
 

ใบค ำร้องขอด ำเนินกำรส ำหรับกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบกำรลงทุน (ยูนิต ลงิค์) ท่ีซ้ือผ่ำนธนำคำรไทยพำณิชย์ 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี.......................................................... 
ผูเ้อาประกนัภยั….……….......................................................... 
โทรศพัทท่ี์ติดต่อไดส้ะดวก (โปรดระบุ).................................... 
อีเมล ์(โปรดระบุ)....................................................................... 

ช่ือเจา้หนา้ท่ีธนาคาร/ผูรั้บเร่ือง
................................................... 
สาขา/หน่วย............................... 
โทรศพัท…์.......…..................... 

ช่ือตวัแทน/นายหนา้ประกนัชีวิต
........................................................................................... 
รหสั….....……...............โทรศพัท…์……………............ 
เลขท่ีใบอนุญาตผูแ้นะน าการลงทุน.....….….......….......... 

ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอให้บริษัทด ำเนินกำรเกี่ยวกบักรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน (ยูนิต ลิงค์) ดังต่อไปนี ้

ส่วนที่ 1 : โปรดท ำเคร่ืองหมำย  เพ่ือระบุหัวข้อท่ีต้องกำรเปลี่ยนแปลง 
 1. เปล่ียนแปลงจ านวนเงินเอาประกนัภยั / ลดเบ้ียประกนัภยัหลกั  
 2. เปล่ียนงวดการช าระเบ้ีย 
 3. ขอกลบัมาช าระเบ้ียประกนัภยั / ต่ออายกุรมธรรม์ 
 4. การก าหนดสัดส่วนการลงทุน 
 5. ปรับสัดส่วนลงทุนอตัโนมติั 

 6. การสบัเปล่ียนกองทนุ 
 7. ถอนเงินจากกรมธรรม์ 
 8. เวนคืนกรมธรรม์ 
 9. ยกเลิกกรมธรรมภ์ายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ไดรั้บกรมธรรม์ 

ส่วนที่ 2 : กำรขอเปลี่ยนแปลงส ำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน (ยูนิต ลงิค์) (ข้อ 1-3) 
1. เปลี่ยนแปลงจ ำนวนเงินเอำประกันภัย ลดเบีย้ประกันภัยหลัก 
1.1   เพ่ิม  ลด จ านวนเงินเอาประกนัภยัส าหรับเบ้ียประกนัภยัหลกั จากเดิม เป็น..........................................................................บาท 
1.2.  ลด จ านวนเบ้ียประกนัภยัหลกั   จากเดิม เป็น.............................................................................................................................บาท 

เอกสารแนบ 
 ส าเนาบตัรประชาชน 
 ใบแถลงสุขภาพ 

หลักเกณฑ์และข้อก ำหนด : 
1) จ านวนเงินเอาประกนัภยั/เบ้ียประกนัภยัสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามหลกัเกณฑข์ั้นต ่า-ขั้นสูงท่ีบริษทัก าหนด  
2) การลดจ านวนเบ้ียประกนัภยัหลกั ผูเ้อาประกนัภยัจะเสียสิทธิการมีผลบงัคบัอยา่งต่อเน่ืองในส่วนของความคุม้ครองชีวิตส าหรับเบ้ียประกนัภยัหลกัและสัญญาเพ่ิมเติมแบบ
ช าระค่าการประกนัภยัโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (Non-Lapse Guaranteed) และจะไม่ไดรั้บโบนสัพิเศษส าหรับเบ้ียประกนัภยัหลกั (Loyalty Bonus)  

3) การเพ่ิมจ านวนเงินเอาประกนัภยัตอ้งตอบค าถามในใบแถลงสุขภาพเพ่ิมเติม และอาจมีการเรียกตรวจสุขภาพเพ่ิมเติมตามหลกัเกณฑใ์นการพิจารณารับประกนัภยั กรณีท่ีมี
ค่าใชจ่้ายในการตรวจสุขภาพ ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งเป็นผูช้  าระค่าใชจ่้ายเอง (ถา้มี) 

4) การเพ่ิม/ลดจ านวนเงินเอาประกนัภยั  จะมีผลต่อการหกัค่าการประกนัภยัในเดือนถดัจากวนัท่ีบริษทัไดอ้นุมติัการเปลี่ยนแปลงแลว้ 
2. เปลี่ยนแปลงงวดกำรช ำระเบีย้ประกันภัยหลัก (Regular Premium)  
จากงวดการช าระเดิม เป็น  รายปี  ราย 6 เดือน  ราย 3 เดือน  รายเดือน  

