บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
Allianz Ayudhya Assurance Pcl.

คำ�ร้องเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัย สำ�หรับกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภท ยูนิต ลิงค์

ใบคำ�ขอเอาประกันชีวิต / กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ .........................................................................................................................................................................
สำ�หรับตัวแทน
ชื่อ-นามสกุล........................................................ รหัสตัวแทน..........................ใบอนุญาตผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ...............................
โทรศัพท์มือถือ.......................................................สาขา..................................................รหัสสาขา..................................................................................
สำ�หรับผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัย
ชื่อ-นามสกุล............................................................................ บัตรประจำ�ตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (Passport) เลขที่.............................................
ที่อยู่ปัจจุบัน......................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ.........................................................อีเมล..................................................................................................................................................
โปรดระบุสถานะกรมธรรม์ของท่าน
ก่อนกรมธรรม์อนุมัติ 		
หลังกรมธรรม์อนุมัติ
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้บริษัทดำ�เนินการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัย สำ�หรับกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภท ยูนิต ลิงค์ ดังต่อไปนี้
1. ชำ�ระเบี้ยประกันภัย
โปรดระบุจำ�นวนเงิน และสัดส่วนการลงทุนสำ�หรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง หรือเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม หรือเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม ตามความประสงค์
ของท่าน (สำ�หรับธุรกิจใหม่ โปรดระบุจำ�นวนเงิน และสัดส่วนการลงทุนสำ�หรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองในข้อ 1.1 ทุกครั้ง)

1.1 เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (Regular Protection Premium)

		

จำ�นวนเงิน.........................................บาท

โปรดระบุสดั ส่วนการลงทุนตามความประสงค์ของท่าน โดยระบุจ�ำ นวนร้อยละทีต่ อ้ งการลงทุนในแต่ละกองทุนเป็นจำ�นวนเต็ม (ไม่มที ศนิยม) ทัง้ นีต้ อ้ งไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 และ
รวมกันแล้วเท่ากับร้อยละ 100
ลำ�ดับ

ชื่อกองทุน

1
2
3
4

กองทุนเปิด อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด สมอลแค็พ (ABSM)
กองทุนเปิด กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี-้ สะสมมูลคา่ (KFAFIX-A)
กองทุนเปิด กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)

กองทุนเปิด กรุงศรีตราสารหนีร้ ะยะกลาง (KFMTFI)

ระดับความเสีย่ ง ร้อยละ
6
4
6
4

ลำ�ดับ
5
6
7
8

ชื่อกองทุน
กองทุนเปิด กรุงศรีหนุ้ แวลู (KFVALUE)
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ (TCMF)
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิต้ี (TISCOMS)
กองทุนเปิด ทหารไทย SET50 (TMB50)

ระดับความเสีย่ ง ร้อยละ
6
1
6
6

หมายเหตุ: จ�ำนวนเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองขั้นต�่ำ เท่ากับ 12,000 บาท (รายปี) 6,000 บาท (ราย 6 เดือน) 3,000 บาท (ราย 3 เดือน) 1,000 บาท (รายเดือน)

1.2 เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม (Regular Saving Premium) 		

จำ�นวนเงิน.........................................บาท

กรณีตอ้ งการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนสำ�หรับเบีย้ ประกันภัยหลักเพือ่ การออมแตกต่างจากสัดส่วนการลงทุนสำ�หรับเบีย้ ประกันภัยหลักเพือ่ ความคุม้ ครองข้อ 1.1 โปรดระบุสดั ส่วน
การลงทุนสำ�หรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออมตามความประสงค์ของท่าน โดยระบุจำ�นวนร้อยละที่ต้องการลงทุนในแต่ละกองทุนเป็นจำ�นวนเต็ม (ไม่มีทศนิยม) ทั้งนี้ต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 และรวมกันแล้วเท่ากับร้อยละ 100 หากไม่ระบุบริษัทจะดำ�เนินการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนแบบเดียวกับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง
1
2
3
4

ชื่อกองทุน
กองทุนเปิด อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด สมอลแค็พ (ABSM)
กองทุนเปิด กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี-้ สะสมมูลคา่ (KFAFIX-A)
กองทุนเปิด กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)

กองทุนเปิด กรุงศรีตราสารหนีร้ ะยะกลาง (KFMTFI)

