REGULAR PREMIUM

AIA Issara Plus (Unit Linked)

เอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนติ ลิงค) เปนผลิตภัณฑประกันชีวติ โดยเบีย้ ประกันภัยทีจ่ า ย หลังจากหักคาธรรมเนียมกรมธรรมแลว
จะนำไปลงทุนในกองทุนรวมที่ผูเอาประกันภัยเลือก และตลอดอายุกรมธรรมจะมีการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติเพื1อนำมา
จายคาธรรมเนียมกรมธรรมทุกเดือน
ดังนั้น คาใชจายของกรมธรรมในงวดถัด ๆ ไปจึงเก็บจากเงินลงทุนและผลตอบแทน (ถามี) ซึ่งหากไมเพียงพอกรมธรรมจะ
สิ้นอายุ เวนแตจะชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top Up Premium) เพิ่มเติม

ตารางคาธรรมเนียมกรมธรรม

คาธรรมเนียมและคาใชจาย

1. คาใชจายในการดำเนินการประกันภัย
• เบี้ยประกันภัยหลักเพื1อความคุมครอง

ขั้นตอนการนำเบี้ยประกันภัยไปลงทุน
ปกรมธรรม
ปที่ 1
เดือนที่ 1

เบี้ยประกันภัยที่ชำระ

(และปตอๆ ไป)

เหลือนำไปลงทุน

หักลบ
หักลบ

• เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ
2. คาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม
3. คาการประกันภัย (COI)

เหลือนำไปลงทุน

หักลบ

ขายคืนหนวยลงทุนบางสวน
ทุกเดือนเพื1อชำระคาใชจาย

ปที่ 1 เดือนที่ 2-12
ปที่ 2 เดือนที่ 1

ลงทุนในกองทุนรวม

คาใชจายตางๆ

หักลบ
หักลบ

เหลือนำไปลงทุน
เหลือนำไปลงทุน

หักลบ

+

4. คาธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม
สำหรับเบี้ยฯ RPP

ขายคืนหนวยลงทุนบางสวน
ทุกเดือนเพื1อชำระคาใชจาย

ปที่ 2 เดือนที่ 2-12
(และปตอๆ ไป)
•
•
•

คาใชจายในการดำเนินการประกันภัย
เบี้ยประกันภัยหลักเพื1อความคุมครอง
(สำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก)
(เบี้ยฯ RPP)
การขายคืนหนวยลงทุน
เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ชำระเปนประจำ
อัตโนมัติเพื1อชำระคาใชจาย
พรอมเบี้ยประกันภัยหลัก (เบี้ยฯ RTU)

สวนเงินลงทุน

ขายคืนหนวยลงทุนบางสวน
ทุกเดือนเพื1อชำระคาใชจาย
คาการประกันภัย
เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ
(เบี้ยฯ Top Up)

เงินลงทุนในกองทุนรวม
คาธรรมเนียม
และผลตอบแทน (ถามี)
การบริหารกรมธรรม
คาใชจายในการดำเนินการประกันภัย
(สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ)

