
ขาพเจามีความประสงคขอใหบริษัทดำเนินการเกี่ยวกับกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค) ดังตอไปนี้

สวนที่ 2 : การขอเปลี่ยนแปลงสำหรับกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค) สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายงวดเทานั้น (ขอ 1-3)

เอกสารแนบ

สำเนาบัตรประชาชน

ใบแถลงสุขภาพ

ลายมือช�อผูเอาประกันภัย/ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูชำระเบี้ย

 1. เปลี่ยนแปลงจำนวนเงินเอาประกันภัย / ลดเบี้ยประกันภัยหลัก ลด/ยกเลิกสัญญาเพิ่มเติม

 2. เปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยประกันภัยหลัก

 3. ขอกลับมาชำระเบี้ยประกันภัย / ตออายุกรมธรรม

 4. การกำหนดสัดสวนการลงทุน

 5. ดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุน

 6. ถอนเงินจากกรมธรรม

 7. ยกเลิกกรมธรรมภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับกรมธรรม

 8. เวนคืนกรมธรรม

 9. เปลี่ยนช�อ-สกุล

 10. เปลี่ยนสถานที่ติดตอ

หลักเกณฑและขอกำหนด :

1) การเปล่ียนแปลงจำนวนเงินเอาประกันภัย/เบ้ียประกันภัยสามารถเปล่ียนแปลงไดตามหลักเกณฑท่ีบริษัทกำหนด ท้ังน้ี การลดจำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาหลัก อาจมี

 ผลใหตองลดจำนวนเงินเอาประกันภัย/ผลประโยชนของสัญญาเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑในการพิจารณารับประกันภัย

2) การลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก ผูเอาประกันภัยจะเสียสิทธิการมีผลบังคับอยางตอเน�องในสวนของความคุมครองชีวิตสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักและสัญญาเพิ่มเติมแบบ

 ชำระคาการประกันภัยโดยการขายคืนหน�วยลงทุน (Non-Lapse Guaranteed) และจะไมไดรับโบนัสพิเศษสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก (Loyalty Bonus) ดังนั้น จึงควร

 ศึกษาเง�อนไขกรมธรรมโดยละเอียดกอนการตัดสินใจ

3) การเพ่ิมจำนวนเงินเอาประกันภัยตองตอบคำถามในใบแถลงสุขภาพเพ่ิมเติม และอาจมีการเรียกตรวจสุขภาพเพ่ิมเติม ท้ังน้ี เปนไปตามหลักเกณฑในการพิจารณารับประกันภัย 

 และกรณีที่มีคาใชจายในการตรวจสุขภาพ ผูเอาประกันภัยจะตองเปนผูชำระคาใชจายเอง (ถามี)

4) การเพิ่ม/ลดจำนวนเงินเอาประกันภัย  ลด/ยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมจะมีผลตอการหักคาการประกันภัยในเดือนถัดจากวันที่บริษัทไดอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแลว

หลักเกณฑและขอกำหนด :

1) กรณีงวดการชำระเบ้ียประกันภัยเปนแบบรายเดือน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิรับชำระเบ้ียประกันภัยโดยการหักบัญชีเงินฝาก/หักบัตรเครดิตเทาน้ัน และจะตองชำระเบ้ียประกันภัย

 สำหรับงวดท่ีถึงกำหนดชำระและงวดตอไปอีก 1 งวดเพ่ิมเติม ในระหวางรอการอนุมัติการหักบัญชีเงินฝากจากธนาคาร 

2) การเปล่ียนแปลงจะมีผลบังคับเม�อบริษัทอนุมัติ และจำนวนเบ้ียประกันภัยหลักตามรายงวดใหมจะตองไมต่ำกวาหลักเกณฑเบ้ียประกันภัยข้ันต่ำท่ีบริษัทกำหนด 

3) ผูเอาประกันภัยไมสามารถเปล่ียนงวดการชำระเบ้ียประกันภัยหลักในระหวางการหยุดพักชำระเบ้ียประกันภัยได

หลักเกณฑและขอกำหนด :

1) ชำระเบี้ยประกันภัยหลัก 1 งวด สำหรับเบี้ยประกันภัยรายป ราย 6 เดือน และราย 3 เดือน หรือ 2 งวด สำหรับเบี้ยประกันภัยรายเดือน 

