ใบคำรองเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันชีวิต แบบยูนิต ลิงค
บริษัท เอไอเอ จำกัด
181 ถนนสุรวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02 634 8888
ชื่อแบบ
เอไอเอ สมารท เวลท (ยูนิต ลิงค)
เอไอเอ สมารท ซีเล็ค (ยูนิต ลิงค)
เอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค)
เอไอเอ อินฟนิท เวลท (ยูนิต ลิงค)
อื่นๆ..................................................................

รหัสหนวย

รหัสตัวแทน

รหัสตัวแทน

ชื่อหนวย ............................

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

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

เบอรโทรศัพทติดตอ ................................................................
รหัสผูติดตอกับผูลงทุนที่ไดรับความเห็นชอบ 1.

2.

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

ใบคำขอเอาประกันชีวิต / กรมธรรมประกันภัยเลขที่..................................................
ชื่อผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัย
โทรศัพทมือถือ
............................................................................ ..........................................

หลังออกกรมธรรมประกันภัย

กอนออกกรมธรรมประกันภัย

ขาพเจามีความประสงคขอใหบริษัทดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันชีวิต แบบยูนิต ลิงค ดังตอไปนี้

1. การชำระเบี้ยประกันภัยหลัก หรือเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ชำระเปนประจำพรอมเบี้ยประกันภัยหลัก
ประเภทของเบี้ยประกันภัย
ชำระเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว (Single Premium)
หรือ เบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Premium)
หรือ เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุมครอง (Regular Protection Premium)

จำนวนเบี้ยประกันภัย
จำนวนเงิน...........................................บาท

ชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม (Regular Saving Premium)

จำนวนเงิน...........................................บาท

ชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ ที่ชำระเปนประจำพรอมเบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Top Up)
(ยกเวน เอไอเอ ลิงค ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว / เอไอเอ ไลฟ อิสระ / เอไอเอ สมารท เวลท)

จำนวนเงิน...........................................บาท

การจัดสรรสัดสวนการลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก หรือ เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุมครอง และ/หรือ เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม
หรือเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ ที่ชำระเปนประจำพรอมเบี้ยประกันภัยหลัก (โปรดเลือกขอ 1.1 หรือขอ 1.2 ขอใดขอหนึ่งเพียงขอเดียว)
1.1 สำหรับแบบประกันชีวิตยูนิต ลิงค ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว และชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด ยกเวน เอไอเอ อินฟนิท เวลท (ยูนิต ลิงค)
(โปรดเลือกขอ 1.1.1 หรือขอ 1.1.2 ขอใดขอหนึ่งเพียงขอเดียว)

1.1.1 ตองการจัดสรรสัดสวนการลงทุน ตามรายละเอียด ดังนี้ (โปรดเลือกขอ 1.1.1.1 หรือ ขอ 1.1.1.2 ขอใดขอหนึ่งเพียงขอเดียว)
1.1.1.1 เลือกรูปแบบกลยุทธการลงทุนตามที่บริษัทเสนอ (กรุณาเลือกขอใดขอหนึ่ง)

ความเสี่ยงต่ำ
แบบที่ 1

AIA-IC 80%
AIA-ES50 20%

แบบที่ 6

ความเสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ ความเสี่ยงปานกลางคอนขางสูง
แบบที่ 2
แบบที่ 3

ความเสี่ยงสูง
แบบที่ 4

ความเสี่ยงสูงมาก
แบบที่ 5

แบบที่ 9

แบบที่ 10

AIA-IC 65% AIA-TEQ 5%
AIA-IC 50% AIA-TEQ 10% AIA-IC 35% AIA-TEQ 15% AIA-IC 20% AIA-TEQ 20%
AIA-ES50 20% AIA-THDIS 10% AIA-ES50 20% AIA-THDIS 20% AIA-ES50 20% AIA-THDIS 30% AIA-ES50 20% AIA-THDIS 40%

แบบที่ 7

แบบที่ 8

AIA-IC 24% AIA-ES50 5% AIA-IC 23% AIA-ES50 15% AIA-IC 23% AIA-ES50 28% AIA-IC 13% AIA-ES50 38% AIA-IC 5% AIA-ES50 45%
AIA-ST 42% KKP GNP 5% AIA-ST 25% AIA-GEQ 7% AIA-DFI 22% AIA-GEQ 13% AIA-DFI 12% AIA-GEQ 18% AIA-DFI 5% AIA-GEQ 22%
AIA-DFI 24%
AIA-DFI 22% KKP GNP 8%
KKP GNP 14%
KKP GNP 19%
KKP GNP 23%

