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ใบค ำร้องขอด ำเนินกำรเก่ียวกบัเบีย้ประกนัภยั 

ส ำหรบักำรขอเอำประกนัชีวิตประเภทยูนิตลิงค ์

1. ชื่อตวัแทน/นายหน้า ……………...…….………...……....……… รหสั ............................... รหสัผูต้ดิต่อกบัผูล้งทุนทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ ……………….…........……..…......……….. 

2. ชื่อตวัแทน/นายหน้า …………….......…….………...…………… รหสั ............................... รหสัผูต้ดิต่อกบัผูล้งทุนทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ …………........……………….….....….…… 

  ชื่อหน่วย ……………...…….…...…………………………...…...… รหสั ............................... หมายเลขโทรศพัทส์ าหรบัตดิต่อ ................................................................. 

ใบค าขอเอาประกนัชวีติเลขที ่ ........................................................................................................ ส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ีบริษทั 
ชื่อ-นามสกุล ผูข้อเอาประกนัภยั                             ………..………...............……………………...………………………. วนัทีไ่ดร้บัใบค ารอ้ง.......................................................................เวลา......................................... 
หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื ……………………………………………………………..…...…..…… วนัทีท่ าค าสัง่ .............................................. ลงชื่อ................................................ผูร้บัเรื่อง 

ข้ำพเจำ้มีควำมประสงคข์อให้บริษทัด ำเนินกำรเก่ียวกบัเบีย้ประกนัภยัส ำหรบักำรขอเอำประกนัชีวิตประเภทยูนิตลิงค ์ดงัต่อไปน้ี 

1. กำรช ำระเบีย้ประกนัภยั และกำรจดัสรรสดัส่วนกำรลงทุนส ำหรบัเบีย้ประกนัภยั 
1.1 ช ำระเบีย้ประกนัภยั 

 

  ช าระเบีย้ประกนัภยัช าระครัง้เดยีว (Single Premium) จ านวน .......................................................................................บาท 

  ช าระเบีย้ประกนัภยัหลกั (Regular Basic Premium) จ านวน .......................................................................................บาท 

  ช าระเบีย้ประกนัภยัลงทุน (Regular Investment Premium) จ านวน .......................................................................................บาท 

  ช าระเบีย้ประกนัภยัเพิม่พเิศษ (Top Up Premium) จ านวน .......................................................................................บาท 

1.2 จดัสรรสดัส่วนกำรลงทุนส ำหรบัเบีย้ประกนัภยัช ำระครัง้เดียว / เบีย้ประกนัภยัหลกั /  เบีย้ประกนัภยัลงทุน /  เบีย้ประกนัภยัเพ่ิมพิเศษ  

เลือกรปูแบบกำรลงทุน ระบุชื่อกองทุนและจดัสรรสดัส่วนการลงทุนเป็นจ านวนรอ้ยละของ “เบีย้ประกนัภยัเพื่อน าไปลงทุน” ในแต่ละกองทุน
เป็นจ านวนเตม็ (ไม่มทีศนิยม) ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 5 และผลรวมของแต่ละเบีย้ประกนัภยัจะตอ้งเท่ากบัรอ้ยละ 100 

ล ำดบั ช่ือกองทุน 
ร้อยละ 

เบีย้ฯช ำระครัง้เดียว เบีย้ฯหลกั เบีย้ฯลงทุน เบีย้ฯเพ่ิมพิเศษ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 รวมทัง้ส้ิน 100 100 100 100 

หมำยเหตุ: 
1. จ านวนกองทุนทีส่ามารถเลอืกได ้รวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 10 กองทุน 
2. เบีย้ประกนัภยัเพื่อน าไปลงทุน หมายถงึ เบีย้ประกนัภยัหลงัหกัค่าใชจ้่ายในการด าเนินการประกนัภยั  
3. หากมกีารช าระเบีย้ประกนัภยัช าระครัง้เดยีว เบี้ยประกนัภยัหลกังวดแรก เบี้ยประกนัภยัลงทุนงวดแรก (ถ้าม)ี    และเบีย้ประกนัภยัเพิม่พเิศษที่ช าระพร้อมเบีย้ประกนัภยัช าระ

