ใบคำร้องขอดำเนิ นกำร
สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทยูนิตลิ งค์
1. ชื่อตัวแทน/นายหน้า ……………........…….………...……… รหัส .............................. รหัสผูต้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุนทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ ……………….….....……..…………..…
2. ชื่อตัวแทน/นายหน้า ……………...…….………........……… รหัส .............................. รหัสผูต้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุนทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ ……….....………………….…….………
ชื่อหน่วย
……..……….........…….…………………………….….. รหัส .............................. หมายเลขโทรศัพท์สาหรับติดต่อ
......................................................................................
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
.................................................................................................... สำหรับเจ้ำหน้ ำที่ บริ ษท
ั
ชื่อ-นามสกุล ผูเ้ อาประกันภัย ………….....…....…………………………………………………… วันทีไ่ ด้รบั ใบคาร้อง .......................................................................เวลา.............................................
หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ
…………….…………..……………………………………..…...….
วันทีท่ าคาสั ่ง ......................................... ลงชื่อ......................................................ผูร้ บั เรื่อง
ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอให้บริษทั ดำเนิ นกำรเกี่ยวกับกำรประกันชีวิต ประเภทยูนิตลิ งค์ ดังต่อไปนี้
 1. การชาระเบีย้ ประกันภัยเพิม่ พิเศษ (Top Up Premium)
 2. การถอนเงินจากกรมธรรม์
 3. การสับเปลีย่ นกองทุน (Fund Switching)
 4. การสับเปลีย่ นกองทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Switching)
 5. การปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ / การขอยกเลิกการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Rebalancing)
 6. การขอเปลี่ยนแปลงจานวนเบีย้ ประกันภัยและจานวนเงินเอาประกันภัย
 7. การขอเปลีย่ นแปลงการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนสาหรับเบีย้ ประกันภัยหลัก และ เบีย้ ประกันภัยลงทุน
 8. การขอกลับมาชาระเบีย้ ประกันภัยหลังจากการหยุดพักชาระเบีย้ ประกันภัย
1. กำรชำระเบีย้ ประกันภัยเพิ่มพิ เศษ (Top Up Premium)
1.1. จำนวนเบีย้ ประกันภัยเพิ่ มพิเศษ (Top Up Premium)……………....................…………………… บำท
1.2. จัดสรรสัดส่วนกำรลงทุนสำหรับเบีย้ ประกันภัยเพิ่ มพิเศษ
เลือกรูปแบบกำรลงทุน ระบุช่อื กองทุนและจัดสรรสัดส่วนการลงทุนเป็ นจานวนร้อยละของ “เบีย้ ประกันภัยเพื่อนาไปลงทุน” ในแต่ละกองทุน
เป็ นจานวนเต็ม (ไม่มที ศนิยม) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 และผลรวมจะต้องเท่ากับร้อยละ 100
ลำดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อกองทุน

ร้อยละ

ลำดับที่
6
7
8
9
10

ชื่อกองทุน

ร้อยละ

หมำยเหตุ:
รวมทัง้ สิ้ น
100
1. จานวนกองทุนทีส่ ามารถเลือกได้ รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 10 กองทุน
2. เบีย้ ประกันภัยเพื่อนาไปลงทุน หมายถึง เบีย้ ประกันภัยหลังหักค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการประกันภัย
3. หากมีการชาระเบี้ยและบริษัทได้รบั เอกสารทีค่ รบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทจะนา “เบี้ยประกันภัยเพื่อนาไปลงทุน” ไปซื้อกองทุนตามที่ระบุไว้ในใบคาร้องนี้ภายในวันทาการที่ 2
หลังจากวันที่ T(1) (T+2) ในกรณีทบ่ี ริษทั ได้รบั ชาระเบีย้ ประกันภัยด้วยเงินสด หรือภายในวันทาการที่ 3 หลังจากวันที่ T(1) (T+3) ในกรณีทบ่ี ริษทั ได้รบั ชาระเบีย้ ประกันภัยด้วย
เช็คหรือแคชเชียร์เช็ค
(T(1) หมายถึง วันทีบ่ ริษทั ได้รบั ค่าเบีย้ ประกันภัยครบเต็มจานวน (รวมถึงกรณีชาระเบีย้ ประกันภัยโดยเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค) และเอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์ หากวันทีจ่ ะซือ้ หน่วย
ลงทุนเป็ นวันหยุดของกองทุนใด บริษทั จะทาการซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนัน้ ในวันทาการถัดไปทีส่ ามารถทารายการได้)

