ใบคำร้ องขอดำเนินกำรสำหรับกรมธรรม์ ประกันชีวิตควบกำรลงทุน (ยูนิต ลิงค์ ) ที่ซื้อผ่ำนธนำคำรไทยพำณิชย์
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่..........................................................
ผูเ้ อาประกันภัย….………..........................................................
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก (โปรดระบุ)....................................
อีเมล์ (โปรดระบุ).......................................................................

ชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร/ผูร้ ับเรื่ อง
...................................................
สาขา/หน่วย...............................
โทรศัพท์….......….....................

ชื่อตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต
...........................................................................................
รหัส….....……...............โทรศัพท์………………............
เลขที่ใบอนุญาตผูแ้ นะนาการลงทุน.....….….......…..........

ข้ ำพเจ้ ำมีควำมประสงค์ขอให้ บริษัทดำเนินกำรเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน (ยูนิต ลิงค์) ดังต่ อไปนี้
ส่ วนที่ 1 : โปรดทำเครื่ องหมำย  เพื่อระบุหัวข้ อที่ต้องกำรเปลี่ยนแปลง
 1. เปลี่ยนแปลงจานวนเงินเอาประกันภัย / ลดเบี้ยประกันภัยหลัก

 6. การสับเปลี่ยนกองทุน

 2. เปลี่ยนงวดการชาระเบี้ย

 7. ถอนเงินจากกรมธรรม์

 3. ขอกลับมาชาระเบี้ยประกันภัย / ต่ออายุกรมธรรม์

 8. เวนคืนกรมธรรม์

 4. การกาหนดสัดส่ วนการลงทุน

 9. ยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้รับกรมธรรม์

 5. ปรับสัดส่ วนลงทุนอัตโนมัติ

ส่ วนที่ 2 : กำรขอเปลี่ยนแปลงสำหรับกรมธรรม์ ประกันชีวิตควบกำรลงทุน (ยูนิต ลิงค์) (ข้อ 1-3)
เอกสารแนบ
1. เปลี่ยนแปลงจำนวนเงินเอำประกันภัย ลดเบีย้ ประกันภัยหลัก
1.1  เพิ่ม  ลด จานวนเงินเอาประกันภัยสาหรับเบี้ยประกันภัยหลัก จากเดิม เป็ น..........................................................................บาท  สาเนาบัตรประชาชน
1.2.  ลด จานวนเบี้ยประกันภัยหลัก จากเดิม เป็ น.............................................................................................................................บาท  ใบแถลงสุขภาพ
หลักเกณฑ์และข้อกำหนด :
1) จานวนเงินเอาประกันภัย/เบี้ยประกันภัยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามหลักเกณฑ์ข้ นั ต่า-ขั้นสู งที่บริ ษทั กาหนด
2) การลดจานวนเบี้ยประกันภัยหลัก ผูเ้ อาประกันภัยจะเสียสิทธิการมีผลบังคับอย่างต่อเนื่องในส่วนของความคุม้ ครองชีวิตสาหรับเบี้ยประกันภัยหลักและสัญญาเพิ่มเติ มแบบ
ชาระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (Non-Lapse Guaranteed) และจะไม่ได้รับโบนัสพิเศษสาหรับเบี้ยประกันภัยหลัก (Loyalty Bonus)
3) การเพิ่มจานวนเงินเอาประกันภัยต้องตอบคาถามในใบแถลงสุ ขภาพเพิ่มเติม และอาจมีการเรี ยกตรวจสุขภาพเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับประกันภัย กรณีที่มี
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่ายเอง (ถ้ามี)
4) การเพิ่ม/ลดจานวนเงินเอาประกันภัย จะมีผลต่อการหักค่าการประกันภัยในเดือนถัดจากวันที่บริ ษทั ได้อนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงแล้ว
เอกสารแนบ
2. เปลี่ยนแปลงงวดกำรชำระเบีย้ ประกันภัยหลัก (Regular Premium)
 สาเนาบัตรประชาชน
จากงวดการชาระเดิม เป็ น
 รายปี
 ราย 6 เดือน
 ราย 3 เดือน
 รายเดือน
 หนังสื อยินยอมให้หกั เบี้ย
หลักเกณฑ์และข้อกำหนด :
1) กรณีงวดการชาระเบี้ยประกันภัยเป็ นแบบรายเดือน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์รับชาระเบี้ยโดยการหักบัญชีเงินฝาก/หักบัตรเครดิตเท่านั้น และจะต้องชาระเบี้ยประกันภัยสาหรับ
งวดที่ถึงกาหนดชาระและงวดต่อไปอีก 1 งวดเพิ่มเติม ในระหว่างรอการอนุมตั ิการหักบัญชีเงินฝากจากธนาคาร
2) การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับเมื่อบริ ษทั อนุมตั ิ และจานวนเบี้ยประกันภัยหลักตามรายงวดใหม่จะต้องไม่ต่ากว่าหลักเกณฑ์เบี้ยประกันภัยขั้นต่าที่บริ ษทั กาหนด
3) ผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถเปลี่ยนงวดการชาระเบี้ยประกันภัยหลักในระหว่างการหยุดพักชาระเบี้ยประกันภัยได้
เอกสารแนบ
3. ขอกลับมำชำระเบีย้ ประกันภัย / ต่ออำยุกรมธรรม์
 สาเนาบัตรประชาชน
3.1.  ขอกลับมาชาระเบี้ยประกันภัย เนื่องจากการหยุดพักชาระเบี้ยประกันภัย
 หลักฐานการชาระเงิน
3.2.  ขอต่ออายุกรมธรรม์
 ใบแถลงสุ ขภาพ
หลักเกณฑ์และข้อกำหนด :
 ค่าธรรมเนียมต่ออายุ 200 บาท
1) ชาระเบี้ยประกันภัยหลัก 1 งวด สาหรับเบี้ยประกันภัยรายปี ราย 6 เดือน และราย 3 เดือน หรื อ 2 งวด สาหรับเบี้ยประกันภัยรายเดือน
2) การต่ออายุกรมธรรม์ตอ้ งตอบคาถามในใบแถลงสุ ขภาพ และอาจมีการเรี ยกตรวจสุ ขภาพเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณารั บ
ประกันภัยโดยผูเ้ อาประกันภัยรับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมต่ออายุและหนี้สินตามกรมธรรม์ (ถ้ามี)