ครัง้เดยีวหรอืเบีย้ประกนัภยัหลกังวดแรก (ถา้ม)ี และบรษิทัไดร้บัเอกสารทีค่รบถว้นสมบูรณ์ บรษิทัจะน า “เบีย้ประกนัภยัเพื่อน าไปลงทุน” ไปซื้อกองทุนตามทีร่ะบุไวใ้นใบค ารอ้ง
นี้ ภายในวนัท าการแรกหลงัจากวนัทีอ่นุมตัอิอกกรมธรรม ์หากวนัทีจ่ะซื้อหน่วยลงทุนเป็นวนัหยดุของกองทุนใด บรษิทัจะท าการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนัน้ในวนัท าการถดัไป
ทีส่ามารถท ารายการได้ 

ต้องกำรท ำรำยกำร  
(เลอืกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 

  2. กำรสบัเปล่ียนกองทุนอตัโนมติั                 3. กำรปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมติั * 
* ขอ้ 3. เลอืกไดเ้ฉพาะกรณีทีทุ่กเบีย้ประกนัภยัใน ขอ้ 1.2 เลอืกรูปแบบการลงทุนทีม่กีองทุนและสดัสว่นการลงทุนเหมอืนกนั 

กรอกรายละเอยีด
เพิม่เตมิใน หน้ำ 2 
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2. กำรสบัเปล่ียนกองทุนอตัโนมติั (Automatic Fund Switching) (สามารถท ารายการนี้ไดเ้ฉพาะในกรณทีีช่ าระเบีย้ประกนัภยัแบบรายปี ราย 6 เดอืน หรอืราย 3 เดอืน) 

ตอ้งการท าการสบัเปลี่ยนกองทุนอตัโนมตัทิุกเดอืนต่อเนื่องเป็นเวลา...................เดอืน จากกองทุนต้นทางชื่อ...................................................................................................................... 
จ านวนเงนิทีส่บัเปลีย่นในแต่ละครัง้ เท่ากบั..............................................บาท (ไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท) โดยใหส้บัเปลีย่นไปยงักองทุนปลายทางตามตารางดา้นล่างนี้ 
ล ำดบั ช่ือกองทุนปลำยทำง ร้อยละ  ล ำดบั ช่ือกองทุนปลำยทำง ร้อยละ 
1    6   
2    7   
3    8   
4    9   
5    10   

หมำยเหต:ุ     รวมทัง้สิน้ 100 
1. บรษิทัจะด าเนินการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในรูปแบบของหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัที่บรษิัทอนุมตัสิ าหรบัครัง้แรกและทุกวนัครบรอบเดอืนของการ

สบัเปลีย่นกองทุนอตัโนมตัสิ าหรบัครัง้ต่อไป ดงันัน้จ านวนเงนิทีส่บัเปลีย่นในแต่ละครัง้อาจมมีลูคา่ต่างจากทีร่ะบุไวข้า้งตน้ เนื่องจากการเปลีย่นแปลงของราคาซื้อขายหน่วยลงทุน  
2. บรษิทัจะด าเนินการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัท าการทีไ่ดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางครบทัง้จ านวน ทัง้นี้ หากวนัทีจ่ะซื้อหน่วยลงทุนเป็น

วนัหยุดของกองทุนใด บรษิทัจะท าการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนัน้ในวนัท าการถดัไปทีส่ามารถท ารายการได้ 
3. ค าสัง่การสบัเปลีย่นกองทุนอตัโนมตัจิะสิน้สุดลงในกรณีดงัต่อไปนี้ 

