ใบคำร้องขอดำเนิ นกำรเกี่ยวกับเบีย้ ประกันภัย
สำหรับกำรขอเอำประกันชีวิตประเภทยูนิตลิ งค์
1. ชื่อตัวแทน/นายหน้า ……………...…….………...……....……… รหัส ............................... รหัสผูต้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุนทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ ……………….…........……..…......………..
2. ชื่อตัวแทน/นายหน้า …………….......…….………...…………… รหัส ............................... รหัสผูต้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุนทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ …………........……………….….....….……
ชื่อหน่วย ……………...…….…...…………………………...…...… รหัส ............................... หมายเลขโทรศัพท์สาหรับติดต่อ
.................................................................
ใบคาขอเอาประกันชีวติ เลขที่
........................................................................................................
สำหรับเจ้ำหน้ ำที่บริษทั
ชื่อ-นามสกุล ผูข้ อเอาประกันภัย ………..………...............……………………...………………………. วันทีไ่ ด้รบั ใบคาร้อง.......................................................................เวลา.........................................
หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ
……………………………………………………………..…...…..…… วันทีท
่ าคาสั ่ง .............................................. ลงชื่อ................................................ผูร้ บั เรื่อง

ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอให้บริษทั ดำเนิ นกำรเกี่ยวกับเบีย้ ประกันภัยสำหรับกำรขอเอำประกันชีวิตประเภทยูนิตลิ งค์ ดังต่อไปนี้
1. กำรชำระเบีย้ ประกันภัย และกำรจัดสรรสัดส่วนกำรลงทุนสำหรับเบีย้ ประกันภัย
1.1 ชำระเบีย้ ประกันภัย





ชาระเบีย้ ประกันภัยชาระครัง้ เดียว (Single Premium)

จานวน .......................................................................................บาท

ชาระเบีย้ ประกันภัยหลัก (Regular Basic Premium)

จานวน .......................................................................................บาท

ชาระเบีย้ ประกันภัยลงทุน (Regular Investment Premium)

จานวน .......................................................................................บาท

ชาระเบีย้ ประกันภัยเพิม่ พิเศษ (Top Up Premium)

จานวน .......................................................................................บาท

1.2 จัดสรรสัดส่วนกำรลงทุนสำหรับเบีย้ ประกันภัยชำระครัง้ เดียว / เบีย้ ประกันภัยหลัก / เบีย้ ประกันภัยลงทุน / เบีย้ ประกันภัยเพิ่ มพิ เศษ
เลือกรูปแบบกำรลงทุน ระบุช่อื กองทุนและจัดสรรสัดส่วนการลงทุนเป็ นจานวนร้อยละของ “เบีย้ ประกันภัยเพื่อนาไปลงทุน” ในแต่ละกองทุน
เป็ นจานวนเต็ม (ไม่มที ศนิยม) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 และผลรวมของแต่ละเบีย้ ประกันภัยจะต้องเท่ากับร้อยละ 100
ลำดับ

ชื่อกองทุน

เบีย้ ฯชำระครัง้ เดียว

ร้อยละ
เบีย้ ฯหลัก เบีย้ ฯลงทุน เบีย้ ฯเพิ่ มพิ เศษ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวมทัง้ สิ้น

100

100

100

100

หมำยเหตุ:
1. จานวนกองทุนทีส่ ามารถเลือกได้ รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 10 กองทุน
2. เบีย้ ประกันภัยเพื่อนาไปลงทุน หมายถึง เบีย้ ประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดาเนินการประกันภัย
3. หากมีการชาระเบีย้ ประกันภัยชาระครัง้ เดียว เบี้ยประกันภัยหลักงวดแรก เบี้ยประกันภัยลงทุนงวดแรก (ถ้ามี) และเบีย้ ประกันภัยเพิม่ พิเศษที่ชาระพร้อมเบีย้ ประกันภัยชาระ
ครัง้ เดียวหรือเบีย้ ประกันภัยหลักงวดแรก (ถ้ามี) และบริษทั ได้รบั เอกสารทีค่ รบถ้วนสมบูรณ์ บริษทั จะนา “เบีย้ ประกันภัยเพื่อนาไปลงทุน” ไปซื้อกองทุนตามทีร่ ะบุไว้ในใบคาร้อง
นี้ ภายในวันทาการแรกหลังจากวันทีอ่ นุมตั อิ อกกรมธรรม์ หากวันทีจ่ ะซื้อหน่วยลงทุนเป็ นวันหยุดของกองทุนใด บริษทั จะทาการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนัน้ ในวันทาการถัดไป
ทีส่ ามารถทารายการได้

