แผ่นที่ 1/3 สำหรับธนำคำรสำขำเก็บไว้ เป็ นหลักฐำน

หนังสือแจ้ งควำมจำนงชำระเบีย้ ประกันภัยโดยหักบัญชีเงินฝำกธนำคำรอัตโนมัติ (ต่ อเนื่อง)
โปรดศึกษำ ข้ อกำหนดของแต่ ละธนำคำรที่เปิ ดให้ บริกำรตำมคำแนะนำด้ ำนหลังชุดหนังสือแจ้ งควำมจำนงฯนีก้ ่ อนระบุข้อมูล
วันที่..........เดือน...................พ.ศ.............
ข้ ำพเจ้ ำเจ้ ำของบัญชีเงินฝำกธนำคำร
 ธ.กรุงศรี อยุธยำ  ธ.กรุงเทพ
 ธ.กรุงไทย  ธ.กสิกรไทย
 ธ.ไทยพำณิชย์  ธ.ทหำรไทยธนชำต  ธ.ทิสโก้
 ธ.ยูโอบี
 ธ.ออมสิน
 ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ ำส์  ธ.เพือ่ กำรเกษตร (ธ.ก.ส.)
หมำยเหตุ : สำหรับกรมธรรม์ แบบยูนิต ลิงค์ เลือกได้ เฉพำะ 6 ธนำคำรได้ แก่
กรุ งเทพ /.กรุ งไทย / กรุ งศรีอยุธยำ / กสิกรไทย / ไทยพำณิชย์ / ทหำรไทยธนชำต
หมำยเลขบัญชี



(โปรดระบุหมำยเลขโทรศัพท์ / E-mail เพื่อรับทรำบข้ อมูลหักบัญชีจำกบริษัทฯ)
หมำยเลขโทรศัพท์ :
E-mail :
ทรำบผลกำรสมัครหักบัญชีธนำคำรอัตโนมัติ 2 วันทำกำร
ผ่ ำนช่ องทำงอิเล็คโทรนิคส์ โปรดศึกษำข้ อมูลผ่ ำน QR CODE

ประเภท  ออมทรัพย์  กระแสรำยวัน สำขำ….…….…………………………..

ชื่อบัญชี.........................................................................................................................
ข้ ำพเจ้ ำมีควำมประสงค์จะชำระเบี ้ยประกันภัยให้ กบั บริษัท เอไอเอ จำกัด ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่ำ ”เอไอเอ” โดยข้ ำพเจ้ ำยอมรับว่ำ
(ก) ธนำคำรจะหักเงินก็ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในขณะนันเท่
้ ำนัน้
(ข) หำกธนำคำรไม่สำมำรถหักเงินตำมข้ อ (ก) ได้ ไม่ว่ำสำเหตุใดก็ตำม ให้ ถือว่ำยังไม่มกี ำรชำระเบี ้ยประกันภัย
(ค) หำกในภำยหลังพบว่ำจำนวนเงินที่เอไอเอ แจ้ งแก่ธนำคำรไม่ถกู ต้ อง แต่ธนำคำรได้ ทำกำรหักเงินจำกบัญชีดงั กล่ำว ตำมจำนวนเงินที่เอไอเอแจ้ งไม่ว่ำโดยวิธีกำรใดๆ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
ข้ ำพเจ้ ำตกลงที่จะดำเนินกำรเรี ยกร้ องเงินจำนวนดังกล่ำวจำกเอไอเอโดยตรงและขอสละสิทธิ์ในกำรเรี ยกร้ องหรื อฟ้องร้ องให้ ธนำคำรชดใช้ เงินจำนวนนัน้
(ง) ข้ ำพเจ้ ำไม่ประสงค์ให้ ธนำคำรแจ้ งกำรหักบัญชีแต่อย่ำงใด เนื่องจำกรำยกำรดังกล่ำวปรำกฏอยูใ่ นสมุดคู่ฝำก / Statement ของธนำคำรหรื อเอกสำรกำรรับเบี ้ยประกันภัยของเอไอเอ
(จ) ธนำคำรไม่มีหน้ ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้ องของจำนวนเงินที่ได้ รับแจ้ งจำกเอไอเอ
สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่ธนำคำร ตรวจสอบแล้ วถูกต้ อง
ลงชื่อ......................................................ผู้รับมอบอำนำจลงนำมสำขำ
(
)

ลงชื่อ............................................................................ผู้ให้ ควำมยินยอม
(
)
ตำมที่ให้ ไว้ กับธนำคำร