2) การตออายุกรมธรรมตองตอบคำถามในใบแถลงสุขภาพเพิ่มเติม และอาจมีการเรียกตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ทั้งนี้ เปนไปตามหลักเกณฑในการพิจารณารับประกันภัย และ  

 กรณีท่ีมีคาใชจายในการตรวจสุขภาพ ผูเอาประกันภัยจะตองเปนผูชำระคาใชจายเอง (ถามี) พรอมท้ังชำระคาธรรมเนียมในการขอตออายุกรมธรรมและคืนหน้ีสินตามกรมธรรม (ถามี)

เอกสารแนบ

สำเนาบัตรประชาชน

หนังสือยินยอมใหหักเบี้ย

2. เปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Premium)

จากงวดการชำระเดิม เปน รายป ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน

เอกสารแนบ

สำเนาบัตรประชาชน

หลักฐานการชำระเงิน

ใบแถลงสุขภาพ

คาธรรมเนียมตออายุ 200 บาท

1. เปลี่ยนแปลงจำนวนเงินเอาประกันภัย ลดเบี้ยประกันภัยหลัก ลด/ยกเลิกสัญญาเพิ่มเติม

3. ขอกลับมาชำระเบี้ยประกันภัย / ตออายุกรมธรรม

3.1. ขอกลับมาชำระเบี้ยประกันภัย เน�องจากการหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย

3.2. ขอตออายุกรมธรรม โดยขาพเจาขอรับรองวาในระหวางที่ขาพเจาขาดชำระเบี้ยประกันภัยและในขณะที่ขาพเจาขอตออายุกรมธรรม

ดังกลาวขางตนนี้ ขาพเจามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณดีทุกประการ เชนเดียวกับที่เคยแถลงไวกับนายแพทยผูตรวจสุขภาพและในใบคำขอเอา

ประกันชีวิตในขณะที่ขาพเจาขอทำประกันชีวิตทุกประการ กรณีที่สุขภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ขาพเจาขอชี้แจงขอเท็จจริง ดังนี้

1.1. เพิ่ม ลด จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก จากเดิม เปน บาท

1.2. ลด จำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก จากเดิม เปน บาท

1.3. ลด / ยกเลิกสัญญาเพิ่มเติม

 แบบ ลด จำนวนเงินเอาประกันภัย/ผลประโยชน จากเดิม เปน บาท ยกเลิก

 แบบ ลด จำนวนเงินเอาประกันภัย/ผลประโยชน จากเดิม เปน บาท ยกเลิก

 แบบ ลด จำนวนเงินเอาประกันภัย/ผลประโยชน จากเดิม เปน บาท ยกเลิก

 แบบ ลด จำนวนเงินเอาประกันภัย/ผลประโยชน จากเดิม เปน บาท ยกเลิก

ช�อเจาหนาที่ธนาคาร/ผูรับเร�อง ช�อตัวแทน/นายหนาประกันชีวิต

สาขา/หน�วย รหัส โทรศัพท

โทรศัพท เลขที่ใบอนุญาตผูแนะนำการลงทุน

กรมธรรมประกันภัยเลขที่

ผูเอาประกันภัย

โทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก (โปรดระบุ)

อีเมล (โปรดระบุ)

ใบคำรองขอดำเนินการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค)

สวนที่ 1 : โปรดทำเคร�องหมาย      เพ�อระบุหัวขอที่ตองการเปลี่ยนแปลง

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 130 - 132 อาคารสินธรทาวเวอร 3 ชั้น 14, 16, 26 - 29 

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 1351 fwd.co.th

ลายมือช�อผูเอาประกันภัย/ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูชำระเบี้ย

หนา 1/4กรุณากรอกเอกสารพรอมลงนามใหครบทุกหนาPA-001-0024



สวนที่ 3 : การขอเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับกองทุน (ขอ 4-8)

กรุณาอานสวนที่ 5 “การรับทราบความเสี่ยงของการลงทุนเทียบกับผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของผูเอาประกันภัย” เพิ่มเติม

หลักเกณฑและขอกำหนด :

1) จำนวนเบ้ียประกันภัยเพ่ิมเติมพิเศษจะตองไมต่ำกวา 50,000 บาท/คร้ัง สำหรับกรมธรรมท่ีชำระเบ้ียประกันภัยคร้ังเดียว และจะตองไมต่ำกวา 5,000 บาท/คร้ัง สำหรับกรมธรรม