เอกสารแนบ 
 ส าเนาบตัรประชาชน 
 หนงัสือยินยอมให้หกัเบ้ีย 

หลักเกณฑ์และข้อก ำหนด : 
1) กรณีงวดการช าระเบ้ียประกนัภยัเป็นแบบรายเดือน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิรับช าระเบ้ียโดยการหกับญัชีเงินฝาก/หกับตัรเครดิตเท่านั้น และจะตอ้งช าระเบ้ียประกนัภยัส าหรับ
งวดท่ีถึงก าหนดช าระและงวดต่อไปอีก 1 งวดเพ่ิมเติม ในระหว่างรอการอนุมติัการหกับญัชีเงินฝากจากธนาคาร  

2) การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบงัคบัเมื่อบริษทัอนุมติั และจ านวนเบ้ียประกนัภยัหลกัตามรายงวดใหม่จะตอ้งไม่ต ่ากว่าหลกัเกณฑเ์บ้ียประกนัภยัขั้นต ่าท่ีบริษทัก าหนด  
3) ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถเปลี่ยนงวดการช าระเบ้ียประกนัภยัหลกัในระหว่างการหยดุพกัช าระเบ้ียประกนัภยัได ้

3. ขอกลับมำช ำระเบีย้ประกันภัย / ต่ออำยุกรมธรรม์ 
3.1.  ขอกลบัมาช าระเบ้ียประกนัภยั เน่ืองจากการหยดุพกัช าระเบ้ียประกนัภยั  
3.2.  ขอต่ออายกุรมธรรม ์

เอกสารแนบ 
 ส าเนาบตัรประชาชน 
 หลกัฐานการช าระเงิน 
 ใบแถลงสุขภาพ 
 ค่าธรรมเนียมต่ออาย ุ200 บาท 

หลักเกณฑ์และข้อก ำหนด : 
1) ช าระเบ้ียประกนัภยัหลกั 1 งวด ส าหรับเบ้ียประกนัภยัรายปี ราย 6 เดือน และราย 3 เดือน หรือ 2 งวด ส าหรับเบ้ียประกนัภยัรายเดือน  
2) การต่ออายุกรมธรรม์ตอ้งตอบค าถามในใบแถลงสุขภาพ และอาจมีการเรียกตรวจสุขภาพเพ่ิมเติมตามหลกัเกณฑ์ในการพิจารณารับ
ประกนัภยัโดยผูเ้อาประกนัภยัรับผิดชอบค่าใชจ่้าย (ถา้มี) พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมต่ออายแุละหน้ีสินตามกรมธรรม ์(ถา้มี) 

ลายมือช่ือผูเ้อาประกนัภยั/ผูแ้ทนโดยชอบธรรม / ผูช้  าระเบ้ีย………………………………....….………. 
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ส่วนที่ 3 : กำรขอเปลี่ยนแปลงท่ีเกี่ยวกับกองทุน (ข้อ 4-9)  
4. กำรก ำหนดสัดส่วนกำรลงทุน  
4.1.  ส าหรับเบ้ียประกนัภยัหลกั (Regular Premium)  งวดต่อไป ภายหลงัจากท่ีบริษทัอนุมติัการเปลี่ยนแปลง 
4.2.  ส าหรับเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติมพิเศษ (Top-up Premium) จ านวน............................................................บาท 

เอกสารแนบ 
 ส าเนาบตัรประชาชน 
 หลกัฐานการช าระเงิน 

4.3. โปรดระบุกองทุนและสัดส่วนการลงทุนส าหรับการช าระเบ้ียประกนัภยังวดต่อไป / เบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติมพิเศษในแต่ละคร้ัง 
เบีย้ประกันภัยหลัก  เบีย้ประกันภัยเพ่ิมเติมพิเศษ (Top-Up Premium) 

ช่ือกองทุน ร้อยละ ช่ือกองทุน ร้อยละ  ช่ือกองทุน ร้อยละ ช่ือกองทุน ร้อยละ 
         

         
         
         
         

