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ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงคข์อให้บริษทัด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรประกนัชีวิต ประเภทยนิูตลิงค ์ดงัต่อไปน้ี 
  1. การช าระเบีย้ประกนัภยัเพิม่พเิศษ (Top Up Premium)   2. การถอนเงนิจากกรมธรรม ์
  3. การสบัเปลีย่นกองทุน (Fund Switching)   4. การสบัเปลีย่นกองทุนอตัโนมตั ิ(Automatic Fund Switching) 

  5. การปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตั ิ/ การขอยกเลกิการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตั ิ(Automatic Fund Rebalancing) 
  6. การขอเปลี่ยนแปลงจ านวนเบีย้ประกนัภยัและจ านวนเงนิเอาประกนัภยั 
  7. การขอเปลีย่นแปลงการจดัสรรสดัส่วนการลงทุนส าหรบัเบีย้ประกนัภยัหลกั  และ เบีย้ประกนัภยัลงทุน 
  8. การขอกลบัมาช าระเบีย้ประกนัภยัหลงัจากการหยดุพกัช าระเบีย้ประกนัภยั 
1. กำรช ำระเบีย้ประกนัภยัเพ่ิมพิเศษ (Top Up Premium)

1.1. จ ำนวนเบีย้ประกนัภยัเพ่ิมพิเศษ (Top Up Premium)……………....................…………………… บำท 
1.2. จดัสรรสดัส่วนกำรลงทุนส ำหรบัเบีย้ประกนัภยัเพ่ิมพิเศษ 

เลือกรปูแบบกำรลงทุน ระบุชื่อกองทุนและจดัสรรสดัสว่นการลงทุนเป็นจ านวนรอ้ยละของ “เบีย้ประกนัภยัเพื่อน าไปลงทุน” ในแต่ละกองทุน
เป็นจ านวนเตม็ (ไมม่ทีศนิยม) ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 5 และผลรวมจะตอ้งเท่ากบัรอ้ยละ 100 

ล ำดบัท่ี ช่ือกองทุน ร้อยละ ล ำดบัท่ี ช่ือกองทุน ร้อยละ 
1 6 
2 7 
3 8 
4 9 
5 10 

หมำยเหต:ุ รวมทัง้ส้ิน 100 
1. จ านวนกองทนุทีส่ามารถเลอืกได ้รวมทัง้สิน้ไมเ่กนิ 10 กองทนุ
2. เบีย้ประกนัภยัเพื่อน าไปลงทนุ หมายถงึ เบีย้ประกนัภยัหลงัหกัค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการประกนัภยั
3. หากมกีารช าระเบีย้ประกนัภยัและบรษิทัไดร้บัเอกสารทีค่รบถว้นสมบูรณ์ บรษิทัจะน า “เบีย้ประกนัภยัเพื่อน าไปลงทนุ” ไปซือ้กองทนุตามทีร่ะบุไวใ้นใบค ารอ้งนี้ภายในวนัท าการ

ที ่2 หลงัจากวนัที ่T(1) (T+2) ในกรณีทีบ่รษิทัไดร้บัช าระเบี้ยประกนัภยัดว้ยเงนิสด หรอืภายในวนัท าการที ่3 หลงัจากวนัที ่T(1) (T+3) ในกรณีทีบ่รษิทัได้รบัชาระเบีย้ประกนัภยั
ดว้ยเชค็หรอืแคชเชยีรเ์ชค็

(T(1) หมายถงึ วนัทีบ่รษิทัไดร้บัค่าเบีย้ประกนัภยัครบเตม็จ านวน (รวมถงึกรณีช าระเบีย้ประกนัภยัโดยเชค็หรอืแคชเชยีรเ์ชค็) และเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ หากวนัทีจ่ะซือ้หน่วย
ลงทนุเป็นวนัหยุดของกองทนุใด บรษิทัจะท าการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนัน้ในวนัท าการถดัไปทีส่ามารถท ารายการได)้