2. กำรถอนเงินจำกกรมธรรม์
ขายคืนหน่ วยลงทุนบางส่วน โดยระบุจานวนทีต่ อ้ งการขายคืนเป็ นร้อยละ หรือ เป็ นจานวนหน่วยลงทุน วิธใี ดวิธหี นึ่ง ของแต่ละกองทุน ดังต่อไปนี้
ชื่อกองทุน

จำนวนหน่ วยลงทุนที่ต้องกำรขำยคืน

ร้อยละ

จำนวนหน่ วยฯ

ชื่อกองทุน

จำนวนหน่ วยลงทุนที่ต้องกำรขำยคืน

ร้อยละ

จำนวนหน่ วยฯ

ต้องการรับเงินจากการถอนเงินจากกรมธรรม์ เป็ น (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
 2.1 เช็ค  2.2 โอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร.........................................................เลขทีบ่ ญั ชี....................................................ชื่อบัญชี..............................................................................
(ให้แนบสาเนาหน้าสมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์ทต่ี อ้ งการให้โอนเข้าบัญชี กรณี ไม่แนบสาเนาหน้าสมุดบัญชี หรือ ไม่เลือกวิธกี ารรับเงินการถอนเงินจากกรมธรรม์ บริษทั จะจ่ายให้เป็ นเช็ค )
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หมำยเหตุ:
1. ในขณะทีบ่ ริษทั ได้รบั ใบคาร้องฯ มูลค่ากรมธรรม์หลังการถอนเงินฯและหักหนี้สนิ ตามกรมธรรม์ (ถ้ามี) จากการคานวณโดยใช้ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน จะต้องเหลือไม่น้อยกว่า
10,000 บาท
2. บริษทั จะดาเนินการขายหน่วยลงทุนทีร่ าคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ณ วันทาการถัดจากวันทีบ่ ริษทั ได้รบั หนังสือแจ้งความประสงค์และอนุมตั ิ
3. การขอถอนเงินจากกรมธรรม์ จะถอนตามกองทุนทีผ่ เู้ อาประกันภัยระบุในใบคาร้องนี้ โดยจะขายคืนหน่วยลงทุนของเบีย้ ประกันภัยเพิม่ พิเศษ (ถ้ามี) ก่อน หากไม่พอจึงจะทาการ
ถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบีย้ ประกันภัยลงทุน (ถ้ามี) และเบีย้ ประกันภัยชาระครัง้ เดียวหรือเบีย้ ประกันภัยหลักเป็ นลาดับสุดท้าย
4. ในกรณีทร่ี ะบุจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนใดๆมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนทีม่ อี ยู่จริง ให้ถอื ว่าผูเ้ อาประกันภัยประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนัน้ เท่าทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมด
5. การขอถอนเงินจากกองทุนใดทีท่ าให้ต้องมีการขายคืนหน่วยลงทุนของเบีย้ ประกันภัยหลัก และหน่วยลงทุนของเบีย้ ประกันภัยลงทุน (ถ้ามี) จะส่งผลให้สทิ ธิการให้ความคุม้ ครอง
ชีวติ ในกรณีมลู ค่ากรมธรรม์เท่ากับหรือน้อยกว่าศูนย์ (Non-Lapse Guaranteed) สิน้ สุดลง
6. บริษัทจะดาเนินการส่งเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้กบั ผู้เอาประกันภัยภายใน 5 วันทาการนับแต่ วนั ที่บริษัทได้รบั แจ้งมูลค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของแต่ละกองทุน ที่ผู้เอา
ประกันภัยระบุไว้ในใบคาร้องนี้ครบทุกกอง เว้นแต่ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกองทุนรวมได้รบั การผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
7. ผูเ้ อาประกันภัยอาจไม่ได้รบั ชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ใน ใบคาร้องในกรณีทเ่ี ข้าข่ายการ
หยุดรับคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน หรือการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดไว้ในหนังสือชีช้ วนของกองทุน
8. การถอนเงินจากกรมธรรม์ถอื เป็ นการ ยกเลิก คาสังการปรั
่
บสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี)
บริษทั ขอสงวนสิทธิในการไม่รบั คาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนบางส่วน หากบริษทั ยังไม่ทราบหน่วยลงทุนคงเหลือทุกกองทุนทีผ่ เู้ อาประกันภัยถืออ ยู่ จากรายการขายคืนอัตโนมัตเิ พื่อ
ชาระค่าการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์ (ถ้ามี) อย่างไรก็ดผี เู้ อาประกันภัยสามารถส่ง คาสังของกองทุ
่
นทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับ
รายการทีย่ งั ไม่เรียบร้อยได้

3. กำรสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching)
 เลือกการสับเปลีย
่ นกองทุนจาก กองทุนต้นทาง เป็ น ร้อยละ (ข้อ 3.1) หรือ จำนวนหน่ วยลงทุน (ข้อ 3.2) อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ ง
 ระบุ ชื่อกองทุนปลายทาง และจานวนร้อยละ ที่จะลงทุนของแต่ละกองทุนเป็ น จำนวนเต็ม (ไม่มีทศนิ ยม) ไม่ตำ่ กว่ ำร้อยละ 5 และ ผลรวม
จะต้องเท่ำกับร้อยละ 100
 จานวนเงินสับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทางเมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท โดยคานวณจากราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนในขณะที่
บริษทั ได้รบั ใบคาร้อง

 3.1 สับเปลี่ยนกองทุนจำกกองทุนต้นทำงเป็ นร้อยละ ไปยัง กองทุนปลำยทำงเป็ นร้อยละ
ชื่อกองทุนต้นทำง

ร้อยละ
ที่จะสับเปลี่ยนออก

ร้อยละที่จะลงทุน
ในกองทุนปลำยทำง

ชื่อกองทุนปลำยทำง

รวมทัง้ สิ้ น

100

 3.2 สับเปลี่ยนกองทุนจำกกองทุนต้นทำงเป็ นจำนวนหน่ วยลงทุน ไปยัง กองทุนปลำยทำงเป็ นร้อยละ
ชื่อกองทุนต้นทำง

จำนวนหน่ วยลงทุน
ที่จะสับเปลี่ยนออก

ชื่อกองทุนปลำยทำง

ร้อยละที่จะลงทุน
ในกองทุนปลำยทำง

หมำยเหตุ:
รวมทัง้ สิ้ น
100
1. บริษทั จะดาเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในรูปจานวนหน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทีบ่ ริษทั อนุมตั ิ
2. บริษทั จะดาเนินการซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทาการทีไ่ ด้รบั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางครบทุกกอง ทัง้ นี้ หากวันทีจ่ ะซื้อหน่ วยลงทุนเป็ น
วันหยุดของกองทุนใด บริษทั จะทาการซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนัน้ ในวันทาการถัดไปทีส่ ามารถทารายการได้
3. ในกรณีทร่ี ะบุจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางใดๆมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนทีม่ อี ยู่จริง ให้ถอื ว่าผูเ้ อาประกันภัยประสงค์จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุ นจากกองทุนต้นทางนัน้
เท่าทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมด
4. ค่าธรรมเนียมในการสับเปลีย่ นกองทุน (ถ้ามี) จะหักจากเงินทีไ่ ด้รบั จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางก่อนทีจ่ ะนาไปซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง
5. การสับเปลีย่ นกองทุนข้างต้นถือเป็ นการ ยกเลิก คาสังการปรั
่
บสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี)
6. การสับเปลีย่ นกองทุนทีม่ กี องทุนต้นทางเป็ นกองทุนเดียวกับกองทุนต้นทางในการสับเปลีย่ นกองทุนอัตโนมัตถิ อื เป็ นการ ยกเลิก คาสังการสั
่
บเปลีย่ นกองทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี)
7. บริษทั ขอสงวนสิทธิในการไม่รบั คาสังสั
่ บเปลีย่ นกองทุน หากบริษทั ยังไม่ทราบหน่ วยลงทุนคงเหลือทุกกองทุนทีผ่ เู้ อาประกันภัยถืออยู่ จาก รายการขายคืนอัตโนมัตเิ พื่อชาระค่า
การประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์ (ถ้ามี) อย่างไรก็ดผี เู้ อาประกันภัยสามารถส่งคาสังของกองทุ
่
นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับรายการ
ทีย่ งั ไม่เรียบร้อยได้
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4. กำรสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Switching) (สามารถทารายการนี้ได้เฉพาะในกรณีทช่ี าระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี ราย 6 เดือน หรือราย 3 เดือน)
การเลือกสับเปลีย่ นกองทุนอัตโนมัตคิ รัง้ นี้ ถือเป็ นการ ยกเลิก คาสั ่งการสับเปลีย่ นกองทุนอัตโนมัตเิ ดิม หรือ คาสั ่งการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี)
ต้องการทาการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัตทิ ุกเดือนต่อเนื่องเป็ นเวลา...................เดือน จากกองทุนต้นทางชื่อ......................................................................................................................
จานวนเงินทีส่ บั เปลีย่ นในแต่ละครัง้ เท่ากับ.............................................บาท (ไม่ต่ากว่า 1,000 บาท) โดยให้สบั เปลี่ยนไปยังกองทุนปลายทางตามตารางด้านล่างนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5

