ใบคำรองขอดำเนินการเกี่ยวกับการประกันชีวิต แบบยูนิต ลิงค
รหัสหนวย

บริษัท เอไอเอ จำกัด
181 ถนนสุรวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02 634 8888

รหัสตัวแทน

รหัสตัวแทน

ชื่อหนวย ............................ ชื่อตัวแทน ..............................

ชื่อตัวแทน ..............................

เบอรโทรศัพทติดตอ ................................................................
รหัสผูติดตอกับผูลงทุนที่ไดรับความเห็นชอบ 1.
2.
ใบคำขอเอาประกันชีวิต / กรมธรรมประกันภัยเลขที่ ........................................
ชื่อผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัย
โทรศัพทมือถือ
.....................................................................

.......................................

สำหรับเจาหนาที่บริษัท
วันที่ไดรับใบคำขอ .......................................... เวลา .........................
วันที่ทำคำสั่ง ....................................................................................
ลงชื่อ.................................................................................. ผูรับเรื่อง

ขาพเจามีความประสงคขอใหบริษัทดำเนินการเกี่ยวกับการประกันชีวิต แบบยูนิต ลิงค ดังตอไปนี้
1. การถอนเงินจากกรมธรรม (Partial Withdrawal)

3. การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Switching)

2. การสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching)

4. การปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติ / การขอยกเลิกการปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติ
(Automatic Fund Rebalancing)

1. การถอนเงินจากกรมธรรม (Partial Withdrawal)
ขายคืนหนวยลงทุนบางสวน โดยระบุจำนวนที่ตองการขายคืนของแตละกองทุน
จำนวนอัตรารอยละ
ลำดับ
1
2
3
4

ชื่อกองทุน

จำนวน

จำนวนหนวยลงทุน
ลำดับ
5
6
7
8

ชื่อกองทุน

จำนวนบาท

จำนวน ลำดับ
9
10
11
12

ชื่อกองทุน

จำนวน

ลำดับ
13
14
15
16

ชื่อกองทุน

จำนวน

หมายเหตุ :
1. ผูเอาประกันภัยอาจไมไดรับชำระคาขายคืนหนวยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่ไดระบุไวในใบคำรอง ในกรณีที่เขาขายการหยุด
รับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน หรือการเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนดไวในหนังสือชี้ชวนของกองทุน
2. ในกรณีที่ระบุจำนวนอัตรารอยละ หรือ จำนวนหนวยลงทุน ของกองทุนใด ๆ มากกวาจำนวนหนวยลงทุนที่มีอยูจริง ใหถือวาผูเอาประกันภัยประสงคจะขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน
นั้นเทาที่มีอยูทั้งหมด
3. การถอนเงินจากกรมธรรมเปนจำนวนบาท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมดำเนินการใหในกรณีที่แตละกองทุนที่ถอนมีมูลคาหลังการถอนที่ไดชำระคาธรรมเนียมในการถอนแลว(ถามี) เหลือ