  รวมทั้งส้ิน 100    รวมทั้งส้ิน 100 

กรุณำอ่ำนส่วนที่ 4 “กำรรับทรำบควำมเส่ียงของกำรลงทุนเทียบกับผลกำรประเมินระดับควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ของผู้เอำประกันภัย” เพ่ิมเติม 

หลักเกณฑ์และข้อก ำหนด : 
1) จ านวนเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติมพิเศษจะตอ้งไม่ต ่ากว่า 50,000 บาท/คร้ัง ส าหรับกรมธรรมท่ี์ช าระเบ้ียประกนัภยัช าระคร้ังเดียว และจะตอ้งไม่ต ่ากว่า 5,000 บาท/คร้ัง ส าหรับ
กรมธรรม์ท่ีช าระเบ้ียประกนัภยัรายงวด และในแต่ละปีตอ้งไม่เกิน 10 เท่าของเบ้ียประกนัภยัช าระคร้ังเดียว/เบ้ียประกนัภยัหลกัรายปีคร้ังล่าสุด และรวมสูงสุดไม่เกิน 
120,000,000 บาทต่อปีกรมธรรม ์

2) การช าระเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติมพิเศษส าหรับกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน แบบ ยนิูต ลิงค ์ช าระเบ้ียประกนัภยัคร้ังเดียว ท าไดต้ั้งแต่ปีกรมธรรมท่ี์ 2 เป็นตน้ไป 
3) ระบุจ านวนร้อยละเป็นจ านวนเต็ม (ไม่มีทศนิยม) และตอ้งไม่ต ่ากว่าร้อยละ 1 ของเบ้ียประกนัภยัช าระคร้ังเดียว/เบ้ียประกนัภยัหลกั หรือเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติมพิเศษ (ถา้มี) 
หลงัจากการหกัค่าใชจ่้ายในการด าเนินการประกนัภยั (ถา้มี) และหน้ีสินใด ๆ ท่ีคา้งช าระตามกรมธรรมน้ี์ (ถา้มี) แลว้ 

4) ผูเ้อาประกนัภยัไม่สามารถช าระเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติมพิเศษในระหว่างผอ่นผนัช าระเบ้ียประกนัภยัหรือในระหว่างหยดุพกัช าระเบ้ียประกนัภยัหลกัได ้
5) จ านวนกองทุนภายใตก้รมธรรม์ของเบ้ียประกนัภยัหลกัตอ้งไม่เกิน 10 กองทุน และจ านวนกองทุนภายใตก้รมธรรม์ของเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติมพิเศษ (ถา้มี) ตอ้งไม่เกิน 10 
กองทุน ส าหรับการย่ืนค าร้องเพ่ือก าหนดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละคร้ัง 

6) ในกรณีท่ีส านักงานใหญ่ของบริษทัไดรั้บค่าเบ้ียประกนัภยัครบเต็มจ านวนและไดรั้บเอกสารครบถว้นภายในเวลา 15:00 น. บริษทัจะน าเบ้ียประกนัภยัส่วนท่ีจดัสรรเขา้
กองทุนไปซ้ือหน่วยลงทุนตามค าสั่งท่ีระบุไว ้ไม่เกิน 2 วนัท าการ (T+2) ในกรณีท่ีเกิน 15:00 น. ให้ถือว่า T คือวนัท าการถดัไป 

7) เบ้ียประกนัภยัส่วนท่ีจดัสรรเขา้กองทุน หมายถึง เบ้ียประกนัภยัหลกั หรือเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติมพิเศษ (ถา้มี) หลงัหักค่าใชจ่้ายในการด าเนินการประกนัภยั (ถา้มี) และ
หน้ีสินตามกรมธรรม ์(ถา้มี) 

8) T หมายถึง วนัท่ีบริษทัไดรั้บค่าเบ้ียประกนัภยัครบเต็มจ านวนและไดรั้บเอกสารครบถว้นและอนุมติัเรียบร้อยแลว้ กรณีรับช าระเป็นเช็ค/ดร๊าฟท ์ให้ถือว่า T เป็นวนัท่ีบริษทั
สามารถเรียกเก็บเป็นเงินสดไดแ้ลว้ 

9) หากวนัท่ีซ้ือหน่วยลงทุนเป็นวนัหยดุของกองทุนใด บริษทัจะท าการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวนัท าการถดัไปท่ีสามารถท ารายการได ้

5. กำรปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ ของกองทุนภำยใต้เบีย้ประกันภัยหลักและเบีย้ประกันภัยเพ่ิมเติมพิเศษ (ถ้ำมี) 
5.1.   ขอ ยกเลิก การปรับสัดส่วนลงทุนอตัโนมติั 
5.2.   ปรับสัดส่วนลงทุนอตัโนมติัตามการจดัสรรสัดส่วนการลงทุนส าหรับเบ้ียประกนัภยัหลกัท่ีท่านเลือกไวค้ร้ังล่าสุด  

เอกสารแนบ 
 ส าเนาบตัรประชาชน 

5.3.   ปรับสัดส่วนลงทุนอตัโนมติัตามการจดัสรรสัดส่วนใหม่ และจะถือเป็นการก าหนดสัดส่วนการลงทุนส าหรับการช าระเบ้ียประกนัภยัหลกัคร้ังถดัไปตามสัดส่วน ดงัน้ี 

เบีย้ประกันภัยหลัก / เบีย้ประกันภัยเพ่ิมเติมพิเศษ (ถ้ำมี)  

ช่ือกองทุน ร้อยละ ช่ือกองทุน ร้อยละ  

     
     
     

    กรุณำอ่ำนส่วนที่ 4 “กำรรับทรำบควำมเส่ียงของกำรลงทุนเทียบกับ 

    ผลกำรประเมินระดับควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ของผู้เอำประกันภัย” เพ่ิมเติม 

  รวมทั้งส้ิน 100   

กรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี...........................................  ลายมือช่ือผูเ้อาประกนัภยั/ผูแ้ทนโดยชอบธรรม / ผูช้  าระเบ้ีย………………………………....….………. 
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หลักเกณฑ์และข้อก ำหนด : 
1) การเลือกปรับสัดส่วนลงทุนอตัโนมติัตามขอ้ 5.2 ถือเป็นการยกเลิกการปรับสัดส่วนลงทุนอตัโนมติัเดิม (ถา้มี) 
2) บริษทัจะด าเนินการปรับสัดส่วนลงทุนอตัโนมติั ทุกสามเดือน (3 เดือน) ในวนัท าการถดัจากวนัครบรอบของวนัเร่ิมมีผลคุม้ครองตามกรมธรรม ์ทั้งน้ีหากวนัท่ีจะขายหน่วย
ลงทุนเป็นวนัหยดุของกองทุนใด บริษทัจะท าการขายหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวนัท าการถดัไปท่ีสามารถท ารายการได ้

3) บริษทัจะด าเนินการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัท าการถดัจากวนัท่ีไดรั้บราคาขายคืนหน่วยของกองทุนตน้ทางครบทุกกอง ทั้งน้ี หากวนัท่ีจะซ้ือหน่วย
ลงทุนเป็นวนัหยดุของกองทุนใด บริษทัจะท าการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวนัท าการถดัไปท่ีสามารถท ารายการได ้

4) การด าเนินการปรับสัดส่วนลงทุนอตัโนมติัในคร้ังใด หากมูลค่าของกองทุนท่ีตอ้งขายออกต ่ากว่าร้อยละ 1 ของมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัจะระงบัการด าเนินการ
ปรับสัดส่วนลงทุนอตัโนมติัในคร้ังนั้น โดยยงัคงด าเนินการปรับสัดส่วนลงทุนอตัโนมติัในคร้ังถดัไป 

5) ในการขอยกเลิกการปรับสัดส่วนลงทุนอตัโนมติั หากผูเ้อาประกนัภยัไม่เลือกการจดัสรรสัดส่วนการลงทุนใหม่ บริษทัจะยึดรูปแบบการจดัสรรสัดส่วนการลงทุนตามการ
ปรับสัดส่วนลงทุนอตัโนมติัเป็นรูปแบบการจดัสรรสัดส่วนการลงทุนส าหรับเบ้ียประกนัภยัท่ีจะช าระในงวดต่อไป 

6) ค าสั่งการปรับสัดส่วนลงทุนอตัโนมติัจะส้ินสุดลง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีดงัต่อไปน้ี 

