บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
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คำ�ร้องขอดำ�เนินการเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภท ยูนิต ลิงค์
สำ�หรับตัวแทน
ชื่อ-นามสกุล................................................ รหัสตัวแทน............................ใบอนุญาตผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ.....................................
โทรศัพท์มือถือ..............................................รหัสหน่วย............................. ชื่อหน่วยงาน.................................................................................................
สำ�หรับผู้เอาประกันภัย
วันที่ ....................................................................................... กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ .................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล........................................................................... บัตรประจำ�ตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที่ ...............................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน........................................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์มือถือ ................................................................ อีเมล ..................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอให้บริษัทดำ�เนินการตามกรมธรรม์เลขที่ดังกล่าวดังนี้
1. เวนคืนกรมธรรม์
เวนคืนกรมธรรม์ โดยขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ข้าพเจ้ามีอยู่ตามกรมธรรม์นี้ โดยข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ และได้ส่งมอบกรมธรรม์มา
		 พร้อมคำ�ร้องนี้
หมายเหตุ การเวนคืนกรมธรรม์ บริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมการเวนคืนกรมธรรม์จากหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองดังต่อไปนี้
งวดรายปี
1
2
3 เป็นต้นไป

ครั้งที่ของงวดการชำ�ระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง
งวดราย 6 เดือน
งวดราย 3 เดือน
1-2
1-4
3-4
5-8
5 เป็นต้นไป

9 เป็นต้นไป

งวดรายเดือน
1-12
13-24
25 เป็นต้นไป

ร้อยละของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองที่ถอน
40
30
0

เวนคืนความคุ้มครองในส่วนของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม โดยขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออมทั้งหมด
		 ที่ข้าพเจ้ามีอยู่ตามกรมธรรม์นี้
ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจเป็นอันดีว่า ข้อตกลงหรือพันธะใดๆ ที่บริษัทพึงมีต่อข้าพเจ้า ภายใต้เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฉบับดังกล่าวข้างต้นเป็นอันสิ้นสุดและยกเลิกไป รวมทั้งให้
ถือว่าบริษัทได้ปลดเปลื้องความรับผิดโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ หากบริษัทได้ด�ำเนินการเวนคืนกรมธรรม์แล้วจะไม่สามารถยกเลิกการเวนคืนดังกล่าวได้อีก

ค�ำเตือน: โปรดอ่านค�ำแนะน�ำส�ำหรับการเวนคืนกรมธรรม์ฉบับเดิม เพื่อไปซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) ดังนี้
1. จ�ำนวนเงินเวนคืนกรมธรรม์ที่จะได้รับคืนนั้น จะเป็นจ�ำนวนเงินที่น้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ได้จ่ายไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีแรกๆ ของการท�ำประกันชีวิต
2. การซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ จะท�ำให้ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นเนื่องจากอายุที่มากขึ้น
3. ผู้เอาประกันภัยจะเสียโอกาสในการได้รับความคุ้มครอง รวมถึงสิทธิต่างๆ ตามกรมธรรม์ฉบับเดิมอย่างต่อเนื่อง
4. ในการท�ำสัญญาประกันชีวิตฉบับใหม่ ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยและแถลงข้อความจริงต่อบริษัทประกันภัยรายใหม่ โดยบริษัทอาจใช้สิทธิโต้แย้ง หรือคัดค้าน
ความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยได้ ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในกรมธรรม์ฉบับใหม่ ในกรณีสัญญาเพิ่มเติมประกันภัยสุขภาพฉบับใหม่ เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลา
รอคอย และสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย จะต้องเริ่มนับใหม่หมด
บมจ. อลิ อั น ซ์ อยุ ธ ยา ประกั น ชี วิ ต ชั้ น 1 อาคารเพลิ น จิ ต ทาวเวอร์ 898 ถนนเพลิ น จิ ต ปทุ ม วั น กรุ ง เทพฯ 10330 ศู น ย์ ดู แ ลลู ก ค้ า อลิ อั น ซ์ อยุ ธ ยา โทร. 1373
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่ากรมธรรม์ฉบับนี้มิได้มีการโอนสิทธิไปให้กับบุคคลใดๆ และข้าพเจ้าผู้ลงนามในหนังสือนี้ มิได้ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายอยู่ก่อนหน้านี้หรือ
ในขณะที่ท�ำค�ำร้องนี้