นอยกวา 1,000 บาท ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี คี า ธรรมเนียมในการถอน บริษทั จะทำการขายคืนหนวยลงทุนเพิม่ จากจำนวนเงินทีผ่ เู อาประกันภัยระบุ เพือ่ ชำระคาธรรมเนียมดังกลาวตามสัดสวน
ของกองทุนทีข่ าย
4. สำหรับประเภทชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ในขณะที่บริษัทไดรับใบคำรอง จำนวนเงินขั้นต่ำในการถอนแตละครั้งจะตองไมต่ำกวา 10,000 บาท และมูลคาหลังการถอนภายหลังหัก
หนี้สินตามกรมธรรม(ถามี) จะตองเหลือไมนอยกวา 20,000 บาท โดยคำนวณจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
5. สำหรับประเภทชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด ในขณะที่บริษัทไดรับใบคำรอง จำนวนเงินขั้นต่ำในการถอนแตละครั้งจะตองไมต่ำกวา 2,000 บาท และมูลคาหลังการถอนภายหลังหัก
หนี้สินตามกรมธรรม(ถามี) จะตองเหลือไมนอยกวา 8,000 บาท โดยคำนวณจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
6. การถอนเงินจากกรมธรรมถือเปนการยกเลิกคำสั่งการปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติ (ถามี)
7. ในกรณีที่บริษัทไดรับใบคำรองกอนเวลา 10.00 น. บริษัทจะดำเนินการขายคืนหนวยลงทุนเพื่อถอนเงินจากกรมธรรมขางตนในวันทำการที่บริษัทไดรับใบคำรอง ในกรณีที่บริษัทไดรับ
ใบคำรองภายหลังเวลา 10.00 น. ใหถือวาบริษัทไดรับใบคำรองในวันทำการถัดจากวันที่ไดรับใบคำรอง ทั้งนี้หากวันที่ไดรับใบคำรองนั้นเปนวันหยุดของกองทุนใด บริษัทจะทำการ
ขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทำการถัดไปที่สามารถทำรายการได
8. ผูเอาประกันภัยจะไดรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแตวันที่บริษัทดำเนินการขายคืนหนวยลงทุน และไดรับแจงมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของแตละกองทุน
เวนแตในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับการผอนผันระยะเวลาการคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนบางสวน หากบริษัทยังไมทราบหนวยลงทุนคงเหลือทุกกองทุนที่ผูเอาประกันภัยถืออยู จากรายการขายคืนอัตโนมัติเพื่อชำระ
คาการประกันภัย คาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม และคาธรรมเนียมการรักษากรมธรรม (ถามี) อยางไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทยังไมสามารถดำเนินการตามคำสั่งที่เกี่ยวกับกองทุนที่
ผูเอาประกันภัยมีคำสั่งไวไดอยางสมบูรณ ผูเอาประกันภัยสามารถสงคำสั่งของกองทุนที่ไมเกี่ยวของกับคำสั่งที่ยังไมเรียบรอยได
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2. การสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching)
2.1 การสับเปลี่ยนกองทุนจากอัตราสวนรอยละเปนอัตราสวนรอยละ
ชื่อกองทุน
ตนทาง