6.1 มีการถอนเงินจากกรมธรรม ์หรือ 6.2 มีการสับเปลี่ยนกองทุน หรือ 
6.3 มีการขอยกเลิกการใชสิ้ทธิการปรับสัดส่วนลงทุนอตัโนมติั หรือ 6.4 มีการขอลงทุนในสัดส่วนท่ีเปลี่ยนไป หรือ 
6.5 การช าระเบ้ียประกนัภยัหลกังวดต่อไป หรือการช าระเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมพิเศษ ท่ีมีการเลือกการจดัสรรสัดส่วนการลงทุนท่ีแตกต่างไปจากสัดส่วนการลงทุนท่ีได้

ระบุไวต้ามค าร้องขอปรับสัดส่วนการลงทุนอตัโนมติั หรือ 
6.6 ไม่มีการช าระเบ้ียประกนัภยัหลกั ภายในระยะเวลาผอ่นผนั (31 วนันบัแต่วนัครบก าหนดช าระเบ้ียประกนัภยั) 

6. ด ำเนินกำรสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching)  
   โปรดท าเคร่ืองหมาย  เพื่อเลือกวิธีการสับเปลี่ยนกองทุนท่ีตอ้งการ (กรุณาระบุเฉพาะอยา่งใดอยา่งหน่ึง) 

เอกสารแนบ 
 ส าเนาบตัรประชาชน 

6.1   การสับเปลี่ยนกองทุนจาก อัตรำส่วนร้อยละ เป็น อตัราส่วนร้อยละ 

เบีย้ประกันภัยช ำระคร้ังเดียว/เบีย้ประกันภัยหลัก  เบีย้ประกันภัยเพ่ิมเติมพิเศษ (Top-Up Premium) 

ช่ือกองทุนต้นทำง ร้อยละ ช่ือกองทุนปลำยทำง ร้อยละ  ช่ือกองทุนต้นทำง ร้อยละ ช่ือกองทุนปลำยทำง ร้อยละ 
         
         
         
         
         

  รวมทั้งส้ิน 100    รวมทั้งส้ิน 100 
 

6.2.   การสับเปลี่ยนกองทุนจาก จ ำนวนหน่วยลงทุน เป็น อตัราส่วนร้อยละ 

เบีย้ประกันภัยช ำระคร้ังเดียว/เบีย้ประกันภัยหลัก  เบีย้ประกันภัยเพ่ิมพิเศษ (Top Up Premium) 

ช่ือกองทุนต้นทำง 
จ ำนวน
หน่วย 

ช่ือกองทุน ร้อยละ  ช่ือกองทุนปลำยทำง 
จ ำนวน
หน่วย 

ช่ือกองทุน ร้อยละ 

         
         
         
         
         

  รวมทั้งส้ิน 100    รวมทั้งส้ิน 100 

กรุณำอ่ำนส่วนที่ 4 “กำรรับทรำบควำมเส่ียงของกำรลงทุนเทียบกับผลกำรประเมินระดับควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ของผู้เอำประกันภัย” เพ่ิมเติม 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี...........................................  ลายมือช่ือผูเ้อาประกนัภยั/ผูแ้ทนโดยชอบธรรม / ผูช้  าระเบ้ีย………………………………....….………. 
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หลักเกณฑ์และข้อก ำหนด : 
1) ระบุจ านวนร้อยละเป็นจ านวนเต็ม (โดยไม่มีทศนิยม) 
2) จ านวนเงินสับเปลี่ยนออกจากกองทุนตน้ทางแต่ละคร้ังจะตอ้งไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท ณ วนัท่ีบริษทัไดรั้บใบค าร้อง 
3) บริษทัจะท าการประเมินมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง ณ วนัท่ีบริษทัไดรั้บค าร้อง โดยหลงัจากท่ีท าการสับเปลี่ยนกองทุนแลว้จะตอ้งเหลือไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท ใน
กรณีท่ีเหลือต ่ากว่า 1,000 บาท หรือระบุจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางใดๆ มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ีมีอยูจ่ริง ให้ถือว่าผูเ้อาประกนัภยัประสงค์จะสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางนั้นเท่าท่ีมีอยูท่ ั้งหมด 

4) จ านวนกองทุนภายใตก้รมธรรมข์องเบ้ียประกนัภยัช าระคร้ังเดียว/เบ้ียประกนัภยัหลกัจะตอ้งไม่เกิน 10 กองทุน และภายใตก้รมธรรมข์องเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติมพิเศษ (ถา้มี) 
จะตอ้งไม่เกิน 10 กองทุน ส าหรับการย่ืนค าร้องเพ่ือสับเปลี่ยนกองทุนในแต่ละคร้ัง 

