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ใบคาร้ องเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการลงทุน สาหรับกรมธรรม์ ประกันชีวิตควบการลงทุน
กรมธรรม์ ประกันชีวิตเลขที่ ………………………….… ข้าพเจ้า ……………………………………………………………….….…ในฐานะผูเ้ อาประกันภัย
ที่อยู่ปัจจุบนั ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…..……
โทรศัพท์บา้ น/ ที่ทางาน………………………….……… มือถือ………………………….……… อีเมล………………………….……………..………..……
ธนาคาร…………………………………………….….… สาขา……………………………………..………………………………….……………….………
ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร………………………….……………………..………... เลขที่บญ
ั ชีเงินฝากธนาคาร
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอให้บริ ษทั ฯ ดาเนินการเกีย่ วกับกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุน ดังต่อไปนี้



 1) การเวนคืนกรมธรรม์ (Surrender)
โดยขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ขา้ พเจ้ามีอยู่ตามกรมธรรม์น้ ี ทั้งนี้การเวนคืนกรมธรรม์จะทาให้กรมธรรม์สิ้นผลบังคับลง
หมายเหตุ : กรณีที่บริ ษทั ฯ ได้รับคาร้องก่อนเวลา 16.00 น. บริ ษทั ฯ จะดาเนินการขายคืนหน่วยลงทุน ในวันทาการถัดจากวันที่บริ ษทั ฯ อนุมตั ิเรี ยบร้อยแล้ว
หากบริ ษทั ฯ ได้รับใบคาร้องภายหลังเวลา 16.00 น. ให้ถือว่าบริ ษทั ฯ ได้รับใบคาร้องในวันทาการถัดจากวันที่ได้รับใบคาร้อง
 ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะหักหนี้สินตามกรมธรรม์ และค่าธรรมเนียมการถอนเงินออกจากกรมธรรม์ (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในเงื่อ นไขกรมธรรม์ออกจากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ก่อนคืน
ให้แก่ผเู ้ อาประกนั ภัย
 สาหรับการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากผูเ้ อาประกนั ภัยขอดาเนินการเวนคืนกรมธรรม์จากกองทุนรวมในประเทศ และกองทุนรวมต่างประเทศ บริ ษทั ฯ จะดาเนินการชาระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศให้แก่ผเู ้ อาประกนั ภัยก่อน และบริ ษทั ฯ จะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่า งประเทศในภายหลัง ทั้งนี้ระยะเวลาการชาระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนเป็ นไปตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กาหนด
 ผูเ้ อาประกนั ภัยจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ ดาเนินการขายคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที่บริ ษทั จัดการได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการ
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 หากมีการดาเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ยงั เสร็จสิ้นไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ได้รับใบคาร้องนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะดาเนินการเวนคืนกรมธรรม์หลังจากกระบวนการดังกล่าวสิ้นสุดแล้ว
 หากวันที่จะขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นวันหยุดของกองทุนใด บริ ษทั ฯ จะทาการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทาการถัดไปที่สามารถทารายการได้
 ผูเ้ อาประกนั ภัยอาจไม่ได้รับชาระค่าคืนหน่วยลงทุนได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด หรื อบริ ษทั ฯ อาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ระบุไว้ในใบคาร้อง ในกรณีที่เข้าข่ายการ
หยุดรับคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน หรื อการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่บริ ษทั จัดการกาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

 2) การถอนเงินออกจากกรมธรรม์ (Partial Withdrawal)
โปรดระบุจานวนที่ตอ้ งการขายคืนเป็ นอัตราร้อยละ หรื อเป็ นจานวนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนสาหรับกองทุนภายใต้กรมธรรม์สาหรับเบี้ยประกันภัย
กรุณาเลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง:
2.1 เบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (Single Premium) :  เบี้ยประกันภัยชาระครั้งเดียว  เบี้ยประกันภัยชาระครั้งเดียวเพิ่มเติม  เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ
2.2 เบี้ยประกันภัยรายงวด (Regular Premium) :  เบี้ยประกันภัยหลัก
 เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ
ชื่อกองทุน