ลายมือชื่อผูเ้ อาประกันภัย/ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม / ผูช้ าระเบี้ย………………………………....….……….
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ส่ วนที่ 3 : กำรขอเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับกองทุน (ข้ อ 4-9)
เอกสารแนบ
4. กำรกำหนดสัดส่ วนกำรลงทุน
 สาเนาบัตรประชาชน
4.1.  สาหรับเบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Premium) งวดต่อไป ภายหลังจากที่บริ ษทั อนุมตั ิการเปลี่ยนแปลง
 หลักฐานการชาระเงิน
4.2.  สาหรับเบี้ยประกันภัยเพิม่ เติมพิเศษ (Top-up Premium) จานวน............................................................บาท
4.3. โปรดระบุกองทุนและสัดส่วนการลงทุนสาหรับการชาระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไป / เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษในแต่ละครั้ง
เบีย้ ประกันภัยหลัก
เบีย้ ประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top-Up Premium)
ชื่ อกองทุน
ร้ อยละ
ชื่ อกองทุน
ร้ อยละ
ชื่ อกองทุน
ร้ อยละ
ชื่ อกองทุน
ร้ อยละ

รวมทั้งสิ้น 100
รวมทั้งสิ้น
100
กรุณำอ่ ำนส่ วนที่ 4 “กำรรับทรำบควำมเสี่ ยงของกำรลงทุนเทียบกับผลกำรประเมินระดับควำมเสี่ ยงที่ยอมรับได้ ของผู้เอำประกันภัย” เพิ่มเติม
หลักเกณฑ์และข้อกำหนด :
1) จานวนเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษจะต้องไม่ต่ากว่า 50,000 บาท/ครั้ง สาหรับกรมธรรม์ที่ชาระเบี้ยประกันภัยชาระครั้งเดียว และจะต้องไม่ต่ากว่า 5,000 บาท/ครั้ง สาหรับ
กรมธรรม์ที่ชาระเบี้ยประกันภัยรายงวด และในแต่ละปี ต้องไม่เกิน 10 เท่าของเบี้ ยประกันภัยชาระครั้ งเดียว/เบี้ยประกันภัยหลักรายปี ครั้ งล่าสุ ด และรวมสู งสุ ดไม่เกิน
120,000,000 บาทต่อปี กรมธรรม์
2) การชาระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษสาหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน แบบ ยูนิต ลิงค์ ชาระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ทาได้ต้ งั แต่ปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็ นต้นไป
3) ระบุจานวนร้อยละเป็ นจานวนเต็ม (ไม่มีทศนิยม) และต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 1 ของเบี้ยประกันภัยชาระครั้งเดียว/เบี้ยประกันภัยหลัก หรื อเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี)
หลังจากการหักค่าใช้จ่ายในการดาเนินการประกันภัย (ถ้ามี) และหนี้สินใด ๆ ที่คา้ งชาระตามกรมธรรม์น้ ี (ถ้ามี) แล้ว