 ท่ีชำระเบ้ียประกันภัยรายงวด ท้ังน้ี ในแตละปตองไมเกิน 10 เทาของเบ้ียประกันภัยชำระคร้ังเดียว/เบ้ียประกันภัยหลักรายปคร้ังลาสุด และรวมสูงสุดไมเกิน 120,000,000 บาท

 ตอปกรมธรรม

2) การชำระเบ้ียประกันภัยเพ่ิมเติมพิเศษสำหรับกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน แบบ ยูนิต ลิงค ชำระเบ้ียประกันภัยคร้ังเดียว สามารถทำไดต้ังแตปกรมธรรมท่ี 2 เปนตนไป

3) สัดสวนการลงทุนท่ีตองการจะตองเปนอัตราสวนรอยละท่ีเปนจำนวนเต็ม (ไมมีทศนิยม) และตองไมต่ำกวารอยละ 1 ของเบ้ียประกันภัยชำระคร้ังเดียว/เบ้ียประกันภัยหลัก

 หรือเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถามี) หลังจากการหักคาใชจายในการดำเนินการประกันภัย (ถามี) และหนี้สินใด ๆ ที่คางชำระตามกรมธรรมนี้ (ถามี) แลว

4) ผูเอาประกันภัยไมสามารถชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษในระหวางผอนผันชำระเบี้ยประกันภัยหรือในระหวางหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยหลักได

5) จำนวนกองทุนที่ระบุภายใตกรมธรรมของเบี้ยประกันภัยหลักตองไมเกิน 10 กองทุน และจำนวนกองทุนที่ระบุภายใตกรมธรรมของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถามี)

 ตองไมเกิน 10 กองทุน สำหรับการย�นคำรองเพ�อกำหนดสัดสวนการลงทุนในแตละครั้ง 

6) ในกรณีท่ีสำนักงานใหญของบริษัทไดรับคาเบ้ียประกันภัยครบเต็มจำนวนและไดรับเอกสารครบถวนภายในเวลา 15.00 น. บริษัทจะนำเบ้ียประกันภัยสวนท่ีจัดสรรเขากองทุน

 ไปซื้อหน�วยลงทุนตามคำสั่งที่ระบุไว ไมเกิน 2 วันทำการ (T+2) ในกรณีที่เกิน 15.00 น. ใหถือวา T คือ วันทำการถัดไป

7) เบี้ยประกันภัยสวนที่จัดสรรเขากองทุน หมายถึง เบี้ยประกันภัยหลัก หรือเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถามี) หลังหักคาใชจายในการดำเนินการประกันภัย (ถามี) และหนี้สิน

 ตามกรมธรรม (ถามี)

8) T หมายถึง วันท่ีบริษัทไดรับคาเบ้ียประกันภัยครบเต็มจำนวนและไดรับเอกสารครบถวนและอนุมัติเรียบรอยแลว กรณีรับชำระเปนเช็ค/ดราฟท ใหถือวา T เปนวันท่ีบริษัท

 สามารถเรียกเก็บเปนเงินสดไดแลว 

9) หากวันที่ซื้อหน�วยลงทุนเปนวันหยุดของกองทุนใด บริษัทจะทำการซื้อหน�วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทำการถัดไปที่สามารถทำรายการได

เอกสารแนบ

สำเนาบัตรประชาชน

หลักฐานการชำระเงิน

เอกสารแนบ

สำเนาบัตรประชาชน

5.1. การสับเปลี่ยนกองทุนจาก อัตราสวนรอยละ เปน อัตราสวนรอยละ

5.2. การสับเปลี่ยนกองทุนจาก จำนวนหน�วยลงทุน เปน อัตราสวนรอยละ

4. การกำหนดสัดสวนการลงทุน 

4.1. สำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Premium)  งวดตอไป ภายหลังจากที่บริษัทอนุมัติการเปลี่ยนแปลง

4.2. สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top-up Premium) จำนวน บาท

4.3. โปรดระบุกองทุนและสัดสวนการลงทุนสำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยงวดตอไป / เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษในแตละครั้ง

กรมธรรมประกันภัยเลขที่ ลายมือช�อผูเอาประกันภัย/ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูชำระเบี้ย