ข้ ำพเจ้ ำยินยอมให้ เอไอเอ แจ้ งให้ ธนำคำร เรียกเก็บเบีย้ ประกันภัยซึ่งถึงกำหนดชำระของกรมธรรม์ ต่อไปนี ้
กรมธรรม์ เลขที่

ชื่อผู้เอำประกันภัย

1..
2..
3..
4..
ข้ ำพเจ้ ำยอมรับในเงื่อนไขดังนี ้
1. ข้ ำพเจ้ ำมีควำมประสงค์ให้ เอไอเอ หักเงินจำกบัญชีเงินฝำกธนำคำรข้ ำงต้ นเพื่อชำระเบี ้ยประกันภัยของงวดปั จจุบนั รวมทังเบี
้ ้ยประกันภัยงวดต่อไปของกรมธรรม์
ตำมที่ เอไอเอ ได้ พิจำรณำออกให้ ตำมใบคำขอเอำประกันภัยเลขที่ดงั กล่ำวข้ ำงต้ น ทังนี
้ ้ จนกว่ำกรมธรรม์ดงั กล่ำวจะถูกบอกเลิกหรื อสิ ้นสุดลง
2. กรณีที่บญ
ั ชีเงินฝำกธนำคำรทีร่ ะบุ หรื อเบี ้ยประกันภัยได้ เปลีย่ นแปลงไม่ว่ำโดยสำเหตุใดก็ตำม หนังสือฉบับนี ้ ยังคงมีผลบังคับใช้ กบั บัญชีธนำคำรซึง่ เป็ นบัญชีใหม่
หรื อเบี ้ยประกันภัยที่ได้ เปลี่ยนแปลงนันๆ
้ ทุกประกำร
3. ข้ ำพเจ้ ำยอมรับว่ำ หำกธนำคำรไม่สำมำรถหักบัญชีตำมที่ระบุไว้ ไม่ว่ำโดยสำเหตุใดก็ตำมให้ ถือเสมือนหนึ่งว่ำยังไม่มีกำรชำระเบี ้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยข้ ำงต้ น
4. กรมธรรม์ที่ระบุข้ำงต้ น จะต้ องระบุชื่อเจ้ ำของบัญชี หรื อบุคคลในครอบครัวของเจ้ ำของบัญชี เป็ นผู้เอำประกันภัย เจ้ ำของกรมธรรม์และ/หรื อผู้ชำระเบี ้ยประกันภัย
5. กำรหักบัญชีธนำคำรดังกล่ำวข้ ำงต้ นให้ มีผลบังคับนับแต่วนั ที่เอไอเอทำกำรอนุมตั ิ และให้ คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่ำข้ ำพเจ้ ำจะได้ เพิกถอนโดยทำเป็ นลำยลักษณ์
อักษรส่งให้ ธนำคำรหรื อเอไอเอทรำบล่วงหน้ ำอย่ ำงน้ อย 30 วัน
ลงชื่อ.......................................................ผู้ขอเอำประกันภัย/เจ้ ำของกรมธรรม์
(
)
ตำมที่ให้ ไว้ ในกรมธรรม์
ข้ อมูลผู้นำส่ง
สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่ AIA เท่ำนัน้
รหัสหน่ วย
รหัสตัวแทน
อนุมตั ิ
ตรวจสอบ

(PT2001015) May 2021 Autopay – Bank

ชื่ออำคำร/สำนักงำน

โทรศัพท์

Bar code G11200

แผ่นที่ 2/3 สำหรับเอไอเอ (สำหรับรวบรวมส่งธนำคำรสำนักงำนใหญ่)

หนังสือแจ้ งควำมจำนงชำระเบีย้ ประกันภัยโดยหักบัญชีเงินฝำกธนำคำรอัตโนมัติ (ต่ อเนื่อง)
โปรดศึกษำ ข้ อกำหนดของแต่ ละธนำคำรที่เปิ ดให้ บริกำรตำมคำแนะนำด้ ำนหลังชุดหนังสือแจ้ งควำมจำนงฯนีก้ ่ อนระบุข้อมูล
วันที่..........เดือน...................พ.ศ.............
ข้ ำพเจ้ ำเจ้ ำของบัญชีเงินฝำกธนำคำร
 ธ.กรุงศรี อยุธยำ  ธ.กรุงเทพ
 ธ.กรุงไทย  ธ.กสิกรไทย
 ธ.ไทยพำณิชย์  ธ.ทหำรไทยธนชำต  ธ.ทิสโก้
 ธ.ยูโอบี
 ธ.ออมสิน
 ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ ำส์  ธ.เพือ่ กำรเกษตร (ธ.ก.ส.)
หมำยเหตุ : สำหรับกรมธรรม์ แบบยูนิต ลิงค์ เลือกได้ เฉพำะ 6 ธนำคำรได้ แก่
กรุ งเทพ /.กรุ งไทย / กรุ งศรีอยุธยำ / กสิกรไทย / ไทยพำณิชย์ / ทหำรไทยธนชำต
หมำยเลขบัญชี