2. กำรถอนเงินจำกกรมธรรม์
ขายคนืหน่วยลงทุนบางสว่น โดยระบุจ านวนทีต่อ้งการขายคนืเป็นรอ้ยละ หรอื เป็นจ านวนหน่วยลงทุน วธิใีดวธิหีน่ึง ของแต่ละกองทุน ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือกองทุน 
จ ำนวนท่ีต้องกำรขำยคืน 

ช่ือกองทุน 
จ ำนวนท่ีต้องกำรขำยคืน 

ร้อยละ จ ำนวนหน่วยลงทุน ร้อยละ จ ำนวนหน่วยลงทุน 

ตอ้งการรบัเงนิจากการถอนเงนิจากกรมธรรม ์เป็น (เลอืกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 

     2.1 เชค็      2.2 โอนเงินเข้ำบญัชีธนำคำร.........................................................เลขทีบ่ญัช.ี...................................................ชื่อบญัช.ี.............................................................................

(ใหแ้นบส าเนาหน้าสมุดบญัชปีระเภทออมทรพัยท์ีต่อ้งการใหโ้อนเขา้บญัช ีกรณ ีไมแ่นบส าเนาหน้าสมุดบญัช ีหรอื ไมเ่ลอืกวธิกีารรบัเงนิการถอนเงนิจากกรมธรรม ์บรษิทัจะจา่ยใหเ้ป็นเชค็) 
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ใบค ำร้องขอด ำเนินกำร 

ส ำหรบักรมธรรมป์ระกนัชีวิตประเภทยูนิตลิงค ์



 
 

หมำยเหต:ุ  
1. ในขณะทีบ่รษิทัไดร้บัใบค ารอ้งฯ มลูค่ากรมธรรมห์ลงัการถอนเงนิฯและหกัหนี้สนิตามกรมธรรม ์(ถา้ม)ี จากการค านวณโดยใชร้าคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ จะตอ้งเหลอืไมน้่อยกว่า 

10,000 บาท 
2. บรษิทัจะด าเนินการขายหน่วยลงทนุทีร่าคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ ณ วนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัไดร้บัหนงัสอืแจง้ความประสงคแ์ละอนุมตัิ 
3. การขอถอนเงนิจากกรมธรรม ์จะถอนตามกองทนุทีผู่เ้อาประกนัภยัระบุในใบค ารอ้งนี้ โดยจะขายคนืหน่วยลงทนุของเบีย้ประกนัภยัเพิม่พเิศษ (ถ้าม)ี ก่อน หากไมพ่อจงึจะท าการ
ถอนเงนิจากการขายคนืหน่วยลงทนุของเบีย้ประกนัภยัลงทนุ (ถา้ม)ี และเบีย้ประกนัภยัช าระครัง้เดยีวหรอืเบีย้ประกนัภยัหลกัเป็นล าดบัสุดทา้ย 

4. ในกรณีทีร่ะบุจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุใดๆมากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุทีม่อียู่จรงิ ใหถ้อืว่าผูเ้อาประกนัภยัประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุนัน้เทา่ทีม่อียู่ทัง้หมด 
5. การขอถอนเงนิจากกองทุนใดทีท่ าใหต้อ้งมกีารขายคนืหน่วยลงทุนของเบี้ยประกนัภยัหลกั และหน่วยลงทนุของเบีย้ประกนัภยัลงทนุ (ถา้ม)ี จะส่งผลใหส้ทิธกิารใหค้วามคุม้ครอง
ชวีติในกรณีมลูค่ากรมธรรมเ์ทา่กบัหรอืน้อยกว่าศูนย ์(Non-Lapse Guaranteed) สิน้สุดลง 

6. บรษิัทจะด าเนินการส่งเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กบัผู้เอาประกนัภยัภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่บรษิัทได้รบัแจ้งมูลค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนที่ผู้เอา
ประกนัภยัระบุไว้ในใบค ารอ้งนี้ครบทุกกอง เวน้แต่ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมได้รบัการผอ่นผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