2.2

จำนวนรอยละ
ของกองทุนตนทาง

ชื่อกองทุน
ตนทาง

จำนวนรอยละ
ของกองทุนตนทาง

ชื่อกองทุน จำนวนรอยละทีจ่ ะลงทุน
ปลายทาง ในกองทุนปลายทาง

รวมทั้งสิ้น

การสับเปลี่ยนกองทุนจากจำนวนหนวยลงทุนเปนอัตราสวนรอยละ
ชื่อกองทุน
ตนทาง

จำนวนหนวยลงทุน
ของกองทุนตนทาง

ชื่อกองทุน
ตนทาง

จำนวนหนวยลงทุน
ของกองทุนตนทาง

ชื่อกองทุน จำนวนรอยละทีจ่ ะลงทุน
ปลายทาง ในกองทุนปลายทาง

ชื่อกองทุน จำนวนรอยละทีจ่ ะลงทุน
ปลายทาง ในกองทุนปลายทาง

100

ชื่อกองทุน จำนวนรอยละทีจ่ ะลงทุน
ปลายทาง ในกองทุนปลายทาง

รวมทั้งสิ้น

100

หมายเหตุ :
1. ในกรณีที่ระบุเปนจำนวนรอยละ โปรดระบุจำนวนรอยละที่ตองการลงทุนในกองทุนปลายทางแตละกองทุนเปนจำนวนเต็ม (โดยไมมีทศนิยม) ทั้งนี้ ตองไมต่ำกวารอยละ 5
2. ในกรณีที่ระบุจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางใด ๆ มากกวาจำนวนหนวยลงทุนที่มีอยูจริง ใหถือวาผูเอาประกันภัยประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนตนทางนั้น
เทาที่มีอยูทั้งหมด
3. จำนวนเงินสับเปลี่ยนออกจากกองทุนตนทางจะตองไมต่ำกวา 1,000 บาท โดยคำนวณจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ในขณะที่บริษัทไดรับใบคำรอง
4. กรณีที่มีคาธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน จะหักจากมูลคาที่ไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง กอนทำการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนปลายทาง
5. การสับเปลี่ยนกองทุนขางตน ถือเปนการยกเลิกคำสั่งการปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติ (ถามี)
6. ในกรณีที่กองทุนตนทางขางตนเปนกองทุนเดียวกับกองทุนตนทางในการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (ถามี) จะถือเปนการยกเลิกคำสั่งการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัตินั้น
7. ในกรณีที่บริษัทไดรับใบคำรองกอนเวลา 10.00 น. บริษัทจะดำเนินการขายคืนหนวยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนออกจากกองทุนตนทางขางตนในวันทำการที่บริษัทไดรับใบคำรอง
ในกรณีที่บริษัทไดรับใบคำรองภายหลังเวลา 10.00 น. ใหถือวาบริษัทไดรับใบคำรองในวันทำการถัดจากวันที่ไดรับใบคำรอง ทั้งนี้หากวันที่ไดรับใบคำรองนั้นเปนวันหยุด
ของกองทุนใด บริษัทจะทำการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทำการถัดไปที่สามารถทำรายการได
8. บริษัทจะดำเนินการซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันที่ประเมินราคาถัดจากวันที่บริษัทไดรับแจงมูลคาหนวยลงทุนจากการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางครบ
ทุกกองทุน โดยบริษัทจะสำรองเงินเพื่อซื้อกองทุนปลายทางใหกอนการไดรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจริงตามวันที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน และบริษัทจะเปนผูรับเงินจากการขายคืน
หนวยลงทุนภายหลัง อนึง่ บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการสำรองเงินซือ้ กองทุนปลายทางใหกอ นดังกลาว โดยบริษทั จะเปลีย่ นวันทีซ่ อ้ื หนวยลงทุนของกองทุนปลายทางเปนวันที่
ประเมินราคาวันแรกเมือ่ บริษทั ไดรบั เงินคาขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางครบทุกกองทุนแลว ทัง้ นี้ บริษทั จะทำการแจงใหทราบกอนลวงหนาอยางนอย 1 วันทำการของบริษทั
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน หากบริษัทยังไมทราบหนวยลงทุนคงเหลือทุกกองทุนที่ผูเอาประกันภัยถืออยูจากรายการขายคืนอัตโนมัติเพื่อชำระคา
การประกันภัย คาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม และคาธรรมเนียมการรักษากรมธรรม (ถามี) อยางไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทยังไมสามารถดำเนินการตามคำสั่งที่เกี่ยวกับกองทุน
ที่ผูเอาประกันภัยมีคำสั่งไวไดอยางสมบูรณ ผูเอาประกันภัยสามารถสงคำสั่งของกองทุนที่ไมเกี่ยวของกับคำสั่งที่ยังไมเรียบรอยได

3. การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Switching) ทุกเดือนเปนเวลา................................เดือน (ไมเกิน 12 เดือน)
ชื่อกองทุนตนทาง
TMBTM
SCBTMFPLUS-I จำนวนเงินที่สับเปลี่ยนในแตละครั้ง................................................ บาท
ลำดับ
1
2
3
4