(โปรดระบุหมำยเลขโทรศัพท์ / E-mail เพื่อรับทรำบข้ อมูลหักบัญชีจำกบริษัทฯ)
หมำยเลขโทรศัพท์ :
E-mail :
ทรำบผลกำรสมัครหักบัญชีธนำคำรอัตโนมัติ 2 วันทำกำร
ผ่ ำนช่ องทำงอิเล็คโทรนิคส์ โปรดศึกษำข้ อมูลผ่ ำน QR CODE

ประเภท  ออมทรัพย์  กระแสรำยวัน สำขำ….…….…………………………..

ชื่อบัญชี.........................................................................................................................
ข้ ำพเจ้ ำมีควำมประสงค์จะชำระเบี ้ยประกันภัยให้ กบั บริษัท เอไอเอ จำกัด ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่ำ ”เอไอเอ” โดยข้ ำพเจ้ ำยอมรับว่ำ
(ก) ธนำคำรจะหักเงินก็ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในขณะนันเท่
้ ำนัน้
(ข) หำกธนำคำรไม่สำมำรถหักเงินตำมข้ อ (ก) ได้ ไม่ว่ำสำเหตุใดก็ตำม ให้ ถือว่ำยังไม่มกี ำรชำระเบี ้ยประกันภัย
(ค) หำกในภำยหลังพบว่ำจำนวนเงินที่เอไอเอ แจ้ งแก่ธนำคำรไม่ถกู ต้ อง แต่ธนำคำรได้ ทำกำรหักเงินจำกบัญชีดงั กล่ำว ตำมจำนวนเงินที่เอไอเอแจ้ งไม่ว่ำโดยวิธีกำรใดๆ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
ข้ ำพเจ้ ำตกลงที่จะดำเนินกำรเรี ยกร้ องเงินจำนวนดังกล่ำวจำกเอไอเอโดยตรงและขอสละสิทธิ์ในกำรเรี ยกร้ องหรื อฟ้องร้ องให้ ธนำคำรชดใช้ เงินจำนวนนัน้
(ง) ข้ ำพเจ้ ำไม่ประสงค์ให้ ธนำคำรแจ้ งกำรหักบัญชีแต่อย่ำงใด เนื่องจำกรำยกำรดังกล่ำวปรำกฏอยูใ่ นสมุดคู่ฝำก / Statement ของธนำคำรหรื อเอกสำรกำรรับเบี ้ยประกันภัยของเอไอเอ
(จ) ธนำคำรไม่มีหน้ ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้ องของจำนวนเงินที่ได้ รับแจ้ งจำกเอไอเอ
สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่ธนำคำร ตรวจสอบแล้ วถูกต้ อง
ลงชื่อ......................................................ผู้รับมอบอำนำจลงนำมสำขำ
(
)

ลงชื่อ............................................................................ผู้ให้ ควำมยินยอม
(
)
ตำมที่ให้ ไว้ กับธนำคำร

ข้ ำพเจ้ ำยินยอมให้ เอไอเอ แจ้ งให้ ธนำคำร เรียกเก็บเบีย้ ประกันภัยซึ่งถึงกำหนดชำระของกรมธรรม์ ต่อไปนี ้
กรมธรรม์ เลขที่