7. ผูเ้อาประกนัภยัอาจไมไ่ด้รบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หรอือาจไม่สามารถขายคนืหน่วยลงทุนได้ตามทีไ่ด้ระบุไว้ในใบค ารอ้งในกรณีทีเ่ขา้ขา่ยการ
หยุดรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการก าหนดไวใ้นหนงัสอืชีช้วนของกองทนุ 

8. การถอนเงนิจากกรมธรรมถ์อืเป็นการ ยกเลกิ ค าสัง่การปรบัสดัส่วนลงทนุอตัโนมตั ิ(ถา้ม)ี  
บรษิทัขอสงวนสทิธใินการไม่รบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนบางส่วน หากบรษิทัยงัไมท่ราบหน่วยลงทุนคงเหลอืทุกกองทุนทีผู่เ้อาประกนัภยัถอือยู่ จากรายการขายคนือตัโนมตัเิพื่อ
ช าระค่าการประกนัภยั ค่าธรรมเนียมการบรหิารกรมธรรม ์และค่าธรรมเนียมการรกัษากรมธรรม ์(ถ้าม)ี อย่างไรกด็ผีูเ้อาประกนัภยัสามารถส่งค าสัง่ของกองทุนทีไ่มเ่กี่ยวขอ้งกบั
รายการทีย่งัไมเ่รยีบรอ้ยได้ 

3. กำรสบัเปล่ียนกองทุน (Fund Switching) 
 เลอืกการสบัเปลีย่นกองทุนจาก กองทุนตน้ทาง เป็น ร้อยละ (ขอ้ 3.1) หรอื จ ำนวนหน่วยลงทุน (ขอ้ 3.2) อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง 
 ระบุ ชื่อกองทุนปลายทาง และจ านวนรอ้ยละ ที่จะลงทุนของแต่ละกองทุนเป็นจ ำนวนเต็ม (ไม่มีทศนิยม) ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 5 และ ผลรวม

จะต้องเท่ำกบัร้อยละ 100 
 จ านวนเงนิสบัเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทางเมื่อรวมกนัแล้วจะต้องไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท โดยค านวณจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในขณะที่

บรษิทัไดร้บัใบค ารอ้ง 

    3.1 สบัเปล่ียนกองทุนจำกกองทุนต้นทำงเป็นร้อยละ ไปยงั กองทุนปลำยทำงเป็นร้อยละ 

ช่ือกองทุนต้นทำง 
ร้อยละ 

ท่ีจะสบัเปล่ียนออก 
 ช่ือกองทุนปลำยทำง 

ร้อยละท่ีจะลงทุน 
ในกองทุนปลำยทำง 

     
     
     
     
     
   รวมทัง้ส้ิน 100 

    3.2 สบัเปล่ียนกองทุนจำกกองทุนต้นทำงเป็นจ ำนวนหน่วยลงทุน ไปยงั กองทุนปลำยทำงเป็นร้อยละ 

ช่ือกองทุนต้นทำง จ ำนวนหน่วยลงทุน 
ท่ีจะสบัเปล่ียนออก  ช่ือกองทุนปลำยทำง ร้อยละท่ีจะลงทุน 

ในกองทุนปลำยทำง 
     
     
     
     
     

หมำยเหต:ุ  รวมทัง้ส้ิน 100 
1. บรษิทัจะด าเนินการขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางในรปูจ านวนหน่วยลงทนุในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัอนุมตัิ 
2. บรษิทัจะด าเนินการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัท าการทีไ่ด้รบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางครบทุกกอง ทัง้นี้ หากวนัทีจ่ะซื้อหน่วยลงทุนเป็น