ชื่อกองทุน

รอยละ ลำดับ
5
6
7
8

ชื่อกองทุน

รอยละ ลำดับ
9
10
11
12

ชื่อกองทุน

รอยละ ลำดับ
13
14
15
16

ชื่อกองทุน

รวมทั้งสิ้น

รอยละ

100

หมายเหตุ :
1. การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติสามารถใชกับการชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว หรือการชำระเบี้ยประกันภัยรายงวดทุกแบบ ยกเวน การชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน
2. โปรดระบุจำนวนรอยละที่ตองการลงทุนในกองทุนปลายทางแตละกองทุนเปนจำนวนเต็ม (โดยไมมีทศนิยม) ทั้งนี้ตองไมต่ำกวารอยละ 5
3. จำนวนเงินสับเปลี่ยนออกจากกองทุนตนทางในแตละครั้งจะตองไมต่ำกวา 1,000 บาท
4. สำหรับประเภทชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว มูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนในสวนของกองทุนตนทางจะตองไมต่ำกวา 20,000 บาท ณ วันที่บริษัทไดรับใบคำรอง
5. สำหรับประเภทชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด มูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนในสวนของกองทุนตนทางจะตองไมต่ำกวา 8,000 บาท ณ วันที่บริษัทไดรับใบคำรอง
6. การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ ถือเปนการยกเลิกคำสั่งการปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติ (ถามี) และ/หรือ การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติเดิม (ถามี)
7. หากมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนในสวนของกองทุนตนทาง ณ วันครบรอบการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติมีมูลคาต่ำกวาจำนวนเงินที่ระบุขางตนในครั้งใด บริษัทจะทำการสับเปลี่ยน
กองทุนจากกองทุนตนทางทั้งจำนวนเปนครั้งสุดทาย และถือวาคำสั่งการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติสิ้นสุดลง
8. บริษัทจะดำเนินการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางในรูปจำนวนหนวยลงทุนครั้งแรกในวันที่ 21 ของเดือนถัดไป และทุกเดือนหลังจากนั้น ดังนั้น จำนวนเงินที่สับเปลี่ยน
ในแตละครั้ง อาจมีมูลคาตางจากจำนวนเงินที่ระบุไวขางตน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ในวันทำการถัดจากวันที่ขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง ทั้งนี้ หากวันที่จะซื้อหนวยลงทุนเปนวันหยุดของกองทุนใด บริษัทจะทำการซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนั้นในวัน
ทำการถัดไปที่สามารถทำรายการได โดยวันที่ขายคืนหนวยลงทุนเปนไปตามหลักเกณฑที่บริษัทกำหนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
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4. การปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติ / การยกเลิกการปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Rebalancing) (กรุณาเลือกขอใดขอหนึ่ง)
ตองการปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติ (โปรดเลือกขอ 4.1 หรือขอ 4.2)
ตองการยกเลิกการปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติ
4.1 เลือกกลยุทธการลงทุน ตามรายละเอียดในตารางกองทุนสำหรับการเลือกลงทุน ดังตอไปนี้
3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
การปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติทุกๆ
ชื่อกองทุน

ลำดับ
1
2
3
4

รอยละ ลำดับ
5
6
7
8

ชื่อกองทุน

รอยละ ลำดับ
9
10
11
12

ชื่อกองทุน

รอยละ ลำดับ
13
14
15
16

ชื่อกองทุน

รวมทั้งสิ้น

รอยละ

100

4.2 เลือกกลยุทธการลงทุน เพื่อการศึกษา หรือเพื่อการเกษียณ โดยปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติแบบรายป
การปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติทุกๆ 12 เดือน
กรุณาเลือกวัตถุประสงคในการปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติ (โปรดเลือกขอ 4.2.1 หรือขอ 4.2.2 ขอใดขอหนึ่งเพียงขอเดียว)
4.2.1 การปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติเพื่อการศึกษา (โปรดเลือกขอ 4.2.1.1 หรือขอ 4.2.1.2 ขอใดขอหนึ่งเพียงขอเดียว)
4.2.1.1 กลยุทธการลงทุนเพื่อการศึกษาแบบที่ 1
กองทุน

4.2.1.2 กลยุทธการลงทุนเพื่อการศึกษาแบบที่ 2
กองทุน
อายุ
ผูเอาประกันภัย

ABG

SCBSET

KFMTFI

TMBTM

0-5 ป

50%

30%

20%

0%

0-5 ป

30%

30%

20%

15%

0%

5%

6-10 ป

40%

25%

35%

0%

6-10 ป

25%

25%

15%

25%

0%

10%

11-15 ป

30%

20%

40%

10%

11-15 ป

20%

20%

10%

30%

10%

10%

16-20 ป

20%

15%

45%

20%

16-20 ป

15%

15%

5%

35%

20%

10%

ตั้งแต 21 ปขึ้นไป

20%

0%

50%

30%

ตั้งแต 21 ปขึ้นไป 10%

5%

5%

40%

30%

10%

อายุ
ผูเอาประกันภัย

ABG SCBSET ABWOOF KFMTFI TMBTM TMBGF

4.2.2 การปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติเพื่อการเกษียณ (โปรดเลือกขอ 4.2.2.1 หรือขอ 4.2.2.2 ขอใดขอหนึ่งเพียงขอเดียว)
4.2.2.1 กลยุทธการลงทุนเพื่อการเกษียณแบบที่ 1

