บันทึกข้อตกลงการโอนสิ ทธิ เรียกร้อง

วันที................../...................................../...........................
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที....................................................

ตามที ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................... อายุ..................ปี อยู่บา้ นเลขที............................................
ตรอก/ซอย...............................................................ถนน................................................................ ตําบล/แขวง..............................................................................
อําเภอ/เขต............................................... จังหวัด...................................... รหัสไปรษณีย์ ....................... หมายเลขโทรศัพท์ทติี ดต่อได้............................................
ซึงต่อไปนี1ในบันทึกข้อตกลงนี1 จะเรียกว่า “ผูโ้ อน” ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงการโอนเอกสิทธิเรียกร้องจํานวนเงินเอาประกันภัย .......................................................... บาท
(“กรมธรรม์ประกันภัย”) ซึงออกโดย บริษทั ฟิ ลลิปประกันชีวติ จํากัด(มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ให้แก่ขา้ พเจ้า ในฐานะผูเ้ อาประกันภัย ให้แก่
บุคคลธรรมดา
ชือ (นาย/นาง/นางสาว)............................................................. เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน
นิ ติ บคุ คล (ให้แนบสําเนาและเซ็นสดรับรองเอกสารถูกต้องพร้อมประทับตราบริ ษทั ตามเอกสารด้านล่างจํานวน 2 ชุด)
ที อ ยู่ ผู้ รั บ โ อ น (โ ป ร ด ร ะ บุ ).............................................................................อ ยู่ บ้ า น เ ล ข ที ..................ต ร อ ก /ซ อ ย .............................................................
ถนน................................................ตํ าบล/แขวง................................... อําเภอ/เขต.................................จังหวัด........................รหัส ไปรษณีย์...........................
หมายเลขโทรศัพท์ทติี ดต่อได้.................................................... ซึงต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี1 จะเรียก “ผูร้ บั โอน” โดยมีขอ้ กําหนด ดังนี1
1. ผูโ้ อนตกลงโอน และผูร้ บั โอนตกลงรับโอนสิทธิเรียกร้องผลประโยชน์ทงั 1 สิน1 ในจํานวนเงินทีเอาประกันภัยไว้ทงั 1 หมดโดยสมบูรณ์ และชอบด้วยกฎหมาย รวมถึง
สิทธิเรียกร้องโดยประการอืนๆ ของผลประโยชน์อนใดอั
ื
นพึงได้รบั ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย หรือการเปลียนแปลงแก้ไขเพิมเติมกรมธรรม์ประกันภัย ซึงมีอยู่
ในขณะทําบันทึกข้อตกลงนี1 และ/หรือจะพึงมีในอนาคตก็ตาม เช่น มูลค่าเวนคืนเงินสดตามกรมธรรม์ เงินคืนตามเงือนไข หรือเงินปนั ผลจํานวนใดๆ ที (ถ้ามี)
ทัง1 นี1 ให้ยกเว้นผลประโยชน์ใดๆ ซึงผูเ้ อาประกันภัยพึงได้รบั จากการจ่ายค่าชดเชยตามสัญญาเพิมเติมทีแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย เช่น ผลประโยชน์
ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าชดเชยรายวันจากการเข้ารักษาในโรงพยาบาล หรือค่าชดเชยเนืองจากอุบตั เิ หตุ เป็ นต้น
2. นับตัง1 แต่ทาํ บันทึกข้อตกลงนี1เป็ นต้นไป ผูโ้ อนตกลงว่าจะไม่กระทําหรือก่อให้เกิดการกระทําใดๆ ทีจะส่งผลให้เป็ นการลบล้าง หรือทําให้ผรู้ บั โอนไม่ได้รบั หรือ
ถูกตัดสิทธิในการได้รบั เงินใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับข้างต้น
3. คู่สญ
ั ญาตกลง และรับทราบว่าการรับเงินของผูร้ บั โอนตามสิทธิเรียกร้องอันสืบเนืองจากกรมธรรม์ประกันภัยฉบับข้างต้นจนครบถ้วน ถือว่ามีผลประโยชน์โดย
สมบูรณ์ และชอบด้วยกฎหมาย เช่นเดียวกับ บริษทั ฯ ได้ชําระให้แก่ผูเ้ อาประกันภัย หรือผูร้ บั ผลประโยชน์ ของกรมธรรม์ประกันภัย ฉบับนี1 และเป็ นการ
ปลดเปลือ1 งบริษทั ฟิ ลลิปประกันชีวติ จํากัด(มหาชน) จากความรับผิดชอบและภาระผูกพันใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับข้างต้นซึงได้จ่ายเงินแล้วนัน1
ทัง1 สิน1 ในทันที
4. คู่สญ
ั ญาตกลงให้สทิ ธิเรียกร้องตามบันทึกข้อตกลงนี1เป็ นอันสิ1นสุดเมือผูร้ บั โอนได้ทําหนังสือยกเลิกการโอนสิทธิเรียกร้องนี1ให้แก่ผโู้ อน หรือผูร้ บั โอนเสียชีวติ
ก่อนหรือพร้อมกับผูโ้ อน
5. เมือบันทึกข้อตกลงนี1สน1ิ สุดลง หรือถูกยกเลิกด้วยประการใดๆ ก็ตาม คู่สญ
ั ญาทุกฝ่ายตกลงให้ผโู้ อนในฐานะผูเ้ อาประกันภัยมีสทิ ธิ และหน้าทีตามข้อกําหนด
และเงือนไขในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับข้างต้นเหมือนเดิมทุกประการ
6. ข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์เมือได้รบั การพิจารณาอนุ มตั จิ ากบริษทั ฯ และสลักหลังกรมธรรม์เพือเป็ นหลักฐาน
บันทึกข้อตกลงนี, ผโู้ อนและผูร้ บั โอนได้อ่านข้อความในบันทึกข้อตกลงนี, โดยตลอดแล้วรับรองว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ ทุกประการ
ลายมือชื4อต่อหน้ าพยานและนําส่งบริ ษทั เพื4อตรวจสอบลงนามรับทราบเป็ นหลักฐาน
ลงชือ ........................................................................
(.......................................................................)
ผูเ้ อาประกันภัย / ผูโ้ อน