วนัหยุดของกองทนุใด บรษิทัจะท าการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนัน้ในวนัท าการถดัไปทีส่ามารถท ารายการได้ 
3. ในกรณีทีร่ะบุจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางใดๆมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่มอียู่จรงิ ใหถ้อืว่าผูเ้อาประกนัภยัประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจากกองทุนตน้ทางนัน้

เทา่ทีม่อียู่ทัง้หมด 
4. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นกองทนุ (ถา้ม)ี จะหกัจากเงนิทีไ่ดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางก่อนทีจ่ะน าไปซือ้หน่วยลงทุนในกองทนุปลายทาง 
5. การสบัเปลีย่นกองทนุขา้งตน้ถอืเป็นการ ยกเลกิ ค าสัง่การปรบัสดัส่วนลงทนุอตัโนมตั ิ(ถา้ม)ี 
6. การสบัเปลีย่นกองทุนทีม่กีองทนุตน้ทางเป็นกองทนุเดยีวกบักองทนุตน้ทางในการสบัเปลีย่นกองทนุอตัโนมตัถิอืเป็นการ ยกเลกิ ค าสัง่การสบัเปลีย่นกองทนุอตัโนมตั ิ(ถา้ม)ี 
7. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการไม่รบัค าสัง่สบัเปลีย่นกองทุน หากบรษิทัยงัไมท่ราบหน่วยลงทุนคงเหลอืทุกกองทนุทีผู่เ้อาประกนัภยัถอือยู่ จากรายการขายคนือตัโนมตัเิพื่อช าระค่า

การประกนัภยั ค่าธรรมเนียมการบรหิารกรมธรรม ์และค่าธรรมเนียมการรกัษากรมธรรม ์(ถา้ม)ี อย่างไรกด็ผีูเ้อาประกนัภยัสามารถส่งค าสัง่ของกองทนุทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัรายการ
ทีย่งัไมเ่รยีบรอ้ยได้ 

2/4 



 
 3/4 

4. กำรสบัเปล่ียนกองทุนอตัโนมติั (Automatic Fund Switching) (สามารถท ารายการนี้ไดเ้ฉพาะในกรณทีีช่ าระเบี้ยประกนัภยัแบบรายปี ราย 6 เดอืน หรอืราย 3 เดอืน) 

การเลอืกสบัเปลีย่นกองทุนอตัโนมตัคิรัง้น้ี ถอืเป็นการ ยกเลกิ ค าสัง่การสบัเปลีย่นกองทุนอตัโนมตัเิดมิ หรอื ค าสัง่การปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตั ิ(ถา้ม)ี  
ตอ้งการท าการสบัเปลี่ยนกองทุนอตัโนมตัทิุกเดอืนต่อเน่ืองเป็นเวลา...................เดอืน จากกองทุนต้นทางชื่อ...................................................................................................................... 
จ านวนเงนิทีส่บัเปลีย่นในแต่ละครัง้ เท่ากบั.............................................บาท (ไมต่ ่ากว่า 1,000 บาท) โดยใหส้บัเปลี่ยนไปยงักองทุนปลายทางตามตารางดา้นล่างน้ี 
ล ำดบั ช่ือกองทุนปลำยทำง ร้อยละ  ล ำดบั ช่ือกองทุนปลำยทำง ร้อยละ 
1    6   
2    7   
3    8   
4    9   
5    10   

หมำยเหต:ุ  รวมทัง้ส้ิน 100 
1. บรษิทัจะด าเนินการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในรูปแบบของหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัอนุมตัสิ าหรบัครัง้แรกและ ทุกวนัครบรอบเดอืนของการ

สบัเปลีย่นกองทนุอตัโนมตัสิ าหรบัครัง้ต่อไป ดงันัน้จ านวนเงนิทีส่บัเปลีย่นในแต่ละครัง้อาจมมีลูคา่ต่างจากทีร่ะบุไวข้้างตน้ เนื่องจากการเปลีย่นแปลงของราคาซือ้ขายหน่วยลงทนุ  
2. บรษิทัจะด าเนินการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง ณ วนัท าการทีไ่ดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางครบทัง้จ านวน ทัง้นี้ หากวนัทีจ่ะซือ้หน่วยลงทนุเป็น

