ใบคำร้ องขอเวนคืนกรมธรรม์
วันที่ ___________________________

เขียนที่ _________________________

ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว _______________________ นามสกุล ________________________________ กรมธรรม์เลขที่ _________________________
ที่อยูเ่ ลขที่ ____________________ หมู่ ________ ถนน ________________________________________ ตาบล/แขวง ________________________________
อาเภอ/เขต __________________________________________ จังหวัด _______________________________ รหัสไปรษณีย์ ________________________________
 เลขประจาตัวประชาชน ----

 เลขที่หนังสือเดินทาง ______________________________________

โทรศัพท์บ้าน ________________ โทรศัพท์มือถือ ________________ อีเมล ___________________________ เป็ นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์เลขที่ดงั กล่าวข้ างต้ น
ขอเวนคืนกรมธรรม์เลขที่ข้างต้ นเนื่องจาก _____________________________________________________________ เพื่อรับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ พร้ อม
ด้ วยเงินปั นผลที่คงไว้ หรื อที่มีเพิม่ ขึ ้นไม่ว่าในลักษณะใด (ถ้ ามี) หักด้ วยหนี ้สินใดๆ ที่ค้างชาระอยู่ (ถ้ ามี) และข้ าพเจ้ าได้ แนบกรมธรรม์มาพร้ อมใบคาร้ องฉบับนี ้เพื่อขอเวนคืนด้ วยแล้ ว
ในกรณีนี ้ ความรับผิดชอบของบริษัท เอไอเอ จากัด (“บริษัท”) ตามกรมธรรม์ดงั กล่าวจะมีเพียงเท่าที่กาหนดไว้ ในกรมธรรม์จนถึง ณ วันที่ที่ระบุไว้ ในคาร้ องฉบับนี ้ โดยจะมีอยู่จากัด
เท่ากับมูลค่าเงินตามวรรคข้ างต้ นเท่านัน้ และให้ ถือวาบริ ษัทได้ ปลดเปลื ้องจากบรรดาความผูกพันทังปวงโดยสิ
้
้นเชิงเมื่อได้ จ่ายเงินดังกล่าวแล้ ว
ข้ าพเจ้ าได้ อ่านและเข้ าใจข้ อความข้ างต้ นรวมถึงคาแนะนาสาหรับการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเดิมเพื่อไปซื ้อกรมธรรม์ฉบับใหม่แล้ ว และขอรับรองว่าข้ าพเจ้ า และ/หรื อบุคคลใดๆ
ที่ได้ ลงลายมือชื่อในคาร้ องฉบับนี ้ มิได้ เป็ นผู้ถกู พิทกั ษ์ ทรัพย์หรื อเป็ นบุคคลล้ มละลายหรื อเป็ นบุคคลที่ถกู กาหนดตามกฎหมายป้องกันและปรามปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ ายแต่อย่างใด
แจ้ งควำมประสงค์ ขอรั บเงินผลประโยชน์ ตำมกรมธรรม์ ผ่ำนบัญชีธนำคำร (AIAPAY)
โดยขอให้ บริ ษัท เอไอเอ จากัด นาผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นตามกรมธรรม์ดงั กล่าวของข้ าพเจ้ า เข้ าบัญชีธนาคารของข้ าพเจ้ า ตามที่ระบุดงั ต่อไปนี ้

 บัญชีพร้ อมเพย์ ที่สมัครโดยใช้ เลขที่บตั รประชาชนของข้ าพเจ้ าเลขที่............................................................. (แนบสาเนาบัตรประชาชน) หรื อ
 บัญชีธนาคาร (แนบสาเนาหน้ าสมุดบัญชีธนาคาร) ชื่อธนาคาร ..................................... ชื่อบัญชี ...................................................... เลขที่ ..........................................
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริ ษัท เอไอเอ จากัดและ/หรื อธนาคารที่ข้าพเจ้ าได้ แจ้ งความจานงขอรับบริ การข้ างต้ น ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้ อง และ/หรื อ ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลเลขที่บญ
ั ชีและชื่อ
บัญชีของข้ าพเจ้ าที่มอบแก่บริ ษัท เอไอเอ จากัด เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของข้ าพเจ้ า และยินยอมให้ เอไอเอ บันทึกปรับปรุงข้ อมูลเบอร์ ติดต่อ และอีเมลเพื่อใช้ ในการติดต่อสื่อสารครัง้
ต่อไป ทังนี
้ ้เงื่อนไขการขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีพร้ อมเพย์ หรื อธนาคาร เป็ นไปตามที่เอไอเอกาหนด