4.2.2.2 กลยุทธการลงทุนเพื่อการเกษียณแบบที่ 2

กองทุน
อายุ
ผูเอาประกันภัย

ABG

SCBSET

KFMTFI

TMBTM

กองทุน
อายุ
ผูเอาประกันภัย

ต่ำกวา 40 ป

50%

30%

15%

5%

ต่ำกวา 40 ป

30%

30%

20%

10%

5%

5%

41-50 ป

40%

25%

25%

10%

41-50 ป

25%

25%

15%

20%

10%

5%

51-55 ป

30%

20%

35%

15%

51-55 ป

20%

20%

10%

30%

15%

5%

56-60 ป

20%

15%

40%

25%

56-60 ป

15%

15%

5%

35%

25%

5%

ตั้งแต 61 ปขึ้นไป

20%

0%

45%

35%

ตั้งแต 61 ปขึ้นไป 10%

5%

5%

40%

35%

5%

หนา 3/4

ABG SCBSET ABWOOF KFMTFI TMBTM TMBGF

หมายเหตุ :
1. โปรดระบุจำนวนรอยละที่ตองการลงทุนในแตละกองทุนเปนจำนวนเต็ม (โดยไมมีทศนิยม) ทั้งนี้ตองไมต่ำกวารอยละ 5
2. เมื่อรวมการจัดสรรการลงทุนทุกกองทุนแลวจะตองเทากับรอยละ 100
3. สำหรับประเภทชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว มูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจะตองไมต่ำกวา 20,000 บาท ณ วันที่บริษัทไดรับใบคำรอง
4. สำหรับประเภทชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด มูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจะตองไมต่ำกวา 8,000 บาท ณ วันที่บริษัทไดรับใบคำรอง
5. ในการดำเนินการปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติ ในแตละครัง้ หากมูลคาการสับเปลีย่ นกองทุนออกในแตละครัง้ มีมลู คาต่ำกวารอยละ 1 ของมูลคารับซือ้ คืนหนวยลงทุนบริษทั ขอสงวนสิทธิ์
ไมดำเนินการปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติในครั้งนั้น
6. การปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติ ถือเปนการยกเลิกคำสั่งการปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติที่มีอยูเดิม(ถามี) และ/หรือ คำสั่งการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (ถามี)
7. ในการดำเนินการปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัตติ ามขอ 4.1 เลือกกลยุทธการลงทุน บริษทั จะทำการขายคืนหนวยลงทุนครัง้ แรกในวันที่ 21 ของเดือนมีนาคม มิถนุ ายน กันยายน หรือธันวาคม
หากไดรับคำสั่งหลังวันที่ 20 ของเดือนขางตน บริษัทจะทำการขายคืนหนวยลงทุนในวันที่ 21 ของรอบการขายคืนหนวยลงทุนถัดไป และจะทำการปรับสัดสวนการลงทุนทุกรอบ
3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน ตามที่ผูเอาประกันภัยระบุในใบคำรองขอดำเนินการ โดยวันที่ขายคืนหนวยลงทุนเปนไปตามหลักเกณฑที่บริษัทกำหนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภายหลัง ทั้งนี้ หากวันที่จะขาย หรือซื้อหนวยลงทุนเปนวันหยุดของกองทุนใด บริษัทจะทำการขายหรือซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทำการถัดไปที่สามารถทำรายการได
8. กลยุทธการลงทุนเพื่อการศึกษา หรือเพื่อการเกษียณ โดยปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติแบบรายป ถือเปนคำสั่งปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติประเภทหนึ่ง ซึ่งสัดสวนกองทุนจะเปนไปตาม
ที่ผูเอาประกันภัยกำหนด อางอิงจากเกณฑอายุผูเอาประกันภัยโดยบริษัทจะทำการขายคืนหนวยลงทุนครั้งแรกในวันที่ 21 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน หรือธันวาคม หาก
ไดรับคำสั่งหลังวันที่ 20 ของเดือนดังกลาว บริษัทจะทำการขายคืนหนวยลงทุนในวันที่ 21 ของรอบการขายคืนหนวยลงทุนถัดไป และจะทำการขายคืนหนวยลงทุนเพื่อปรับ
สัดสวนการลงทุนครั้งตอไปทุกรอบ 12 เดือน โดยวันที่ขายคืนหนวยลงทุนเปนไปตามหลักเกณฑที่บริษัทกำหนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ทั้งนี้หากวันที่จะขาย หรือซื้อ
หนวยลงทุนเปนวันหยุดของกองทุนใด บริษัทจะทำการขายหรือซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทำการถัดไปที่สามารถทำรายการได
9. บริษัทจะดำเนินการซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันที่ประเมินราคาถัดจากวันที่บริษัทไดรับแจงมูลคาหนวยลงทุนจากการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางครบทุก
กองทุน โดยบริษัทจะสำรองเงินเพื่อซื้อกองทุนปลายทางใหกอนการไดรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจริงตามวันที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน และบริษัทจะเปนผูรับเงินจากการขายคืน
หนวยลงทุนภายหลัง อนึ่ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำรองเงินซื้อกองทุนปลายทางใหกอนดังกลาว โดยบริษัทจะเปลี่ยนวันที่ซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางเปนวันที่
ประเมินราคาวันแรกเมื่อบริษัทไดรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางครบทุกกองทุนแลว ทั้งนี้ บริษัทจะทำการแจงใหทราบกอนลวงหนาอยางนอย 1 วันทำการของบริษัท
10.ในกรณีที่มีการยกเลิกการปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจะยึดการปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติ หรือการจัดสรรการลงทุนครั้งลาสุดเพื่อจัดสรรการลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยที่จะ
ชำระในงวดตอไป