ชื่อผู้เอำประกันภัย

1..
2..
3..
4..
ข้ ำพเจ้ ำยอมรับในเงื่อนไขดังนี ้
1. ข้ ำพเจ้ ำมีควำมประสงค์ให้ เอไอเอ หักเงินจำกบัญชีเงินฝำกธนำคำรข้ ำงต้ นเพื่อชำระเบี ้ยประกันภัยของงวดปั จจุบนั รวมทังเบี
้ ้ยประกันภัยงวดต่อไปของกรมธรรม์
ตำมที่ เอไอเอ ได้ พิจำรณำออกให้ ตำมใบคำขอเอำประกันภัยเลขที่ดงั กล่ำวข้ ำงต้ น ทังนี
้ ้ จนกว่ำกรมธรรม์ดงั กล่ำวจะถูกบอกเลิกหรื อสิ ้นสุดลง
2. กรณีที่บญ
ั ชีเงินฝำกธนำคำรทีร่ ะบุ หรื อเบี ้ยประกันภัยได้ เปลีย่ นแปลงไม่ว่ำโดยสำเหตุใดก็ตำม หนังสือฉบับนี ้ ยังคงมีผลบังคับใช้ กบั บัญชีธนำคำรซึง่ เป็ นบัญชีใหม่
หรื อเบี ้ยประกันภัยที่ได้ เปลี่ยนแปลงนันๆ
้ ทุกประกำร
3. ข้ ำพเจ้ ำยอมรับว่ำ หำกธนำคำรไม่สำมำรถหักบัญชีตำมที่ระบุไว้ ไม่ว่ำโดยสำเหตุใดก็ตำมให้ ถือเสมือนหนึ่งว่ำยังไม่มีกำรชำระเบี ้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยข้ ำงต้ น
4. กรมธรรม์ที่ระบุข้ำงต้ น จะต้ องระบุชื่อเจ้ ำของบัญชี หรื อบุคคลในครอบครัวของเจ้ ำของบัญชี เป็ นผู้เอำประกันภัย เจ้ ำของกรมธรรม์และ/หรื อผู้ชำระเบี ้ยประกันภัย
5. กำรหักบัญชีธนำคำรดังกล่ำวข้ ำงต้ นให้ มีผลบังคับนับแต่วนั ที่เอไอเอทำกำรอนุมตั ิ และให้ คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่ำข้ ำพเจ้ ำจะได้ เพิกถอนโดยทำเป็ นลำยลักษณ์
อักษรส่งให้ ธนำคำรหรื อเอไอเอทรำบล่วงหน้ ำอย่ ำงน้ อย 30 วัน
ลงชื่อ.......................................................ผู้ขอเอำประกันภัย/เจ้ ำของกรมธรรม์
(
)
ตำมที่ให้ ไว้ ในกรมธรรม์
ข้ อมูลผู้นำส่ง
สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่ AIA เท่ำนัน้
รหัสหน่ วย
รหัสตัวแทน
อนุมตั ิ
ตรวจสอบ

(PT2001015) May 2021 Autopay – Bank

ชื่ออำคำร/สำนักงำน

โทรศัพท์

Bar code G11200

แผ่นที่ 3/3 สำหรับเอไอเอ เก็บไว้ เป็ นหลักฐำน

หนังสือแจ้ งควำมจำนงชำระเบีย้ ประกันภัยโดยหักบัญชีเงินฝำกธนำคำรอัตโนมัติ (ต่ อเนื่อง)
โปรดศึกษำ ข้ อกำหนดของแต่ ละธนำคำรที่เปิ ดให้ บริกำรตำมคำแนะนำด้ ำนหลังชุดหนังสือแจ้ งควำมจำนงฯนีก้ ่ อนระบุข้อมูล
วันที่..........เดือน...................พ.ศ.............
ข้ ำพเจ้ ำเจ้ ำของบัญชีเงินฝำกธนำคำร
 ธ.กรุงศรี อยุธยำ  ธ.กรุงเทพ
 ธ.กรุงไทย  ธ.กสิกรไทย
 ธ.ไทยพำณิชย์  ธ.ทหำรไทยธนชำต  ธ.ทิสโก้
 ธ.ยูโอบี
 ธ.ออมสิน
 ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ ำส์  ธ.เพือ่ กำรเกษตร (ธ.ก.ส.)
หมำยเหตุ : สำหรับกรมธรรม์ แบบยูนิต ลิงค์ เลือกได้ เฉพำะ 6 ธนำคำรได้ แก่
กรุ งเทพ /.กรุ งไทย / กรุ งศรีอยุธยำ / กสิกรไทย / ไทยพำณิชย์ / ทหำรไทยธนชำต
หมำยเลขบัญชี



(โปรดระบุหมำยเลขโทรศัพท์ / E-mail เพื่อรับทรำบข้ อมูลหักบัญชีจำกบริษัทฯ)
หมำยเลขโทรศัพท์ :
E-mail :
ทรำบผลกำรสมัครหักบัญชีธนำคำรอัตโนมัติ 2 วันทำกำร
ผ่ ำนช่ องทำงอิเล็คโทรนิคส์ โปรดศึกษำข้ อมูลผ่ ำน QR CODE

ประเภท  ออมทรัพย์  กระแสรำยวัน สำขำ….…….…………………………..