รวมทั้งสิ้น 100

ช�อกองทุน รอยละ ช�อกองทุน รอยละ

สัดสวนการลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก

รวมทั้งสิ้น 100

ช�อกองทุน รอยละ ช�อกองทุน รอยละ

สัดสวนการลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

รวมทั้งสิ้น 100

 กองทุนตนทาง กองทุนปลายทาง

ช�อกองทุน รอยละ

กองทุนภายใตกรมธรรมเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว/เบี้ยประกันภัยหลัก

ช�อกองทุน รอยละ

รวมทั้งสิ้น 100

 กองทุนตนทาง กองทุนปลายทาง

ช�อกองทุน รอยละ

กองทุนภายใตกรมธรรมเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถามี)

ช�อกองทุน รอยละ

รวมทั้งสิ้น 100

 กองทุนตนทาง กองทุนปลายทาง

ช�อกองทุน จำนวนหน�วย

กองทุนภายใตกรมธรรมเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว/เบี้ยประกันภัยหลัก

ช�อกองทุน รอยละ

รวมทั้งสิ้น 100

 กองทุนตนทาง กองทุนปลายทาง

ช�อกองทุน จำนวนหน�วย

กองทุนภายใตกรมธรรมเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถามี)

ช�อกองทุน รอยละ

กรุณาอานสวนที่ 5 “การรับทราบความเสี่ยงของการลงทุนเทียบกับผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของผูเอาประกันภัย” เพิ่มเติม

5. การสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching) 

โปรดทำเคร�องหมาย      เพ�อเลือกวิธีการสับเปลี่ยนกองทุนที่ตองการ (กรุณาระบุเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง)
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หลักเกณฑและขอกำหนด :

1) การถอนเงินจากกรมธรรมอาจมีคาธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรมและทำใหผลประโยชนกรณีเสียชีวิตลดลงได รวมถึงจะไมไดรับโบนัสพิเศษสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก

 (Loyalty Bonus) ดังนั้น ผูเอาประกันภัยควรศึกษาตารางคาธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม ขอกำหนดการจายผลประโยชนและเง�อนไขกรมธรรมโดยรายละเอียด

 กอนการตัดสินใจ 

2) ขณะท่ีบริษัทไดรับใบคำรอง จำนวนเงินข้ันต่ำในการถอนเงินแตละคร้ังสำหรับกรมธรรมท่ีชำระเบ้ียประกันภัยคร้ังเดียวจะตองไมต่ำกวา 10,000 บาท และสำหรับกรมธรรม

 ที่ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวดจะตองไมต่ำกวา 3,000 บาท ทั้งนี้ มูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว/เบี้ยประกันภัยหลัก จะตองเหลือไมนอยกวา

 20,000 บาท 

3) บริษัทจะขายคืนหน�วยลงทุนของกองทุนภายใตกรมธรรมเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถามี) กอน หากไมพอจึงจะทำการถอนเงินจากการขายคืนหน�วยลงทุนของกองทุน

 ภายใตกรมธรรมเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว/เบี้ยประกันภัยสัญญาหลัก ตามลำดับ

4) กรณีที่ระบุจำนวนหน�วยลงทุนของกองทุนใดๆ มากกวาจำนวนหน�วยลงทุนที่มีอยูจริง ใหถือวาผูเอาประกันภัยประสงคจะขายคืนหน�วยลงทุนของกองทุนนั้นเทาที่มีอยูทั้งหมด

5) ผูเอาประกันภัยจะไดรับเงินคาขายคืนหน�วยลงทุนภายในหาวันทำการ (5 วันทำการ) นับแตวันที่บริษัทดำเนินการขายคืนหน�วยลงทุนและไดรับแจงมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน

 ของแตละกองทุน เวนแตในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดรับการผอนผันระยะเวลาการคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหน�วยลงทุน ราคาขายหน�วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน�วย

 ลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือบริษัทจัดการเล�อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหน�วยลงทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ

 กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

เอกสารแนบ

 กรมธรรม 

(กรณีสูญหายกรุณาสงใบแจง

ความเปนหลักฐาน)

 สำเนาบัตรประชาชน

 สำเนาหนาบัญชีธนาคาร

หลักเกณฑและขอกำหนด :

1) กรณีเลือกวิธีการสับเปลี่ยนกองทุนจาก อัตราสวนรอยละ เปน อัตราสวนรอยละ โปรดระบุจำนวนรอยละที่ตองการเปนจำนวนเต็ม (โดยไมมีทศนิยม)