ร้ อยละ
ของหน่ วยลงทุน

จานวน
หน่ วยลงทุน

จานวนร้ อยละหรือจานวนหน่ วยเป็ นตัวหนังสือ

หมายเหตุ:  กรณีที่บริ ษทั ฯ ได้รับคาร้องก่อนเวลา 16.00 น. บริ ษทั ฯ จะดาเนินการขายคืนหน่วยลงทุน ในวันทาการถัดจากวันที่บริ ษทั ฯ อนุมตั ิเรี ยบร้อยแล้ว
หากบริ ษทั ฯ ได้รับใบคาร้องภายหลังเวลา 16.00 น. ให้ถือว่าบริ ษทั ฯ ได้รับใบคาร้องในวันทาการถัดจากวันที่ได้รับใบคาร้อง
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 ในขณะที่บริ ษทั ฯ ได้รับคาร้อง จานวนเงินขั้นต่าในการถอนแต่ละครั้งจะต้องไม่ต่ากว่า 5,000 บาท และไม่เกิน 10 กองทุน นอกจากนี้มูลค่าบัญชีกรมธรรม์หลังการถอนจะต้องเหลือ
ไม่นอ้ ยกว่า 10,000 บาท โดยคานวณจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่บริ ษทั ฯ ได้รับใบคาร้อง
 ผูเ้ อาประกนั ภัยสามารถถอนเงินออกจากกรมธรรม์ โดยสามารถระบุเป็ นอัตราร้อยละ หรื อจานวนหน่วยที่ตอ้ งการถอนเป็ นจานวนเต็ม (ไม่มีทศนิยม)
 สาหรับกรณีชาระเบี้ยประกนั ภัยครั้งเดียว หากผูเ้ อาประกนั ภัยไม่ระบุประเภทเบี้ยประกนั ภัย บริ ษทั ฯ จะดาเนินการขายคืนหน่วยลงทุน โดยเริ่ มจากเบี้ยประกนั ภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี)
ตามหลักการเข้าหลังออกก่อน (LIFO) เบี้ยประกนั ภัยชาระครั้งเดียวเพิม่ เติม (ถ้ามี) และเบี้ยประกนั ภัยชาระครั้งเดียวตามลาดับ
 สาหรับกรณีชาระเบี้ยประกนั ภัยรายงวด หากผูเ้ อาประกนั ภัยไม่ระบุประเภทเบี้ยประกนั ภัย บริ ษทั ฯ จะดาเนินการขายคืนหน่วยลงทุน โดยเริ่ มจากเบี้ยประกนั ภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี)
ตามหลักการเข้าหลังออกก่อน (LIFO) และเบี้ยประกนั ภัยหลักตามลาดับ
 กรณีที่ระบุจานวนหน่วยลงทุน ของกองทุนใดๆ เกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่มีอยูจ่ ริ ง ให้ถือว่าผูเ้ อาประกนั ภัยประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนเท่าที่มีอยูข่ องกองทุนนั้น
 หากมี การดาเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ยงั เสร็ จสิ้ นไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ได้รับใบค าร้องนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการถอนเงินออกจากกรมธรรม์หลังจากกระบวนการ
ดังกล่าวสิ้นสุดแล้ว
 สาหรับการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากผูเ้ อาประก ันภัยขอดาเนินการถอนเงินจากกรมธรรม์ท้งั กองทุนรวมในประเทศ และกองทุนรวมต่างประเทศ บริ ษทั ฯ จะดาเนินการชาระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศให้แก่ผเู ้ อาประกนั ภัยก่อน และบริ ษทั ฯ จะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศในภายหลัง ทั้งนี้ระยะเวลาการชาระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นไปตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กาหนด
 ผูเ้ อาประกนั ภัยจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ ดาเนินการขายคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้รับการผ่อนผัน
ระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 กรณีที่ผเู ้ อาประกนั ภัยยืน่ คาร้องวันเดียวกบั วันครบรอบกรมธรรม์ในแต่ละเดือน บริ ษทั ฯ จะดาเนินการถอนเงินออกจากกรมธรรม์ให้ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะดาเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพือ่
ชาระค่าธรรมเนียมรายเดือนในวันทาการถัดไปหลังจากบริ ษทั ฯ ดาเนินการถอนเงินจากกรมธรรม์เรี ยบร้อยแล้ว
 หากวันที่จะขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นวันหยุดของกองทุนใด บริ ษทั ฯ จะทาการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทาการถัดไปที่สามารถทารายการได้
 ผูเ้ อาประกนั ภัยอาจไม่ได้รับชาระค่าคืนหน่วยลงทุนได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด หรื อบริ ษทั ฯ อาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ระบุไว้ในใบคาร้อง ในกรณีที่เข้าข่ายการ
หยุดรับคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน หรื อการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่บริ ษทั จัดการกาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
 ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะหักค่าธรรมเนียมการถอนเงินออกจากกรมธรรม์ (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ ออกจากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนคืนให้แก่ผเู ้ อาประกนั ภัย