ผูเอาประกันภัยตองไดรับคำอธิบายโดยละเอียด

• วิธีลงทุน แนะนำแผนจัดสรรการลงทุน โดยผูเอาประกันภัยเลือก
1 ตารางคำนวณผลประโยชนตามกรมธรรม
กองทุนที่อยูในรายชื1อกองทุนที่บริษัทไดคัดสรรมาแลว และกำหนด
2 ผลการประเมิน Suitability Test
สัดสวนการลงทุนได
และ Basic Asset Allocation
• วิธีติดตามมูลคาเงินลงทุน
3 Factsheet ของกองทุนรวมที่เลือกลงทุน
1 บริษัทจะจัดสงรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรมประกันภัย
4 ตัวอยาง Statement สถานะการลงทุนที่บริษัทแจงแก
ใหแกผูเอาประกันภัยทุกรอบปกรมธรรม และสามารถขอเพิ่มได
ผูเอาประกันภัยและวิธีอานทำความเขาใจ
เดือนละครั้งโดยไมเสียคาธรรมเนียม
2 สามารถดูไดในเว็บไซตของบริษัท www.aia.co.th หรือ AIA iService หรือ สอบถามไดที่ AIA Call Center 1581
• การแจงเตือนกรณีมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมเพียงพอสำหรับชำระคาธรรมเนียมกรมธรรม บริษัทจะมีสงหนังสือแจงลูกคา ดังนี้
1 แจงเตือนมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมเพียงพอ บริษัทจะออกจดหมายแจงใหลูกคาทราบวา ณ วันที่บริษัทออกจดหมายมูลคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนที่มีอยูในกรมธรรมสามารถชำระคาธรรมเนียมกรมธรรมครั้งถัดไปไดเปนครั้งสุดทาย
2 แจงเตือนกรมธรรมขาดอายุ บริษัทจะออกจดหมายจะแจงใหลูกคาทราบวา ณ วันที่บริษัทออกจดหมายมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมเพียงพอ
ชำระคาธรรมเนียมกรมธรรม จะสงผลใหกรมธรรมขาดอายุและสิ้นผลบังคับ ณ วันครบรอบชำระคาธรรมเนียมครั้งถัดไป
3 แจงกรมธรรมขาดอายุ บริษัทจะออกจดหมายจะแจงใหลูกคาทราบวา ณ วันที่บริษัทออกจดหมายกรมธรรมไมมีมูลคาบัญชีกรมธรรมเหลืออยู
สงผลใหกรมธรรมของทานขาดอายุ

อัตรา (ปจจุบัน)
ครั้งที่ของการชำระเบี้ยประกันหลัก
รายป

รายเดือน

60
40
20
10
10
5
0

รอยละ 1.5 ของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ชำระ
รอยละ 0.7 ตอป ของมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ขึ้นอยูกับเพศ อายุ และจำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิ โดยอางอิงตามอัตราคา
การประกันภัยที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ทั้งนี้เปนไปตามหลักเกณฑ
ที่บริษัทกำหนด
อายุกรมธรรมและการชำระเบี้ยฯ RPP
นอยกวา 2 ป
50% ของมูลคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนของเบี้ยฯ RPP ที่ถอน

ครบ 2 ป ขึ้นไป
ไมมีคาธรรมเนียม*

ทั้งนี้ บริษัทจะไมคิดคาธรรมเนียมในการถอนเงินจากหนวยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ
* หากกรมธรรมมีผลบังคับมากกวา 2 ป และมีการชำระเบี้ยฯ RPP รายปครบ 2 งวด
ราย 6 เดือนครบ 4 งวด ราย 3 เดือนครบ 8 งวด และ รายเดือนครบ 24 งวด

5. คาธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน
6. คาธรรมเนียมการขอตออายุกรมธรรม
7. คาธรรมเนียมการขอใบแจงรายงานสถานะ
ทางการเงินของกรมธรรม
8. การยกเลิกกรมธรรม (Free look)

ตัวอยางคาการประกันภัย

ไมมีคาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม
ฟรีคาธรรมเนียมครั้งแรกในแตละเดือน
หลังจากนั้นฉบับละ 50 บาท
ยกเลิกภายใน 15 วัน นับตั้งแตไดรับกรมธรรมโดย
มีคาธรรมเนียม 500 บาท และคาตรวจสุขภาพตามที่จายจริง (ถามี)

(COI)

กรณีผูเอาประกันภัยเพศชาย อายุ 35 ป เบี้ยฯ RPP 40,000 เบี้ยฯ RTU 25,000 จำนวนเงินเอาประกันภัยของเบี้ย
ประกันภัยหลักเพื1อความคุมครองและผลประโยชนกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 2,000,000 บาท
อายุ
35 ป
50 ป
60 ป
70 ป
80 ป
98 ป

ตอเดือน (บาท)