ระดับความเสีย่ ง ร้อยละ
6
4
6
4

ลำ�ดับ
5
6
7
8

ชื่อกองทุน
กองทุนเปิด กรุงศรีหนุ้ แวลู (KFVALUE)
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ (TCMF)
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิต้ี (TISCOMS)
กองทุนเปิด ทหารไทย SET50 (TMB50)

ระดับความเสีย่ ง ร้อยละ
6
1
6
6

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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ลำ�ดับ

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

หมายเหตุ:
1. จำ�นวนเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง
2. จ�ำนวนเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออมขั้นต�่ำ เท่ากับ 12,000 บาท (รายปี) 6,000 บาท (ราย 6 เดือน) 3,000 บาท (ราย 3 เดือน) 1,000 บาท (รายเดือน)
3. กรณีผู้เอาประกันภัยเลือกชำ�ระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออมตั้งแต่เริ่มทำ�ประกัน จะไม่สามารถขอเพิ่มเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออมได้อีก
4. กรณีผู้เอาประกันภัยมิได้เลือกชำ�ระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออมตั้งแต่เริ่มทำ�ประกัน ผู้เอาประกันภัยสามารถขอซื้อได้ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ และเพียงครั้งเดียว
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

1.3 เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม (Top up Premium)

จำ�นวนเงิน...............................................บาท

โปรดระบุสัดส่วนการลงทุนตามความประสงค์ของท่าน โดยระบุจำ�นวนร้อยละที่ต้องการลงทุนในแต่ละกองทุนเป็นจำ�นวนเต็ม (ไม่มีทศนิยม) ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และ
รวมกันแล้วเท่ากับร้อยละ 100
ลำ�ดับ
1
2
3
4

ชื่อกองทุน
กองทุนเปิด อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด สมอลแค็พ (ABSM)
กองทุนเปิด กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี-้ สะสมมูลคา่ (KFAFIX-A)
กองทุนเปิด กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)

กองทุนเปิด กรุงศรีตราสารหนีร้ ะยะกลาง (KFMTFI)

ระดับความเสีย่ ง ร้อยละ
6
4
6
4

ลำ�ดับ
5
6
7
8

ชื่อกองทุน
กองทุนเปิด กรุงศรีหนุ้ แวลู (KFVALUE)
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ (TCMF)
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิต้ี (TISCOMS)
กองทุนเปิด ทหารไทย SET50 (TMB50)

ระดับความเสีย่ ง ร้อยละ
6
1
6
6

หมายเหตุ: จ�ำนวนเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมขั้นต�่ำเท่ากับ 5,000 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 120,000,000 บาทต่อปีกรมธรรม์

เงื่อนไขเพิ่มเติม
เบี้ยประกันภัยหลักงวดแรก
1. เบี้ยประกันภัยหลักงวดแรกส่วนที่นำ�ไปซื้อหน่วยลงทุน หมายถึง เบี้ยประกันภัยหลักหลังจากการหักค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการประกันภัยสำ�หรับเบี้ยประกันภัยหลัก
ค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์
2. บริษัทจะนำ�เบี้ยประกันภัยหลักงวดแรกส่วนที่นำ�ไปซื้อหน่วยลงทุน ไปซื้อหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคาวันแรกถัดจากวันออกกรมธรรม์
เบี้ยประกันภัยหลักงวดต่อไป
1. เบี้ยประกันภัยหลักงวดต่อไปส่วนที่นำ�ไปซื้อหน่วยลงทุน หมายถึง เบี้ยประกันภัยหลักหลังจากการหักค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการประกันภัยสำ�หรับเบี้ยประกันภัยหลัก
โดยรวมกับโบนัสสำ�หรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (ถ้ามี)
2. บริษัทจะนำ�เบี้ยประกันภัยหลักงวดต่อไปส่วนที่นำ�ไปซื้อหน่วยลงทุน ไปซื้อหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคาวันแรกถัดจากวันที่บริษัทได้รับชำ�ระเบี้ยประกันภัยถูกต้องครบ
เต็มจำ�นวน และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยครบถ้วน
3. กรณีผู้เอาประกันภัยประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนสำ�หรับเบี้ยประกันภัยในงวดใด การปรับสัดส่วนการลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทอนุมัติ และจะมีผลในงวด
การชำ�ระเบี้ยประกันภัยถัดไป
4. กรณีที่เบี้ยประกันภัยหลักงวดต่อไปมีการจัดสรรการลงทุนในกองทุนที่แตกต่างไปจากสัดส่วนลงทุนที่ได้ระบุไว้ตามคำ�ร้องขอปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติก่อนหน้า ถือเป็นการ
ยกเลิกคำ�สั่งการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี)
เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม
1. บริษทั จะนำ�เบีย้ ประกันภัยเพิม่ เติมหลังจากการหักค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินการประกันภัยสำ�หรับเบีย้ ประกันภัยเพิม่ เติม ไปซือ้ หน่วยลงทุน ณ วันทีป่ ระเมินราคาวันแรกถัดจากวัน
ที่บริษัทได้รับชำ�ระเบี้ยประกันภัยถูกต้องครบเต็มจำ�นวนและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยครบถ้วน
2. กรณีที่เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมมีการจัดสรรการลงทุนในกองทุนที่แตกต่างไปจากสัดส่วนลงทุนที่ได้ระบุไว้ตามคำ�ร้องขอปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติก่อนหน้า ถือเป็นการยกเลิก
คำ�สั่งการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี)
ความคุ้มครอง
1. ความคุ้มครองตามแบบประกันภัยในใบคำ�ขอเอาประกันชีวิต จะมีผลบังคับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
2. กรณีท่ีบริษัทออกหนังสือแจ้งเหตุขัดข้องในการรับประกันภัย หรือข้อเสนอใหม่ในการรับประกันภัย ให้ถือว่าบริษัทจะยังไม่คุ้มครองตามแบบประกันภัยที่ผู้ขอเอาประกันภัย

