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คำ�ร้องเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัย  สำ�หรับกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภท ยูนิต ลิงค์
ใบคำ�ขอเอ�ประกันชีวิต / กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ .........................................................................................................................................................................

สำ�หรับตัวแทน 

ชื่อ-นามสกุล........................................................ รหัสตัวแทน..........................ใบอนุญาตผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ...............................

โทรศัพท์มือถือ.......................................................สาขา..................................................รหัสสาขา..................................................................................

สำ�หรับผู้ขอเอ�ประกันภัย/ผู้เอ�ประกันภัย

ชื่อ-นามสกุล............................................................................ บัตรประจำาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (Passport) เลขที่.............................................

ที่อยู่ปัจจุบัน......................................................................................................................................................................................................................

โทรศัพท์มือถือ.........................................................อีเมล..................................................................................................................................................

โปรดระบุสถ�นะกรมธรรม์ของท่�น
 ก่อนกรมธรรม์อนุมัติ    หลังกรมธรรม์อนุมัติ

ข�้พเจ้�มีคว�มประสงค์ให้บริษัทดำ�เนินก�รเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัย สำ�หรับกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภท ยูนิต ลิงค์ ดังต่อไปนี้

1. ชำ�ระเบี้ยประกันภัย

โปรดระบุจำานวนเงิน และสัดส่วนการลงทุนสำาหรับเบ้ียประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง หรือเบ้ียประกันภัยหลักเพื่อการออม หรือเบ้ียประกันภัยเพิ่มเติม ตามความประสงค์ 
ของท่าน  (สำาหรับธุรกิจใหม่ โปรดระบุจำานวนเงิน และสัดส่วนการลงทุนสำาหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองในข้อ 1.1 ทุกครั้ง)

1.1 เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อคว�มคุ้มครอง (Regular Protection Premium)                จำ�นวนเงิน.........................................บ�ท

โปรดระบุสัดส่วนการลงทุนตามความประสงค์ของท่าน โดยระบุจำานวนร้อยละท่ีต้องการลงทุนในแต่ละกองทุนเป็นจำานวนเต็ม (ไม่มีทศนิยม) ท้ังน้ีต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และ 
รวมกันแล้วเท่ากับร้อยละ 100 

หมายเหตุ:  จำานวนเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองขั้นตำ่า  เท่ากับ 12,000 บาท (รายปี)  6,000 บาท (ราย 6 เดือน)  3,000 บาท (ราย 3 เดือน) 1,000 บาท (รายเดือน)

1.2  เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อก�รออม  (Regular Saving Premium) จำ�นวนเงิน.........................................บ�ท

กรณีต้องการจดัสรรสัดส่วนการลงทุนสำาหรบัเบ้ียประกนัภยัหลกัเพือ่การออมแตกต่างจากสัดส่วนการลงทุนสำาหรบัเบ้ียประกนัภยัหลกัเพือ่ความคุ้มครองข้อ 1.1 โปรดระบุสัดส่วน
การลงทุนสำาหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออมตามความประสงค์ของท่าน โดยระบุจำานวนร้อยละที่ต้องการลงทุนในแต่ละกองทุนเป็นจำานวนเต็ม (ไม่มีทศนิยม) ทั้งนี้ต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5  และรวมกันแล้วเท่ากับร้อยละ 100  หากไม่ระบุบริษัทจะดำาเนินการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนแบบเดียวกับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
Allianz Ayudhya Assurance Pcl.
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ระดับ
คว�________มเสี่ยง

ลำ�ดับ ชื่อกองทุน ร้อยละ
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______________________________________________________________________________________________
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กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ (ABSM)

กองทุนเปิด กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)

กองทุนเปิด กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)

กองทุนเปิด กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)


กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)

ระดับ
คว�________มเสี่ยง

ลำ�ดับ ชื่อกองทุน ร้อยละ
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กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิต้ี ชนิดหน่วยลงทุน A (TISCOMS-A)

กองทุนเปิด ทหารไทย SET50 (TMB50)