1.1.1.2 เลือกกลยุทธการลงทุนเอง ตามรายละเอียดในตารางกองทุนสำหรับการเลือกลงทุน ดังตอไปนี้
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

รอยละ

รวมทั้งสิ้น 100
ในกรณีตองการจัดสรรสัดสวนการลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม แตกตางจากสัดสวนการลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุมครอง
ตามขอ 1.1.1.1 หรือขอ 1.1.1.2 โปรดระบุสัดสวนการลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม หากไมระบุ บริษัทจะทำการจัดสรรสัดสวนการลงทุน
แบบเดียวกันกับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุมครอง .......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
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1.1.2 ตองการทำการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Switching) ทุกเดือนเปนเวลา......................................เดือน (ไมเกิน 12 เดือน)
โดยนำเบีย้ ประกันภัยเพือ่ นำไปลงทุน ลงทุนในกองทุนตนทางชือ่
AIA-ST ทัง้ จำนวนกอน และสับเปลีย่ นไปยังกองทุนปลายทาง
ดังตารางดานลาง โดยจำนวนเงินที่สับเปลี่ยนในแตละครั้ง เทากับ.............................................. บาท
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

รอยละ

100

รวมทั้งสิ้น

1.2 สำหรับแบบประกัน เอไอเอ อินฟนิท เวลท (ยูนิต ลิงค) เทานั้น
1.2.1 สำหรับเบี้ยประกันภัยปแรก (โปรดเลือกขอ 1.2.1.1 หรือขอ 1.2.1.2 ขอใดขอหนึ่งเพียงขอเดียว)
1.2.1.1 ตองการเลือกลงทุน ตามรายละเอียด ดังนี้

AIA Global Aggressive Allocation Fund (AIA-GAA)
AIA Global Moderate Allocation Fund (AIA-GMA)
AIA Global Conventional Allocation Fund (AIA-GCA)
1.2.1.2 ตองการทำการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Switching) ทุกเดือนเปนเวลา………... เดือน (ไมเกิน 12 เดือน)
โดยนำเบี้ยประกันภัยเพื่อนำไปลงทุน ลงทุนในกองทุนตนทางชื่อ
AIA-ST ทั้งจำนวนกอน และสับเปลี่ยนไปยังกองทุน
ปลายทางตามดานลาง โดยจำนวนเงินที่สับเปลี่ยนในแตละครั้ง เทากับ.......................................... บาท
AIA Global Aggressive Allocation Fund (AIA-GAA)
AIA Global Moderate Allocation Fund (AIA-GMA)
AIA Global Conventional Allocation Fund (AIA-GCA)
1.2.2 สำหรับเบี้ยประกันภัยปตออายุ (โปรดเลือกขอ 1.2.2.1 หรือขอ 1.2.2.2 ขอใดขอหนึ่งเพียงขอเดียว)
1.2.2.1 นำไปลงทุนในกองทุนที่ผูเอาประกันภัยไดเลือกลงทุนไวลาสุด
1.2.2.2 ตองการทำการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Switching) ทุกเดือนเปนเวลา………. เดือน (ไมเกิน 12 เดือน)
โดยนำเบี้ยประกันภัยเพื่อนำไปลงทุน ลงทุนในกองทุนตนทางชื่อ
AIA-ST ทั้งจำนวนกอน และสับเปลี่ยนไปยังกองทุน
ปลายทางที่ผูเอาประกันภัยไดเลือกลงทุนไวลาสุด โดยจำนวนเงินที่สับเปลี่ยนในแตละครั้ง เทากับ................................. บาท

2. การชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ ที่ไมไดชำระเปนประจำพรอมเบี้ยประกันภัยหลัก
ประเภทของเบี้ยประกันภัย

จำนวนเบี้ยประกันภัย

ชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ ที่ไมไดชำระเปนประจำพรอมเบี้ยประกันภัยหลัก
(Ad hoc Top Up)