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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ระบุไว้ในใบคำ�ขอเอาประกันชีวิต

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

2. ปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ
ขอกำ�หนดสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติทุก
3 เดือน
6 เดือน

12 เดือน

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

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

ชื่อกองทุน
กองทุนเปิด อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด สมอลแค็พ (ABSM)
กองทุนเปิด กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี-้ สะสมมูลคา่ (KFAFIX-A)
กองทุนเปิด กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)

กองทุนเปิด กรุงศรีตราสารหนีร้ ะยะกลาง (KFMTFI)

ระดับความเสีย่ ง ร้อยละ
6
4
6
4

ลำ�ดับ
5
6
7
8

ชื่อกองทุน
กองทุนเปิด กรุงศรีหนุ้ แวลู (KFVALUE)
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ (TCMF)
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิต้ี (TISCOMS)
กองทุนเปิด ทหารไทย SET50 (TMB50)

ระดับความเสีย่ ง ร้อยละ
6
1
6
6

2.2 เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม (Regular Saving Premium)
กรณีต้องการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนสำ�หรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออมแตกต่างจากสัดส่วนการลงทุนสำ�หรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง โปรดระบุสัดส่วน
การลงทุนสำ�หรับเบีย้ ประกันภัยหลักเพือ่ การออมตามความประสงค์ของท่าน หากไม่ระบุ บริษทั จะดำ�เนินการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนแบบเดียวกับเบีย้ ประกันภัยหลักเพือ่ ความคุม้ ครอง
ลำ�ดับ
1
2
3
4

ชื่อกองทุน
กองทุนเปิด อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด สมอลแค็พ (ABSM)
กองทุนเปิด กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี-้ สะสมมูลคา่ (KFAFIX-A)
กองทุนเปิด กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)

กองทุนเปิด กรุงศรีตราสารหนีร้ ะยะกลาง (KFMTFI)

ระดับความเสีย่ ง ร้อยละ
6
4
6
4

ลำ�ดับ
5
6
7
8

ชื่อกองทุน
กองทุนเปิด กรุงศรีหนุ้ แวลู (KFVALUE)
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ (TCMF)
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิต้ี (TISCOMS)
กองทุนเปิด ทหารไทย SET50 (TMB50)

ระดับความเสีย่ ง ร้อยละ
6
1
6
6

2.3 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
กองทุนเปิด อเบอร์ดนี สแตนดาร์ด สมอลแค็พ (ABSM)
กองทุนเปิด กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี-้ สะสมมูลคา่ (KFAFIX-A)
กองทุนเปิด กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)

กองทุนเปิด กรุงศรีตราสารหนีร้ ะยะกลาง (KFMTFI)

ระดับความเสีย่ ง ร้อยละ
6
4
6
4

ลำ�ดับ
5
6
7
8

ชื่อกองทุน
กองทุนเปิด กรุงศรีหนุ้ แวลู (KFVALUE)
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ (TCMF)
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิต้ี (TISCOMS)
กองทุนเปิด ทหารไทย SET50 (TMB50)