วนัหยุดของกองทนุใด บรษิทัจะท าการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนัน้ในวนัท าการถดัไปทีส่ามารถท ารายการได้ 
3. ค าสัง่การสบัเปลีย่นกองทนุอตัโนมตัจิะสิน้สุดลงในกรณีดงัต่อไปนี้ 

3.1. ด าเนินการสบัเปลีย่นกองทนุอตัโนมตัคิรบตามจ านวนเดอืนทีร่ะบุไวข้า้งตน้ หรอื 
3.2. มลูค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง ณ วนัครบรอบการสบัเปลีย่นกองทนุอตัโนมตัมิมีลูค่าต ่ากว่าจ านวนเงนิทีส่บัเปลีย่นในแต่ละครัง้ตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ หรอื 
3.3. มกีารขอยกเลกิหรอืขอใชส้ทิธสิบัเปลีย่นกองทนุอตัโนมตัคิรัง้ใหมก่่อนทีก่ารสบัเปลีย่นกองทนุอตัโนมตัจิะครบตามจ านวนเดอืนทีร่ะบุไวข้า้งตน้ หรอื 
3.4. มกีารท ารายการปรบัสดัส่วนลงทนุอตัโนมตั ิหรอื 
3.5. มกีารสบัเปลีย่นกองทนุโดยกองทนุตน้ทางเป็นกองทนุเดยีวกนักบักองทนุตน้ทางส าหรบัการสบัเปลีย่นกองทนุอตัโนมตั ิหรอื 
3.6. ไมม่กีารช าระเบีย้ประกนัภยัหลกัและเบีย้ประกนัภยัลงทนุ (ถา้ม)ี ภายในระยะเวลาผอ่นผนั (31 วนันบัแต่วนัครบก าหนดช าระเบีย้ประกนัภยั) 

5. กำรปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมติั / กำรขอยกเลิกกำรปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมติั (Automatic Fund Rebalancing) 
 5.1 ขอ ยกเลิก กำรปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมติั 

การเลอืกปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตัติามขอ้ 5.2 หรอื 5.3 ถอืเป็นการ ยกเลกิ ค าสัง่การปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตัเิดมิหรอืค าสัง่การสบัเปลีย่นกองทุนอตัโนมตั ิ(ถา้ม)ี 
 5.2 ปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมติัตำมกำรจดัสรรสดัส่วนกำรลงทุนส ำหรบัเบีย้ประกนัภยัท่ีท่ำนเลือกไว้ครัง้ล่ำสดุ  
(เลอืกการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตัติาม ขอ้ 5.2 นี้ไดเ้ฉพาะกรณเีบีย้ประกนัภยัหลกั เบีย้ประกนัภยัลงทุน  และเบีย้ประกนัภยัเพิม่พเิศษมรีปูแบบการลงทุนทีม่ ี
กองทุนและสดัส่วนการลงทุนเหมอืนกนัเท่านัน้) 
 5.3 ปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมติัตำมกำรจดัสรรสดัส่วนกำรลงทุนส ำหรบัเบีย้ประกนัภยั โดยขอเปลีย่นแปลงการจดัสรรสดัส่วนการลงทุน

ส าหรบัเบี้ยประกนัภยัหลกั เบีย้ประกนัภยัลงทุน (ถา้ม)ี และเบีย้ประกนัภยัเพิม่พเิศษ (ถา้ม)ี ดงัต่อไปน้ี 
(การเลอืกปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตัติามขอ้ 5.3 นี้ อาจท าใหเ้กดิการซื้อขายกองทุนของเบีย้ประกนัภยัหลกั เบีย้ประกนัภยัลงทุน (ถา้ม)ี และเบีย้ประกนัภยัเพิม่
พเิศษ (ถา้ม)ี เพือ่ปรบัสดัส่วนการลงทุนใหเ้ป็นไปตามทีเ่ลอืกไว ้ซึง่จะมผีลใหก้องทุนและสดัส่วนการลงทุนของเบีย้ประกนัภยัดงักล่าวเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ) 