จำนวนเงิน.......................................................บาท

2.1 สำหรับแบบประกันชีวิตยูนิต ลิงค ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว และชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด ยกเวน เอไอเอ อินฟนิท เวลท (ยูนิต ลิงค)
(โปรดเลือกขอ 2.1.1 หรือขอ 2.1.2 ขอใดขอหนึ่งเพียงขอเดียว)
2.1.1 ตองการจัดสรรสัดสวนการลงทุน ตามรายละเอียด ดังนี้ (โปรดเลือกขอ 2.1.1.1 หรือ ขอ 2.1.1.2 ขอใดขอหนึ่งเพียงขอเดียว)
2.1.1.1 เลือกรูปแบบกลยุทธการลงทุนตามที่บริษัทเสนอ (กรุณาเลือกขอใดขอหนึ่ง)

ความเสี่ยงต่ำ
แบบที่ 1

AIA-IC 80%
AIA-ES50 20%

แบบที่ 6

ความเสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ ความเสี่ยงปานกลางคอนขางสูง
แบบที่ 2
แบบที่ 3

ความเสี่ยงสูง
แบบที่ 4

ความเสี่ยงสูงมาก
แบบที่ 5

แบบที่ 9

แบบที่ 10

AIA-IC 65% AIA-TEQ 5%
AIA-IC 50% AIA-TEQ 10% AIA-IC 35% AIA-TEQ 15% AIA-IC 20% AIA-TEQ 20%
AIA-ES50 20% AIA-THDIS 10% AIA-ES50 20% AIA-THDIS 20% AIA-ES50 20% AIA-THDIS 30% AIA-ES50 20% AIA-THDIS 40%

แบบที่ 7

แบบที่ 8

AIA-IC 24% AIA-ES50 5% AIA-IC 23% AIA-ES50 15% AIA-IC 23% AIA-ES50 28% AIA-IC 13% AIA-ES50 38% AIA-IC 5% AIA-ES50 45%
AIA-ST 42% KKP GNP 5% AIA-ST 25% AIA-GEQ 7% AIA-DFI 22% AIA-GEQ 13% AIA-DFI 12% AIA-GEQ 18% AIA-DFI 5% AIA-GEQ 22%
AIA-DFI 24%
AIA-DFI 22% KKP GNP 8%
KKP GNP 14%
KKP GNP 19%
KKP GNP 23%

2.1.1.2 เลือกกลยุทธการลงทุนเอง ตามรายละเอียดในตารางกองทุนสำหรับการเลือกลงทุน ดังตอไปนี้
ลำดับ
1
2
3
4

ชื่อกองทุน

รอยละ ลำดับ
5
6
7
8

ชื่อกองทุน

รอยละ ลำดับ
9
10
11
12

ชื่อกองทุน

รอยละ ลำดับ

ชื่อกองทุน

13
14
15
16
รวมทั้งสิ้น
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รอยละ

100

2.1.2 ตองการทำการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Switching) ทุกเดือนเปนเวลา................เดือน (ไมเกิน 12 เดือน)
โดยนำเบี้ยประกันภัยเพื่อนำไปลงทุน ลงทุนในกองทุนตนทางชื่อ
AIA-ST ทั้งจำนวนกอน และสับเปลี่ยนไปยังกองทุนปลายทาง
ดังตารางดานลาง โดยจำนวนเงินที่สับเปลี่ยนในแตละครั้ง เทากับ.......................................... บาท
ลำดับ

ชื่อกองทุน

รอยละ ลำดับ

1
2
3
4

ชื่อกองทุน

รอยละ ลำดับ

5
6
7
8

ชื่อกองทุน

รอยละ ลำดับ

9
10
11
12

ชื่อกองทุน

รอยละ

13
14
15
16

รวมทั้งสิ้น
2.2 สำหรับแบบประกัน เอไอเอ อินฟนิท เวลท (ยูนิต ลิงค) เทานั้น
เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ไมไดชำระเปนประจำพรอมเบี้ยประกันภัยหลัก จะถูกนำไปลงทุนโดยอัตโนมัติในกองทุนที่ผูขอเอาประกันภัย/ผูเอาประกันภัย
ไดเลือกไวขณะชำระเบี้ยประกันภัยหลัก หรือตามคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติในใบคำรองที่บริษัทไดรับลาสุด

100

3. การขอเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัย
ชื่อแบบ
เอไอเอ ลิงค
ชำระเบี้ยประกันภัย
รายงวด
(ยูนิต ลิงค)
เอไอเอ ไลฟ อิสระ
(ยูนิต ลิงค)
เอไอเอ อิสระ
พลัส (ยูนิต ลิงค)
เอไอเอ สมารท
ซีเล็ค (ยูนิต ลิงค)
เอไอเอ อินฟนิท
เวลท (ยูนิต ลิงค)
อืน่ ๆ.......................