ชื่อบัญชี.........................................................................................................................
ข้ ำพเจ้ ำมีควำมประสงค์จะชำระเบี ้ยประกันภัยให้ กบั บริษัท เอไอเอ จำกัด ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่ำ ”เอไอเอ” โดยข้ ำพเจ้ ำยอมรับว่ำ
(ก) ธนำคำรจะหักเงินก็ต่อเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในขณะนันเท่
้ ำนัน้
(ข) หำกธนำคำรไม่สำมำรถหักเงินตำมข้ อ (ก) ได้ ไม่ว่ำสำเหตุใดก็ตำม ให้ ถือว่ำยังไม่มกี ำรชำระเบี ้ยประกันภัย
(ค) หำกในภำยหลังพบว่ำจำนวนเงินที่เอไอเอ แจ้ งแก่ธนำคำรไม่ถกู ต้ อง แต่ธนำคำรได้ ทำกำรหักเงินจำกบัญชีดงั กล่ำว ตำมจำนวนเงินที่เอไอเอแจ้ งไม่ว่ำโดยวิธีกำรใดๆ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
ข้ ำพเจ้ ำตกลงที่จะดำเนินกำรเรี ยกร้ องเงินจำนวนดังกล่ำวจำกเอไอเอโดยตรงและขอสละสิทธิ์ในกำรเรี ยกร้ องหรื อฟ้องร้ องให้ ธนำคำรชดใช้ เงินจำนวนนัน้
(ง) ข้ ำพเจ้ ำไม่ประสงค์ให้ ธนำคำรแจ้ งกำรหักบัญชีแต่อย่ำงใด เนื่องจำกรำยกำรดังกล่ำวปรำกฏอยูใ่ นสมุดคู่ฝำก / Statement ของธนำคำรหรื อเอกสำรกำรรับเบี ้ยประกันภัยของเอไอเอ
(จ) ธนำคำรไม่มีหน้ ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้ องของจำนวนเงินที่ได้ รับแจ้ งจำกเอไอเอ
สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่ธนำคำร ตรวจสอบแล้ วถูกต้ อง
ลงชื่อ......................................................ผู้รับมอบอำนำจลงนำมสำขำ
(
)

ลงชื่อ............................................................................ผู้ให้ ควำมยินยอม
(
)
ตำมที่ให้ ไว้ กับธนำคำร

ข้ ำพเจ้ ำยินยอมให้ เอไอเอ แจ้ งให้ ธนำคำร เรียกเก็บเบีย้ ประกันภัยซึ่งถึงกำหนดชำระของกรมธรรม์ ต่อไปนี ้
กรมธรรม์ เลขที่

ชื่อผู้เอำประกันภัย

1..
2..
3..
4..
ข้ ำพเจ้ ำยอมรับในเงื่อนไขดังนี ้
1. ข้ ำพเจ้ ำมีควำมประสงค์ให้ เอไอเอ หักเงินจำกบัญชีเงินฝำกธนำคำรข้ ำงต้ นเพื่อชำระเบี ้ยประกันภัยของงวดปั จจุบนั รวมทังเบี
้ ้ยประกันภัยงวดต่อไปของกรมธรรม์
ตำมที่ เอไอเอ ได้ พิจำรณำออกให้ ตำมใบคำขอเอำประกันภัยเลขที่ดงั กล่ำวข้ ำงต้ น ทังนี
้ ้ จนกว่ำกรมธรรม์ดงั กล่ำวจะถูกบอกเลิกหรื อสิ ้นสุดลง
2. กรณีที่บญ
ั ชีเงินฝำกธนำคำรทีร่ ะบุ หรื อเบี ้ยประกันภัยได้ เปลีย่ นแปลงไม่ว่ำโดยสำเหตุใดก็ตำม หนังสือฉบับนี ้ ยังคงมีผลบังคับใช้ กบั บัญชีธนำคำรซึง่ เป็ นบัญชีใหม่
หรื อเบี ้ยประกันภัยที่ได้ เปลี่ยนแปลงนันๆ
้ ทุกประกำร
3. ข้ ำพเจ้ ำยอมรับว่ำ หำกธนำคำรไม่สำมำรถหักบัญชีตำมที่ระบุไว้ ไม่ว่ำโดยสำเหตุใดก็ตำมให้ ถือเสมือนหนึ่งว่ำยังไม่มีกำรชำระเบี ้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยข้ ำงต้ น
4. กรมธรรม์ที่ระบุข้ำงต้ น จะต้ องระบุชื่อเจ้ ำของบัญชี หรื อบุคคลในครอบครัวของเจ้ ำของบัญชี เป็ นผู้เอำประกันภัย เจ้ ำของกรมธรรม์และ/หรื อผู้ชำระเบี ้ยประกันภัย
5. กำรหักบัญชีธนำคำรดังกล่ำวข้ ำงต้ นให้ มีผลบังคับนับแต่วนั ที่เอไอเอทำกำรอนุมตั ิ และให้ คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่ำข้ ำพเจ้ ำจะได้ เพิก ถอนโดยทำเป็ นลำยลักษณ์
อักษรส่งให้ ธนำคำรหรื อเอไอเอทรำบล่วงหน้ ำอย่ ำงน้ อย 30 วัน
ลงชื่อ.......................................................ผู้ขอเอำประกันภัย/เจ้ ำของกรมธรรม์
(
)
ตำมที่ให้ ไว้ ในกรมธรรม์
ข้ อมูลผู้นำส่ง
สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่ AIA เท่ำนัน้
รหัสหน่ วย
รหัสตัวแทน
อนุมตั ิ
ตรวจสอบ