5) ไม่สามารถท าการสับเปลี่ยนกองทุนภายใตก้รมธรรมร์ะหว่างเบ้ียประกนัภยัช าระคร้ังเดียว/เบ้ียประกนัภยัหลกั และเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติมพิเศษได ้ 
6) กรณีท่ีมีค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน จะหกัจากมูลค่าท่ีไดรั้บจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง ก่อนท าการซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง 
7) บริษทัจะด าเนินการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัท าการวนัแรกถดัจากวนัท่ีบริษทัได้รับแจ้งราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากการขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนตน้ทางครบทุกกองทุน โดยบริษทัจะส ารองเงินเพ่ือซ้ือกองทุนปลายทางให้ก่อนการไดรั้บค่าขายคืนหน่วยลงทุนจริงตามวนัท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน และบริษทัจะ
เป็นผูรั้บเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนภายหลงั  อน่ึง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการส ารองเงินเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้ก่อนดงักล่าวขา้งตน้ 
โดยบริษทัจะเปลี่ยนวนัท่ีซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางเป็นวนัท าการวนัแรกถดัจากวนัท่ีบริษทัไดรั้บเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางครบทุกกองทุน
แลว้ ทั้งน้ี บริษทัจะท าการแจง้ให้ทราบก่อนล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนัท าการ 

7. ถอนเงินจำกกรมธรรม์ 
7.1. เลือกวิธีการขายคืนหน่วยลงทุนเป็น  จ านวนหน่วย  ร้อยละ (กรุณาเลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง)  
7.2. ระบุช่ือกองทุนและจ านวนท่ีตอ้งการถอนเงินของแต่ละกองทุน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

เอกสารแนบ 
 ส าเนาบตัรประชาชน 
 ส าเนาหนา้บญัชีธนาคาร 

 

ช่ือกองทุน จ ำนวนหน่วย/ร้อยละ ช่ือกองทุน จ ำนวนหน่วย/ร้อยละ ช่ือกองทุน จ ำนวนหน่วย/ร้อยละ 
      
      
      
      
      

 

หลักเกณฑ์และข้อก ำหนด : 
1) การถอนเงินจากกรมธรรม์อาจมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์และท าให้ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตลดลงได้ รวมถึงจะไม่ได้รับโบนัสพิเ ศษส าหรับเบ้ีย
ประกนัภยัหลกั (Loyalty Bonus) 

2) ขณะท่ีบริษทัไดรั้บใบค าร้อง จ านวนเงินขั้นต ่าในการถอนเงินแต่ละคร้ังส าหรับเบ้ียประกนัภยัช าระคร้ังเดียวจะตอ้งไม่ต ่ากว่า 10,000 บาท และส าหรับเบ้ียประกนัภยัหลกั 
จะตอ้งไม่ต ่ากว่า 3,000 บาท ทั้งน้ี มูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของเบ้ียประกนัภยัช าระคร้ังเดียว/เบ้ียประกนัภยัหลกั จะตอ้งเหลือไม่นอ้ยกว่า 20,000 บาท 

3) บริษทัจะขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใตก้รมธรรม์เบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติมพิเศษ (ถา้มี) ก่อน หากไม่พอจึงจะท าการถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ภายใตก้รมธรรมเ์บ้ียประกนัภยัช าระคร้ังเดียว/เบ้ียประกนัภยัสัญญาหลกั ตามล าดบั 

4) กรณีท่ีระบุจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนใดๆ มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ีมีอยู่จริง ให้ถือว่าผูเ้อาประกนัภยัประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นเท่าท่ีมีอยู่
ทั้งหมด 

5) ผูเ้อาประกนัภยัจะไดรั้บเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในห้าวนัท าการ (5 วนัท าการ) นบัแต่วนัท่ีบริษทัด าเนินการขายคืนหน่วยลงทุนและไดรั้บแจง้มูลค่ารับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนของแต่ละกองทุน เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไดรั้บการผอ่นผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือบริษทัจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

8. เวนคืนกรมธรรม์ (โปรดอ่ำน “ข้อแนะน ำส ำหรับลูกค้ำกรณีเวนคืนกรมธรรม์”) 
    ขา้พเจา้ขอใชสิ้ทธิเวนคืนกรมธรรม ์เน่ืองจาก................................................................................... .......................(กรุณาระบุสาเหตุ) 