4) ผูเ้ อาประกันภัยไม่สามารถชาระเบี้ยประกันภัยเพิม่ เติมพิเศษในระหว่างผ่อนผันชาระเบี้ยประกันภัยหรื อในระหว่างหยุดพักชาระเบี้ยประกันภัยหลักได้
5) จานวนกองทุนภายใต้กรมธรรม์ของเบี้ยประกันภัยหลักต้องไม่เกิน 10 กองทุน และจานวนกองทุนภายใต้กรมธรรม์ของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี) ต้องไม่เกิน 10
กองทุน สาหรับการยื่นคาร้องเพื่อกาหนดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละครั้ง
6) ในกรณี ที่สานักงานใหญ่ของบริ ษทั ได้รับค่าเบี้ยประกันภัยครบเต็มจานวนและได้รับเอกสารครบถ้วนภายในเวลา 15:00 น. บริ ษทั จะนาเบี้ยประกันภัยส่ วนที่จดั สรรเข้า
กองทุนไปซื้อหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่ระบุไว้ ไม่เกิน 2 วันทาการ (T+2) ในกรณีที่เกิน 15:00 น. ให้ถือว่า T คือวันทาการถัดไป
7) เบี้ยประกันภัยส่ วนที่จดั สรรเข้ากองทุน หมายถึง เบี้ยประกันภัยหลัก หรื อเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติ มพิเศษ (ถ้ามี) หลังหักค่าใช้จ่ายในการดาเนินการประกันภัย (ถ้ามี) และ
หนี้สินตามกรมธรรม์ (ถ้ามี)
8) T หมายถึง วันที่บริ ษทั ได้รับค่าเบี้ยประกันภัยครบเต็มจานวนและได้รับเอกสารครบถ้วนและอนุ มตั ิเรี ยบร้อยแล้ว กรณี รับชาระเป็ นเช็ค/ดร๊ าฟท์ ให้ถือว่า T เป็ นวันที่บริ ษทั
สามารถเรี ยกเก็บเป็ นเงินสดได้แล้ว
9) หากวันที่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็ นวันหยุดของกองทุนใด บริ ษทั จะทาการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทาการถัดไปที่สามารถทารายการได้
5. กำรปรับสัดส่ วนลงทุนอัตโนมัติ ของกองทุนภำยใต้เบีย้ ประกันภัยหลักและเบีย้ ประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ำมี)
เอกสารแนบ
5.1.  ขอ ยกเลิก การปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ
 สาเนาบัตรประชาชน
5.2.  ปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติตามการจัดสรรสัดส่ วนการลงทุนสาหรับเบี้ยประกันภัยหลักที่ท่านเลือกไว้ครั้งล่าสุด
5.3.  ปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติตามการจัดสรรสัดส่วนใหม่ และจะถือเป็ นการกาหนดสัดส่วนการลงทุนสาหรับการชาระเบี้ยประกันภัยหลักครั้งถัดไปตามสัดส่ วน ดังนี้
เบีย้ ประกันภัยหลัก / เบีย้ ประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ำมี)
ชื่ อกองทุน
ร้ อยละ
ชื่ อกองทุน
ร้ อยละ

กรุณำอ่ ำนส่ วนที่ 4 “กำรรับทรำบควำมเสี่ยงของกำรลงทุนเทียบกับ
ผลกำรประเมินระดับควำมเสี่ ยงที่ยอมรับได้ ของผู้เอำประกันภัย” เพิ่มเติม
รวมทั้งสิ้น