คำเตือน

• ผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัยควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน ผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัยอาจไดรับเงินคืน
มากกวาหรือนอยกวามูลคาเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเขากองทุนรวม
• ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
• การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัยอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรก และอาจ
ไมไดรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่ไดมีคำสั่งไว และ ผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัย ควรซื้อขาย
หนวยลงทุนกับบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบ
• จำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัยชำระจะถูกหักคาใชจายในการดำเนินการประกันภัย คาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม และคาการประกันภัย
โดยจำนวนเงินที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัยเลือก
• ผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัยเปนผูเลือกลงทุนในกองทุน เพื่อวัตถุประสงคในการลงทุนของตนเอง และเปนผูรับความเสี่ยงจากการลงทุนเอง
ทังนี้ ผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัยควรทำความเขาใจในกองทุน โดยสามารถดูระดับความเสี่ยงและรายละเอียดของกองทุนจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
• กรณีกองทุนที่มีผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัยเลือกเปนกองทุนที่มีการลงทุนในตางประเทศ กองทุนอาจไมไดมีนโยบายปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด
ขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูจัดการกองทุน ดังนั้น ผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัยอาจขาดทุนหรือไดกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกลาว หรืออาจไดรับเงินคืน
ต่ำกวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมดำเนินการตามใบคำรองนี้ หากการขอดำเนินการดังกลาวขัดหรือไมเปนไปตามกฎเกณฑที่บริษัทกำหนดในเรื่องนั้นๆ
ลงชื่อ ณ .............................................................................................

วันที่ .................................................................................................

ลงชื่อ ............................................................................

ลงชื่อ ............................................................................

(.....................................................................................)
พยาน

(.....................................................................................)
ลายมือชื่อผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัย

ลงชื่อ ............................................................................

ลงชื่อ ............................................................................

(.....................................................................................)
พยาน

(.....................................................................................)
ผูแทนโดยชอบธรรม / เจาของกรมธรรมประกันภัย

FOR OFFICE USE ONLY :

Signature verified by ..................................................................

Prepared By ....................................................................... Date ..................................................................
Checked By ........................................................................ Date ..................................................................

หนา 4/4