2) จำนวนเงินสับเปลี่ยนออกจากกองทุนตนทางแตละครั้งจะตองไมต่ำกวา 1,000 บาท ณ วันที่บริษัทไดรับใบคำรอง

3) บริษัทจะทำการประเมินมูลคาหน�วยลงทุนของกองทุนตนทาง ณ วันท่ีบริษัทไดรับคำรอง โดยหลังจากท่ีทำการสับเปล่ียนกองทุนแลวจะตองเหลือไมต่ำกวา 1,000 บาท ในกรณี

 ที่เหลือต่ำกวา 1,000 บาท หรือระบุจำนวนหน�วยลงทุนของกองทุนตนทางใดๆ มากกวาจำนวนหน�วยลงทุนที่มีอยูจริง ใหถือวาผูเอาประกันภัยประสงคจะสับเปลี่ยนหน�วย

 ลงทุนจากกองทุนตนทางนั้นเทาที่มีอยูทั้งหมด 

4) โปรดระบุจำนวนรอยละท่ีตองการลงทุนในกองทุนปลายทางแตละกองทุนเปนจำนวนเต็ม (โดยไมมีทศนิยม) ท้ังน้ี จำนวนกองทุนท่ีระบุภายใตกรมธรรมของเบ้ียประกันภัย

 ชำระครั้งเดียว/เบี้ยประกันภัยหลักตองไมเกิน 10 กองทุน และจำนวนกองทุนที่ระบุภายใตกรมธรรมของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถามี) ตองไมเกิน 10 กองทุน

 สำหรับการย�นคำรองเพ�อสับเปลี่ยนกองทุนในแตละครั้ง

5) ผูเอาประกันภัยไมสามารถทำการสับเปลี่ยนกองทุนภายใตกรมธรรมระหวางเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว/เบี้ยประกันภัยหลัก และเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษได 

6) กรณีที่มีคาธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน จะหักจากมูลคาที่ไดรับจากการขายคืนหน�วยลงทุนของกองทุนตนทาง กอนทำการซื้อหน�วยลงทุนในกองทุนปลายทาง

7) บริษัทจะดำเนินการซื้อหน�วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทำการวันแรกถัดจากวันที่บริษัทไดรับแจงราคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนจากการขายคืนหน�วยลงทุนของกองทุน

 ตนทางครบทุกกองทุน โดยบริษัทจะสำรองเงินเพ�อซื้อกองทุนปลายทางใหกอนการไดรับคาขายคืนหน�วยลงทุนจริงตามวันที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน และบริษัทจะเปนผูรับเงิน

 จากการขายคืนหน�วยลงทุนภายหลัง  อนึ่ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำรองเงินเพ�อซื้อหน�วยลงทุนของกองทุนปลายทางใหกอนดังกลาวขางตน โดยบริษัทจะ

 เปลี่ยนวันที่ซื้อหน�วยลงทุนของกองทุนปลายทางเปนวันทำการวันแรกถัดจากวันที่บริษัทไดรับเงินคาขายคืนหน�วยลงทุนของกองทุนตนทางครบทุกกองทุนแลว ทั้งนี้ บริษัทจะ

 ทำการแจงใหทราบกอนลวงหนาอยางนอย 1 วันทำการ

เอกสารแนบ

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาหนาบัญชีธนาคาร

6. ถอนเงินจากกรมธรรม

6.1. เลือกวิธีการขายคืนหน�วยลงทุนเปน จำนวนหน�วย รอยละ (กรุณาเลือกอยางใดอยางหนึ่ง) 

6.2. ระบุช�อกองทุนและจำนวนที่ตองการถอนเงินของแตละกองทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

7. ยกเลิกกรมธรรมภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับกรมธรรม 

 ขาพเจาขอใชสิทธิในการยกเลิกกรมธรรม เน�องจาก (กรุณาระบุสาเหตุ)

 ทั้งนี้ ขาพเจายังมิไดใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน ถอนเงินจากกรมธรรม สับเปลี่ยนกองทุน หรือชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

 หากใชสิทธิตามที่กลาวขางตนแลว ไมสามารถใชสิทธิยกเลิกภายใน 15 วันได

8. เวนคืนกรมธรรม (โปรดอานขอแนะนำสำหรับลูกคากรณีเวนคืนกรมธรรมในหนาที่ 4/4) 