100

กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่........................................... ลายมือชื่อผูเ้ อาประกันภัย/ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม / ผูช้ าระเบี้ย………………………………....….……….
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หลักเกณฑ์และข้อกำหนด :
1) การเลือกปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติตามข้อ 5.2 ถือเป็ นการยกเลิกการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติเดิม (ถ้ามี)
2) บริ ษทั จะดาเนินการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ ทุกสามเดือน (3 เดือน) ในวันทาการถัดจากวันครบรอบของวันเริ่ มมีผลคุม้ ครองตามกรมธรรม์ ทั้งนี้หากวันที่จะขายหน่วย
ลงทุนเป็ นวันหยุดของกองทุนใด บริ ษทั จะทาการขายหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทาการถัดไปที่สามารถทารายการได้
3) บริ ษทั จะดาเนิ นการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทาการถัดจากวันที่ได้รับราคาขายคืนหน่วยของกองทุนต้นทางครบทุกกอง ทั้งนี้ หากวันที่จะซื้ อหน่ วย
ลงทุนเป็ นวันหยุดของกองทุนใด บริ ษทั จะทาการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทาการถัดไปที่สามารถทารายการได้
4) การดาเนินการปรับสัดส่ วนลงทุนอัตโนมัติในครั้งใด หากมูลค่าของกองทุนที่ตอ้ งขายออกต่ากว่าร้อยละ 1 ของมูลค่ารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน บริ ษทั จะระงับการดาเนินการ
ปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติในครั้งนั้น โดยยังคงดาเนินการปรับสัดส่ วนลงทุนอัตโนมัติในครั้งถัดไป
5) ในการขอยกเลิกการปรับสัดส่ วนลงทุนอัตโนมัติ หากผูเ้ อาประกันภัยไม่เลือกการจัดสรรสัดส่ วนการลงทุนใหม่ บริ ษทั จะยึดรู ปแบบการจัดสรรสัดส่ วนการลงทุนตามการ
ปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติเป็ นรู ปแบบการจัดสรรสัดส่ วนการลงทุนสาหรับเบี้ยประกันภัยที่จะชาระในงวดต่อไป
6) คาสั่งการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติจะสิ้ นสุ ดลง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในกรณี ดงั ต่อไปนี้
6.1 มีการถอนเงินจากกรมธรรม์ หรื อ
6.2 มีการสับเปลี่ยนกองทุน หรื อ
6.3 มีการขอยกเลิกการใช้สิทธิการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ หรื อ
6.4 มีการขอลงทุนในสัดส่วนที่เปลี่ยนไป หรื อ
6.5 การชาระเบี้ยประกันภัยหลักงวดต่อไป หรื อการชาระเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ ที่มีการเลือกการจัดสรรสัดส่ วนการลงทุนที่แตกต่างไปจากสัดส่ วนการลงทุนที่ได้
ระบุไว้ตามคาร้องขอปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ หรื อ
6.6 ไม่มีการชาระเบี้ยประกันภัยหลัก ภายในระยะเวลาผ่อนผัน (31 วันนับแต่วนั ครบกาหนดชาระเบี้ยประกันภัย)
6. ดำเนินกำรสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching)
โปรดทาเครื่ องหมาย  เพื่อเลือกวิธีการสับเปลี่ยนกองทุนที่ตอ้ งการ (กรุ ณาระบุเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง)

เอกสารแนบ
 สาเนาบัตรประชาชน

6.1  การสับเปลี่ยนกองทุนจาก อัตรำส่ วนร้ อยละ เป็ น อัตราส่วนร้อยละ
เบีย้ ประกันภัยชำระครั้งเดียว/เบีย้ ประกันภัยหลัก
ชื่ อกองทุนต้นทำง
ร้ อยละ
ชื่ อกองทุนปลำยทำง

รวมทั้งสิ้น

ร้ อยละ

100

เบีย้ ประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top-Up Premium)
ชื่ อกองทุนต้นทำง
ร้ อยละ
ชื่ อกองทุนปลำยทำง

รวมทั้งสิ้น

ร้ อยละ

100

6.2.  การสับเปลี่ยนกองทุนจาก จำนวนหน่ วยลงทุน เป็ น อัตราส่วนร้อยละ
เบีย้ ประกันภัยชำระครั้งเดียว/เบีย้ ประกันภัยหลัก
จำนวน
ชื่ อกองทุนต้นทำง
ชื่ อกองทุน
หน่ วย

รวมทั้งสิ้น

ร้ อยละ

100

เบีย้ ประกันภัยเพิ่มพิเศษ (Top Up Premium)
จำนวน
ชื่ อกองทุนปลำยทำง
ชื่ อกองทุน
หน่ วย