ประเภทของเบี้ยประกันภัย

การ
เปลี่ยน
แปลง

เบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Premium)

ลด
ยกเลิก

เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุมครอง
(Regular Protection Premium)

ลด
ยกเลิก

การรักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรม - UDR (H&S UDR)

ลด
ยกเลิก

เอไอเอ เอช แอนด เอส เอ็กซตรา - UDR (AIA H&S Extra UDR)

ลด
ยกเลิก

เอไอเอ เอชบี เอ็กซตรา - UDR (AIA HB Extra UDR)

ลด
ยกเลิก

มรณกรรม / รักษาในโรงพยาบาลเนือ่ งจากโรคมะเร็ง - UDR
(AIA Health Cancer UDR)

ลด
ยกเลิก

เอไอเอ ซีไอ - UDR (AIA CI UDR)

ลด
ยกเลิก

เอไอเอ ซีไอ พลัส - UDR (AIA CI Plus UDR)

ลด
ยกเลิก

เอไอเอ ซีไอ แคร - UDR (AIA CI Care UDR)

ลด
ยกเลิก

อืน่ ๆ................................................................................

ลด
ยกเลิก

อืน่ ๆ................................................................................

ลด
ยกเลิก

เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม (Regular Saving Premium)

ลด
ยกเลิก

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ชำระเปนประจำ
พรอมเบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Top Up)

ลด
ยกเลิก

นเอาประกันภัย (บาท)
เบี้ยประกันภัย (บาท) จำนวนเงิ
หรือผลประโยชน
ปจจุบัน ใหม
ปจจุบัน
ใหม

4. การขอกลับมาชำระเบี้ยประกันภัยหลังจากการหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย โดยไดชำระเบี้ยประกันภัยมาดังนี้
4.1 กรณีหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย
ตอเนื่องไมเกิน 1 ป

วิธีที่ 1 ชำระเบี้ยประกันภัยหลักที่หยุดพัก
ชำระทั้งหมดเต็มจำนวน
วิธีที่ 2 ชำระเบี้ยประกันภัยหลัก 1 งวด
(กรณีชำระเบี้ยรายเดือน ตองชำระ
3 งวด)

4.2 กรณีหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย
ตอเนื่องเกินกวา 1 ป

ชำระเบี้ยประกันภัยหลัก 1 งวด
(กรณีชำระเบี้ยรายเดือน ตองชำระ 3 งวด)
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จำนวนเงินที่ชำระมาพรอมใบคำรองฯ ฉบับนี้
- เบี้ยประกันภัยหลัก หรือเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อ
ความคุมครอง................................................บาท
- เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม .......................บาท
- เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ชำระเปนประจำ
พรอมเบี้ยประกันภัยหลัก.................................บาท
- เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม ....................บาท
รวมเบี้ยประกันภัยที่ชำระทั้งสิ้น …………............บาท

