ตรวจสอบ 3 ขัน้ ตอน
ก่ อนการเบิกคืนเงินคา้ ประกัน (Security Funds)
1. สถานะตัวแทน
ผู้บริหารหน่วย (AGENCY LEADER)
ลงหน่วย / ลาออก

ตัวแทนชันยอด
้
(TOP AGENT)
ขึ ้นหน่วย / ลาออก

2. พ้ นระยะเวลาหลังจาก บริษัทแจ้ งมีผล “ลงหน่วย/ลาออก” แล้ ว 90 วัน
3. กรณี ผู้บริหารหน่วย (ลงหน่วย/ลาออก) ต้ องส่งคืนใบรับเงินชัว่ คราวทังหมด
้
ที่
ส่วนงาน “ควบคุมใบรับเงินชัว่ คราว” แผนก “รับชาระเบี ้ยประกันภัย”
ชัน้ 1 อาคาร เอไอเอ ทาวเวอร์ 1 ติดต่อ โทร. 0-2638-7126 , 0-2638-7311
ในกรณี เอกสารและเงื่อนไขการเบิกเงินไม่ ครบถ้ วนหรือยังไม่ ครบกาหนด ตามข้ างต้ น
บริษัทขอระงับการพิจารณาการขอเบิกเงินในครั้ งนี้

การทาจดหมายขอเบิกคืนเงินคา้ ประกัน (Security Funds)
1. ผู้มีความประสงค์ ทาจดหมายขอเบิกคืนเงินค ้าประกัน โดยสามารถดูจากตัวอย่างตามแนบ
ในกรณี ผู้มีความประสงค์ มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้ แนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุลมา
ด้ วย พร้ อมเซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้ อง
2. แนบสาเนาบัตรประชาชนของผู้มีความประสงค์ พร้ อมเซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้ อง
3. เสนอหน่วยต้ นสังกัดเซ็นต์ / หัวหน้ าหน่วย อนุมตั ิในจดหมาย พร้ อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชนของต้ นสังกัด พร้ อมเซ็นต์รับรองสาเนาถูกต้ อง
4. ส่ง จดหมาย พร้ อมเอกสารข้ างต้ น มายัง “ฝ่ าย DAMI ชัน้ 10 อาคาร เอไอเอ ทาวเวอร์ 2“
พร้ อมวงเล็บมุมซองว่า “ขอเบิกคืนเงินค ้าประกัน (Security Funds)”

เมื่อเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบข้ อมูลและผ่ านการอนุมัตแิ ล้ ว
จะดาเนินการพิมพ์ เช็คและส่ งตรงไปยังหน่ วยต้ นสังกัด

วันที่ ________ เดือน ___________________ พ.ศ. ___________
เรี ยน เจ้ าหน้ าที่ ส่วนงานบัญชีตวั แทน, ฝ่ ายสนับสนุนช่องทางการขายและข้ อมูลทางการบริ หาร
เรื่ อง

การขอเบิกคืนเงินค ้าประกัน (Security Funds)
ข้ าพเจ้ า _________________________________________________________ ⃝ มีเปลี่ยนชื่อ- สกุล พร้ อมแนบหลักฐานแล้ ว

เคยสังกัดหน่วย _____________________________________________ รหัสหน่วย _____________ รหัสตัวแทน _______________________
สถานะปั จจุบนั คือ
⃝ ผู้บริ หารหน่วย และลงหน่วยมาเป็ นตัวแทน สังกัดหน่วย ___________________________ รหัสหน่วย______________
⃝ ตัวแทน ขึ ้นเป็ นผู้บริ หารหน่วย และ ไม่ตด
ิ คุณวุฒิ TOP AGENT
⃝ ตัวแทน ลาออกแล้ ว
⃝ ตัวแทน ผู้ดแู ลตัวเอง Self Supervisor (SS)

ตามที่บริษัทฯ แจ้ ง มีผลตังแต่
้ วนั ที่ _________ เดือน ___________________ พ.ศ. ____________ และได้ ดาเนินการตาม
เงื่อนไข การขอเบิกเงินค ้าประกัน (Security Funds) แล้ ว ดังนี ้


ครบกาหนดระยะเวลา 90 วัน จากวันที่ผลบังคับแล้ ว

ส่ งคืนใบรับเงินชั่วคราวทัง้ หมด ให้ แก่ ส่วนงาน “ควบคุมใบรับเงินชัว่ คราว” แผนก “รับชาระเบี ้ย
ประกันภัย” เรี ยบร้ อยแล้ ว


ลงลายมื อชื ่อ-นามสกุล ปัจจุบนั ( ผู้ขอเบิ กเงิ นสะสมคื น )
( ________________________________________ )
ตาแหน่ง _________________________________________
รับทราบ และลงลายมื อ
( ________________________________________ )
หน่วยต้นสังกัด ตาแหน่ง _________________________________________ ( กรณี ผบู้ ริ หารหน่วยลงหน่วย )
ผูบ้ ริ หารหน่วย ตาแหน่ง _______________________________ ( กรณี ตวั แทนลาออก )
หมายเหตุ: 1. กรุณาแนบสาเนาบัตรประชาชนทัง้ ผูข้ อ, ผูบ้ ริ หารหน่วยต้นสังกัด และสาเนาใบเปลีย่ นชื ่อของผูข้ อ (ถ้ามี) มาพร้อมกัน
2. ในกรณี เอกสารและเงือ่ นไขการเบิ กเงิ นไม่ครบถ้วนหรื อยังไม่ครบกาหนดตามข้างต้น บริ ษัทขอระงับการพิจารณาการขอ
เบิ กเงิ นในครัง้ นี ้ ( ดาเนิ นการส่งเอกสารคืนหน่วย )