 3) การสั บเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching)
โปรดระบุจานวนหน่วยลงทุนที่ตอ้ งการสับเปลี่ยนเป็ นอัตราร้อยละ หรื อเป็ นจานวนหน่วยจากกองทุนต้นทาง และอัตราร้อยละที่จะลงทุนในกองทุนปลายทาง
กรุณาเลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง สาหรับกองทุนภายใต้ กรมธรรม์ สาหรับเบีย้ ประกันภัยดังต่ อไปนี้ :
เบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (Single Premium) :
 เบี้ยประกันภัยชาระครั้งเดียว  เบี้ยประกันภัยชาระครั้งเดียวเพิ่มเติม

 เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

เบี้ยประกันภัยรายงวด (Regular Premium) :
 เบี้ยประกันภัยหลัก
 เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ
กรุ ณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง
 การสับเปลี่ยนกองทุนจากอัตราส่ วนร้อยละเป็ นอัตราส่ วนร้อยละ

 การสับเปลี่ยนกองทุนจากจานวนหน่วยลงทุนเป็ นอัตราส่ วนร้อยละ

ชื่อกองทุนต้นทาง

ร้อยละของกองทุน/จานวน
หน่วยของกองทุนต้นทาง

ชื่อกองทุนปลายทาง

ร้อยละที่ลงทุน
ในกองทุนปลายทาง

รวมทั้งสิ้น

100

หมายเหตุ:  กรณีที่บริ ษทั ฯ ได้รับคาร้องก่อนเวลา 16.00 น. บริ ษทั ฯ จะดาเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ในวันทาการถัดจากวันที่บริ ษทั ฯ อนุมตั ิเรี ยบร้อยแล้ว
หากบริ ษทั ฯ ได้รับใบคาร้องภายหลังเวลา 16.00 น. ให้ถือว่าบริ ษทั ฯ ได้รับใบคาร้องในวันทาการถัดจากวันที่ได้รับใบคาร้อง
 ผูเ้ อาประกนั ภัยสามารถระบุจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางได้ไม่เกิน 10 กองทุน และกรณีที่ระบุจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางใดๆ เกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่มี
อยูจ่ ริ ง ให้ถือว่าผูเ้ อาประกนั ภัยประสงค์ที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนั้นทั้งหมด