จึงได้ลง

ลงชือ ........................................................................
(.......................................................................)
ผูร้ บั โอน / ผูร้ บั มอบอํานาจแทนนิตบิ คุ คล
**กรณีนิตบิ คุ คล ผูล้ งนามผูร้ บั โอนเป็ นกรรมการผูม้ อี าํ นาจ/ผูร้ บั มอบอํานาจ และโปรดประทับตราบริษทั ฯ

ลงชือ ......................................................................พยาน
(.....................................................................)

ลงชือ ....................................................................พยาน(ตัวแทน)
(.....................................................................)

ผูโ้ อนขอบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องมายัง สํานักงานใหญ่ของ บริษทั ฟิ ลลิปประกันชีวติ จํากัด(มหาชน) เพือทราบ ทัง1 นี1 บริษทั ฯ ขอให้ความยินยอมใน
การโอนสิทธิเรียกร้องภายใต้ขอ้ กําหนดดังกล่าวข้างต้นในบันทึกข้อตกลงนี1 จึงลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญ
ลงชือ........................................................................
(.......................................................................)
บริษทั ฯ / นายทะเบียน

แบบรายการที4ผรู้ บั โอนสิ ทธิ ต้องแสงตนเพิ4 มเติ ม (KYC)
1. อาชีพแหล่งทีมาของรายได้
1.1 อาชีพ
อาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา หรือเครืองประดับทีประดับด้วย อัญมณี เพชรพลอย หรือทองคํา
อาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
อาชีพรับแลกเปลียนเงินตราทัง1 นิตบิ ุคคลและบุคคลธรรมดา
อาชีพทีให้บริการโอนและรับโอนมูลค่าเงินทัง1 ภายในประเทศและข้ามประเทศ ซึงไม่ใช่สถาบันการเงิน
อาชีพประกอบธุรกิจคาสิโนหรือบ่อนการพนัน
อาชีพประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
อาชีพค้าอาวุธยุทธภัณฑ์
อาชีพบริษทั หรือนายหน้าจัดหางาน ซึงเกียวข้องกับการรับคนเข้ามาทํางานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทํางานในต่างประเทศ
อาชีพธุรกิจนําเทียว บริษทั ทัวร์
อืน ๆ (โปรดระบุ) .........................................................................................................
1.2 แหล่งทีมาของรายได้
เงินเดือน จํานวน……………………….......บาท/เดือน
รายได้อนๆ
ื จํานวน……………………..………บาท/เดือน
รายได้มาจากประเทศ……………………………………………………..
2. ผูร้ บั ประโยชน์ทแท้
ี จริงในการทําธุรกรรม / การทําสัญญานี1
เพือตนเอง
บุคคลอืน ชือ-สกุล...............................................................................................................……………………………………
บัตรประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง เลขที........................................................................……….....……………...........
ความสัมพันธ์กบั ผูร้ บั โอนสิทธิ (ระบุ)………………………………………………………
3. ข้อมูลอืน ๆ
3.1 ผูร้ บั โอนสิทธิ และ/หรือคูส่ มรสเป็ นนักการเมืองหรืออดีตนักการเมืองใช่หรือไม่?
ใช่
ไม่ใช่
ถ้ามี กรุณาระบุตําแหน่งทางการเมือง / ความสัมพันธ์ทเกี
ี ยวข้อง
……………………………………………………..…………………………………………………………………………............
3.2 ผูร้ บั โอนสิทธิ เคยการกระทําความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง M ปี ทผ่ี านมานับแต่วนั ทีขอรับบริการทีปรึกษาทางการเงิน หรือไม่
เคย
ไม่เคย
3.3 ความสัมพันธ์กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผูร้ บั โอนสิทธิ มีสญ
ั ชาติอเมริกนั ใช่หรือไม่
ไม่ม ี
มี โปรดระบุ..........................................................
ผูร้ บั โอนสิทธิ ถือ Green Card หรือไม่
ไม่ม ี
มี
เคยมีและสิน1 ผลบังคับแล้ว
ผูร้ บั โอนสิทธิ มีสถานะเป็ นผูม้ ถี นที
ิ อยูใ่ นสหรัฐอเมริกาเพือวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่
ไม่ม ี
มี
ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้อมูลทีข้าพเจ้าให้ไว้แก่บริษทั ฟิลลิปประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็ นจริงทุกประการ
ลายมือชือ…………………………………………………ผูร้ บั โอนสิทธิ
(
)
วันที………………………………………….
เอกสารทีใช้ ประกอบ
บุคคลธรรมดา
1.บันทึกข้อตกลงการโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องเซ็นสด จํานวน 2 ฉบับ โดยลงนามให้ครบทั#งผูโ้ อน ,ผูร้ ับโอน และพยานทั#ง 2 ท่าน
2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนรับรองเอกสารถูกต้อง ของผูโ้ อนจํานวน 2 ฉบับ และ ผูร้ ับโอนจํานวน 2 ฉบับ
นิ ติ บคุ คล
1.บัตรประชาชนของกรรมการผูม้ อี ํานาจทําการแทนนิตบิ ุคคล
2.หนังสือการจดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคล
3.หนังสือการประชุมนิตบิ ุคคล(ระบุการโอนสิทธิเรียกร้อง)