 ขาพเจาขอใชสิทธิเวนคืนกรมธรรม เน�องจาก (กรุณาระบุสาเหตุ)

หมายเหตุ สำหรับขอ 5 - 8 : 

1) ในกรณีท่ีสำนักงานใหญของบริษัทไดรับเอกสารครบถวนภายในเวลา 15.00 น. บริษัทจะดำเนินการขายคืนหน�วยลงทุนเพ�อดำเนินการสับเปล่ียนกองทุน, ถอนเงินจากกรมธรรม,

 ยกเลิกกรมธรรม และเวนคืนกรมธรรม ภายในวันทำการถัดไป (T+1) 

2) T หมายถึง วันที่บริษัทไดรับเอกสารครบถวนภายในเวลา 15.00 น. ในกรณีที่เกิน 15.00 น. ใหถือวา T คือ วันทำการถัดไป

3) หากวันที่ซื้อ/ขายคืนหน�วยลงทุนเปนวันหยุดของกองทุนใด บริษัทจะทำการซื้อ/ขายคืนหน�วยลงทุนของกองทุนนั้น ในวันทำการถัดไปที่สามารถทำรายการได

4) กรณีมีธุรกรรมท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของจำนวนหน�วยลงทุนท่ียังอยูระหวางการดำเนินการจะทำรายการตามขอ 5 -8 หลังจากการทำธุรกรรมกอนหนาส้ินสุดลงแลว

สวนที่ 4 : การขอเปลี่ยนแปลงทั่วไป (ขอ 9-10)

เอกสารแนบ

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาใบเปลี่ยนช�อ-นามสกุล

สำเนาทะเบียนบาน (ถามี)

อ�นๆ

9. เปลี่ยนช�อ – สกุลผูเอาประกันภัย/ผูชำระเบี้ยประกันภัย

 ช�อ-สกุลผูเอาประกันภัย (ใหม) 

ลายมือช�อ (เดิม) ลายมือช�อ (ใหม)

 ช�อ-สกุลผูชำระเบี้ยประกันภัย (ใหม) 

ลายมือช�อ (เดิม) ลายมือช�อ (ใหม)

กรมธรรมประกันภัยเลขที่ ลายมือช�อผูเอาประกันภัย/ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูชำระเบี้ย

ช�อกองทุน จำนวนหน�วย/รอยละ ช�อกองทุน จำนวนหน�วย/รอยละ ช�อกองทุน จำนวนหน�วย/รอยละ
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สวนที่ 5 : การรับทราบความเสี่ยงของการลงทุนเทียบกับผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของผูเอาประกันภัย

ขอแนะนำสำหรับลูกคากรณีเวนคืนกรมธรรม

“คำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำหรับการเวนคืนกรมธรรมประกันภัยเดิมเพ�อไปซื้อกรมธรรมประกันใหม”

คำเตือน

1. การทำประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค) มีความเสี่ยง ผูเอาประกันภัยอาจไดรับเงินคืนมากกวาหรือนอยกวามูลคาเบี้ยประกันภัยสวนที่จัดสรรเขากองทุนรวม

2. การลงทุนในหน�วยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูเอาประกันภัยอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรก และอาจไมไดรับเงิน

 คาขายคืนหน�วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไมสามารถขายคืนหน�วยลงทุนไดตามที่ไดมีคำสั่งไว และผูเอาประกันภัยควรซื้อหน�วยลงทุนกับบุคคลที่ไดรับ

 ความเห็นชอบ

3. ผูเอาประกันภัยตองลงลายมือช�อดวยตนเองใหเหมือนกับท่ีเคยใหไวกับบริษัท ในกรณีท่ีผูเอาประกันยังไมบรรลุนิติภาวะใหผูแทนโดยชอบธรรม/ผูชำระเบ้ียลงลายมือช�อดวย

 ทุกครั้ง

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามใบคำรองนี้ หากการขอดำเนินการดังกลาวไมสมบูรณ หรือไมเปนไปตามหลักเกณฑที่บริษัทกำหนด **

1. หากทานยกเลิกกรมธรรมประกันภัยกอนครบกำหนดสัญญา ทานจะไดรับมูลคาเวนคืนกรมธรรม รวมกับคาการประกันภัยตามจำนวนวันที่ยังมิไดคุมครอง (ถามี) และหัก