(PT2001015) May 2021 Autopay – Bank

ชื่ออำคำร/สำนักงำน

โทรศัพท์

Bar code G11200

พับเพื่อปิ ดผนึก

ใบอนุญำตเลขที่ ปน.3/265 ปณจ. บำงรัก
ถ้ ำฝำกส่งในประเทศ ไม่ต้องผนึกตรำไปรษณียำกร

บริกำรธุรกิจตอบรับ
บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด
ตู้ ปณ. 2
ที่ทำกำรไปรษณีย์บำงรัก
กรุงเทพมหำนคร
10500

(PMC ชัน้ 15 )
พับเพื่อปิ ดผนึก

คำแนะนำ กรณีนำส่งหนังสือแจ้ งควำมจำนงฯ นี ้พร้ อมใบคำขอเอำประกันชีวิต หรื อ นำส่งเพื่อให้ หกั เบี ้ยประกันภัยอัตโนมัติงวดปี ต่ออำยุ ไม่ว่ำจะผ่ำนกำรรับรองลำยมือชื่อจำก
ธนำคำรหรื อไม่ก็ตำม จะต้ องชำระเบี ้ยประกันภัยงวดที่ใกล้ ถึงวันครบกำหนดก่อนเสมอเพื่อให้ ควำมคุ้มครองทีต่ ่อเนื่อง (งวดกำรชำระเบี ้ยประกันภัยรำยเดือน : หำกนำส่งหนังสือ
แจ้ งควำมจำนงฯ ที่ผ่ำนกำรรับรองลำยมือชื่อโดยธนำคำรแล้ ว ให้ ชำระเบี ้ยประกันภัยล่วงหน้ ำเพียง 1 งวด หำกนำส่งหนังสือแจ้ งควำมจำนงฯ ที่ไม่ ได้ ผ่ำนกำรรับรองลำยมือชื่อโดย
ธนำคำร ให้ ชำระเบี ้ยประกันภัยล่วงหน้ ำ 2 งวด)

➢ สมัครโดยนำส่ งหนังสือแจ้ งควำมจำนงฯ 11 ธนำคำรพร้ อมให้ บริกำร (ต้ องรอผลกำรตรวจสอบลำยมือชื่อจำกธนำคำร ใช้ เวลำประมำณ 2 สัปดำห์ – 1
เดือน)
*
ให้ ธนำคำรตรวจสอบก่อนเพื่อควำมรวดเร็ว หรือให้ เอไอเอส่งต่อให้
➢

ส่งผ่ำนเอไอเอ เท่ำนัน้

สมัครผ่ ำนช่ องทำงตู้เอทีเอ็มของธนำคำร (ทรำบผลภำยใน 2 วันทำกำร) ตรวจสอบวิธีกำรสมัครได้ ที่ www.aia.co.th หรือ ติดต่อเอไอเอ คอลเซ็นเตอร์
1581

หมำยเหตุ : * สำหรับธนำคำรออมสินไม่อนุญำตให้ ใช้ “บัญชีร่วม หรื อ บัญชีเพื่อผู้เยำว์” ในบริกำรนี ้

