนําสํ าหรับการเวนคืนกรมธรรม์ ประกันภัยฉบับเดิมเพือไปซื%อกรมธรรม์ ประกันภัยฉบับใหม่ ของสํ านักงานคณะกรรมการ
กํากับ และส่ งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึงอยู่ด้านหลังหนังสื อฉบับนีเ% รียบร้ อยแล้ ว
พร้อมกันนี3 ข้าพเจ้ามีความประสงค์เปลียนแปลงทีอยูใ่ หม่และขอรับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์โดย
เช็ค โดยจัดส่ งเช็คเวนคืนกรมธรรม์ไปยังทีอยูใ่ หม่ บ้านเลขที....................หมูบ่ า้ น..........................................หมู่........ซอย........................................
ถนน...................................................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด....................รหัสไปรษณี ย.์ .............................
โทรศัพท์ทีติดต่อได้........................................................อีเมล......................................................................................
โอนเข้าบัญชี ออมทรัพย์ธนาคาร........................................................เลขที..............................................ชื อบัญชี..........................................................
(ต้องเป็ นชื อบัญชี ของผูเ้ อาประกันภัย/ผูร้ ับโอนสิ ทธิ เท่านั3น โดยแนบสําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ พร้ อมผูเ้ อาประกันภัย/ผูร้ ับโอนสิ ทธิ ลงลายมือชื อรับรองสําเนา
ถูกต้อง ซึ งเป็ นลายมือชื อทีเหมือนกับทีเคยให้ไว้กบั บริ ษทั )
กรณีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อเท็จจริ งตามสัญญาฉบับนี3ตลอดจนเอกสารและหลักฐานต่างๆ ทีข้าพเจ้าได้แถลงและส่ งมอบให้ไว้แก่บริ ษทั ข้าพเจ้าได้ทราบและ
เข้าใจทั3งหมดเป็ นอย่างดี และยอมรับว่าถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ งทุกประการ นอกจากนี3 ในกรณี ทีข้าพเจ้ามีสัญชาติอเมริ กนั หรื อมีสถานทีติดต่อ หรื อถินทีอยู่หรื อทีทํางาน
หรื อสถานประกอบการในประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อมีรายได้ทีมาจากประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อตกอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์หรื อเงือนไขทีต้องเสี ยภาษีตามกฎหมายสหรัฐอเมริ กา
หรื อ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ข้าพเจ้ายินยอมให้บริ ษทั จัดเก็บ ใช้ เปิ ดเผย หรื อส่ งข้อมูลทั3งหมดไม่ว่าเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อข้อมูลการติดต่อของ
ข้าพเจ้าให้กบั หน่วยงานภาครัฐในประเทศ หรื อต่างประเทศทีกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย FATCA รวมทั3งให้สิทธิ แก่บริ ษทั ดําเนินการตามทีกฎหมาย FATCA กําหนด
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โดยชอบธรรมของผูเ้ อาประกันภัยกรณี ผเู้ อาประกันภัยเป็ นผูเ้ ยาว์

คําแนะนํา
กรุ ณาเซ็นชือรับรองสําเนาถูกต้องบนเอกสารให้ตรงตามตัวอย่างทีเคยให้ไว้กบั บริ ษทั ครั3งล่าสุ ด พร้อมแนบเล่มกรมธรรม์ประกันภัย สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน กรณี
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บมจ.อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2305-7000 โทรสาร 0-2305-7011 ทะเบียนเลขที่ 0107537001315
Allianz Ayudhya Assurance Pcl. 1st Floor, Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road, Bangkok 10330 Tel. 0-2305-7000 Fax. 0-2305-7011 www.azay.co.th

หนังสื อขอเวนคืนกรมธรรม์

บมจ.อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2305-7000 โทรสาร 0-2305-7011 ทะเบียนเลขที่ 0107537001315
Allianz Ayudhya Assurance Pcl. 1st Floor, Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road, Bangkok 10330 Tel. 0-2305-7000 Fax. 0-2305-7011 www.azay.co.th