Allianz Ayudhya Assurance Pcl., 1 st Floor, Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road, Bangkok 10330 Allianz Ayudhya Customer Care Centre Tel. 1373

2. ถอนเงินจากกรมธรรม์ โดยขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนเป็นอัตราร้อยละ หรือ เป็นจำ�นวนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ดังต่อไปนี้
ชื่อกองทุน

ร้อยละของหน่วยลงทุน

จำ�นวนหน่วยลงทุน

หมายเหตุ:
1. กรณีที่ระบุจ�ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนใดๆ มากกว่าจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่มีอยู่จริง ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นเท่าที่มีอยู่ทั้งหมด
2. จ�ำนวนเงินขั้นต�่ำในการถอนเงินออกจากกรมธรรม์แต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และมูลค่าคงเหลือหลังการถอนภายหลังหักหนี้สินตามกรมธรรม์ (ถ้ามี) จะต้องเหลือ
ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท โดยค�ำนวณจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่าสุด
3. การถอนเงินออกจากกรมธรรม์ถือเป็นการยกเลิกค�ำสั่งการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี)
4. การถอนเงินจากกรมธรรม์ บริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองในอัตราเดียวกับการเวนคืนกรมธรรม์
เงื่อนไขเพิ่มเติมกรณีขอให้บริษัทด�ำเนินการตามข้อ 1-2
1. กรณีบริษัทได้รับค�ำร้องก่อนเวลา 10.00 น. บริษัทจะด�ำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุในวันเดียวกัน กรณีบริษัทได้รับค�ำร้องหลังเวลา 10.00 น. บริษัทจะด�ำเนินการให้
ในวันท�ำการถัดไป
2. กรณีบริษัทได้รับค�ำร้องในวันที่มิใช่วันท�ำการ บริษัทจะด�ำเนินการตามค�ำร้องขอ ในวันท�ำการถัดไปที่สามารถท�ำรายการได้
3. กรณีบริษัทยังไม่ทราบหน่วยลงทุนคงเหลือของทุกกองทุนที่ผู้เอาประกันภัยถืออยู่จากรายการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อช�ำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์รายเดือน (ถ้ามี)
บริษัทจะไม่ด�ำเนินการตามระยะเวลาที่ก�ำหนดข้างต้น
4. ผู้เอาประกันภัยอาจไม่ได้รับช�ำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้ระบุไว้ในค�ำร้อง ในกรณีที่เข้าเงื่อนไข
การหยุดรับค�ำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการเลื่อนก�ำหนดการช�ำระเงินขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนก�ำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของ
กองทุน หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทก�ำหนด
5. ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท�ำการนับแต่วันที่บริษัทด�ำเนินการขายคืนหน่วยลงทุน และได้รับแจ้งมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของแต่ละ
กองทุน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการค�ำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. สับเปลี่ยนกองทุน
โดยกำ�หนดอัตราส่วนร้อยละ สำ�หรับกองทุนต้นทาง และปลายทาง
ชื่อกองทุนต้นทาง

ร้อยละของกองทุนที่จะสับเปลี่ยนออก

ชื่อกองทุนปลายทาง

ร้อยละของกองทุนที่จะสับเปลี่ยนเข้า

รวมทั้งสิ้น

100

โดยกำ�หนดกองทุนต้นทางเป็นจำ�นวนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนปลายทางเป็นอัตราส่วนร้อยละ