3.1. ด าเนินการสบัเปลีย่นกองทุนอตัโนมตัคิรบตามจ านวนเดอืนทีร่ะบุไวข้า้งตน้ หรอื 
3.2. มลูค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง ณ วนัครบรอบการสบัเปลีย่นกองทุนอตัโนมตัมิมีลูค่าต ่ากว่าจ านวนเงนิทีส่บัเปลีย่นในแต่ละครัง้ตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ หรอื 
3.3. มกีารขอยกเลกิหรอืขอใชส้ทิธสิบัเปลีย่นกองทุนอตัโนมตัคิรัง้ใหม่ก่อนทีก่ารสบัเปลีย่นกองทุนอตัโนมตัจิะครบตามจ านวนเดอืนทีร่ะบุไวข้า้งตน้ หรอื 
3.4. มกีารท ารายการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตั ิหรอื 
3.5. มกีารสบัเปลีย่นกองทุนโดยกองทุนตน้ทางเป็นกองทุนเดยีวกนักบักองทุนตน้ทางส าหรบัการสบัเปลีย่นกองทุนอตัโนมตัิ หรอื 
3.6. ไม่มกีารช าระเบีย้ประกนัภยัหลกัและเบีย้ประกนัภยัลงทุน (ถา้ม)ี ภายในระยะเวลาผ่อนผนั (31 วนันับแต่วนัครบก าหนดช าระเบีย้ประกนัภยั) 

3. กำรปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมติั (Automatic Fund Rebalancing) 
  ขา้พเจา้ตอ้งการใหบ้รษิทัท าการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตัทิุก 3 เดอืนตามการจดัสรรสดัส่วนการลงทุนส าหรบัเบีย้ประกนัภยัหลกั  

เบีย้ประกนัภยัลงทุน  และเบี้ยประกนัภยัเพิม่พเิศษทีข่า้พเจา้ไดร้ะบุไวใ้น ข้อ 1.2  (เลอืกการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตัไิดเ้ฉพาะกรณีที่
ทุกเบีย้ประกนัภยัใน ขอ้ 1.2 เลอืกรปูแบบการลงทุนทีม่กีองทุนและสดัส่วนการลงทุนเหมอืนกนั) 

หมำยเหต:ุ 
1. การด าเนินการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตันิัน้ บรษิทัจะด าเนินการ ทุกสามเดอืน (3 เดอืน) ในวนัท าการถดัจากวนัครบรอบของวนัเริม่มผีลคุม้ครองตามกรมธรรม ์ทัง้นี้หากวนัที่

จะขายหน่วยลงทุนเป็นวนัหยุดของกองทุนใด บรษิทัจะท าการขายหน่วยลงทุนของกองทุนนัน้ในวนัท าการถดัไปทีส่ามารถท ารายการได้ 
2. บรษิทัจะด าเนินการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัท าการที่ได้รบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางครบทุกกอง ทัง้นี้ หากวนัที่จะซื้อหน่วยลงทุนเป็น

วนัหยุดของกองทุนใด บรษิทัจะท าการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนัน้ในวนัท าการถดัไปทีส่ามารถท ารายการได้ 
3. การด าเนินการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตัใินครัง้ใด หากมูลค่าของกองทุนที่ต้องขายออกต ่ากว่าร้อยละ 1 ของมูลค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจะระงบัการด าเนินการปรบั

สดัส่วนลงทุนอตัโนมตัใินครัง้นัน้ โดยยงัคงด าเนินการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตัใินครัง้ถดัไป 
4. ในการขอยกเลกิการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตั ิหากผูเ้อาประกนัภยัไม่เลอืกการจดัสรรสดัส่วนการลงทุนใหม่ บรษิทัจะยดึรูปแบบการจดัสรรสดัส่วนการลงทุนตามการปรบั

สดัส่วนลงทุนอตัโนมตัเิป็นรูปแบบการจดัสรรสดัส่วนการลงทุนส าหรบัเบีย้ประกนัภยัทีจ่ะช าระในงวดต่อไป 
5. ค าสัง่การปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตัจิะสิน้สุดลงในกรณีดงัต่อไปนี้ 