ชื่อกองทุนปลำยทำง

ร้อยละ

ลำดับ
6
7
8
9
10

ชื่อกองทุนปลำยทำง

ร้อยละ

หมำยเหตุ:
รวมทัง้ สิ้ น
100
1. บริษทั จะดาเนินการขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทางในรูปแบบของหน่ วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทีบ่ ริษทั อนุ มตั สิ าหรับครัง้ แรกและ ทุกวันครบรอบเดือนของการ
สับเปลีย่ นกองทุนอัตโนมัตสิ าหรับครัง้ ต่อไป ดังนัน้ จานวนเงินทีส่ บั เปลีย่ นในแต่ละครัง้ อาจมีมลู ค่าต่างจากทีร่ ะบุไว้ข้างต้น เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงของราคาซือ้ ขายหน่วยลงทุน
2. บริษทั จะดาเนินการซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทาการทีไ่ ด้รบั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางครบทัง้ จานวน ทัง้ นี้ หากวันทีจ่ ะซือ้ หน่วยลงทุนเป็ น
วันหยุดของกองทุนใด บริษทั จะทาการซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนัน้ ในวันทาการถัดไปทีส่ ามารถทารายการได้
3. คาสังการสั
่
บเปลีย่ นกองทุนอัตโนมัตจิ ะสิน้ สุดลงในกรณีดงั ต่อไปนี้
3.1. ดาเนินการสับเปลีย่ นกองทุนอัตโนมัตคิ รบตามจานวนเดือนทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น หรือ
3.2. มูลค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ณ วันครบรอบการสับเปลีย่ นกองทุนอัตโนมัตมิ มี ลู ค่าต่ ากว่าจานวนเงิน 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)

5. กำรปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ / กำรขอยกเลิ กกำรปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Rebalancing)
 5.1 ขอ ยกเลิ ก กำรปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ
การเลือกปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัตติ ามข้อ 5.2 หรือ 5.3 ถือเป็ นการ ยกเลิก คาสังการปรั
่
บสัดส่วนลงทุนอัตโนมัตเิ ดิมหรือคาสังการสั
่
บเปลีย่ นกองทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี)

 5.2 ปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติตำมกำรจัดสรรสัดส่วนกำรลงทุนสำหรับเบีย้ ประกันภัยที่ท่ำนเลือกไว้ครัง้ ล่ำสุด

(เลือกการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัตติ าม ข้อ 5.2 นี้ได้เฉพาะกรณีเบีย้ ประกันภัยหลัก เบีย้ ประกันภัยลงทุน และเบีย้ ประกันภัยเพิม่ พิเศษมีรปู แบบการลงทุนทีม่ ี
กองทุนและสัดส่วนการลงทุนเหมือนกันเท่านัน้ )

 5.3 ปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติตำมกำรจัดสรรสัดส่วนกำรลงทุนสำหรับเบีย้ ประกันภัย โดยขอเปลีย่ นแปลงการจัดสรรสัดส่วนการลงทุน
สาหรับเบี้ยประกันภัยหลัก เบีย้ ประกันภัยลงทุน (ถ้ามี) และเบีย้ ประกันภัยเพิม่ พิเศษ (ถ้ามี) ดังต่อไปนี้

(การเลือกปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัตติ ามข้อ 5.3 นี้ อาจทาให้เกิดการซื้อขายกองทุนของเบีย้ ประกันภัยหลัก เบีย้ ประกันภัยลงทุน (ถ้ามี) และเบีย้ ประกันภัยเพิม่
พิเศษ (ถ้ามี) เพือ่ ปรับสัดส่วนการลงทุนให้เป็ นไปตามทีเ่ ลือกไว้ ซึง่ จะมีผลให้กองทุนและสัดส่วนการลงทุนของเบีย้ ประกันภัยดังกล่าวเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม)
เลือกรูปแบบกำรลงทุน ระบุชอ่ื กองทุนและจานวนร้อยละของแต่ละกองทุนเป็ นจานวนเต็ม (ไม่มที ศนิยม) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 และผลรวมจะต้องเท่ากับร้อยละ 100
ลำดับที่
ชื่อกองทุน
ร้อยละ
ลำดับที่
ชื่อกองทุน
ร้อยละ
1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
หมำยเหตุของข้อ 5.กำรปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ:
รวมทัง้ สิ้ น
100
1. การดาเนินการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัตนิ นั ้ บริษทั จะดาเนินการ ทุกสามเดือน (3 เดือน) ในวันทาการถัดจากวันครบรอบของวันเริม่ มีผลคุม้ ครองตามกรมธรรม์ ทัง้ นี้หากวันที่
จะขายหน่วยลงทุนเป็ นวันหยุดของกองทุนใด บริษทั จะทาการขายหน่วยลงทุนของกองทุนนัน้ ในวันทาการถัดไปทีส่ ามารถทารายการได้
2. บริษทั จะดาเนินการซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทาการทีไ่ ด้รบั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางครบทุกกอง ทัง้ นี้ หากวันทีจ่ ะซื้อหน่ วยลงทุนเป็ น
วันหยุดของกองทุนใด บริษทั จะทาการซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนัน้ ในวันทาการถัดไปทีส่ ามารถทารายการได้
3. การดาเนินการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัตใิ นครัง้ ใด หากมูลค่าของกองทุนทีต่ ้องขายออกต่ ากว่าร้อยละ 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
5.1 มีการถอนเงินจากกรมธรรม์ หรือ
5.2 มีการสับเปลีย่ นกองทุน หรือ การสับเปลีย่ นกองทุนอัตโนมัติ หรือ
5.3 มีการขอยกเลิกการใช้สทิ ธิการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ หรือ
5.4 มีการขอลงทุนในสัดส่วนทีเ่ ปลีย่ นไป 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)
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6. กำรขอเปลี่ยนแปลงจำนวนเบีย้ ประกันภัยและจำนวนเงิ นเอำประกันภัย (การเปลีย่ นแปลงฯจะเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ทบ่ี ริษทั กาหนด)
กำรขอเปลี่ยนแปลง








ลด
ลด

เบีย้ ประกันภัยหลัก
เบีย้ ประกันภัยลงทุน

เบีย้ ประกันภัยใหม่

จำนวนเงิ นเอำประกันภัยใหม่

____________________ บาท
____________________ บาท

___________________ บาท
___________________ บาท



มีผลบังคับในวันครบกาหนด
ชาระเบีย้ ฯงวดถัดไป

___________________ บาท



มีผลบังคับในวันครบรอบเดือน
ถัดจากวันทีบ่ ริษทั ทารายการ

ยกเลิ ก เบีย้ ประกันภัยลงทุน
ลด จานวนเงินเอาประกันภัยหลัก
เพิ่ม จานวนเงินเอาประกันภัยหลัก

หมำยเหตุ

___________________ บาท

การเพิม่ จานวนเงินเอาประกันภัยหลักจะต้องนาส่งใบคาขอเปลีย่ นแปลงฯพร้อมตอบคาถามสุขภาพ และอาจจะมีการขอเอกสารอืน่ ๆเพิม่ เติม