ชื่อกองทุนต้นทาง

จำ�นวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยนออก

ชื่อกองทุนปลายทาง

ร้อยละของกองทุนที่จะสับเปลี่ยนเข้า

รวมทั้งสิ้น

100

หน้า 2

หมายเหตุ :
1. โปรดระบุจ�ำนวนร้อยละที่ต้องการลงทุนในกองทุนปลายทางแต่ละกองทุนเป็นจ�ำนวนเต็ม (โดยไม่มีทศนิยม) ทั้งนี้ต้องไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 5
2. กรณีที่ระบุจ�ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางใดๆ มากกว่าจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่มีอยู่จริง ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง
เท่าที่มีอยู่ทั้งหมด
3. จ�ำนวนเงินสับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทางจะต้องไม่ต�่ำกว่า 1,000 บาท โดยค�ำนวณจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคาที่บริษัทได้รับค�ำร้อง
4. การสับเปลี่ยนกองทุนข้างต้น ถือเป็นการยกเลิกค�ำสั่งการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี)
5. กรณีที่บริษัทได้รับค�ำร้องก่อนเวลา 10.00 น. บริษัทจะด�ำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทางข้างต้นในวันเดียวกัน กรณีบริษัทได้รับค�ำร้อง
หลังเวลา 10.00 น. บริษัทจะด�ำเนินการให้ในวันท�ำการถัดไป
6. บริษัทจะด�ำเนินการขายหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางตามสัดส่วนของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางภายใต้กรมธรรม์
7. บริษัทจะด�ำเนินการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ราคาขายหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคาวันแรกถัดจากวันที่บริษัทได้ท�ำการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุน
ต้นทาง และได้รับแจ้งราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางครบทุกกองทุน
8. บริษัทสงวนสิทธิในการด�ำเนินการสับเปลี่ยนกองทุนในวันท�ำการถัดจากวันที่ได้รับค�ำร้อง หากบริษัทยังไม่ทราบหน่วยลงทุนคงเหลือของกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนที่
ผู้เอาประกันภัยถืออยู่จากรายการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (เช่น ค่าการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์) อย่างไรก็ดีในกรณีที่บริษัทยังไม่สามารถด�ำเนินการ
ตามค�ำสั่งที่เกี่ยวกับกองทุนที่ผู้เอาประกันภัยมีค�ำสั่งไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งค�ำร้องเพื่อด�ำเนินการรายการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับค�ำร้องที่ยังไม่เรียบร้อยได้
9. บริษัทสงวนสิทธิในการไม่ด�ำเนินการตามระยะเวลาที่ก�ำหนดข้างต้น หากวันที่บริษัทได้รับค�ำร้องนั้นมิใช่เป็นวันท�ำการ บริษัทจะท�ำการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยน
ออกจากกองทุนต้นทางข้างต้นในวันท�ำการถัดไปที่สามารถท�ำรายการได้

4. ปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ
3 เดือนครั้ง
6 เดือนครั้ง

12 เดือนครั้ง

ขอยกเลิกการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ

กรุณาก�ำหนดสัดส่วนลงทุนอัตโนมัตโิ ดยระบุจ�ำนวนร้อยละทีต่ อ้ งการลงทุนในแต่ละกองทุนเป็นจ�ำนวนเต็ม (ไม่มที ศนิยม) ทัง้ นีต้ อ้ งไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 และรวมกันแล้วเท่ากับร้อยละ 100

4.1 เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (Regular Protection Premium)
ลำ�ดับ
1
2
3
4

ชื่อกองทุน

ระดับความเสีย่ ง ร้อยละ
กองทุนเปิด อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด สมอลแค็พ (ABSM)
6
กองทุนเปิด กรุงศรีตราสารหนีร้ ะยะกลาง (KFMTFI)
4
กองทุนเปิด กรุงศรีหนุ้ แวลู (KFVALUE)
6
กองทุนเปิด กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี-้ สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)
4

ลำ�ดับ
5
6
7
8

ชื่อกองทุน

ระดับความเสีย่ ง ร้อยละ
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ (TCMF)
1
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิต้ี (TISCOMS)
6
กองทุนเปิด ทหารไทย SET50 (TMB50)
6
กองทุนเปิด กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)
6

4.2 เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม (Regular Saving Premium)

กรณีต้องการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนสำ�หรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออมแตกต่างจากสัดส่วนการลงทุนสำ�หรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง โปรดระบุสัดส่วนการ
ลงทุนสำ�หรับเบีย้ ประกันภัยหลักเพือ่ การออมตามความประสงค์ของท่าน หากไม่ระบุ บริษทั จะดำ�เนินการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนแบบเดียวกับเบีย้ ประกันภัยหลักเพือ่ ความคุม้ ครอง
ลำ�ดับ
1
2
3
4