คาการประกันภัย

400.00
1,019.99
2,251.66
6,333.30
15,739.94
68,538.06

ตอป (บาท)
4,800.00
12,239.88
27,019.92
75,999.60
188,879.28
822,456.72

คาการประกันภัยสะสม
(บาท)
4,800.00
123,839.64
314,658.84
806,156.76
2,223,731.28
10,335,558.72

หมายเหตุ : คาการประกันภัยในตารางเปนตัวเลขที่คำนวณจากอัตราคาการประกันภัยของจำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิ โดยสมมติอัตราผลตอบแทนที่ 5%
ซึ่งคาการประกันภัยที่แทจริงจะขึ้นอยูกับมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่แทจริง

คำเตือน • ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื1อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื1อนไขในกรมธรรม
• ขอกำหนดและเงือ
1 นไขของความคุม ครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยทีอ่ อกใหผถู อื กรมธรรม
• ผูขอเอาประกันภัยมีหนาที่แถลงขอความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปดขอความจริงหรือแถลงขอความเปนเท็จใดๆ อาจเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันภัยบอกลางสัญญาประกันภัย ปฏิเสธไมจายคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
และจำกัดความรับผิดชอบเพียงการคืนมูลคากรมธรรม เบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถามี) และคาธรรมเนียมกรมธรรม ยกเวนคาธรรมเนียมการขอแจงใบแจงรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม

aia.co.th

ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน

1
1-2
1-4
1 - 12
2
3-4
5-8
13 - 24
3
5–6
9 – 12
25 – 36
4
7-8
13 - 16
37 - 48
5
9 - 10
17 - 20
49 - 60
6
11 - 12
21 - 24
61 - 72
7 เปนตนไป 13 เปนตนไป 25 เปนตนไป 73 เปนตนไป

รอยละของเบี้ย
ประกันภัยหลักเพื1อ
ความคุุมครองที่ชำระ

AIA Issara Plus (Unit Linked)

REGULAR PREMIUM

การหยุดพักชำระเบี้ย (Premium Holiday)
สามารถหยุดพักชำระเบี้ยฯ RPP ได เมื1อมีอายุกรมธรรมครบ 3 ป มีการชำระ
ตลอดชีวิต (ถึงอายุ 99 ป)
เบี้ยฯ RPP ครบตามที่กำหนดไวในกรมธรรม และมีมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ในกรณีที่มีสัญญาเพิ่มเติมใดๆ ที่ไมใชสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระคาการประกันภัย
1 เดือน - 70 ป
โดยการขายคืนหนวยลงทุนแนบอยูกับกรมธรรมนี้ สัญญาเพิ่มเติมดังกลาวจะ
60 ถึง 2502 เทาของเบี้ยประกันภัยหลัก สิ้นผลบังคับ หากผูเอาประกันภัยมิไดชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้
เพื1อความคุมครอง (อายุ 1 เดือน-30 ป) ภายในระยะเวลาผอนผัน

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด
ระยะเวลาเอาประกันภัย

1

อายุผูเอาประกันภัย
จำนวนเงินเอาประกันภัย
(สำหรับกรณีภัยมาตรฐาน)
1
2

ระยะเวลาเอาประกันภัย ตลอดชีวิต (ถึงอายุ 99 ป) หรือตราบที่มูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนเพียงพอตอคาใชจายตางๆ ตามตารางคาธรรมเนียมกรมธรรม
จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดขึ้นอยูกับเพศและอายุ ทั้งนี้เปนไปตามหลักเกณฑที่บริษัทกำหนด

AIA Issara Prestige Plus (Unit Linked)