ลงชื่อ _________________________________________ พยาน
(___________________________________________________)

ลงชื่อ _________________________________________ ผู้เอาประกันภัย
(__________________________________________________________)

ลงชื่อ _________________________________________ พยาน
(___________________________________________________)

ลงชื่อ _____________________________________________________
(_________________________________________________________)
ผู้รับโอนสิทธิหรื อเจ้ าของกรมธรรม์ที่มิใช่ผ้ เู อาประกันภัย

สำหรับตัวแทน
กำรอนุรักษ์ กรมธรรม์ กรมธรรม์เลขที่ _______________ แบบประกันภัย __________________________________ จานวนเบี ้ยประกันภัยที่ชาระ __________________ บาท
งวด

รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน

ชื่อตัวแทนที่นำส่ งเรื่ อง
หมำยเลขโทรศัพท์ ตัวแทนที่นำส่ งเรื่ อง
1. เหตุผลในการขอเวนคืนกรมธรรม์ (โปรดระบุ)

เป็ น
รหัสตัวแทน

 ตัวแทนขำย

 ตัวแทนบริกำร

รหัสหน่ วย

2. ผู้เอาประกันภัยได้ อา่ นและเข้ าใจรายละเอียดในคาแนะนาของ คปภ. เกี่ยวกับการเวนคืนกรมธรรม์เดิมเพื่อไปซื ้อกรมธรรม์ฉบับใหม่แล้ วหรื อไม่

 ใช่  ไม่ใช่

3. ผู้เอาประกันภัยได้ รับทราบถึงความเสียหายทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการเวนคืนกรมธรรม์ ซึง่ ท่านได้ พยายามที่จะแนะนา
ผลประโยชน์ในกรมธรรม์ให้ ผ้ เู อาประกันภัยรับทราบ เพื่อช่วยให้ ผ้ เู อาประกนภัยระงับการเวนคืนและรักษาสถานะของกรมธรรม์ตอ่ ไป
4. ท่านได้ พยายามเสนอให้ ผ้ เู อาประกันภัยเลือก APL หรื อ LOAN หรื อ ETI หรื อ RPU โดยที่ได้ อธิบายรายละเอียดของทางเลือกเหล่านันแล้
้ ว

 ใช่  ไม่ใช่
 ใช่  ไม่ใช่

APL = การกู้มลู ค่าเงินสดจากกรมธรรม์เพื่อชาระเบี ้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ
LOAN = การกู้มลู ค่าเงินสดจากกรมธรรม์
ETI = การเปลี่ยนแปลงเป็ นการประกันภัยแบบขยายเวลา
RPU = การเปลี่ยนแปลงเป็ นกรมธรรม์ใช้ เงินสาเร็ จ
5. ในกรณีที่เป็ นการกู้ ท่านได้ อธิบายการชาระคืนเงินกู้และดอกเบี ้ยแก่ผ้ เู อาประกันภัย และท่านได้ รับทราบว่ากรมธรรม์นนอาจจะอยู
ั้
่บนความเสี่ยงของการที่
กรมธรรม์จะขาดอายุอตั โนมัตซิ งึ่ จะทาให้ เกิดความเสียหายทางการเงินแก่ผ้ เู อาประกันภัย
ลงชื่อ __________________________________________ ตัวแทนประกันชีวิต
(______________________________________________)
หมายเหตุสาหรับตัวแทน กรุ ณาให้ ข้อมูลครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง

 ใช่  ไม่ใช่
ลงชื่อ __________________________________________ หัวหน้ าหน่วย
(______________________________________________)

ลงชื่อ ________________________________________________ ตัวแทน
ประกันชีวิต
(___________________________________________________________

ใบคำร้ องขอเวนคืนกรมธรรม์