เอกสารแนบ 
 กรมธรรม ์ 
      (ใบแจง้ความกรณีสูญหาย) 
 ส าเนาบตัรประชาชน 
 ส าเนาหนา้บญัชีธนาคาร 

9. ยกเลิกกรมธรรม์ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์  
 ขา้พเจา้ขอใชสิ้ทธิในการยกเลิกกรมธรรม ์ เน่ืองจาก............................................................................. ....................(กรุณาระบุสาเหตุ)  
ทั้งน้ี ขา้พเจา้ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ถอนเงินจากกรมธรรม ์สับเปลี่ยนกองทุน หรือช าระเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมเติมพิเศษ 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี...........................................  ลายมือช่ือผูเ้อาประกนัภยั/ผูแ้ทนโดยชอบธรรม / ผูช้  าระเบ้ีย………………………………....….………. 
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หมำยเหตุ ส ำหรับข้อ 5-9 : 
1)ในกรณีท่ีส านกังานใหญ่ของบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นภายในเวลา 15.00 น. บริษทัจะด าเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนกองทุน, ถอนเงินจากกรมธรรม,์ 
ยกเลิกกรมธรรม ์และเวนคืนกรมธรรม ์ภายในวนัท าการถดัไป (T+1) 

2)  T หมายถึง วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นภายในเวลา 15.00 น. ในกรณีท่ีเกิน 15.00 น. ใหถ้ือว่า T คือ วนัท าการถดัไป 
3) หากวนัท่ีซ้ือ/ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นวนัหยดุของกองทุนใด บริษทัจะท าการซ้ือ/ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนั้น ในวนัท าการถดัไปท่ีสามารถท ารายการได ้
4) กรณีมีธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ียงัอยูร่ะหว่างการด าเนินการจะท ารายการตามขอ้ 5 -9 หลงัจากการท าธุรกรรมก่อนหนา้ส้ินสุด
ลงแลว้ 

ส่วนที่ 4 : กำรรับทรำบควำมเส่ียงของกำรลงทุนเทียบกับผลกำรประเมินระดับควำมเส่ียงท่ียอมรับได้ของผู้เอำประกันภัย 

ในกรณีที่ระดับควำมเส่ียงของกองทุนที่ลงทุนข้ำงต้นนี้ "สูงกว่ำ" ระดับควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ของข้ำพเจ้ำตำมผลกำรประเมินระดับควำมเส่ียงที่ได้จำกกำรท ำแบบประเมิน
ระดับควำมเส่ียงของบริษัท 
 ขา้พเจา้รับทราบว่ากองทุนท่ีขา้พเจา้ไดล้งทุนน้ี ไม่ตรง กบัผลการประเมินระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องขา้พเจา้ท่ีเคยให้ไว ้อยา่งไรก็ตามขา้พเจา้ตกลงยอมรับความ
เส่ียงท่ีเพ่ิมขึ้น โดยไดรั้บค าแนะน าการลงทุน ลกัษณะของกองทุน ค าเตือน ตลอดจนความเส่ียงทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนดงักล่าวจากผูแ้นะน าการลงทุนแลว้ 
ในกรณีที่กองทุนที่ประสงค์จะลงทุนไม่เป็นไปตำมค ำแนะน ำเร่ืองกำรจัดสรรกำรลงทุนของบริษัท 
 ขา้พเจา้รับทราบเป็นอย่างดีว่ากองทุนท่ีขา้พเจา้ประสงคจ์ะลงทุนไม่เป็นไปตำมค ำแนะน ำของบริษัท อย่างไรก็ตามขา้พเจา้ยอมรับความเส่ียงของกองทุนนั้นๆ และยืนยนัว่า
ประสงคจ์ะลงทุนในกองทุนดงักล่าว 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ข้อมูลในแบบประเมินควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ว่ำ "ไม่สำมำรถยอมรับควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนได้"   
 ขา้พเจา้ตกลงและรับทราบความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนและแนวทางบริหารความเส่ียงอตัราแลกเปลี่ยน (ถา้มี) ของกองทุนท่ีขา้พเจา้ไดล้งทุนน้ี รวมถึงไดรั้บทราบค า
เตือนจากผูแ้นะน าการลงทุนแลว้ 