เอไอเอ อิสระ เพรสทีจ พลัส (ยูนิต ลิงค) เปนชื1อทางการตลาดของเอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค)
ที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป ในกรณีสุขภาพมาตรฐานและสุขภาพดีกวา
มาตรฐาน อาจไดรับสวนลดคาการประกันภัยของอัตราคาการประกันภัยสำหรับความคุมครองชีวิต
และ/หรือ อัตราคาการประกันภัยสำหรับผลประโยชนกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทั้งนี้ เปนไปตามที่
บริษัทกำหนด
สิ่งที่ผูเอาประกันภัยควรทราบ
1 เอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค) เปนประกันชีวิต ไมใชเงินฝาก ไมใชกองทุนแถมประกัน ไมใชประกันแถมกองทุน
2 จำนวนเงินเอาประกันภัยมีผลตอคาการประกันภัย หากตองการจำนวนเงินเอาประกันภัยสูง คาการประกันภัยจะสูงตาม
ไปดวย และจะยิ่งเพิ่มขึ้นเมื1อผูเอาประกันภัยมีอายุมากขึ้น
3 คาธรรมเนียมกรมธรรมไมคงที่แมจายเบี้ยคงที่ คาธรรมเนียมกรมธรรมบางรายการจะแปรผันกับอายุผูเอาประกันภัย
และผลตอบแทนของกองทุน โปรดดูรายละเอียดในตารางคาธรรมเนียม
4 ถอนเงินจากกรมธรรมได การถอนเงินจากกรมธรรมหรือการเวนคืนกรมธรรมกอ นครบกำหนดสัญญา บริษทั จะคิดคาธรรมเนียม
ในการถอนเงินจากหนวยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักเพื1อความคุมครอง ทั้งนี้ เงื1อนไขเปนไปตามที่กำหนดไวในกรมธรรม
5 เงินลงทุนถูกหักไปชำระคาธรรมเนียมกรมธรรมทุกเดือน ในการคำนวณหาคาธรรมเนียมบริหารกรมธรรม และคาการ
ประกันภัย ในเดือนแรก บริษัทจะทำการหักจากเบี้ยประกันภัยกอนนำไปลงทุน สำหรับเดือนตอๆ ไป บริษัทจะหักจากการ
ขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติที่ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามสัดสวนของกองทุนภายใตกรมธรรมที่ถืออยู หากมูลคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนใด ณ วันที่ขายคืนหนวยลงทุนมีมูลคาไมเพียงพอตอการหักคาธรรมเนียมดังกลาว
คาธรรมเนียมที่ไมสามารถหักไดนั้นจะถือเปนหนี้สินของกรมธรรม และจะทำการหักจากกองทุนภายใตกรมธรรม ตามสัดสวน
ของมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของแตละกองทุนในเดือนถัดไป
6 ลดหยอนภาษีไดเพียงบางสวน ลดหยอนภาษีไดเฉพาะสวนที่เปนคาใชจายในการดำเนินการประกันภัย คาการประกันภัย
และคาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม สวนที่นำไปลงทุนลดหยอนไมได
7 ไมมีการรับประกันผลตอบแทน สวนเงินลงทุนไมมีการรับประกันผลตอบแทน ตัวเลขที่แสดงในตารางคำนวณผลประโยชน
ในเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรมแบบยูนิต ลิงค เปนเพียงตัวอยางเพื1อความเขาใจ

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

(Top Up Premium)

สามารถเพิ่มจำนวนเงินเพื1อการลงทุนได เพื1อคงสัดสวนการจัดสรรการลงทุน
โดยจำนวนเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ ตางๆ ตามวัตถุประสงคทผ่ี เู อาประกันภัย
ขั้นต่ำสุดและสูงสุดใหเปนไปตาม
กำหนดไวใหคงเดิม
หลักเกณฑที่บริษัทกำหนด

