FAQ

สถานะกรมธรรมอนื่ ๆ
ที่ควรทราบ

โปรดเลือกแบบประกันชีวิตควบการลงทุน เพื่อตรวจสอบเงื่อนไข
การหยุดพักชําระเบี้ยประกันภัย (PREMIUM HOLIDAY)
สําหรับแบบประกันชีวิตควบการลงทุน แบบชําระเบี้ย
ประกันภัยรายงวด ที่เป�ดขายในปจจุบัน
สําหรับชองทางตัวแทน และชองทางธนาคารกรุงเทพฯ
สําหรับแบบประกันชีวิตควบการลงทุน
แบบชําระเบี้ยประกันภัยรายงวด ที่เป�ดขายในปจจุบัน
สําหรับชองทางธนาคารกรุงศรีฯ
สําหรับแบบประกันชีวิตควบการลงทุน (ป�ดการขายแลว)
- ไอเอเอ ไลฟ อิสระ (ยูนิต ลิงค)
- เอไอเอ ลิงค ชําระเบี้ยประกันภัยรายงวด (ยูนิต ลิงค)

[AIA – PUBLIC]

FAQ

สถานะกรมธรรมอนื่ ๆ
ที่ควรทราบ

สถานะ: การหยุดพักชําระเบี้ยประกันภัย (PREMIUM HOLIDAY)

สําหรับแบบประกันชีวิตควบการลงทุน แบบชําระเบี้ยประกันภัยรายงวด ที่เป�ดขายในปจจุบัน
สําหรับชองทางตัวแทน และชองทางธนาคารกรุงเทพฯ

•
•
•

•

*

ผูเอาประกันภัยสามารถหยุดพักชําระเบีย้ ประกันภัยได โดยมีรายละเอียดดังนี้

เมื่อกรมธรรมมีผลบังคับมากกวา 3 ปกรมธรรม และมีการชําระเบี้ยประกันภัยหลัก
รายปครบ 3 งวด ราย 6 เดือนครบ 6 งวด ราย 3 เดือนครบ 12 งวด หรือราย
เดือนครบ 36 งวด และมีมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน
หากผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัย ภายในระยะเวลาผอนผันชําระเบี้ย
ประกันภัย กรมธรรมจะมีลักษณะเปนการหยุดพักชําระเบี้ยประกันภัย โดยไมตองสง
ใบคํารองฯ
ในระหวางหยุดพักชําระเบี้ยประกันภัย
- ไมมีคาใชจายในการดําเนินงานประกันภัย เนื่องจากไมมีการชําระเบี้ยฯ
- มีการหักคาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรมและคาการประกันภัย และกรมธรรม
จะมีผลบังคับตอไป ตราบเทาที่มูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนยังมีเพียงพอที่จะ
ชําระคาธรรมเนียมกรมธรรมดังกลาว
- กรณีที่มีการแนบสัญญาเพิ่มเติม PPR* ไว ผูเอาประกันภัยตองจายคาเบี้ย
ประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม PPR เขามาภายในระยะเวลาผอนผัน มิฉะนั้น
สัญญาเพิ่มเติม PPR นั้นจะสิ้นผลบังคับ
- เมื่ออยู ในชวงหยุดพักชําระเบี้ยประกันภัย ไมสามารถชําระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม
พิเศษได
การหยุดพักชําระเบี้ยประกันภัย จะทําให สิทธิการมีผลบังคับอยางตอเนื่อง
(Non-Lapse Guaranteed) สิ้นสุดลง และจะไม ไดรับโบนัสพิเศษ ตามเงื่อนไขที่
ระบุในกรมธรรมแตละแบบ (สําหรับแบบประกันภัยที่บริษัทกําหนด)

สัญญาเพิ่มเติมแบบแยกชําระเบี้ยประกันภัย (Premium Paying Rider : PPR)
หมายถึง สัญญาเพิ่มเติมที่แนบอยูกับกรมธรรม ซึ่งมีการชําระเบี้ยประกันภัยแยก
ตางหากจากเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก
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สถานะ: การหยุดพักชําระเบี้ยประกันภัย (PREMIUM HOLIDAY)
สําหรับแบบประกันชีวิตควบการลงทุน แบบ AIA Smart Secure (Unit Linked)

