ั ซุง ประก ันชวี ต
บริษ ัท ไทยซม
ิ จําก ัด (มหาชน)
) 15 อาคารชาญอ ส
2922/222-227 ชัน
ิ สระทาวเวอร์ 2
ถนนเพชรบุรต
ี ด
ั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห ้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2308-2245 โทรสาร 0-2308-2269 Call Center 0-2762-7777
ทะเบียนเลขที/[ เลขประจํา ตัวผู ้เสียภาษี อากร 0107556000124

หนั งสื อบอกกล่ าวเวนคื นกรมธรรม์ เพื5 อขอรั บมู ลค่ าเงิ นสด
เขี ยนที' ....................................................................
วั นที' .......................................................................
ข้ าพเจ้ า............................................................................ในฐานะผู้ เอาประกั นภั ย/ผู้ รั บโอนสิ ทธิ (ซึ' งมิ ใช่ ผ้ ู เอาประกั นภั ยเอง)
มี ความประสงค์ ขอเวนคื นกรมธรรม์ เลขที' ...........................................ชื' อผู้ เอาประกั นภั ย....................................................................
เบอร์ โทรศั พท์ ........................................ มี ความประสงค์ ขอเวนคื นกรมธรรม์ ประกั นภั ย เนื' องจาก
( ) ต้ องการใช้ เงิ น
( ) ต้ องการซื อP กรมธรรม์ ฉบั บใหม่ *

( ) ไม่ ต้ องการทํ าประกั นเพราะ...................................................................
( ) อื' น ๆ โปรดระบุ ....................................................................................

คํ าแนะนํ า จากสํ านั กงานคณะกรรมการกํ ากั บและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกั นภั ย (คปภ.) ให้ ทราบถึ งผลของการเวนคื น คื อ
1. จํ านวนเงิ นค่ าเวนคื นกรมธรรม์ ที' ได้ รั บนั Pน จะเป็ นจํ านวนเงิ นที' น้ อยกว่ าเบี Pยประกั นภั ยที' ได้ จ่ ายไปแล้ ว โดยเฉพาะอย่ างยิ' งในปี
แรกๆ ของการทํ าประกั นชี วิต
2. การซื อ
P กรมธรรม์ ประกั นภั ยฉบั บใหม่ จะทํ าให้ ผู้ เอาประกั นภั ยต้ องจ่ ายเบี Pยประกั นภั ยที' สู งขึ Pน เนื' องจากอายุ ที'มากขึ Pน
3. ผู้ เอาประกั นภั ยจะเสี ยโอกาสในการได้ รั บความคุ้ มครอง รวมถึ งสิ ทธิ ต่างๆ ตามกรมธรรม์ ประกั นภั ยฉบั บเดิ มอย่ างต่ อเนื' อง
4. ในการทํ าสั ญญาประกั นชี วิตฉบั บใหม่ ผู้ เอาประกั นภั ยมี หน้ าที' ต้ องเปิ ดเผยและแถลงข้ อความจริ งต่ อบริ ษัทประกั นภั ยรายใหม่
โดยบริ ษัทอาจใช้ สิ ทธิ โต้ แย้ งหรื อคั ดค้ านความไม่ สมบู รณ์ ของสั ญญาประกั นภั ยได้ ภายในระยะเวลาที' กํ าหนดไว้ ในกรมธรรม์
ประกั นภั ยฉบั บใหม่ ในกรณี สั ญญาเพิ' มเติ มประกั นภั ยสุ ขภาพฉบั บใหม่ เงื' อนไขเกี' ยวกั บระยะเวลารอคอยและสภาพที' เป็ นมา
ก่ อนการเอาประกั นภั ย จะต้ องเริ' มนั บใหม่ หมด
สํ านั กงาน คปภ. จึ งขอให้ ท่ านไตร่ ตรองให้ รอบคอบก่ อนที' จะเวนคื นกรมธรรม์ ประกั นภั ยเดิ มเพื' อซื อP กรมธรรม์ ประกั นภั ยฉบั บใหม่
ข้ าพเจ้ าขอรั บเงิ นค่ าเวนคื นกรมธรรม์ ตามจํ านวนเงิ นที' กํ าหนดไว้ ในตารางมู ลค่ ากรมธรรม์ กั บผลประโยชน์ อื' นๆ อั นพึ งจะได้ รั บ
โดยยิ นยอมให้ บริ ษัทฯ หั กหนี Pสินใดๆ ที' ข้ าพเจ้ าจะต้ องชํ าระให้ แก่ บริ ษัทฯ ได้ และได้ ส่ งมอบเอกสารมาพร้ อมหนั งสื อนี P ดั งนี P
โปรดทํ าเครื' องหมาย (X) เอกสารประกอบการขอเวนคื นกรมธรรม์ ที' นํ าส่ ง
( ) กรมธรรม์ ประกั นภั ยเลขที' ดั งกล่ าวข้ างต้ น
( ) สํ าเนาบั ตรประจํ าตั วประชาชนของผู้ เอาประกั นภั ย พร้ อมลงนามรั บรอง
( ) สํ าเนาบั ตรประจํ าตั วประชาชนของผู้ รั บโอนสิ ทธิ พร้ อมลงนามรั บรอง (กรณี โอนสิ ทธิ )
ข้ าพเจ้ าและบุ คคลที' ลงลายมื อในหนั งสื อฉบั บนี P ขอรั บรองว่ ากรมธรรม์ ฉบั บดั งกล่ าวมิ ได้ มี การโอนสิ ทธิ ไปให้ บุ คคลอื' น เว้ นแต่ ที'
จะได้ ระบุ ไว้ ข้ างล่ างนี P โดยลายมื อชื' อของผู้ รั บโอนสิ ทธิ (หากมี ) เท่ านั Pน
ลงชื' อ..............................................................ผู้ รั บโอนสิ ทธิ
(..............................................................)

ลงชื' อ..............................................................ผู้ เอาประกั นภั ย
(...............................................................)

ลงชื' อ..............................................................พยาน/ตั วแทน
(..............................................................)

ลงชื' อ..............................................................ผู้ ชํ าระเบี Pย
(..............................................................)

หมายเหตุ : a. กรุ ณาลงนามให้ ตรงกั บลายมื อชื' อ/ลายเซ็ นที' ได้ ให้ ไว้ กั บบริ ษัทฯ
b. กรณี มี ความประสงค์ ให้ บริ ษัทฯ คื นเงิ นค่ าเวนคื นโดยผ่ านบั ญชี ธนาคารของท่ าน กรุ ณาแนบสํ าเนาหน้ าสมุ ดบั ญชี ด้วย