5.1. มกีารถอนเงนิจากกรมธรรม ์หรอื 5.2. มกีารสบัเปลีย่นกองทุน หรอื การสบัเปลีย่นกองทุนอตัโนมตัิ หรอื 
5.3. มกีารขอยกเลกิการใชส้ทิธกิารปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตั ิหรอื 5.4. มกีารขอลงทุนในสดัส่วนทีเ่ปลีย่นไป หรอื 
5.5. การช าระเบีย้ประกนัภยัหลกัและเบีย้ประกนัภยัลงทุน (ถา้ม)ี งวดต่อไป หรอืการช าระเบีย้ประกนัภยัเพิม่พเิศษ ที่มกีารเลอืกการจดัสรรสดัส่วนการลงทุนทีแ่ตกต่างไปจาก

สดัส่วนการลงทุนทีไ่ดร้ะบุไวต้ามค ารอ้งขอปรบัสดัส่วนการลงทุนอตัโนมตั ิหรอื 
5.6. ไม่มกีารช าระเบีย้ประกนัภยัหลกัและเบีย้ประกนัภยัลงทุน (ถา้ม)ี ภายในระยะเวลาผ่อนผนั (31 วนันับแต่วนัครบก าหนดช าระเบีย้ประกนัภยั) 

ค ำเตือน 
• การท าประกนัชวีติประเภทยนูิตลงิคม์กีารลงทุนในหน่วยลงทุนซึง่มคีวามเสีย่งของการลงทุน ผูเ้อาประกนัภยัอาจไดร้บัเงนิคนืมากกว่าหรอืน้อยกว่ามลูค่าเบีย้ประกนัภยัสว่นที่
จดัสรรเขา้กองทุนรวม 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมใิช่การฝากเงนิ และมคีวามเสีย่งของการลงทุน ผูเ้อาประกนัภยัอาจไดร้บัเงนิลงทุนคนืมากกว่าหรอืน้อยกว่าเงนิลงทุนเริม่แรก และอาจไม่ไดร้บัเงนิค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรอือาจไม่สามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามทีไ่ดม้คี าสัง่ไว ้และผูเ้อาประกนัภยัควรซื้อขายหน่วยลงทุนกบับุคคลทีไ่ดร้บัความ
เหน็ชอบ 

• การยกเลกิกองทุนโดยบรษิทั บรษิทัอาจพจิารณายกเลกิกองทุนใดๆ ภายใตดุ้ลยพนิิจของบรษิทั โดยบรษิทัจะแจง้ใหผู้เ้อาประกนัภยัทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ทัง้นี้หากผู้
เอาประกนัภยัไม่ไดม้าด าเนินการใดๆภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัก าหนด (ตามทีไ่ด้รบัแจง้จากบรษิทั) บรษิทัจะด าเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่าวไปยงักองทุน
รวมตลาดเงนิ (Money Market Fund: MMF) 

บรษิทัขอสงวนสทิธไิม่ด าเนินการตามใบค ารอ้งนี้ หากการขอด าเนินการดงักล่าวขดัหรอืไม่เป็นไปตามกฎเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด 

ลงชื่อ  ณ ......................................................................................................                  วนัที ่........................................................................................ 
(ลงชื่อ) ........................................................................................................................................ 

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

พยาน / ตวัแทนประกนัชวีติ 
/ นายหน้าประกนัชวีติ 

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

ผูข้อเอาประกนัภยั /  
ผูเ้อาประกนัภยั 

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

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

ผูใ้ชอ้ านาจปกครองหรอื
ผูแ้ทนโดยชอบธรรม* 

* กรณีผูข้อเอาประกนัภยัยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ ใหผู้ใ้ชอ้ านาจปกครองหรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรมเป็นผูล้งลายมอืชื่อกระท าการแทนและใหค้วามยนิยอมในการด าเนินการตามใบค ารอ้งฯ 

 