เลือกรปูแบบกำรลงทุน ระบุชือ่กองทุนและจ านวนรอ้ยละของแต่ละกองทนุเป็นจ านวนเตม็ (ไมม่ทีศนิยม) ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 5 และผลรวมจะตอ้งเท่ากบัรอ้ยละ 100 
ล ำดบัท่ี ช่ือกองทุน ร้อยละ  ล ำดบัท่ี ช่ือกองทุน ร้อยละ 

1    6   
2    7   
3    8   
4    9   
5    10   

หมำยเหตขุองข้อ 5.กำรปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมติั:   รวมทัง้ส้ิน 100 
1. การด าเนินการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตันิัน้ บรษิทัจะด าเนินการ ทุกสามเดอืน (3 เดอืน) ในวนัท าการถดัจากวนัครบรอบของวนัเริม่มผีลคุม้ครองตามกรมธรรม ์ทัง้นี้หากวนัที่

จะขายหน่วยลงทนุเป็นวนัหยุดของกองทนุใด บรษิทัจะท าการขายหน่วยลงทนุของกองทนุนัน้ในวนัท าการถดัไปทีส่ามารถท ารายการได้ 
2. บรษิทัจะด าเนินการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัท าการทีไ่ด้รบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางครบทุกกอง ทัง้นี้ หากวนัทีจ่ะซื้อหน่วยลงทุนเป็น

วนัหยุดของกองทนุใด บรษิทัจะท าการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนัน้ในวนัท าการถดัไปทีส่ามารถท ารายการได้ 
3. การด าเนินการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตัใินครัง้ใด หากมูลค่าของกองทุนที่ต้องขายออกต ่ากว่ารอ้ยละ 1 ของมูลค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจะระงับการด าเนินการปรบั

สดัส่วนลงทนุอตัโนมตัใินครัง้นัน้ โดยยงัคงด าเนินการปรบัสดัส่วนลงทนุอตัโนมตัใินครัง้ถดัไป 
4. ในการขอยกเลกิการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตั ิหากผูเ้อาประกนัภยัไม่เลอืกการจดัสรรสดัส่วนการลงทุนใหม่ บรษิทัจะยดึรูปแบบการจดัสรรสดัส่วนการลงทุนตามการปรบั

สดัส่วนลงทนุอตัโนมตัเิป็นรปูแบบการจดัสรรสดัส่วนการลงทนุส าหรบัเบีย้ประกนัภยัทีจ่ะช าระในงวดต่อไป 
5. ค าสัง่การปรบัสดัส่วนลงทนุอตัโนมตัจิะสิน้สุดลงในกรณีดงัต่อไปนี้ 

5.1 มกีารถอนเงนิจากกรมธรรม ์หรอื 5.2 มกีารสบัเปลีย่นกองทนุ หรอื การสบัเปลีย่นกองทนุอตัโนมตัิ หรอื 
5.3 มกีารขอยกเลกิการใชส้ทิธกิารปรบัสดัส่วนลงทนุอตัโนมตั ิหรอื 5.4 มกีารขอลงทนุในสดัส่วนทีเ่ปลีย่นไป หรอื 
5.5 การช าระเบี้ยประกนัภยัหลกัและเบี้ยประกนัภยัลงทนุ (ถา้ม)ี งวดต่อไป หรอืการช าระเบีย้ประกนัภยัเพิม่พเิศษ ที่มกีารเลอืกการจดัสรรสดัส่วนการลงทนุทีแ่ตกต่างไปจาก