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ (TCMF)

กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้-สะสมมูลค่า (SCBTEQ)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ�ง โกรท ฟันด ์(ABGEM)

กองทุนเป ิด เค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุน้ทุน (K-HIT)

กองทุนเปิด เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (KKP GNP)
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ระดับ
คว�________มเสี่ยง

ลำ�ดับ ชื่อกองทุน ร้อยละ
________

______________________________________________________________________________________________
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กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ (ABSM)

กองทุนเปิด กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)

กองทุนเปิด กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)

กองทุนเปิด กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)

________ยงชื่อกองทุน คว�
ระดับ

มเสี่
ลำ�ดับ ร้อยละ
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กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิต้ี ชนิดหน่วยลงทุน A (TISCOMS-A)

กองทุนเปิด ทหารไทย SET50 (TMB50)

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ (TCMF)

กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้-สะสมมูลค่า (SCBTEQ)
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กองทุนเป ิด เค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุน้ทุน (K-HIT)

กองทุนเปิด เคเคพี โกลบอล นิว เพอรส์เปกทีฟ (KKP GNP)
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1.3 เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม (Top up Premium) จำ�นวนเงิน...............................................บ�ท

โปรดระบุสัดส่วนการลงทุนตามความประสงค์ของท่าน โดยระบุจำานวนร้อยละท่ีต้องการลงทุนในแต่ละกองทุนเป็นจำานวนเต็ม (ไม่มีทศนิยม) ท้ังน้ีต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และ 

รวมกันแล้วเท่ากับร้อยละ 100 

 หม�ยเหตุ:  จำานวนเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมขั้นต่ำาเท่ากับ 5,000 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 120,000,000 บาทต่อปีกรมธรรม์

เงื่อนไขเพิ่มเติม

เบี้ยประกันภัยหลักงวดแรก

1. เบ้ียประกันภัยหลักงวดแรกส่วนท่ีนำาไปซื้อหน่วยลงทุน หมายถึง เบี้ยประกันภัยหลักหลังจากการหักค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการประกันภัยสำาหรับเบี้ยประกันภัยหลัก 

ค่าการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์ (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ (ถ้ามี)

2. บริษัทจะนำาเบี้ยประกันภัยหลักงวดแรกส่วนที่นำาไปซื้อหน่วยลงทุน ไปซื้อหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคาวันแรกถัดจากวันออกกรมธรรม์

เบี้ยประกันภัยหลักงวดต่อไป

1. เบี้ยประกันภัยหลักงวดต่อไปส่วนท่ีนำาไปซื้อหน่วยลงทุน หมายถึง เบี้ยประกันภัยหลักหลังจากการหักค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการประกันภัยสำาหรับเบ้ียประกันภัยหลัก

โดยรวมกับโบนัสสำาหรับเบี้ยประกันภัยหลกัเพื่อความคุ้มครอง (ถ้ามี)

2. บริษัทจะนำาเบี้ยประกันภัยหลักงวดต่อไปส่วนที่นำาไปซื้อหน่วยลงทุน ไปซื้อหน่วยลงทุน  ณ วันที่ประเมินราคาวันแรกถัดจากวันที่บริษัทได้รับชำาระเบี้ยประกันภัยถูกต้องครบ

เต็มจำานวน และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยครบถ้วน

3. กรณีผู้เอาประกันภัยประสงค์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนสำาหรับเบี้ยประกันภัยในงวดใด การปรับสัดส่วนการลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทอนุมัติ และจะมีผลในงวด 

การชำาระเบี้ยประกันภัยถัดไป

4. กรณีที่เบี้ยประกันภัยหลักงวดต่อไปมีการจัดสรรการลงทุนในกองทุนที่แตกต่างไปจากสัดส่วนลงทุนที่ได้ระบุไว้ตามคำาร้องขอปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติก่อนหน้า ถือเป็นการ

ยกเลิกคำาสั่งการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี)