ผลประโยชน
1. กรณีเสียชีวิต

จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื1อความคุมครอง
บวกดวยมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
2. กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ทั้งนี้ การจายผลประโยชนกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนี้จายเพียงครั้งเดียว
ตลอดอายุกรมธรรม โดยกรมธรรมจะยังคงมีผลบังคับตอไป ตามขอกำหนด
และเงื1อนไขของกรมธรรม
3. กรณีครบกำหนดสัญญา
หากผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยูจนครบกำหนดสัญญาประกันภัย บริษัทจะจายมูลคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูเอาประกันภัย
4. กรณีถอนเงิน หรือเวนคืน
รับมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถอน หัก คาธรรมเนียมการถอนเงินจากกรมธรรม (ถามี)
กอนครบสัญญา
หรือมูลคาเวนคืนกรมธรรม
ขอควรระวังและพึงปฏิบัติ
1. พิจารณาความพรอมทางการเงินในการชำระเบี้ยประกันภัย
กอนตัดสินใจทำประกัน เนื1องจากเปนผลิตภัณฑที่มีความผูกพัน
ทางการเงินระยะยาว
2. ทำความเขาใจ ความคุมครอง เงื1อนไขทั้งสวนประกันภัย
และสวนลงทุนกอนตัดสินใจทำประกัน
3. แมวาขอมูลและตัวเลขในเอกสารการขายมีความซับซอน
ผูเอาประกันภัยจะตองศึกษาทำความเขาใจ และสอบถาม
ผูขายเมื1อมีขอสงสัย
4. ควรกรอกใบสมัครดวยตนเอง ไมลงนามในเอกสารเปลา
และตรวจสอบรายละเอียดในใบสมัครกอนลงนาม
5. เรียกรับหลักฐานการรับเงินจากผูขายทุกครั้ง โดยสังเกตวา
เปนหลักฐานของบริษัทจริง
6. ใหความสำคัญในการตอบคำถามทางโทรศัพทจากบริษัท
ประกันภัยภายหลังการซื้อกรมธรรม
7. ติดตามและใหความสำคัญกับเอกสารที่ไดรับจากบริษัทประกันภัย
เพื1อรักษาสิทธิประโยชนของตนเอง

ชองทางรองเรียน

การยกเลิกกรมธรรม (Free Look)
ผูเอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรมภายใน 15 วัน
นับแตวันที่ไดรับกรมธรรม โดยบริษัทจะคืนคาธรรมเนียม
กรมธรรม และเงินสวนลงทุนตามราคาขายคืนหนวยลงทุน
หักดวยคาใชจาย 500 บาท รวมทั้งคาตรวจสุขภาพ (ถามี)

สิทธิของบริษัท
• บริษัทสามารถปฏิเสธคำขอเอาประกัน หากลูกคาปฏิเสธ
การทำ Suitability Test หรือปฏิเสธการใหขอมูล
ที่จำเปนในใบคำขอเอาประกันชีวิต
• กรณีผเู อาประกันภัยฆาตัวตายใน 1 ป หรือถูกผูร บั ผลประโยชน
ฆาตาย บริษัทมีสิทธิปฏิเสธไมจายเงินตามกรมธรรม
• กรณีผูเอาประกันภัยเปดเผยขอมูลเท็จ ปกปดความจริง
บริษัทสามารถบอกลางสัญญาได
• กรณีผูขอเอาประกันภัยมีปญหาทางสุขภาพ บริษัทมีสิทธิ
ปฏิเสธคำขอเอาประกัน

รองเรียนผาน AIA Call Center โทร.1581 หากไมไดรับการแกไขที่เหมาะสมสามารถติดตอ
1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) โทร.1207
2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โทร.1186

คำเตือน • ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื1อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื1อนไขในกรมธรรม
• ขอกำหนดและเงือ
1 นไขของความคุม ครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยทีอ่ อกใหผถู อื กรมธรรม
• ผูขอเอาประกันภัยมีหนาที่แถลงขอความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปดขอความจริงหรือแถลงขอความเปนเท็จใดๆ อาจเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันภัยบอกลางสัญญาประกันภัย ปฏิเสธไมจายคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
และจำกัดความรับผิดชอบเพียงการคืนมูลคากรมธรรม เบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถามี) และคาธรรมเนียมกรมธรรม ยกเวนคาธรรมเนียมการขอแจงใบแจงรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม์

aia.co.th

การปรับสัดสวนกองทุนอัตโนมัติ

(Auto Fund Re-balancing)