สดัส่วนการลงทนุทีไ่ดร้ะบุไวต้ามค ารอ้งขอปรบัสดัส่วนการลงทนุอตัโนมตั ิหรอื 
5.6 ไมม่กีารช าระเบีย้ประกนัภยัหลกัและเบีย้ประกนัภยัลงทนุ (ถา้ม)ี ภายในระยะเวลาผอ่นผนั (31 วนันบัแตว่นัครบก าหนดช าระเบีย้ประกนัภยั)  



 
 

6. กำรขอเปล่ียนแปลงจ ำนวนเบีย้ประกนัภยัและจ ำนวนเงินเอำประกนัภยั (การเปลีย่นแปลงฯจะเป็นไปตามกฎเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด) 
 

กำรขอเปล่ียนแปลง เบีย้ประกนัภยัใหม่ จ ำนวนเงินเอำประกนัภยัใหม่ หมำยเหตุ 

  ลด      เบีย้ประกนัภยัหลกั ____________________ บาท ___________________ บาท 
 มผีลบงัคบัในวนัครบก าหนด
ช าระเบีย้ฯงวดถดัไป   ลด      เบีย้ประกนัภยัลงทุน ____________________ บาท ___________________ บาท 

  ยกเลิก เบีย้ประกนัภยัลงทุน  

  ลด   จ านวนเงนิเอาประกนัภยัหลกั  ___________________ บาท  มผีลบงัคบัในวนัครบรอบเดอืน
ถดัจากวนัทีบ่รษิทัท ารายการ 

  เพ่ิม จ านวนเงนิเอาประกนัภยัหลกั  ___________________ บาท 
 การเพิม่จ านวนเงนิเอาประกนัภยัหลกัจะตอ้งน าส่งใบค าขอเปลีย่นแปลงฯพรอ้มตอบค าถามสุขภาพ และอาจจะมกีารขอเอกสารอืน่ๆเพิม่เตมิ 

7. กำรขอเปล่ียนแปลงกำรจดัสรรสดัส่วนกำรลงทุนส ำหรบัเบีย้ประกนัภยัหลกั  และ เบีย้ประกนัภยัลงทุน 
 กรณทีีม่กีารขอเปลีย่นแปลงจ านวนเบีย้ประกนัภยั (ขอ้ 6.) บรษิทัจะเปลีย่นแปลงการจดัสรรสดัส่วนการลงทุนฯตามเบีย้ประกนัภยัทีข่อเปลีย่นแปลงนัน้ 
 เมือ่บรษิทับนัทกึการขอเปลีย่นแปลงฯแลว้ การจดัสรรสดัส่วนการลงทุนส าหรบัเบีย้ประกนัภยัฯนี้จะไปแทนทีก่ารจดัสรรสดัส่วนการลงทุนส าหรบัเบีย้ประกนัภยัฯ

ทีเ่คยท าไวเ้ดมิ และจะมผีลกบัเบีย้ประกนัภยัฯทีไ่ดร้บัช าระในงวดถดัไป 
เลือกรปูแบบกำรลงทุน ระบุชือ่กองทุนและจ านวนรอ้ยละของเบีย้ประกนัภยัเพือ่น าไปลงทุนในแต่ละกองทุนเป็นจ านวนเตม็ (ไมม่ทีศนิยม) ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 5 และ
ผลรวมของแต่ละเบีย้ประกนัภยัจะตอ้งเท่ากบัรอ้ยละ 100 

ล ำดบั ช่ือกองทุน 
ร้อยละ 

เบีย้ฯ หลกั เบีย้ฯ ลงทุน 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

หมำยเหต:ุ จ านวนกองทนุทีส่ามารถเลอืกได ้รวมทัง้สิน้ไมเ่กนิ 10 กองทนุ                         รวมทัง้ส้ิน 100 100  

8. กำรขอกลบัมำช ำระเบีย้ประกนัภยัหลงัจำกกำรหยดุพกัช ำระเบีย้ประกนัภยั 
 

กรณีหยุดพกัช ำระเบีย้
ประกนัภยัต่อเน่ือง กำรช ำระเบีย้ประกนัภยัหลกั และเบีย้ประกนัภยัลงทุน จ ำนวนเงินท่ีช ำระมำพร้อมใบค ำร้องฯ ฉบบัน้ี (บำท) 