ผูเอาประกันภัยสามารถหยุดพักชําระเบีย้ ประกันภัยได โดยมีรายละเอียดดังนี้
•
•
•

•

*

เมื่อกรมธรรมมีผลบังคับมากกวา 3 ปกรมธรรม และมีการชําระเบี้ยประกันภัยหลัก
เพื่อความคุม ครอง รายปครบ 3 งวด ราย 6 เดือนครบ 6 งวด ราย 3 เดือนครบ
12 งวด หรือรายเดือนครบ 36 งวด และมีมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน
หากผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัย ภายในระยะเวลาผอนผันชําระเบี้ย
ประกันภัย กรมธรรมจะมีลักษณะเปนการหยุดพักชําระเบี้ยประกันภัย โดยไมตองสง
ใบคํารองฯ
ในระหวางหยุดพักชําระเบี้ยประกันภัย
- ไมมีคาใชจายในการดําเนินงานประกันภัย เนื่องจากไมมีการชําระเบี้ยฯ
- มีการหักคาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรมและคาการประกันภัย และกรมธรรม
จะมีผลบังคับตอไป ตราบเทาที่มูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนยังมีเพียงพอที่จะชําระ
คาธรรมเนียมกรมธรรมดังกลาว
- กรณีที่มีการแนบสัญญาเพิ่มเติม PPR* ไว หากมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนยังมี
เพียงพอ บริษัทจะดําเนินการถอนมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนมาชําระเบี้ย
ประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ
- เมื่ออยู ในชวงหยุดพักชําระเบี้ยประกันภัย ไมสามารถชําระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม
พิเศษได
การหยุดพักชําระเบี้ยประกันภัย จะทําให สิทธิการมีผลบังคับอยางตอเนื่อง
(Non-Lapse Guaranteed) สิ้นสุดลง และจะไม ไดรับโบนัสพิเศษ ตามเงื่อนไขที่
ระบุในกรมธรรมแตละแบบ (สําหรับแบบประกันภัยที่บริษัทกําหนด)

สัญญาเพิ่มเติมแบบแยกชําระเบี้ยประกันภัย (Premium Paying Rider : PPR)
หมายถึง สัญญาเพิ่มเติมที่แนบอยูกับกรมธรรม ซึ่งมีการชําระเบี้ยประกันภัยแยก
ตางหากจากเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก
[AIA – PUBLIC]

FAQ

สถานะกรมธรรมอนื่ ๆ
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สถานะ: การหยุดพักชําระเบี้ยประกันภัย (PREMIUM HOLIDAY)

สําหรับแบบประกันชีวิตควบการลงทุน แบบ AIA life Issara / rp link (ป�ดการขายแลว)
ผูเอาประกันภัยสามารถหยุดพักชําระเบีย้ ประกันภัยได โดยมีรายละเอียดดังนี้
•
•
•

•

*

เมื่อกรมธรรมมีผลบังคับมากกวา 2 ปกรมธรรม และมีการชําระเบี้ยประกันภัยหลัก รายป
ครบ 2 งวด ราย 6 เดือนครบ 4 งวด ราย 3 เดือนครบ 8 งวด หรือรายเดือนครบ 24
งวด และมีมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน
หากผูเอาประกันภัยไมชําระเบี้ยประกันภัย ภายในระยะเวลาผอนผันชําระเบี้ยประกันภัย
กรมธรรมจะมีลักษณะเปนการหยุดพักชําระเบี้ยประกันภัย โดยไมตองสงใบคํารองฯ
ในระหวางหยุดพักชําระเบี้ยประกันภัย
- ไมมีคาใชจายในการดําเนินงานประกันภัย เนื่องจากไมมีการชําระเบี้ยฯ
- มีการหักคาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม คาธรรมเนียมการรักษากรมธรรมคาการ
ประกันภัย และคาธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม (ถามี) โดยกรมธรรมจะมีผล
บังคับตอไป ตราบเทาที่มูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนยังมีเพียงพอที่จะชําระคาธรรมเนียม
กรมธรรมดังกลาว
- กรณีที่มีการแนบสัญญาเพิ่มเติม PPR* ไว หากมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนยังมีเพียงพอ
บริษัทจะดําเนินการถอนมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนมาชําระเบี้ยประกันภัยของสัญญา
เพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ
- เมื่ออยู ในชวงหยุดพักชําระเบี้ยประกันภัย ไมสามารถชําระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษได
การหยุดพักชําระเบี้ยประกันภัย จะทําให สิทธิการมีผลบังคับอยางตอเนื่อง
(Non-Lapse Guaranteed) สิ้นสุดลง และจะไม ไดรับโบนัสพิเศษ ตามเงื่อนไขที่
ระบุในกรมธรรมแตละแบบ (สําหรับแบบประกันภัยที่บริษัทกําหนด)

สัญญาเพิ่มเติมแบบแยกชําระเบี้ยประกันภัย (Premium Paying Rider : PPR)
หมายถึง สัญญาเพิ่มเติมที่แนบอยูกับกรมธรรม ซึ่งมีการชําระเบี้ยประกันภัยแยก
ตางหากจากเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก
[AIA – PUBLIC]