ต้องกำรทำรำยกำร
 2. กำรสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ
 3. กำรปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ *
กรอกรายละเอียด
*
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2. กำรสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Switching) (สามารถทารายการนี้ได้เฉพาะในกรณีทช่ี าระเบีย้ ประกันภัยแบบรายปี ราย 6 เดือน หรือราย 3 เดือน)
ต้องการทาการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัตทิ ุกเดือนต่อเนื่องเป็ นเวลา...................เดือน จากกองทุนต้นทางชื่อ......................................................................................................................
จานวนเงินทีส่ บั เปลีย่ นในแต่ละครัง้ เท่ากับ..............................................บาท (ไม่ต่ากว่า 1,000 บาท) โดยให้สบั เปลีย่ นไปยังกองทุนปลายทางตามตารางด้านล่างนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5
หมำยเหตุ:

ชื่อกองทุนปลำยทำง

ร้อยละ

ลำดับ
6
7
8
9
10

ชื่อกองทุนปลำยทำง

ร้อยละ

รวมทัง้ สิน้

100

1. บริษทั จะดาเนินการขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทางในรูปแบบของหน่ วยลงทุน ในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทอนุ มตั สิ าหรับครัง้ แรกและทุกวันครบรอบเดือนของการ
สับเปลีย่ นกองทุนอัตโนมัตสิ าหรับครัง้ ต่อไป ดังนัน้ จานวนเงินทีส่ บั เปลีย่ นในแต่ละครัง้ อาจมีมลู ค่าต่างจากทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงของราคาซื้อขายหน่วยลงทุน
2. บริษทั จะดาเนินการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทาการทีไ่ ด้รบั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางครบทัง้ จานวน ทัง้ นี้ หากวันทีจ่ ะซื้อหน่วยลงทุนเป็ น
วันหยุดของกองทุนใด บริษทั จะทาการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนัน้ ในวันทาการถัดไปทีส่ ามารถทารายการได้
3. คาสังการสั
่
บเปลีย่ นกองทุนอัตโนมัตจิ ะสิน้ สุดลงในกรณีดงั ต่อไปนี้
3.1. ดาเนินการสับเปลีย่ นกองทุนอัตโนมัตคิ รบตามจานวนเดือนทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น หรือ
3.2. มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ณ วันครบรอบการสับเปลีย่ นกองทุนอัตโนมัตมิ มี ลู ค่าต่ากว่าจานวนเงิน ทีส่ บั เปลีย่ นในแต่ละครัง้ ตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น หรือ
3.3. มีการขอยกเลิกหรือขอใช้สทิ ธิสบั เปลีย่ นกองทุนอัตโนมัตคิ รัง้ ใหม่ก่อนทีก่ ารสับเปลีย่ นกองทุนอัตโนมัตจิ ะครบตามจานวนเดือนทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น หรือ
3.4. มีการทารายการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ หรือ
3.5. มีการสับเปลีย่ นกองทุนโดยกองทุนต้นทางเป็ นกองทุนเดียวกันกับกองทุนต้นทางสาหรับการสับเปลีย่ นกองทุนอัตโนมัติ หรือ
3.6. ไม่มกี ารชาระเบีย้ ประกันภัยหลักและเบีย้ ประกันภัยลงทุน (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาผ่อนผัน (31 วันนับแต่วนั ครบกาหนดชาระเบีย้ ประกันภัย)

3. กำรปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Rebalancing)
 ข้าพเจ้าต้องการให้บริษทั ทาการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัตทิ ุก 3 เดือนตามการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนสาหรับเบีย้ ประกันภัยหลัก
เบีย้ ประกันภัยลงทุน และเบี้ยประกันภัยเพิม่ พิเศษทีข่ า้ พเจ้าได้ระบุไว้ใน ข้อ 1.2 (เลือกการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัตไิ ด้เฉพาะกรณีท่ี
ทุกเบีย้ ประกันภัยใน ข้อ 1.2 เลือกรูปแบบการลงทุนทีม่ กี องทุนและสัดส่วนการลงทุนเหมือนกัน)