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม

1. บรษิทัจะนำาเบีย้ประกนัภัยเพิม่เติมหลงัจากการหกัคา่ใชจ่้ายในการดำาเนินการประกนัภยัสำาหรบัเบีย้ประกันภยัเพิม่เติม  ไปซือ้หนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีประเมินราคาวนัแรกถดัจากวนั

ที่บริษัทได้รับชำาระเบี้ยประกันภัยถูกต้องครบเต็มจำานวนและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยครบถ้วน 

2. กรณีที่เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมมีการจัดสรรการลงทุนในกองทุนที่แตกต่างไปจากสัดส่วนลงทุนที่ได้ระบุไว้ตามคำาร้องขอปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติก่อนหน้า ถือเป็นการยกเลิก 

คำาสั่งการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี) 

คว�มคุ้มครอง

1. ความคุ้มครองตามแบบประกันภัยในใบคำาขอเอาประกันชีวิต จะมีผลบังคับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์

2. กรณีที่บริษัทออกหนังสือแจ้งเหตุขัดข้องในการรับประกันภัย หรือข้อเสนอใหม่ในการรับประกันภัย ให้ถือว่าบริษัทจะยังไม่คุ้มครองตามแบบประกันภัยท่ีผู้ขอเอาประกันภัย

ระบุไว้ในใบคำาขอเอาประกันชีวิต
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หม�ยเหตุ: 

1. จำานวนเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม  สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง

2. จำานวนเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออมขั้นตำ่า  เท่ากับ 12,000 บาท (รายปี)  6,000 บาท (ราย 6 เดือน)  3,000 บาท (ราย 3 เดือน) 1,000 บาท (รายเดือน)

3. กรณีผู้เอาประกันภัยเลือกชำาระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออมตั้งแต่เริ่มทำาประกัน จะไม่สามารถขอเพิ่มเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออมได้อีก

4. กรณีผู้เอาประกันภัยมิได้เลือกชำาระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออมต้ังแต่เริ่มทำาประกัน ผู้เอาประกันภัยสามารถขอซื้อได้ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ และเพียงครั้งเดียว 

ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ระดับ
คว�________มเสี่ยง

ลำ�ดับ ชื่อกองทุน ร้อยละ
________

______________________________________________________________________________________________
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กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ (ABSM)

กองทุนเปิด กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)

กองทุนเปิด กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)

กองทุนเปิด กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)

________ยงชื่อกองทุน คว�
ระดับ

มเสี่
ลำ�ดับ ร้อยละ
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

8

9

10

11

12

13

14

กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิต้ี ชนิดหน่วยลงทุน A (TISCOMS-A)

กองทุนเปิด ทหารไทย SET50 (TMB50)

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ (TCMF)

กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้-สะสมมูลค่า (SCBTEQ)

______________________________________________________________________________

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ�ง โกรท ฟันด ์(ABGEM)

กองทุนเป ิด เค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุน้ทุน (K-HIT)

กองทุนเปิด เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (KKP GNP)

6

6

6

6

4

6
4

6

6

6

6

1

________________________________________________________________________________________
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2.2 เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อก�รออม  (Regular Saving Premium)

กรณีต้องการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนสำาหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออมแตกต่างจากสัดส่วนการลงทุนสำาหรับเบ้ียประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง โปรดระบุสัดส่วน 

การลงทุนสำาหรับเบ้ียประกันภัยหลักเพ่ือการออมตามความประสงค์ของท่าน หากไม่ระบุ บริษัทจะดำาเนินการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนแบบเดียวกับเบ้ียประกันภัยหลักเพ่ือความคุ้มครอง          

 2.3  เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม (Top up Premium)

กรณีต้องการจดัสรรสัดส่วนการลงทนุสำาหรับเบ้ียประกนัภยัเพิม่เติมแตกต่างจากสัดสว่นการลงทุนสำาหรบัเบ้ียประกนัภยัหลกัเพือ่ความคุ้มครอง โปรดระบุสัดสว่นการลงทุนสำาหรบั

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามความประสงค์ของท่าน หากไม่ระบุ บริษัทจะดำาเนินการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนแบบเดียวกับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง

1. หากมูลค่าการสับเปล่ียนกองทุนออกในคร้ังน้ันมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 1 ของมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทสงวนสิทธิไม่ดำาเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติในคร้ังน้ัน

2. กรณีขอยกเลิกการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ หากผู้เอาประกันภัยไม่เลือกรูปแบบการจัดสรรสัดส่วนการลงทุน บริษัทจะยึดการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ หรือการจัดสรร

สัดส่วนการลงทุนครั้งล่าสุด เพื่อจัดสรรสัดส่วนการลงทุนสำาหรับเบี้ยประกันภัยที่จะชำาระในงวดต่อไป

3. การดำาเนินการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัตินั้น บริษัทจะดำาเนินการขายคืนหน่วยลงทุน ในวันทำาการที่ 3 นับถัดจากวันครบรอบทุก 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน ในรอบปี

กรมธรรม์นั้นๆ ตามที่ผู้เอาประกันภัยระบุไว้ในคำาร้อง ทั้งนี้วันที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำาหนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

4. บรษิทัจะดำาเนนิการซือ้หนว่ยลงทุนของกองทนุปลายทางทีร่าคาขายหนว่ยลงทุน ณ วนัท่ีประเมินราคาวนัแรกถดัจากวนัทีบ่รษัิทได้ทำาการขายคนืหนว่ยลงทนุจากกองทุนต้นทาง 

และได้รับแจ้งราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางครบทุกกองทุน

ห
น

�้ 
3

2. ปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ

ขอกำ�หนดสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติทุก

 3 เดือน      6 เดือน                  12 เดือน          

กรณุากำาหนดสัดส่วนลงทนุอตัโนมัติโดยระบุจำานวนร้อยละทีต้่องการลงทนุในแต่ละกองทุนเป็นจำานวนเตม็ (ไม่มีทศนยิม) ทัง้น้ีต้องไม่ตำา่กว่าร้อยละ 5 และรวมกนัแล้วเท่ากบัร้อยละ 100

2.1  เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อคว�มคุ้มครอง (Regular Protection Premium)

ระดับ
คว�________มเสี่ยง

ลำ�ดับ ชื่อกองทุน ร้อยละ
________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

1

2

3

4

5

6

7

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ (ABSM)

กองทุนเปิด กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)

กองทุนเปิด กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)

กองทุนเปิด กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)

________ยงชื่อกองทุน คว�
ระดับ

มเสี่
ลำ�ดับ ร้อยละ
______________________________________________________________________________ ________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

8

9

10

11

12

13

14

กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิต้ี ชนิดหน่วยลงทุน A (TISCOMS-A)

กองทุนเปิด ทหารไทย SET50 (TMB50)

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ (TCMF)

กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้-สะสมมูลค่า (SCBTEQ)

______________________________________________________________________________

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ�ง โกรท ฟันด ์(ABGEM)

กองทุนเป ิด เค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุน้ทุน (K-HIT)

กองทุนเปิด เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (KKP GNP)

6

6

6

6

4

6
4

6

6

6

6

1

________________________________________________________________________________________

ระดับ
คว�________มเสี่ยง

ลำ�ดับ ชื่อกองทุน ร้อยละ
________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

1

2

3

4

5

6

7

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ (ABSM)

กองทุนเปิด กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)

กองทุนเปิด กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)

กองทุนเปิด กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)

________ยงชื่อกองทุน คว�
ระดับ

มเสี่
ลำ�ดับ ร้อยละ
______________________________________________________________________________ ________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิต้ี ชนิดหน่วยลงทุน A (TISCOMS-A)

กองทุนเปิด ทหารไทย SET50 (TMB50)

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ (TCMF)

กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้-สะสมมูลค่า (SCBTEQ)

______________________________________________________________________________

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ�ง โกรท ฟันด ์(ABGEM)

กองทุนเป ิด เค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุน้ทุน (K-HIT)

กองทุนเปิด เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (KKP GNP)