ไม่เกิน 1 ปี 
 วธิทีี ่1 ช าระเบีย้ประกนัภยัหลกัและเบีย้ประกนัภยัลงทุน (ถา้ม)ี 

ทีห่ยุดพกัช าระทัง้หมดเตม็จ านวน เบีย้ประกนัภยัหลกั  
เบีย้ประกนัภยัลงทุน  
เบีย้ประกนัภยัเพิม่พเิศษ  
เบีย้ประกนัภยัสญัญาเพิม่เตมิ  
รวมเบีย้ประกนัภยัท่ีช ำระทัง้ส้ิน  

 

 วธิทีี ่2 ช าระเบีย้ประกนัภยัหลกัและเบีย้ประกนัภยัลงทุน (ถา้ม)ี 
1 งวด (กรณชี าระเบีย้รายเดอืน ตอ้งช าระ 2 งวด) 

มำกกว่ำ  1 ปี ช าระเบีย้ประกนัภยัหลกั และเบีย้ประกนัภยัลงทุน (ถา้ม)ี 1 งวด 
(กรณชี าระเบีย้รายเดอืน ตอ้งช าระ 2 งวด) 

ค ำเตือน 
 การท าประกนัชวีติประเภทยนูิตลงิคม์กีารลงทุนในหน่วยลงทุนซึง่มคีวามเสีย่งของการลงทุน ผูเ้อาประกนัภยัอาจไดร้บัเงนิคนืมากกวา่หรอืน้อยกวา่มลูคา่เบี้ยประกนัภยัสว่นทีจ่ดัสรรเขา้
กองทุนรวม 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมใิช่การฝากเงนิ และมคีวามเสีย่งของการลงทุน ผูเ้อาประกนัภยัอาจไดร้บัเงนิลงทุนคนืมากกว่าหรอืน้อยกว่าเงนิลงทุนเริม่แรก และอาจไมไ่ดร้บัเงนิคา่ขายคนื
หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หรอือาจไมส่ามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามทีไ่ดม้คี าสัง่ไว ้และผู้เอาประกนัภยัควรซือ้ขายหน่วยลงทุนกบับุคคลทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ 

 การยกเลกิกองทุนโดยบรษิทั บรษิทัอาจพจิารณายกเลกิกองทุนใดๆ ภายใตดุ้ลยพนิิจของบรษิทั โดยบรษิทัจะแจง้ใหผู้เ้อาประกนัภยัทราบลว่งหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วนั ทัง้นี้หากผูเ้อา
ประกนัภยัไมไ่ดม้าด าเนินการใดๆภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัก าหนด (ตามทีไ่ดร้บัแจง้จากบรษิทั) บรษิทัจะด าเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนดงักลา่วไปยงักองทุนรวมตลาด
เงนิ (Money Market Fund: MMF) 

บรษิทัขอสงวนสทิธใินการด าเนินการตามใบค ารอ้งนี้ หากการขอด าเนินการดงักล่าวขดัหรอืไมเ่ป็นไปตามกฎเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด 

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

(....................................................................................................................................) 
พยาน / ตวัแทนประกนัชวีติ 
/ นายหน้าประกนัชวีติ 

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

ผูข้อเอาประกนัภยั /  
ผูเ้อาประกนัภยั 

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

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

ผูใ้ชอ้ านาจปกครองหรอื
ผูแ้ทนโดยชอบธรรม* 

*กรณีผูข้อเอาประกนัภยัยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะ ใหผู้ใ้ชอ้ านาจปกครองหรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรมเป็นผูล้งลายมอืชื่อกระท าการแทนและใหค้วามยนิยอมในการด าเนินการตามใบค ารอ้งฯ 
 4/4 