ชื่อกองทุน

ระดับความเสีย่ ง ร้อยละ
กองทุนเปิด อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด สมอลแค็พ (ABSM)
6
กองทุนเปิด กรุงศรีตราสารหนีร้ ะยะกลาง (KFMTFI)
4
กองทุนเปิด กรุงศรีหนุ้ แวลู (KFVALUE)
6
กองทุนเปิด กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี-้ สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)
4

ลำ�ดับ
5
6
7
8

ชื่อกองทุน

ระดับความเสีย่ ง ร้อยละ
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ (TCMF)
1
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิต้ี (TISCOMS)
6
กองทุนเปิด ทหารไทย SET50 (TMB50)
6
กองทุนเปิด กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)
6

4.3 เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม (Top up Premium)

กรณีตอ้ งการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนสำ�หรับเบีย้ ประกันภัยเพิม่ เติมแตกต่างจากสัดส่วนการลงทุนสำ�หรับเบีย้ ประกันภัยหลักเพือ่ ความคุม้ ครอง โปรดระบุสดั ส่วนการลงทุนสำ�หรับ
เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามความประสงค์ของท่าน หากไม่ระบุ บริษัทจะดำ�เนินการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนแบบเดียวกับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง
ลำ�ดับ
1
2
3
4

ชื่อกองทุน

ระดับความเสีย่ ง ร้อยละ
6
4
6
กองทุนเปิด กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี-้ สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)
4
กองทุนเปิด อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด สมอลแค็พ (ABSM)
กองทุนเปิด กรุงศรีตราสารหนีร้ ะยะกลาง (KFMTFI)
กองทุนเปิด กรุงศรีหนุ้ แวลู (KFVALUE)

ลำ�ดับ
5
6
7
8

ชื่อกองทุน

ระดับความเสีย่ ง ร้อยละ
1
6
6
กองทุนเปิด กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)
6
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ (TCMF)
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิต้ี (TISCOMS)
กองทุนเปิด ทหารไทย SET50 (TMB50)

หมายเหตุ:
1. มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะต้องไม่ต�่ำกว่า 20,000 บาท ณ วันที่บริษัทได้รับค�ำร้อง
2. หากมูลค่าการสับเปลีย่ นกองทุนออกในครัง้ นัน้ มีมลู ค่าน้อยกว่าร้อยละ 1 ของมูลค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน บริษทั สงวนสิทธิไม่ด�ำเนินการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัตใิ นครัง้ นัน้
3. การขอปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติถือเป็นการยกเลิกคำ�สั่งการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติที่มีอยู่เดิม (ถ้ามี)
4. การขอยกเลิกการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ หากผู้เอาประกันภัยไม่เลือกรูปแบบการจัดสรรสัดส่วนการลงทุน บริษัทจะยึดการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ หรือการจัดสรร
สัดส่วนการลงทุนครั้งล่าสุด เพื่อจัดสรรสัดส่วนการลงทุนสำ�หรับเบี้ยประกันภัยที่จะชำ�ระในงวดต่อไป
5. การดำ�เนินการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัตินั้น บริษัทจะดำ�เนินการขายคืนหน่วยลงทุน ในวันทำ�การที่ 3 นับถัดจากวันครบรอบทุก 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน ในรอบปี
กรมธรรม์นั้นๆ ตามที่ผู้เอาประกันภัยระบุไว้ในคำ�ร้อง ทั้งนี้วันที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำ�หนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง อนึ่ง
หากวันที่จะขายหรือซื้อหน่วยลงทุนเป็นวันหยุดของกองทุนใด บริษัทจะดำ�เนินการขายหรือซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทำ�การถัดไปที่สามารถทำ�รายการได้
6. บริษัทจะดำ�เนินการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ราคาขายหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคาวันแรกถัดจากวันที่บริษัทได้ท�ำ การขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุน
ต้นทาง และได้รับแจ้งราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางครบทุกกองทุน

5. ต่ออายุกรมธรรม์แบบไม่ย้อนหลัง
บริษัทจะนำ�เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองและ/หรือเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม (ถ้ามี) ที่ชำ�ระเพื่อต่ออายุกรมธรรม์ หลังหักค่าใช้จ่าย
		 ในการดำ�เนินการประกันภัย สำ�หรับเบี้ยประกันภัยหลัก ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์รายเดือน และหนี้สินตามกรมธรรม์ (ถ้ามี) โดยรวมกับโบนัส
		 สำ�หรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (ถ้ามี) ไปซื้อหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคาถัดจากวันที่บริษัทอนุมัติต่ออายุกรมธรรม์ 1 วัน
		 หมายเหตุ: กรณีชำ�ระเบี้ยประกันภัยรายเดือน ต้องชำ�ระเบี้ยประกันภัยอย่างน้อย 2 งวด
				 กรณีที่ท่านมีความประสงค์ขอสมัครการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ ขอให้แจ้งความประสงค์ในคำ�ร้องข้อที่ 4

6. เปลี่ยนแปลงจำ�นวนเบี้ยประกันภัย
ลดเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง จากจำ�นวน ......................................................บาท เป็นจำ�นวน..................................................บาท
ลดเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม
จากจำ�นวน ......................................................บาท เป็นจำ�นวน..................................................บาท

7. หยุดพักชำ�ระเบี้ยประกันภัย
หยุดพักชำ�ระเบี้ยประกันภัยของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม (ถ้ามี)
หยุดพักชำ�ระเบี้ยประกันภัยของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม

หน้า 3

		 หมายเหตุ:
		 1. กรณีลดเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออมจะมีผลทำ�ให้จำ�นวนเงินเอาประกันภัยหลักเพื่อการออมลดลง โดยจำ�นวนเงินเอาประกันภัยหลักเพื่อการออมจะเท่ากับ 5 เท่า
			 ของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออมที่ชำ�ระรายปี
		 2. ผูเ้ อาประกันภัยสามารถขอลดเบีย้ ประกันภัยหลักเพือ่ ความคุม้ ครอง หรือเบีย้ ประกันภัยหลักเพือ่ การออมได้ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์หลังจากชำ�ระเบีย้ ประกันภัยครบ
			 24 เดือน กรุณาส่งคำ�ร้องฯ มายังบริษัทก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 15 วัน

8. กลับมาชำ�ระเบี้ยประกันภัยหลังจากการหยุดพักชำ�ระเบี้ยประกันภัย โดยได้ชำ�ระเบี้ยประกันภัยมาพร้อมคำ�ร้องดังนี้
เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง
เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม
หมายเหตุ: 1. กรณีชำ�ระเบี้ยประกันภัยรายเดือน ต้องชำ�ระเบี้ยประกันภัยอย่างน้อย 2 งวด
		
2. บริษัทจะนำ�เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง หรือเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออมที่ช�ำ ระเพื่อขอกลับมาชำ�ระเบี้ยประกันภัยภายหลังการหยุดพักชำ�ระเบี้ย
			 ประกันภัยหลังหักค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินการประกันภัยสำ�หรับเบีย้ ประกันภัยหลักและหนีส้ นิ ตามกรมธรรม์(ถ้ามี)โดยรวมกับโบนัสสำ�หรับเบีย้ ประกันภัยหลักเพือ่ ความ
			 คุ้มครอง (ถ้ามี) ไปซื้อหน่วยลงทุนที่ราคาขายหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคา ถัดจากวันที่กลับมาชำ�ระเบี้ยประกันภัย 1 วัน

9. เปลี่ยนแปลงสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ
ยกเลิก......................................... ขอซื้อ.........................................จำ�นวนเงินเอาประกันภัย/ผลประโยชน์......................................................
.
ยกเลิก......................................... ขอซื้อ.........................................จำ�นวนเงินเอาประกันภัย/ผลประโยชน์์......................................................
ยกเลิก......................................... ขอซื้อ.........................................จำ�นวนเงินเอาประกันภัย/ผลประโยชน์์......................................................
ยกเลิก......................................... ขอซื้อ.........................................จำ�นวนเงินเอาประกันภัย/ผลประโยชน์......................................................
ยกเลิก......................................... ขอซื้อ.........................................จำ�นวนเงินเอาประกันภัย/ผลประโยชน์......................................................
ยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมผู้ชำ�ระเบี้ยประกันภัย
ขอซื้อสัญญาเพิ่มเติมผู้ชำ�ระเบี้ยประกันภัย ชื่อผู้ชำ�ระเบี้ยประกันภัย........................................................................................................................
10. เปลี่ยนแปลงจำ�นวนเงินเอาประกันภัย
จำ�นวนเงินเอาประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง จากจำ�นวน ..............................................บาท
		