ลงช่ือ ………………………………………………….ผูเ้อาประกนัภยั         ลงช่ือ…………………………………………….ผูแ้ทนโดยชอบธรรม / ผูช้  าระเบ้ีย 
   (…………………………………………………)              (……………………………………………) (ผูเ้อาประกนัยงัไม่บรรลุนิติภาวะ)  

ค ำเตือน 
1. การท าประกนัชีวิตควบการลงทุน (ยนิูต ลิงค)์ มีความเส่ียง ผูเ้อาประกนัภยัอาจไดรั้บเงินคืนมากกว่าหรือนอ้ยกว่ามูลค่าเบ้ียประกนัภยัส่วนท่ีจดัสรรเขา้กองทุนรวม 
2. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุน ผูเ้อาประกนัภยัอาจไดรั้บเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือนอ้ยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรก และอาจไม่ไดรั้บเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดต้ามท่ีไดม้ีค  าส่ังไว ้และผูเ้อาประกนัภยัควรซ้ือหน่วยลงทุนกบับุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 

3. ผูเ้อาประกนัภยั ตอ้งลงลายมือช่ือดว้ยตนเองให้เหมือนกบัท่ีเคยให้ไวก้บับริษทั ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัยงัไม่บรรลุนิติภาวะให้ผูแ้ทนโดยชอบธรรม/ผูช้  าระเบ้ียลงลายมือช่ือทุกคร้ัง 

ข้อแนะน ำส ำหรับลูกค้ำกรณีเวนคืนกรมธรรม์ 
“ค าแนะน าของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  (คปภ.) ส าหรับการเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยัเดิมเพื่อไปซ้ือกรมธรรมป์ระกนัใหม่” 
1. หากท่านยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัก่อนครบก าหนดสัญญา ท่านจะไดรั้บมูลค่าเวนคืนกรมธรรม ์รวมกบัค่าการประกนัภยัตามจ านวนวนัยงัมิไดคุ้ม้ครอง (ถา้มี) และหกัหน้ีสินใดๆ (ถา้มี) 
2. การซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัใหม่ จะท าให้ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งจ่ายเบ้ียประกนัภยัท่ีสูงขึ้นเน่ืองจากอายท่ีุมากขึ้น  
3. ผูเ้อาประกนัภยัจะเสียโอกาสในการไดรั้บความคุม้ครอง รวมถึงสิทธิต่างๆ ตามกรมธรรมประกนัภยัฉบบัเดิมอยา่งต่อเน่ือง  
4. ในการท าสัญญาประกนัชีวิตฉบบัใหม่ ผูเ้อาประกนัภยัมีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยและแถลงขอ้ความจริงต่อบริษทัประกนัภยัรายใหม่ โดยบริษทัอาจใชสิ้ทธิโตแ้ยง้หรือคดัคา้น ความไม่สมบูรณ์
ของสัญญาประกนัภยัได ้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในกรมธรรมชีวิตฉบบัใหม่ ในกรณีสัญญาเพิ่มเติมประกนัภยัสุขภาพใหม่ เง่ือนไขเก่ียวกบัระยะเวลา รอคอยและสภาพท่ีเป็นมาก่อน
การเอาประกนัภยั จะตอ้งเร่ิมนบัใหม่หมด 

เขียนที่...............................................................     วันที.่.......................................... .... 

 ลงช่ือ.................................................................................พยำน 
        (…...……………........………...................................) 

 ลงช่ือ................................................................................. 
        (…...……………........………...................................) 
ผู้ให้บริกำร/ผู้แนะน ำกำรลงทุนที่ได้รับควำมเห็นชอบ เลขที่ใบอนุญำต............................. 

 

           ลงช่ือ...............................................................................ผู้เอำประกันภัย 
  (………......…………………..................................) 

           ลงช่ือ................................................................................ 
 (………......…………………...................................) 

ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ช ำระเบีย้ (ผู้เอำประกันยังไม่บรรลุนิติภำวะ) 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรด ำเนินกำรตำมใบค ำร้องนี้ หำกกำรขอด ำเนินกำรดังกล่ำวไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนด ** 
วนัท่ีไดรั้บใบค าร้อง .............................. เวลา ..................... วนัท่ีท าค  าส่ัง ...............................เวลา .......................ผูด้  าเนินการ ......................................ผูต้รวจสอบ ......................................... 
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