หมายเหตุ :
1. เบี้ยประกันภัยเพื่อนำไปลงทุน หมายถึง เบี้ยประกันภัยหลังหักคาธรรมเนียมกรมธรรม และหนี้สินตามกรมธรรม (ถามี)โดยรวมกับโบนัส (ถามี)
2. บริษทั จะนำเบีย้ ประกันภัยเพือ่ นำไปลงทุนไปซือ้ หนวยลงทุนในวันทีซ่ อ้ื หนวยลงทุนครัง้ แรกและครัง้ ตอไป ณ วันทีป่ ระเมินราคาหลังจากหนึง่ วันทำการ นับจากวันทีบ่ ริษทั ทราบผลการชำระเบีย้ ประกันภัย
และไดรบั คาเบีย้ ประกันภัยครบเต็มจำนวน และ/หรือไดรบั เอกสารทีเ่ กีย่ วของทัง้ หมดโดยครบถวน แลวแตกรณี ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไวในกรมธรรม ทัง้ นี้ หากวันทีจ่ ะซือ้ หนวยลงทุนเปนวันหยุดของกองทุนใด
บริษทั จะทำการซือ้ หนวยลงทุนของกองทุนนัน้ ในวันทำการถัดไปทีส่ ามารถทำรายการได
หมายเหตุ สำหรับขอ 1.1
1. โปรดระบุจำนวนรอยละที่ตองการลงทุนในแตละกองทุนเปนจำนวนเต็ม (ไมมีทศนิยม) โดยไมต่ำกวารอยละ 5 ของแตละประเภทเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้เมื่อรวมการจัดสรรเบี้ยประกันภัยทุกกองทุนแลว
จะตองเทากับรอยละ 100
2. จำนวนเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำและขั้นสูง

แบบประกัน

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ชำระเปนประจำ เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ไมไดชำระเปนประจำ
พรอมเบี้ยประกันภัยหลัก
พรอมเบี้ยประกันภัยหลัก
ขั้นต่ำ
ขั
น
้
ต่
ำ
ขั้นสูง
ขั้นสูง
(บาท)
(บาท)

เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม
ขั้นต่ำ
(บาท)

ขั้นสูง

1,000 ไมเกิน10 เทาของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว

เอไอเอ ลิงค ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (ยูนิต ลิงค)

และไมเกิน 120 ลานบาทตอปกรมธรรม
ไม
เ
10,000 กิน10 เทาของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
และไมเกิน 120 ลานบาทตอปกรมธรรม

เอไอเอ สมารท เวลท (ยูนิต ลิงค)
เอไอเอ ลิงค ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด (ยูนิต ลิงค)
เอไอเอ ไลฟ อิสระ (ยูนิต ลิงค)

1,000

เมื่อรวมกับจำนวนเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม
เมื่อรวมกับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ชำระ
พิเศษที่ไมไดชำระเปนประจำพรอมเบี้ย 1,000 เปนประจำพรอมเบี้ยประกันภัยหลักในแตละป
ประกันภัยหลักในแตละปตองไมเกิน 1 เทา
ตองไมเกิน 1 เทาของเบี้ยประกันภัยหลัก
ของเบี้ยประกันภัยหลัก

น 5 เทาของเบี้ยประกันภัย
12,000 ไมเกิหลั
กเพื่อความคุมครอง

1,000

ไมเกิน 120 ลานบาทตอปกรมธรรม

เอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค)

1,000

ไมเกิน 5 เทาของเบี้ยประกันภัยหลัก

1,000

ไมเกิน 120 ลานบาทตอปกรมธรรม

เอไอเอ สมารท ซีเล็ค (ยูนิต ลิงค)

1,000

ไมเกิน 5 เทาของเบี้ยประกันภัยหลัก

1,000

ไมเกิน 120 ลานบาทตอปกรมธรรม

เอไอเอ อินฟนิท เวลท (ยูนิต ลิงค)