6

6

6

6

4

6
4

6

6

6

6

1

________________________________________________________________________________________

ระดับ
คว�________มเสี่ยง

ลำ�ดับ ชื่อกองทุน ร้อยละ
________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

1

2

3

4

5

6

7

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ (ABSM)

กองทุนเปิด กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)

กองทุนเปิด กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)

กองทุนเปิด กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)

________ยงชื่อกองทุน คว�
ระดับ

มเสี่
ลำ�ดับ ร้อยละ
______________________________________________________________________________ ________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิต้ี ชนิดหน่วยลงทุน A (TISCOMS-A)

กองทุนเปิด ทหารไทย SET50 (TMB50)

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ (TCMF)

กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้-สะสมมูลค่า (SCBTEQ)

______________________________________________________________________________

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ�ง โกรท ฟันด ์(ABGEM)

กองทุนเป ิด เค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุน้ทุน (K-HIT)

กองทุนเปิด เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (KKP GNP)

6

6

6

6

4

6
4

6

6

6

6
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คำ�นิย�ม:

	วันทำาการ หมายถึง วันเปิดทำาการปกติของบริษัท และเป็นวันเปิดทำาการซื้อขายของกองทุนด้วย

	วันที่ประเมินราคา หมายถึง วันทำาการที่มีการคำานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

คำ�เตือน:

การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภท ยูนิต ลิงค์ มีความเส่ียง ผู้เอาประกันภัยควรทำาความเข้าใจ ในเง่ือนไข

และผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันชีวิต รวมทั้งเงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงในการลงทุน ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือ

น้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยส่วนที่จัดสรรเข้ากองทุนที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เลือก ทั้งนี้กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนที่ได้ลงทุนไป

	การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุน 

เริ่มแรก และอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำาสั่งไว้ ในกรณี

ที่เข้าเง่ือนไขการหยุดรับคำาส่ังขายคืนหน่วยลงทุน หรือการเลื่อนกำาหนดการชำาระเงินขายคืนหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุนกำาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือตามเงื่อนไขท่ีบริษัทกำาหนด อน่ึง ผู้เอาประกันภัยควรซ้ือขายหน่วยลงทุนกับบุคคลท่ีได้รับ

ความเห็นชอบ

ข้าพเจ้ารับทราบว่า หากกองทุนรวมท่ีข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเส่ียงท่ีข้าพเจ้าลงทุนได้ หรือเป็นการลงทุน 

ที่ไม่เป็นไปตามคำาแนะนำาของบริษัท ข้าพเจ้าได้รับทราบระดับความเสี่ยงเป็นอย่างดีแล้ว และยืนยันจะลงทุนในกองทุนรวมข้างต้น

ข้าพเจ้ารับทราบว่า กรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ และไม่ได้ทำาสัญญาป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำานวน กองทุนอาจมี 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำาให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนตำ่ากว่าเงินลงทุนแรกเริ่มได้

บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ดำ�เนินก�รต�มคำ�ร้องนี้ ห�กไม่เป็นไปต�มเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำ�หนดในเรื่องนั้นๆ

ลงชื่อ ณ..................................................................................................  วันที่.................................................................................................................

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

          (...........................................................................)

         พยาน / ตัวแทนประกันชีวิต / นายหน้าประกันชีวิต

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

          (...........................................................................)

พยาน 

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

          (...........................................................................)

         ผู้ขอเอาประกันภัย / ผู้เอาประกันภัย

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

          (...........................................................................)

         ผู้ชำาระเบี้ยประกันภัย / ผู้ให้ความยินยอมในฐานะ

 บิดา / มารดา

 ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ขอเอาประกันภัย    

(กรณีผู้ขอเอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

สำ�หรับเจ้�หน้�ที่บริษัท 

วันที่ได้รับคำาร้องนี้.................................................................เวลา..............................................................วันที่ทำาคำาสั่ง...................................................

ตรวจลายเซ็นโดย........................................................................................................................................วันที่................................................................

ห
น

�้ 
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