รวมทั้งสิ้น

ร้ อยละ

100

กรุณำอ่ ำนส่ วนที่ 4 “กำรรับทรำบควำมเสี่ ยงของกำรลงทุนเทียบกับผลกำรประเมินระดับควำมเสี่ ยงที่ยอมรับได้ ของผู้เอำประกันภัย” เพิ่มเติม

กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่........................................... ลายมือชื่อผูเ้ อาประกันภัย/ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม / ผูช้ าระเบี้ย………………………………....….……….
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หลักเกณฑ์และข้อกำหนด :
1) ระบุจานวนร้อยละเป็ นจานวนเต็ม (โดยไม่มีทศนิยม)
2) จานวนเงินสับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทางแต่ละครั้งจะต้องไม่ต่ากว่า 1,000 บาท ณ วันที่บริ ษทั ได้รับใบคาร้อง
3) บริ ษทั จะทาการประเมินมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ณ วันที่บริ ษทั ได้รับคาร้อง โดยหลังจากที่ทาการสับเปลี่ยนกองทุนแล้วจะต้องเหลือไม่ต่ากว่า 1,000 บาท ใน
กรณี ที่เหลือต่ากว่า 1,000 บาท หรื อระบุจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางใดๆ มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่มีอยูจ่ ริ ง ให้ถือว่าผูเ้ อาประกันภัยประสงค์จะสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางนั้นเท่าที่มีอยูท่ ้ งั หมด
4) จานวนกองทุนภายใต้กรมธรรม์ของเบี้ยประกันภัยชาระครั้งเดียว/เบี้ยประกันภัยหลักจะต้องไม่เกิน 10 กองทุน และภายใต้กรมธรรม์ของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี)
จะต้องไม่เกิน 10 กองทุน สาหรับการยื่นคาร้องเพื่อสับเปลี่ยนกองทุนในแต่ละครั้ง
5) ไม่สามารถทาการสับเปลี่ยนกองทุนภายใต้กรมธรรม์ระหว่างเบี้ยประกันภัยชาระครั้งเดียว/เบี้ยประกันภัยหลัก และเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษได้
6) กรณีที่มีค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน จะหักจากมูลค่าที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ก่อนทาการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง
7) บริ ษทั จะดาเนินการซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทาการวันแรกถัดจากวันที่บริ ษทั ได้รับแจ้งราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจากการขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนต้นทางครบทุกกองทุน โดยบริ ษทั จะสารองเงินเพื่อซื้อกองทุนปลายทางให้ก่อนการได้รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนจริ งตามวันที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวน และบริ ษทั จะ
เป็ นผูร้ ับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนภายหลัง อนึ่ง บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการสารองเงินเพื่อซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้ก่อนดังกล่าวข้างต้น
โดยบริ ษทั จะเปลี่ยนวันที่ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางเป็ นวันทาการวันแรกถัดจากวันที่บริ ษทั ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางครบทุกกองทุน
แล้ว ทั้งนี้ บริ ษทั จะทาการแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทาการ
7. ถอนเงินจำกกรมธรรม์
เอกสารแนบ
7.1. เลือกวิธีการขายคืนหน่วยลงทุนเป็ น  จานวนหน่วย  ร้อยละ (กรุ ณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 สาเนาบัตรประชาชน
7.2. ระบุชื่อกองทุนและจานวนที่ตอ้ งการถอนเงินของแต่ละกองทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 สาเนาหน้าบัญชีธนาคาร
ชื่ อกองทุน