 กรณี ที่ตอ้ งการสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นจานวนหน่ วยจากกองทุนต้นทาง โปรดระบุจานวนหน่ วยที่ตอ้ งการสับเปลี่ยนของกองทุนต้นทางเป็ นจานวนเต็ม (ไม่ มี ทศ นิ ยม) และกรณีที่
ต้องการสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นร้อยละจากกองทุนต้นทาง โปรดระบุจานวนร้อยละที่ตอ้ งการลงทุนในกองทุนปลายทางแต่ละกองทุนเป็ นจานวนเต็ม (ไม่มีทศนิยม) ทั้งนี้ตอ้ งไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 5
 จานวนเงินขั้นต่าในการสับเปลี่ยนแต่ละครั้งจะต้องไม่ต่ากว่า 5,000 บาท นอกจากนี้มูลค่าบัญชีกรมธรรม์คงเหลือภายหลังการสับเปลี่ยนของกองทุนต้นทางจะต้องเหลือไม่นอ้ ยกว่า
10,000 บาท โดยคานวณจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่บริ ษทั ฯ ได้รับใบคาร้อง หากมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ของกองทุนต้นทางภายหลังการสับเปลี่ยน เหลือต่ากว่า 10,000 บาท
ให้ถือว่าผูเ้ อาประกนั ภัยประสงค์ที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนั้นทั้งหมด
 หากมีการดาเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ยงั เสร็จสิ้นไม่สมบูรณ์ ณ วันที่ได้รับใบคาร้องนี้ บริ ษทั ฯ จะดาเนินการสับเปลี่ยนกองทุนหลังจากกระบวนการดังกล่ าวสิ้นสุดแล้ว
 กรณีที่มีค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุนตามที่ระบุในเงื่อนไขกรมธรรม์ บริ ษทั ฯ จะหักจากมูลค่าที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ก่อนทาการซื้อหน่วย
ลงทุนในกองทุนปลายทาง โดยจะหักจากกองทุนต้นทางตามสัดส่วนมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่มีอยู่
 สาหรับชาระเบี้ยประกนั ภัยครั้งเดียว ผูเ้ อาประกนั ภัยไม่สามารถสับเปลี่ยนข้ามกองทุนระหว่างกองทุนภายใต้กรมธรรม์ชาระเบี้ยประกนั ภัยครั้งเดียว กองทุนภายใต้กรมธรรม์ชาระเบี้ย
ประกนั ภัยครั้งเดียวเพิ่มเติม และกองทุนภายใต้กรมธรรม์สาหรับเบี้ยประกนั ภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี) ได้
 สาหรับชาระเบี้ยประกนั ภัยรายงวด ผูเ้ อาประกนั ภัยไม่สามารถสับเปลี่ยนข้ามกองทุนระหว่างกองทุนภายใต้กรมธรรม์เบี้ยประกนั ภัยหลักและเบี้ยประกนั ภัยเพิ่มเติมพิเศษได้ (ถ้ามี)
 บริ ษทั ฯ จะดาเนินการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทาการในวันที่บริ ษทั ฯ ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางแต่ละกองทุนตามวันที่ระบุไว้ในหนังสือ
ชี้ชวน
 หากวันที่จะซื้อ/ ขายหน่วยลงทุนเป็ นวันหยุดของกองทุนใด บริ ษทั ฯจะทาการซื้อ/ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทาการถัดไปที่สามารถทารายการได้

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ดาเนินการตามใบคาร้องนี้ หากการขอดาเนินการดังกล่าวขัด หรื อไม่เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กาหนดในเรื่ องนั้นๆ
ข้าพเจ้าได้ศึกษาหนังสื อชี้ชวนของกองทุนก่อนตัดสิ นใจลงทุน และตกลงทารายการตามที่ระบุในคาร้องนี้ โดยจะไม่เพิกถอนคาร้องนี้ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งนี้ขา้ พเจ้า
ตกลงยอมรับ และจะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวนของกองทุน และใบคาร้องฉบับนี้ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ น
หลักฐานสาคัญ

ลงลายมือชื่อ………………………………………………..…….
(
)
ผูเ้ อาประกันภัย
ลงลายมือชื่อ………………………………………………..…….
(
)
ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม

วันที่…………………………………………….……….