เป็นจำ�นวน.......................................บาท

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงจำ�นวนเงินเอาประกันภัย ท่านจะต้องส่งคำ�ร้องถึงบริษัทก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 15 วัน

11. เปลี่ยนแปลงงวดการชำ�ระเบี้ยประกันภัยจากเดิม เป็น
รายปี
ราย 6 เดือน
ราย 3 เดือน
รายเดือน
12. เปลี่ยนแปลงอาชีพจากเดิม เป็นอาชีพ..........................................................................................................................................................................
13. อื่นๆ..............................................................................................................................................................................................................................
กรณีที่ต้องปฎิบัติตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
ในกรณีที่ข้าพเจ้ามีสัญชาติอเมริกัน หรือมีสถานที่ติดต่อ หรือถิ่นที่อยู่ หรือที่ทำ�งาน หรือสถานประกอบการในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือมีรายได้ที่มาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือตกอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา หรือ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท
จัดเก็บ ใช้ เปิดเผย หรือส่งข้อมูลทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลการติดต่อของข้าพเจ้าให้กบั หน่วยงานภาครัฐในประเทศ หรือต่างประเทศทีก่ �ำ กับดูแลการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย FATCA รวมทั้งให้สิทธิแก่บริษัทดำ�เนินการตามที่กฎหมาย FATCAกำ�หนด
คำ�เตือน
 การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทยูนิต ลิงค์ มีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัย
ส่วนที่จัดสรรเข้ากองทุนที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เลือก รวมทั้งไม่รับประกันเงินส่วนที่ได้ลงทุนไป
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และอาจไม่ได้รับเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำ�หนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำ�สั่งไว้ ในกรณีที่เข้าเงื่อนไขการหยุดรับคำ�สั่งขายคืนหน่วยลงทุน
หรือการเลื่อนกำ�หนดการชำ�ระเงินขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกำ�หนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือตามเงื่อนไขที่บริษัท
กำ�หนด อนึ่ง ผู้เอาประกันภัยควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ

ข้าพเจ้ารับทราบว่า หากกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าลงทุนได้ หรือเป็นการลงทุนที่
ไม่เป็นไปตามคำ�แนะนำ�ของบริษัท ข้าพเจ้าได้รับทราบระดับความเสี่ยงเป็นอย่างดีแล้ว และยืนยันจะลงทุนในกองทุนรวมข้างต้น
ข้าพเจ้ารับทราบว่า กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ท�ำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ�ำนวน กองทุนอาจมี
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจท�ำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต�่ำกว่าเงินลงทุนแรกเริ่มได้
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อเท็จจริงตามคำ�ร้องฉบับนี้ ตลอดจนเอกสารและหลักฐานต่างๆ ทีข่ า้ พเจ้าได้แถลง และส่งมอบให้ไว้แก่บริษทั ข้าพเจ้าเข้าใจทัง้ หมด
เป็นอย่างดี และยอมรับว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ดำ�เนินการตามคำ�ร้องนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำ�หนดในเรื่องนั้นๆ

ลงชื่อ ..............................................................พยาน
(
)

ลงชื่อ..........................................................................
(
)

ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ให้ความยินยอมในฐานะบิดา มารดา
หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมของผู้เอาประกันภัย
กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ หรือผู้รับโอนสิทธิ์เด็ดขาด

หมายเหตุ:
 กรณีที่มีการโอนผลประโยชน์ตามสัญญาขอโอนผลประโยชน์ ผู้รับโอนกรุณาลงลายมือชื่อในช่องพยาน
 กรุณาเซ็นชื่อให้ตรงตามตัวอย่างลายมือชื่อที่เคยให้ไว้กับบริษัทล่าสุด และแนบสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำ�เนาถูกต้อง
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ลงชื่อ ...............................................................พยาน
(
)