หมำยเหตุ:
1. การดาเนินการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัตนิ นั ้ บริษทั จะดาเนินการ ทุกสามเดือน (3 เดือน) ในวันทาการถัดจากวันครบรอบของวันเริม่ มีผลคุม้ ครองตามกรมธรรม์ ทัง้ นี้หากวันที่
จะขายหน่วยลงทุนเป็ นวันหยุดของกองทุนใด บริษทั จะทาการขายหน่วยลงทุนของกองทุนนัน้ ในวันทาการถัดไปทีส่ ามารถทารายการได้
2. บริษทั จะดาเนินการซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทาการที่ได้รบั เงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทางครบทุกกอง ทัง้ นี้ หากวันที่จะซื้อหน่ วยลงทุนเป็ น
วันหยุดของกองทุนใด บริษทั จะทาการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนัน้ ในวันทาการถัดไปทีส่ ามารถทารายการได้
3. การดาเนินการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัตใิ นครัง้ ใด หากมูลค่าของกองทุนที่ต้องขายออกต่ากว่าร้อยละ 1 ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริษทั จะระงับการดาเนินการปรับ
สัดส่วนลงทุนอัตโนมัตใิ นครัง้ นัน้ โดยยังคงดาเนินการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัตใิ นครัง้ ถัดไป
4. ในการขอยกเลิกการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ หากผูเ้ อาประกันภัยไม่เลือกการจัดสรรสัดส่วนการลงทุน ใหม่ บริษทั จะยึดรูปแบบการจัดสรรสัดส่วนการลงทุน ตามการปรับ
สัดส่วนลงทุนอัตโนมัตเิ ป็ นรูปแบบการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนสาหรับเบีย้ ประกันภัยทีจ่ ะชาระในงวดต่อไป
5. คาสังการปรั
่
บสัดส่วนลงทุนอัตโนมัตจิ ะสิน้ สุดลงในกรณีดงั ต่อไปนี้
5.2. มีการสับเปลีย่ นกองทุน หรือ การสับเปลีย่ นกองทุนอัตโนมัติ หรือ
5.1. มีการถอนเงินจากกรมธรรม์ หรือ
5.4. มีการขอลงทุนในสัดส่วนทีเ่ ปลีย่ นไป หรือ
5.3. มีการขอยกเลิกการใช้สทิ ธิการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ หรือ
5.5. การชาระเบีย้ ประกันภัยหลักและเบีย้ ประกันภัยลงทุน (ถ้ามี) งวดต่อไป หรือการชาระเบีย้ ประกันภัยเพิม่ พิเศษ ที่ มกี ารเลือกการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนทีแ่ ตกต่างไปจาก
สัดส่วนการลงทุนทีไ่ ด้ระบุไว้ตามคาร้องขอปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ หรือ
5.6. ไม่มกี ารชาระเบีย้ ประกันภัยหลักและเบีย้ ประกันภัยลงทุน (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาผ่อนผัน (31 วันนับแต่วนั ครบกาหนดชาระเบีย้ ประกันภัย)
คำเตือน
• การทาประกันชีวต
ิ ประเภทยูนิตลิงค์มกี ารลงทุนในหน่วยลงทุนซึง่ มีความเสีย่ งของการลงทุน ผูเ้ อาประกันภัยอาจได้รบั เงินคืนมากกว่าหรือน้ อยกว่ามูลค่าเบีย้ ประกันภัยส่วนที่
จัดสรรเข้ากองทุนรวม
• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสีย
่ งของการลงทุน ผูเ้ อาประกันภัยอาจได้รบั เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริม่ แรก และอาจไม่ได้รบั เงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กาหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามทีไ่ ด้มคี าสังไว้
่ และผูเ้ อาประกันภัยควรซื้อขายหน่วยลงทุ นกับบุคคลทีไ่ ด้รบั ความ
เห็นชอบ
• การยกเลิกกองทุนโดยบริษท
ั บริษทั อาจพิจารณายกเลิกกองทุนใดๆ ภายใต้ดุลยพินิจของบริษทั โดยบริษทั จะแจ้งให้ผเู้ อาประกันภัยทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ทัง้ นี้หากผู้
เอาประกันภัยไม่ได้มาดาเนินการใดๆภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั กาหนด (ตามทีไ่ ด้รบั แจ้งจากบริษทั ) บริษทั จะดาเนินการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวไปยังกองทุน
รวมตลาดเงิน (Money Market Fund: MMF)
บริษทั ขอสงวนสิทธิไม่ดาเนินการตามใบคาร้องนี้ หากการขอดาเนินการดังกล่าวขัดหรือไม่เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ทบ่ี ริษทั กาหนด

ลงชื่อ ณ ......................................................................................................
วันที่ ........................................................................................
(ลงชื่อ) ........................................................................................................................................ พยาน / ตัวแทนประกันชีวติ (ลงชื่อ) ...................................................................................................................................... ผูข้ อเอาประกันภัย /
(....................................................................................................................................) / นายหน้าประกันชีวติ

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

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

ผูเ้ อาประกันภัย

(ลงชื่อ) ....................................................................................................................................... ผูใ้ ช้อานาจปกครองหรือ
(...................................................................................................................................) ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม*

* กรณีผขู้ อเอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ ให้ผใู้ ช้อานาจปกครองหรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรมเป็ นผูล้ งลายมือชื่อกระทาการแทนและให้ค วามยินยอมในการดาเนินการตามใบคาร้องฯ
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