จำนวนหน่ วย/ร้ อยละ

ชื่ อกองทุน

จำนวนหน่ วย/ร้ อยละ

ชื่ อกองทุน

จำนวนหน่ วย/ร้ อยละ

หลักเกณฑ์และข้อกำหนด :
1) การถอนเงินจากกรมธรรม์อาจมีค่าธรรมเนี ยมในการถอนเงินจากกรมธรรม์และทาให้ผลประโยชน์กรณี เสี ยชีวิตลดลงได้ รวมถึงจะไม่ได้รับโบนัสพิเ ศษสาหรั บเบี้ย
ประกันภัยหลัก (Loyalty Bonus)
2) ขณะที่บริ ษทั ได้รับใบคาร้อง จานวนเงินขั้นต่าในการถอนเงินแต่ละครั้งสาหรับเบี้ยประกันภัยชาระครั้งเดียวจะต้องไม่ต่ากว่า 10,000 บาท และสาหรับเบี้ยประกันภัยหลัก
จะต้องไม่ต่ากว่า 3,000 บาท ทั้งนี้ มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยชาระครั้งเดียว/เบี้ยประกันภัยหลัก จะต้องเหลือไม่นอ้ ยกว่า 20,000 บาท
3) บริ ษทั จะขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้กรมธรรม์เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี) ก่อน หากไม่พอจึงจะทาการถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ภายใต้กรมธรรม์เบี้ยประกันภัยชาระครั้งเดียว/เบี้ยประกันภัยสัญญาหลัก ตามลาดับ
4) กรณี ที่ระบุจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนใดๆ มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่มีอยู่ จริ ง ให้ถือว่าผูเ้ อาประกันภัยประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นเท่าที่มีอยู่
ทั้งหมด
5) ผูเ้ อาประกันภัยจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวันทาการ (5 วันทาการ) นับแต่วนั ที่บริ ษทั ดาเนินการขายคืนหน่วยลงทุนและได้รับแจ้งมูลค่ารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของแต่ละกองทุน เว้นแต่ในกรณีที่บริ ษทั จัดการได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั จัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
8. เวนคืนกรมธรรม์ (โปรดอ่ำน “ข้อแนะนำสำหรับลูกค้ ำกรณีเวนคืนกรมธรรม์ ”)
เอกสารแนบ
 ข้าพเจ้าขอใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ เนื่องจาก..........................................................................................................(กรุ ณาระบุสาเหตุ)
 กรมธรรม์
(ใบแจ้งความกรณีสูญหาย)
9. ยกเลิกกรมธรรม์ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์
 สาเนาบัตรประชาชน
 ข้าพเจ้าขอใช้สิทธิในการยกเลิกกรมธรรม์ เนื่องจาก.................................................................................................(กรุ ณาระบุสาเหตุ)
 สาเนาหน้าบัญชีธนาคาร
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายังมิได้ใช้สิทธิเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทน ถอนเงินจากกรมธรรม์ สับเปลี่ยนกองทุน หรื อชาระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่........................................... ลายมือชื่อผูเ้ อาประกันภัย/ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม / ผูช้ าระเบี้ย………………………………....….……….
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หมำยเหตุ สำหรับข้อ 5-9 :
1)ในกรณีที่สานักงานใหญ่ของบริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนภายในเวลา 15.00 น. บริ ษทั จะดาเนินการขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อสับเปลี่ยนกองทุน, ถอนเงินจากกรมธรรม์,
ยกเลิกกรมธรรม์ และเวนคืนกรมธรรม์ ภายในวันทาการถัดไป (T+1)
2) T หมายถึง วันที่บริ ษทั ได้รับเอกสารครบถ้วนภายในเวลา 15.00 น. ในกรณีที่เกิน 15.00 น. ให้ถือว่า T คือ วันทาการถัดไป
3) หากวันที่ซ้ือ/ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นวันหยุดของกองทุนใด บริ ษทั จะทาการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนั้น ในวันทาการถัดไปที่สามารถทารายการได้
4) กรณีมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของจานวนหน่วยลงทุนที่ยงั อยูร่ ะหว่างการดาเนินการจะทารายการตามข้อ 5 -9 หลังจากการทาธุรกรรมก่อนหน้าสิ้ นสุ ด
ลงแล้ว

ส่ วนที่ 4 : กำรรับทรำบควำมเสี่ยงของกำรลงทุนเทียบกับผลกำรประเมินระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของผู้เอำประกันภัย
ในกรณีที่ระดับควำมเสี่ยงของกองทุนที่ลงทุนข้ ำงต้ นนี้ "สู งกว่ ำ" ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้ำพเจ้ำตำมผลกำรประเมินระดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรทำแบบประเมิน
ระดับควำมเสี่ยงของบริษัท
 ข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทุนที่ขา้ พเจ้าได้ลงทุนนี้ ไม่ ตรง กับผลการประเมินระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าที่เคยให้ไว้ อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าตกลงยอมรับความ
เสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับคาแนะนาการลงทุน ลักษณะของกองทุน คาเตือน ตลอดจนความเสี่ ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผูแ้ นะนาการลงทุนแล้ว
ในกรณีที่กองทุนที่ประสงค์จะลงทุนไม่เป็ นไปตำมคำแนะนำเรื่ องกำรจัดสรรกำรลงทุนของบริษัท
 ข้าพเจ้ารับทราบเป็ นอย่างดีว่ากองทุนที่ขา้ พเจ้าประสงค์จะลงทุนไม่ เป็ นไปตำมคำแนะนำของบริษัท อย่างไรก็ตามข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ ยงของกองทุนนั้นๆ และยืนยันว่า
ประสงค์จะลงทุนในกองทุนดังกล่าว
ในกรณีที่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนได้ให้ ข้อมูลในแบบประเมินควำมเสี่ ยงที่ยอมรับได้ ว่ำ "ไม่สำมำรถยอมรับควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนได้"
 ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางบริ หารความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) ของกองทุนที่ขา้ พเจ้าได้ล งทุนนี้ รวมถึงได้รับทราบคา
เตือนจากผูแ้ นะนาการลงทุนแล้ว
ลงชื่อ ………………………………………………….ผูเ้ อาประกันภัย
(…………………………………………………)

