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ใบรับรองสถานะความเป็ นบุคคลอเมริกนั ตามกฎหมาย FATCA
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ขอเอาประกันภัย / ผู้ชาระเบี้ยประกันภัย (กรณีอายุน้อยกว่ า 16 ปี )
ชื่ อ – นามสกุล

สัญชาติ

เลขทีบ่ ัตรประชาชน

เลขทีห่ นังสื อเดินทาง

ส่ วนที่ 2 การรั บรองสถานะและคายินยอมและตกลงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act
ของประเทศสหรั ฐอเมริ กา (กฎหมาย FATCA)
1. การรับรองสถานะ (กรุณาทาเครื่ องหมายในช่ อง หรื อ )
ก. ท่านมีสัญชาติ ประเทศที่เกิด เกีย่ วข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริกาหรื อไม่
ไม่มี
มี โปรดระบุ  ถือสัญชาติอเมริ กนั  เกิดในประเทศสหรัฐอเมริ กา  ถือสัญชาติอเมริ กนั และเกิดในประเทศสหรัฐอเมริ กา
ข. ท่านเป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือบัตรประจาตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่ างถูกกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา (Green Card) หรื อไม่
ไม่เป็ น
เป็ น
เคยเป็ นและสิ้ นผลบังคับ
ค. ท่านมีหน้ าทีเ่ สียภาษีให้ แก่กรมสรรพากรสหรัฐอเมริกาหรื อไม่
ไม่มี
มี โปรดระบุหมายเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีของสหรัฐ (US TIN) ............................................................................................................................
2. คายินยอมและข้ อตกลง
ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริ ษทั ไทยซัมซุ ง ประกันชี วิต จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) อาจมีขอ้ ผูกพันหรื อต้องปฏิบตั ิตาม กฎหมาย FATCA ในการนี้ ขา้ พเจ้ายินยอมและตกลงให้
บริ ษทั สามารถดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมาย FATCA
ก. การเปิ ดเผยข้ อมูล การให้ ข้อมูล และการแจ้ งการเปลีย่ นแปลงสถานะหรื อข้ อมูล
• ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลใดๆ ที่บริ ษทั มีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อหน่วยงานภาครัฐในประเทศหรื อต่างประเทศที่กากับดู แลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย FATCA
• ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมตามที่บริ ษทั ร้องขอเป็ นหนังสื อภายในระยะเวลาที่กาหนด
• ข้าพเจ้าตกลงที่ จะแจ้งให้บริ ษทั ทราบเกีย่ วกับกรณี มีการเปลี่ ยนแปลงสถานะหรื อข้อมูลใดๆ ที่ ขา้ พเจ้าเคยแจ้งไว้กบั บริ ษทั ไว้กอ่ นหน้านี้ หากสถานะหรื อข้อมูลที่
เปลี่ยนแปลงนั้นมีความเกีย่ วข้องกับประเทศสหรัฐอเมริ กา ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรื อข้อมูล
ข. ผลของการไม่ ให้ ข้อมูล
• ในกรณี ที่ ข ้า พเจ้ า ไม่ ใ ห้ ข ้อ มู ล ข้า พเจ้ า ยิ น ยอมและตกลงให้ สิ ท ธิ ก บั บริ ษัท ในการปฏิ เ สธการรั บ ประกัน ภัย หรื อหั ก ภาษี ณ ที่ จ่ า ยจากจ านวนเ งิ น ใดๆ ที่
ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย FATCA
• ในกรณี ที่บริ ษทั จะปฏิเสธการรับประกันภัย หรื อใช้สิทธิ หกั ภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย FATCA จากเหตุไม่ให้ขอ้ มูลตามกฎหมาย FATCA บริ ษทั ต้องส่ งหนังสื อบอก
กล่าวก่อนว่า ให้ขา้ พเจ้าแสดงเอกสารหลักฐานใดๆ หรื อมีหนังสื อยืนยันต่อบริ ษทั ว่าข้าพเจ้าไม่มีหน้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีในประเทศสหรัฐอเมริ กาภายในระยะเวลา 30 วันนับ
แต่วนั ที่ได้รับหนังสื อบอกกล่าว ถ้าข้าพเจ้าไม่ปฏิบตั ิตามคาบอกกล่ าว บริ ษทั จะปฏิเสธการรับประกันภัย หรื อใช้สิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายจากจานวนเงินใดๆ ที่ขา้ พเจ้ามี
สิ ทธิได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยตามที่ กาหนดไว้ในกฎหมาย FATCA ก็ได้ ทั้งนี้ การส่ งหนังสื อแจ้งการปฏิเสธการรับประกันภัย หรื อใช้สิทธิหกั ภาษี ณ ที่จ่าย และ
การบอกกล่าวดังกล่าว บริ ษทั จะส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึงข้าพเจ้าตามที่อยูท่ ี่ขา้ พเจ้าแจ้งให้บริ ษทั ทราบ
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