ระดับความเสีย่ ง ร้อยละ
6
1
6
6

หมายเหตุ:
1. หากมูลค่าการสับเปลีย่ นกองทุนออกในครัง้ นัน้ มีมลู ค่าน้อยกว่าร้อยละ 1 ของมูลค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน บริษทั สงวนสิทธิไม่ด�ำ เนินการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัตใิ นครัง้ นัน้
2. กรณีขอยกเลิกการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ หากผู้เอาประกันภัยไม่เลือกรูปแบบการจัดสรรสัดส่วนการลงทุน บริษัทจะยึดการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ หรือการจัดสรร
สัดส่วนการลงทุนครั้งล่าสุด เพื่อจัดสรรสัดส่วนการลงทุนสำ�หรับเบี้ยประกันภัยที่จะชำ�ระในงวดต่อไป
3. การดำ�เนินการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัตินั้น บริษัทจะดำ�เนินการขายคืนหน่วยลงทุน ในวันทำ�การที่ 3 นับถัดจากวันครบรอบทุก 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน ในรอบปี
กรมธรรม์นั้นๆ ตามที่ผู้เอาประกันภัยระบุไว้ในคำ�ร้อง ทั้งนี้วันที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำ�หนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
4. บริษทั จะดำ�เนินการซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางทีร่ าคาขายหน่วยลงทุน ณ วันทีป่ ระเมินราคาวันแรกถัดจากวันทีบ่ ริษทั ได้ท�ำ การขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง
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และได้รับแจ้งราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางครบทุกกองทุน
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คำ�นิยาม:
 วันทำ�การ หมายถึง วันเปิดทำ�การปกติของบริษัท และเป็นวันเปิดทำ�การซื้อขายของกองทุนด้วย
 วันที่ประเมินราคา หมายถึง วันทำ�การที่มีการคำ�นวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
คำ�เตือน:
 การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภท ยูนิต ลิงค์ มีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยควรท�ำความเข้าใจ ในเงื่อนไข
และผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันชีวิต รวมทั้งเงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงในการลงทุน ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือ
น้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยส่วนที่จัดสรรเข้ากองทุนที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เลือก ทั้งนี้กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนที่ได้ลงทุนไป
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุน
เริ่มแรก และอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำ�หนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำ�สั่งไว้ ในกรณี
ที่เข้าเงื่อนไขการหยุดรับคำ�สั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือการเลื่อนกำ�หนดการชำ�ระเงินขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนกำ�หนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทกำ�หนด อนึ่ง ผู้เอาประกันภัยควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับ
ความเห็นชอบ
ข้าพเจ้ารับทราบว่า หากกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าลงทุนได้ หรือเป็นการลงทุน
ที่ไม่เป็นไปตามคำ�แนะนำ�ของบริษัท ข้าพเจ้าได้รับทราบระดับความเสี่ยงเป็นอย่างดีแล้ว และยืนยันจะลงทุนในกองทุนรวมข้างต้น
ข้าพเจ้ารับทราบว่า กรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ และไม่ได้ท�ำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ�ำนวน กองทุนอาจมี
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจท�ำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต�่ำกว่าเงินลงทุนแรกเริ่มได้
บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ดำ�เนินการตามคำ�ร้องนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำ�หนดในเรื่องนั้นๆ

ลงชื่อ ณ.................................................................................................. วันที่.................................................................................................................
ลงชื่อ ...........................................................................
(...........................................................................)
พยาน / ตัวแทนประกันชีวิต / นายหน้าประกันชีวิต

ลงชื่อ ...........................................................................
(...........................................................................)
ผู้ขอเอาประกันภัย / ผู้เอาประกันภัย

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

ลงชื่อ ............................................................................
(...........................................................................)
ผู้ชำ�ระเบี้ยประกันภัย / ผู้ให้ความยินยอมในฐานะ
บิดา / มารดา
ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ขอเอาประกันภัย
		 (กรณีผู้ขอเอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

สำ�หรับเจ้าหน้าที่บริษัท
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หน้า 4

วันที่ได้รับคำ�ร้องนี้.................................................................เวลา..............................................................วันที่ทำ�คำ�สั่ง...................................................
ตรวจลายเซ็นโดย........................................................................................................................................วันที่................................................................
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