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 ________________ เป็ นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์เลขที่ดงั กล่าวข้ างต้ น
มี ค วามประสงค์ ข อเวนคื นกรมธรรม์ เ ลขที่ ข้ า งต้ น เนื่ อ งจาก _____________________________________________________________ เพื่ อ ขอรั บ เงิ น ค่า เวนคื น
กรมธรรม์ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์พร้ อมเงินปั นผลที่คงไว้ หรื อที่มีเพิ่ม ขึน้ ไม่ว่าในลักษณะใด (ถ้ ามี) หักด้ วยหนีส้ ินใดๆ ที่ค้างชาระอยู่ (ถ้ ามี) และข้ าพเจ้ าได้ แนบ
สาเนาบัตรประชาชนหรื อสาเนาหนังสือเดินทางมาพร้ อมใบคาร้ องฉบับนี ้ เพื่อขอเวนคืนด้ วยแล้ ว ในกรณีนี ้ ความรับผิดชอบของบริ ษัท เอไอเอ จากัด (“บริ ษัท”) ตาม
กรมธรรม์จะมีเพียงเท่าที่กาหนดไว้ ในกรมธรรม์จนถึง ณ วันที่ที่ระบุไว้ ในคาร้ องฉบับนี ้ โดยจะมีอยู่จากัดเท่ากับมูลค่าเวนคืนตามวรรคข้ างต้ นเท่านัน้ และให้ ถือว่า
บริษัทได้ ปลดเปลื ้องจากบรรดาความผูกพันทังปวงโดยสิ
้
้นเชิงเมื่อได้ จา่ ยเงินดังกล่าวแล้ ว
ข้ าพเจ้ าได้ อา่ นและเข้ าใจข้ อความข้ างต้ นรวมถึงคาแนะนาสาหรับการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเดิมเพื่อไปซื ้อกรมธรรม์ฉบับใหม่แล้ ว และขอรับรองว่าข้ าพเจ้ ามิได้
เป็ นผู้ถกู พิทกั ษ์ ทรัพย์หรือเป็ นบุคคลล้ มละลายหรือเป็ นบุคคลที่ถกู กาหนดตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายและการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้ างสูงแต่อย่างใด
หมายเหตุ สาหรับการประกันภัยแบบยูนิเวอร์ แซลไลฟ์
1. ค่าธรรมเนียมในการถอนมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ประกันภัย
2. การขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยจะทาให้ กรมธรรม์ประกันภัยนี ้สิ ้นผลบังคับลง
ลงชื่อ _________________________________________ พยาน
(___________________________________________________)

ลงชื่อ _________________________________________ ผู้เอาประกันภัย
(______________________________________________________)

ลงชื่อ _________________________________________ พยาน
(___________________________________________________)

ลงชื่อ _____________________________________________________
(______________________________________________________)
ผู้รับโอนสิทธิหรือเจ้ 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

 ตัวแทนขำย

รหัสตัวแทน

2. ผู้เอาประกันภัยได้ อา่ นและเข้ าใจรายละเอียดในคาแนะนาของคปภ. เกี่ยวกับการเวนคืนกรมธรรม์เดิมเพื่อไปซื ้อกรมธรรม์ฉบับใหม่แล้ ว

 ตัวแทนบริกำร

รหัสหน่ วย

 ใช่  ไม่ใช่

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

 ใช่  ไม่ใช่
ลงชื่อ __________________________________________ หัวหน้ าหน่วย
(______________________________________________)

ลงชื่อ ________________________________________________ ตัวแทน
ประกันชีวิต
(___________________________________________________________

ใบคำร้ องขอเวนคืนกรมธรรม์