1,000

ไมเกิน 5 เทาของเบี้ยประกันภัยหลัก

1,000

ไมเกิน 120 ลานบาทตอปกรมธรรม

ผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัย สามารถเลือกชำระ หรือยกเลิกการชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ชำระเปนประจำพรอมเบี้ยประกันภัยหลักได โดยสงแบบฟอรมใบคำรอง
เกี่ยวกับเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันชีวิต แบบยูนิต ลิงค มายังบริษัท
หมายเหตุ สำหรับการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ
1. การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติสามารถใชกับการชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว หรือการชำระเบี้ยประกันภัยรายงวดทุกแบบ ยกเวน การชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน
2. การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ ถือเปนการยกเลิกคำสั่งการปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติ (ถามี) และ/หรือ คำสั่งการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติเดิม (ถามี)
3. จำนวนเงินสับเปลี่ยนออกจากกองทุนตนทางในแตละครั้งจะตองไมต่ำกวา 1,000 บาท
4. ณ วันที่บริษัทไดรับใบคำรองฯ มูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางจะตองไมต่ำกวา 20,000 บาท สำหรับประเภทชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว และตองไมต่ำกวา 8,000 บาทสำหรับประเภท
ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด
5. หากมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนในสวนของกองทุนตนทาง ณ วันครบรอบการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติมีมูลคาต่ำกวาจำนวนเงินที่ระบุขางตนในครั้งใด บริษัทจะทำการสับเปลี่ยนกองทุนจากกองทุน
ตนทางทั้งจำนวนเปนครั้งสุดทาย และถือวาคำสั่งการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติสิ้นสุดลง
6. บริษัทจะดำเนินการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางในรูปจำนวนหนวยลงทุนครั้งแรกในวันที่ 21 ของเดือนถัดไป และทุกเดือนหลังจากนั้น ดังนั้น จำนวนเงินที่สับเปลี่ยนในแตละครั้ง อาจมีมูลคา
ตางจากจำนวนเงินที่ระบุไวขางตน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันทำการถัดจากวันที่ขายคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนตนทาง ทั้งนี้ หากวันที่จะซื้อหนวยลงทุนเปนวันหยุดของกองทุนใด บริษัทจะทำการซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทำการถัดไปที่สามารถทำรายการได โดยวันที่ขายคืนหนวยลงทุนเปนไป
ตามหลักเกณฑที่บริษัทกำหนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
หมายเหตุเพิ่มเติม สำหรับการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ ขอ 1.1.2 และขอ 2.1.2
1. การชำระเบี้ยประกันภัยหลักงวดตอไป หรือการชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ โดยมีการจัดสรรการลงทุนในกองทุนที่แตกตางไปจากสัดสวนการลงทุนที่ไดระบุไวตามคำรองขอปรับสัดสวนการลงทุน
อัตโนมัติถือเปนการยกเลิกคำสั่งการปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติ (ถามี)
2. โปรดระบุ จำนวนรอยละที่ตองการลงทุนในกองทุนปลายทางแตละกองทุนเปนจำนวนเต็ม (ไมมีทศนิยม) ทั้งนี้ตองไมต่ำกวารอยละ 5
หมายเหตุเพิ่มเติม สำหรับการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ ขอ 1.2.1.2 และขอ 1.2.2.2
1. หากจำนวนครั้งในการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติที่ผูเอาประกันภัยกำหนดไวไดรับการดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ ในการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติครั้งสุดทายบริษัทจะดำเนินการขายคืนหนวยลงทุน
ของกองทุนตนทางที่เหลืออยูทั้งหมดไปซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางตามที่ผูเอาประกันภัยไดเลือกไวตามคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติในใบคำรองที่บริษัทไดรับลาสุด
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คำเตือน
• ผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัยควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน ผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัยอาจไดรับเงินคืนมากกวาหรือนอยกวา
มูลคาเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเขากองทุนรวม
• ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
• การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัยอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรก และอาจไมไดรับเงินคาขายคืน
หนวยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่ไดมีคำสั่งไว และ ผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัย ควรซื้อขายหนวยลงทุนกับบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบ
• จำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัยชำระจะถูกหักคาใชจายในการดำเนินการประกันภัย คาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม และคาการประกันภัย โดยจำนวนเงินที่เหลือจะถูกนำไป
ลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัยเลือก
• ผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัยเปนผูเลือกลงทุนในกองทุน เพื่อวัตถุประสงคในการลงทุนของตนเอง และเปนผูรับความเสี่ยงจากการลงทุนเอง ทั้งนี้ ผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัยควรทำ
ความเขาใจในกองทุน โดยสามารถดูระดับความเสี่ยงและรายละเอียดของกองทุนจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
• กรณีกองทุนที่ผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัยเลือกเปนกองทุนที่มีการลงทุนในตางประเทศ กองทุนอาจไมไดมีนโยบายปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด ขึ้นอยูกับดุลพินิจของ
ผูจัดการกองทุน ดังนั้น ผูขอเอาประกันภัย / ผูเอาประกันภัยอาจขาดทุนหรือไดกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกลาว หรืออาจไดรับเงินคืนต่ำกวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามใบคำรองนี้ หากการขอดำเนินการดังกลาวขัดหรือไมเปนไปตามกฎเกณฑที่บริษัทกำหนดในเรื่องนั้นๆ

ลงชื่อ ณ .............................................................................................

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

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

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

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