 หนี้สินใดๆ (ถามี)

2. การซื้อกรมธรรมประกันภัยฉบับใหม จะทำใหผูเอาประกันภัยตองจายเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นเน�องจากอายุที่มากขึ้น 

3. ผูเอาประกันภัยจะเสียโอกาสในการไดรับความคุมครอง รวมถึงสิทธิตางๆ ตามกรมธรรมประกันภัยฉบับเดิมอยางตอเน�อง 

4. ในการทำสัญญาประกันชีวิตฉบับใหม ผูเอาประกันภัยมีหนาที่ตองเปดเผยและแถลงขอความจริงตอบริษัทประกันภัยรายใหม โดยบริษัทอาจใชสิทธิโตแยงหรือคัดคาน 

 ความไมสมบูรณของสัญญาประกันภัยได ภายในระยะเวลาที่กำหนดในกรมธรรมชีวิตฉบับใหม ในกรณีสัญญาเพิ่มเติมประกันภัยสุขภาพใหม เง�อนไขเกี่ยวกับระยะเวลารอคอย

 และสภาพที่เปนมากอนการเอาประกันภัย จะตองเริ่มนับใหมหมด

กรมธรรมประกันภัยเลขที่

ในกรณีที่ระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ลงทุนขางตนนี้ "สูงกวา" ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของขาพเจาตามผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ไดจากการทำแบบประเมิน

ระดับความเสี่ยงของบริษัท 
 ขาพเจารับทราบวากองทุนท่ีขาพเจาไดลงทุนน้ี ไมตรง กับผลการประเมินระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดของขาพเจาท่ีเคยใหไว อยางไรก็ตามขาพเจาตกลงยอมรับความเส่ียง

ที่เพิ่มขึ้น โดยไดรับคำแนะนำการลงทุน ลักษณะของกองทุน คำเตือน ตลอดจนความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวของกับกองทุนดังกลาวจากผูแนะนำการลงทุนแลว

ในกรณีที่กองทุนที่ประสงคจะลงทุนไมเปนไปตามคำแนะนำเร�องการจัดสรรการลงทุนของบริษัท 

 ขาพเจารับทราบเปนอยางดีวากองทุนที่ขาพเจาประสงคจะลงทุนไมเปนไปตามคำแนะนำของบริษัท อยางไรก็ตามขาพเจายอมรับความเสี่ยงของกองทุนนั้นๆ และยืนยัน

วาประสงคจะลงทุนในกองทุนดังกลาว

ในกรณีที่ผูถือหน�วยลงทุนไดใหขอมูลในแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับไดวา "ไมสามารถยอมรับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนได"

 ขาพเจาตกลงและรับทราบความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (ถามี) ของกองทุนที่ขาพเจาไดลงทุนนี้ รวมถึงไดรับทราบ

คำเตือนจากผูแนะนำการลงทุนแลว

ลงช�อ ผูเอาประกันภัย

 ( )

ลงช�อ ผูแทนโดยชอบธรรม / ผูชำระเบี้ย

 ( ) (ผูเอาประกันยังไมบรรลุนิติภาวะ)

วันที่ไดรับใบคำรอง เวลา วันที่ทำคำสั่ง เวลา ผูดำเนินการ ผูตรวจสอบ 

เขียนที่ วันที่

10. เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตอจากเดิมเปน ที่อยูปจจุบัน สถานที่ทำงาน ที่อยูตามทะเบียนบาน

เลขที่ หมูที่ หมูบาน/อาคาร ตรอก/ซอย ถนน

ตำบล/แขวง. อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย 

โทรศัพทบาน ที่ทำงาน มือถือ อีเมล

เอกสารแนบ

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบาน (ถามี)

ลงช�อ พยาน

 ( )

ลงช�อ ผูเอาประกันภัย

 ( )

ลงช�อ

 ( )

ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูชำระเบ้ีย (ผูเอาประกันภัยยังไมบรรลุนิติภาวะ)

ลงช�อ

 ( )

ผูใหบริการ/ผูแนะนำการลงทุนท่ีไดรับความเห็นชอบ

เลขท่ีใบอนุญาต

หนา 4/4กรุณากรอกเอกสารพรอมลงนามใหครบทุกหนาPA-001-0024