สาหรับกองทุนทีม่ ีนโยบายการจ่ ายเงินปันผล
เงินปั นผลจากกองทุนรวมถือเป็ นรายได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษี บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปั นผล หรื ออัตราอื่นตามที่กฎหมายกาหนด (ถ้ามี)
คาเตือน
 การทาประกันชีวิตควบการลงทุนมีความเสี่ ยง ผูเ้ อาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่า หรื อน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยส่วนที่จดั สรรเข้ากองทุน
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ ยงของการลงทุน ผูเ้ อาประกันภัยอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรื อน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกและอาจ
ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าที่กาหนด หรื อไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคาสั่งไว้
 ผูเ้ อาประกันภัยควรซื้อ/ ขายหน่วยลงทุนกับตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับความเห็นชอบ และควรศึกษาข้อมูลในหนังสื อชี้ชวนก่อนตัดสิ นใจ
 กรณี การลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ ยงสูงกว่าระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ ข้าพเจ้ารับทราบเป็ นอย่างดีว่ากองทุนที่ขา้ พเจ้าประสงค์จะลงทุนมีระดับความ
เสี่ ยงสู งกว่าระดับความเสี่ ยงที่ยอมรั บได้ข องข้าพเจ้า หรื อเป็ นการลงทุ น ที่ไม่เ ป็ นไปตามคาแนะนาของบริ ษ ัทฯ และข้า พเจ้ายอมรั บความเสี่ ยงของกองทุน นั้น ๆ แล้ว
 กรณี กองทุนที่ขา้ พเจ้าประสงค์จะลงทุนไม่ได้มีการป้ องกันความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวน ข้าพเจ้ารับทราบเป็ นอย่างดีว่ากองทุนนี้อาจจะมีความเสี่ ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน และข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรื อได้รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรื อได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินทุนเริ่ มแรกก็ได้
 กรณี กองทุนที่ขา้ พเจ้าประสงค์จะลงทุนเป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และผูม้ ีเงินลงทุนสูง ข้าพเจ้ารับทราบเป็ นอย่างดีว่ากองทุนอาจลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรื อไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในอัตราส่ วน
ที่มากกว่าอัตราส่ วนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนจึงอาจมีความเสี่ ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ ความเสี่ ยงด้านเครดิต และความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
มากกว่ากองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
 ข้าพเจ้าได้รับทราบ และเข้าใจถึงข้อมูลกองทุน ค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุน รู ปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายสาหรับกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่ งตัวแทน/ นายหน้าประกันชีวิต ได้อธิ บายแก่ขา้ พเจ้าจนเป็ นที่พึงพอใจแล้ว
ข้าพเจ้าได้อ่าน และเข้าใจสาระสาคัญของกองทุนรวมที่ขา้ พเจ้าประสงค์จะดาเนินการตามใบคาร้องฉบับนี้เป็ นอย่างดีแล้ว รวมถึงตกลงยอมรับคาเตือน และความเสี่ ยง
ที่เกีย่ วข้องทั้งหมดที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวนของกองทุน และใบคาร้องฉบับนี้ทุกประการ
ลงชื่อ ณ………………………………..…………………………

วันที่……………………………….…….…………………………

ลงลายมือชื่อ………………………………………………..…….
(
)
ผูเ้ อาประกันภัย

ลงลายมือชื่อ……………………………………….………..…….
(
)
พยาน / ตัวแทนประกันชีวิต / นายหน้าประกันชีวิต

ลงลายมือชื่อ………………………………………………..…….
(
)
ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม
เลขที่ผตู้ ิดต่อกับผูล้ งทุนที่ได้รับความเห็นชอบ ..................................................
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/ นายหน้าประกันชีวิต ..................................................
สาหรับเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ
วันที่ได้รับใบคาขอ ……………………………………………… เวลา ……………………………… วันที่ทาคาสั่ง …………………..…………………..
ผูท้ ารายการ……………………………………..………….……. วันที่ …………………………….…
ผูต้ รวจรายการ………………………………………..…….…… วันที่ ………………………………

