จดหมายรั บรองความสัมพันธ์ ค่ ชู ีวิต

หมายเลขกรมธรรม์ _________________
วันที่_____________________________
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เชื่อมัน่ และมอบโอกาสที่เท่าเทียมให้ กบั คุณและคู่ชีวิตของ
คุณที่จะสามารถเข้ าถึงบริ การทางการเงินที่เท่าเทียม เพื่อเป็ นการรับรองความสัมพันธ์ ของคุณและคู่ชีวิตของคุณ กรุ ณาให้ และรับรอง
ข้ อมูลแก่บริษัทฯ ตามจดหมายฉบับนี ้
ก.

แถลงความสัมพันธ์

ข้ าพเจ้ า________________________________________________________________________________(ชื่อผู้เอาประกัน)
และ________________________________________________________(ชื่อคู่ชีวิตของท่าน) ขอรับรองความสัมพันธ์ ว่าเป็ น “คู่ชีวิต”
ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทในจดหมายฉบับนี ้
ข.

หลักฐานแสดงความสัมพันธ์

ข้ าพเจ้ าทั ้งสองขอแถลงความสัมพันธ์ ค่ชู ีวิต ดังต่อไปนี ้
 ข้ าพเจ้ าทั ้งสองต่างเป็ นคู่ชีวิตของกันและกันแต่เพียงคนเดียว และมุ่งมัน่ ที่จะมีความสัมพันธ์ โดยไม่มีกาหนดระยะเวลา
 ข้ าพเจ้ าทั ้งสองคนใดคนหนึ่งไม่ได้ แต่งงานกับ ผู้อื่น และ หากเคยแต่งงานมาก่อน การหย่าร้ าง หรือเพิกถอนโดยทางกฎหมายได้
กระทาแล้ วเสร็จ หรือคู่สมรสคนก่อนได้ เสียชีวิตแล้ ว และข้ าพเจ้ าทั ้งสองไม่ได้ เป็ นคู่ชีวิตของผู้อื่น
 ข้ าพเจ้ าทั ้งสองมีอายุครบสิบแปดปี (18) บริบรู ณ์และอายุครบตามหลักเกณฑ์ที่จะสมรสได้ ตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
 ข้ าพเจ้ าทั ้งสองทั ้งสองคนเป็ นบุคคลที่สามารถทานิติกรรม และสัญญาตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
 ข้ าพเจ้ าทั ้งสองอาศัยอยู่ด้วยกันมาเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 2 ปี และตั ้งใจที่จะอยู่ด้วยกันไปอย่างไม่มีกาหนดระยะเวลาติดต่อกัน
ข้ าพเจ้ าทั ้งสองมีความรับผิดชอบร่ วมกันต่อความเป็ นอยู่ สวัสดิการ และภาระทางการเงินของกันและกัน โดยแสดงด้ วยเอกสาร
อย่างน้ อยสองรายการจากรายการเอกสารประกอบดังไปต่อนี ้ โดยจะต้ องแนบกับจดหมายชี ้แจงฉบับนี ้
ก. ทะเบียนบ้ านที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
ข. เอกสารจานองหรือเช่าร่วมกัน
ค. อสังหาริมทรัพย์ที่กฎหมายระบุให้ ทาเป็ นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่
ง. เป็ นเจ้ าของสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนร่วมกัน หรือ เปิ ดบัญชีร่วมกัน หรือ มีบญ
ั ชีบตั รเครดิตร่วมกัน หรือ กู้ร่วมกัน
จ. เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ ค่ชู ีวิต หรือ ทะเบียนสมรสในประเทศที่รับรอง
ฉ. กรมธรรม์ ป ระกัน ชี วิ ต สวัสดิ การพนักงาน หรื อ แผนการเกษี ยณอายุที่ ระบุคู่ชี วิตเป็ นผู้รับ ผลประโยชน์ อื่ น กับ บริ ษั ท
รับประกันชีวิตอื่น (ถ้ ามี)
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ค.

ข้ อควรทราบ

1. ข้ าพเจ้ าได้ ให้ ข้อมูลตาม “จดหมายรับรองความสัมพันธ์ ค่ชู ีวิต” ฉบับนี ้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ในการระบุค่ชู ีวิตของข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับ
ผลประโยชน์ในกรมธรรม์ ชีวิตของข้ าพเจ้ าเท่านั ้น
2. ข้ าพเจ้ ารับรองว่า ข้ อมูลที่ได้ ชี ้แจงและเอกสารทั ้งหมดซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของจดหมายชี ้แจงฉบับนี ้ เป็ นหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์
ของข้ าพเจ้ าและคู่ชีวิตของข้ าพเจ้ าถูกต้ องและเป็ นความจริ ง
3. ข้ าพเจ้ าตกลงที่ จะแสดงเอกสารเพิ่ มเติมต่อบริ ษัทฯ หากบริ ษัท ฯ ร้ องขอเอกสารเพิ่ มเติม ข้ าพเจ้ า ตกลงที่จะชดใช้ ค่าใช้ จ่ายและ
ผลประโยชน์ ที่ได้ รับ ต่อบริษั ทฯ อัน เป็ นผลมาจากการแสดงข้ อ มู ลที่ ไม่ ถูกต้ อ ง หรือ เป็ นเท็จที่ ข้าพเจ้ าได้ แสดงไว้ ต่อบริ ษัทฯ ตาม
จดหมายชี ้แจงฉบับนี ้ไม่ว่าข้ าพเจ้ าไม่ทราบหรือทราบอยู่แล้ วก็ตาม
4. ข้ าพเจ้ าทราบและเข้ าใจดีว่า หากข้ อความที่แสดงในจดหมายชี ้แจงฉบับนีเ้ พื่อระบุให้ ค่ชู ีวิตของข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผลประโยชน์ เป็ น
เท็จหรื อเจตนาให้ เข้ าใจผิด โดยข้ าพเจ้ าและคู่ชีวิตของข้ าพเจ้ าไม่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ จะถูกดาเนินการตามกฎหมายเพื่อ
ชดใช้ ความเสียหายที่เกิดขึ ้นและยินยอมที่จะจ่ายผลประโยชน์ที่ได้ รับคืนแก่บริษัทฯ
5. ข้ าพเจ้ ารับรองว่าข้ อมูลและเอกสารที่ได้ แสดงในจดหมายฉบับนี ้เป็ นความจริ งและถูกต้ องทุกประการ และลงลายมือชื่อต่อหน้ า
พยาน
6. หากข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ จะทาการเปลีย่ นแปลงหรือยกเลิกสัญญาความสัมพันธ์ ค่ชู ีวิต(รับผลประโยชน์) ข้ าพเจ้ าจะทาการแจ้ ง
ให้ บริษัทฯทราบโดยทันที และขอยกเลิกจดหมายรับรองความสัมพันธ์ ค่ชู ีวิตที่ได้ สง่ แก่บริษัทฯฉบับก่อน โดยใช้ ฉบับนี ้แทน

รับรองโดย
______________________________
(_____________________________)
ผู้เอาประกัน

รับรองโดย
______________________________
(_____________________________)
คู่ชีวิต (ผู้รับผลประโยชน์)

______________________________
(_____________________________)
พยาน

______________________________
(_____________________________)
พยาน
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