7. กำรขอเปลี่ยนแปลงกำรจัดสรรสัดส่วนกำรลงทุนสำหรับเบีย้ ประกันภัยหลัก และ เบีย้ ประกันภัยลงทุน
กรณีทม่ี กี ารขอเปลีย่ นแปลงจานวนเบีย้ ประกันภัย (ข้อ 6.) บริษทั จะเปลีย่ นแปลงการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนฯตามเบีย้ ประกันภัยทีข่ อเปลีย่ นแปลงนัน้
เมือ่ บริษทั บันทึกการขอเปลีย่ นแปลงฯแล้ว การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนสาหรับเบีย้ ประกันภัยฯนี้จะไปแทนทีก่ ารจัดสรรสัดส่วนการลงทุนสาหรับเบีย้ ประกันภัยฯ
ทีเ่ คยทาไว้เดิม และจะมีผลกับเบีย้ ประกันภัยฯทีไ่ ด้รบั ชาระในงวดถัดไป
เลือกรูปแบบกำรลงทุน ระบุชอ่ื กองทุนและจานวนร้อยละของเบีย้ ประกันภัยเพือ่ นาไปลงทุนในแต่ละกองทุนเป็ นจานวนเต็ม (ไม่มที ศนิยม) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 และ
ผลรวมของแต่ละเบีย้ ประกันภัยจะต้องเท่ากับร้อยละ 100
ร้อยละ
ลำดับ
ชื่อกองทุน
เบีย้ ฯ หลัก
เบีย้ ฯ ลงทุน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
หมำยเหตุ: จานวนกองทุนทีส่ ามารถเลือกได้ รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 10 กองทุน
รวมทัง้ สิ้ น
100
100



8. กำรขอกลับมำชำระเบีย้ ประกันภัยหลังจำกกำรหยุดพักชำระเบีย้ ประกันภัย
กรณี หยุดพักชำระเบีย้
ประกันภัยต่อเนื่ อง

กำรชำระเบีย้ ประกันภัยหลัก และเบีย้ ประกันภัยลงทุน

ไม่เกิ น 1 ปี

ย้ ประกันภัยหลักและเบีย้ ประกันภัยลงทุน (ถ้ามี)
 วิธที ่ี 1 ชทีาระเบี
ห่ ยุดพักชาระทัง้ หมดเต็มจานวน
ย้ ประกันภัยหลักและเบีย้ ประกันภัยลงทุน (ถ้ามี)
 วิธที ่ี 2 ช1 าระเบี
งวด (กรณีชาระเบีย้ รายเดือน ต้องชาระ 2 งวด)

มำกกว่ำ 1 ปี




ชาระเบีย้ ประกันภัยหลัก และเบีย้ ประกันภัยลงทุน (ถ้ามี) 1 งวด
(กรณีชาระเบีย้ รายเดือน ต้องชาระ 2 งวด)

จำนวนเงิ นที่ ชำระมำพร้อมใบคำร้องฯ ฉบับนี้ (บำท)
เบีย้ ประกันภัยหลัก
เบีย้ ประกันภัยลงทุน
เบีย้ ประกันภัยเพิม่ พิเศษ
เบีย้ ประกันภัยสัญญาเพิม่ เติม
รวมเบีย้ ประกันภัยที่ ชำระทัง้ สิ้ น

การทาประกันชีวติ ประเภทยูนิตลิงค์มกี ารลงทุนในหน่วยลงทุนซึง่ มีความเสีย่ งของการลงทุน ผูเ้ อาประกันภัยอาจได้รบั เงินคืนมากกว่าหรือน้ อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยส่วนทีจ่ ดั สรรเข้า
กองทุนรวม
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสีย่ งของการลงทุน ผูเ้ อาประกันภัยอาจได้รบั เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุ นเริม่ แรก และอาจไม่ได้รบั เงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามทีไ่ ด้มคี าสั ่งไว้ และผู้เอาประกันภัยควรซือ้ ขายหน่วยลงทุนกับบุคคลทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ
การยกเลิกกองทุนโดยบริษทั บริษทั อาจพิจารณายกเลิกกองทุนใดๆ ภายใต้ดุลยพินิจของบริษทั โดยบริษทั จะแจ้งให้ผเู้ อาประกันภัยทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ทัง้ นี้หากผูเ้ อา
ประกันภัยไม่ได้มาดาเนินการใดๆภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั กาหนด (ตามทีไ่ ด้รบั แจ้งจากบริษทั ) บริษทั จะดาเนินการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวไปยังกองทุนรวมตลาด
เงิน (Money Market Fund: MMF)

บริษทั ขอสงวนสิทธิในการดาเนินการตามใบคาร้องนี้ 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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