บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
2/4 อาคารชับบ์ ชั ้นที่ 12
โครงการนอร์ ธปาร์ ค ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
ทะเบียนเลขที่ 0107537001510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร 0107537001510

Chubb Samaggi Insurance PCL.
2/4 Chubb Tower, 12th Fl.,
Northpark Project,
Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Thung Song Hong, Laksi,
Bangkok 10210

เรื่ อง

การแจ้ งความประสงค์ใช้ สทิ ธิยกเว้ นภาษีเงินได้ สาหรับการประกันสุขภาพ

เรี ยน

ท่านผู้ขอเอาประกันภัย

O +66 0 2555 9100
F +66 0 2955 0205
www.chubb.com/th

บริ ษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอแจ้ งให้ ท่านทราบว่า ตามประกาศอธิ บดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
ภาษี เงินได้ (ฉบับที่ 315) เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อการยกเว้ นภาษี เงินได้ สาหรับเงินได้ เท่าที่ผ้ มู ีเงินได้ จ่ายเป็ นเบี ้ยประกันภัย
สาหรับการประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ กาหนดยกเว้ นภาษี เงินได้ สาหรับเงินได้ เท่าที่ผ้ มู ีเงินได้ จ่ายเป็ นเบี ้ยประกันภัย ในปี ภาษี ตาม
จานวนเงินที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกินหนึง่ หมื่นห้ าพันบาท ซึง่ เมื่อรวมกับค่าลดหย่อนเบี ้ยประกันชีวิตแล้ วไม่เกินหนึง่ แสนบาท รวมทังก
้ าหนดให้ ผ้ ู
มีเงินได้ ต้องแจ้ งความประสงค์ที่จะใช้ สทิ ธิยกเว้ นภาษี เงินได้ ตอ่ บริ ษัทประกันภัยที่ได้ ทาประกันภัยไว้
หากท่านมีความประสงค์เกี่ยวกับการใช้ สทิ ธิยกเว้ นภาษี เงินได้ ดงั กล่าวอย่างไร กรุ ณากรอกรายละเอียดให้ ครบถ้ วน ลงลายมือ
ชื่อในแบบฟอร์ มแจ้ งความประสงค์ ด้านล่างนี ้ และส่งกลับ บริ ษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน) หน่วยงาน ศูนย์บริ การลูกค้ า
ชับบ์สามัคคีประกันภัย อีเมล cstax.th@chubb.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบฟอร์ มคำยินยอมกำรเปิ ดเผยข้ อมูลและนำส่ งข้ อมูล
กำรหักลดหย่ อนค่ ำเบีย้ ประกันภัยสุขภำพ สำหรับกำรหักลดหย่ อนภำษีเงินได้ บุคคลธรรมดำ
ชื่อผู้ขอเอำประกันภัย (Applicant Name).....................................................................................................................................
เลขประจำตัวประชำชน (Citizen ID) เบอร์ โทรศัพท์ มือถือ (Mobile no.) ……………………………………….. E-mail Address: …………………………………………
เลขที่กรมธรรม์ ประกันภัยฉบับเดิมกับบริษัทฯ (ถ้ ำมี) (Previous Insurance Policy No., if any)…………………..…..................
เอกสำรนีใ้ ห้ ใช้ สำหรับปี ภำษี (For Tax Year)...................................................... เท่ ำนัน้ (only) เป็ นต้ นไป (onwards)
ผู้ขอเอาประกันภัยประสงค์จะใช้ สทิ ธิขอยกเว้ นภาษีเงินได้ ตามกฎหมายว่าด้ วยภาษี อากรหรื อไม่
Would you like to claim for personal income tax deduction with this health insurance premium?
มีความประสงค์ และยินยอมให้ บริ ษัทประกันวินาศภัยส่งและเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับเบี ้ยประกันภัย ต่อ กรมสรรพากรตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่กรมสรรพากรกาหนด และหากผู้ขอเอาประกันภัยเป็ นชาวต่างชาติ (Non-Thai Resident) ซึ่งเป็ นผู้มี
หน้ า ที่ต้อ งเสียภาษี เ งิ นได้ ต ามกฎหมายว่าด้ วยภาษี อ ากร โปรดระบุเลขประจ าตัว ผู้เสียภาษี ที่ ได้ รั บจากกรมสรรพากร
เลขที่.............................................
(Yes, and I permit the insurer to send and reveal the information about this insurance premium to the Revenue
Department. If the applicant is a non-Thai resident, please enter the taxpayer ID number given by the Revenue
Department: …………………………)
ไม่มีความประสงค์ (No)
................................................
(
)
ผู้ขอเอาประกันภัย
วันที่ (Date).............................................