ลงชื่อ…………………………………………….ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม / ผูช้ าระเบี้ย
(……………………………………………) (ผูเ้ อาประกันยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
คำเตือน

1. การทาประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์) มีความเสี่ ยง ผูเ้ อาประกันภัยอาจได้รบั เงินคืนมากกว่าหรื อน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยส่วนที่จดั สรรเข้ากองทุนรวม
2. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ ยงของการลงทุน ผูเ้ อาประกันภัยอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรื อน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่ มแรก และอาจไม่ได้รบั เงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กาหนด หรื ออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคาสั่งไว้ และผูเ้ อาประกันภัยควรซื้อหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ
3. ผูเ้ อาประกันภัย ต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเองให้เหมือนกับที่เคยให้ไว้กบั บริ ษทั ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ผแู ้ ทนโดยชอบธรรม/ผูช้ าระเบี้ยลงลายมือชื่อทุกครั้ง

ข้อแนะนำสำหรับลูกค้ำกรณีเวนคืนกรมธรรม์
“คาแนะนาของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สาหรับการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเดิมเพื่อไปซื้อกรมธรรม์ประกันใหม่”
1. หากท่านยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อนครบกาหนดสัญญา ท่านจะได้รับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ รวมกับค่าการประกันภัยตามจานวนวันยังมิได้คุม้ ครอง (ถ้ามี) และหักหนี้สินใดๆ (ถ้ามี)
2. การซื้อกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่ จะทาให้ผเู ้ อาประกันภัยต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นเนื่องจากอายุที่มากขึ้น
3. ผูเ้ อาประกันภัยจะเสี ยโอกาสในการได้รับความคุม้ ครอง รวมถึงสิ ทธิต่างๆ ตามกรมธรรมประกันภัยฉบับเดิมอย่างต่อเนื่อง
4. ในการทาสัญญาประกันชีวิตฉบับใหม่ ผูเ้ อาประกันภัยมีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยและแถลงข้อความจริ งต่อบริ ษทั ประกันภัยรายใหม่ โดยบริ ษทั อาจใช้สิทธิโต้แย้งหรื อคัดค้าน ความไม่สมบูรณ์
ของสัญญาประกันภัยได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนดในกรมธรรมชีวิตฉบับใหม่ ในกรณี สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยสุ ขภาพใหม่ เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลา รอคอยและสภาพที่เป็ นมาก่อน
การเอาประกันภัย จะต้องเริ่ มนับใหม่หมด

เขียนที่............................................................... วันที.่ ..............................................
ลงชื่ อ.................................................................................พยำน
(…...……………........………...................................)

ลงชื่ อ...............................................................................ผู้เอำประกันภัย
(………......…………………..................................)

ลงชื่ อ.................................................................................
(…...……………........………...................................)
ผู้ให้ บริกำร/ผู้แนะนำกำรลงทุนที่ได้รับควำมเห็นชอบ เลขที่ใบอนุญำต.............................

ลงชื่ อ................................................................................
(………......…………………...................................)
ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ชำระเบีย้ (ผู้เอำประกันยังไม่ บรรลุนิติภำวะ)

** บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรดำเนินกำรตำมใบคำร้ องนี้ หำกกำรขอดำเนินกำรดังกล่ ำวไม่ สมบูรณ์ หรื อไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด **
วันที่ได้รับใบคาร้อง .............................. เวลา ..................... วันที่ทาคาสั่ง ...............................เวลา .......................ผูด้ าเนินการ ......................................ผูต้ รวจสอบ .........................................
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