เลขที่ 9/9 อาคารแอทสาทร ชัน้ 20-27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ศูนย์บริการลูกค้า โทรศัพท์: 1621 โทรสาร: 0 2353 4888
อีเมล: hotline@prudential.co.th เว็บไซต์: www.prudential.co.th
ทะเบียนและเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากรเลขที่ 0107537001897

ใบคำร้ องเกี่ยวกับกำรชำระเบี้ ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ ประกันชีวิตควบกำรลงทุน
ข้าพเจ้า ………………………………………………………………………………………………..………………………….….….…ในฐานะผูเ้ อาประกันภัย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเลขที่ …………………..……..………….… (“กรมธรรม์”) ที่อยู่ปัจจุบนั …………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
โทรศัพท์บา้ น/ ที่ทางาน………………………….…… มือถือ………………………….……… อีเมล………..…………………………………….…………....
มีความประสงค์ขอให้บริ ษทั พรู เด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ดาเนินการเกีย่ วกับเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ ดังต่อไปนี้

1) ชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top Up Premium) (กรุณำเลือกกรมธรรม์ เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่ ำนั้น)
 แบบชำระเบีย้ ประกันภัยครั้งเดียว (Single Premium)
 แบบชำระเบีย้ ประกันภัยรำยงวด (Regular Premium)
เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ตอ้ งการชาระ...................................................บาท ชาระโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร.............................................................
ประเภท  ออมทรัพย์  กระแสรายวัน เลขที่................................................สาขา................................................ชื่อบัญชี..............................................
 เงินสด
 เช็ค/แคชเชียร์เช็ค
กรุ ณำระบุกองทุนและสั ดส่ วนกำรลงทุนสำหรับเบีย้ ประกันภัยทีช่ ำระตำมรำยละเอียดดังต่ อไปนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อกองทุน

ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น

ลาดับ
6
7
8
9
10

ชื่อกองทุน

ร้อยละ

100

หมำยเหตุ:  ในกรณีที่บริ ษทั ฯ ได้รับคาร้องก่อนเวลา 16.00 น. บริ ษทั ฯ จะดาเนินการซื้อหน่วยลงทุน ในวันทาการถัดจากวันที่บริ ษทั ฯ อนุมตั ิเรี ยบร้อยแล้ว
หากบริ ษทั ฯ ได้รับใบคาร้องภายหลังเวลา 16.00 น. ให้ถือว่าบริ ษทั ฯ ได้รับใบคาร้องในวันทาการถัดจากวันที่ได้รับใบคาร้อง
 กรณีที่บริ ษทั ฯ ได้รับการชาระเบี้ยประกนั ภัยด้วย “เงินสด” บริ ษทั ฯ จะนาเบี้ยประกนั ภัยไปซื้อหน่วยลงทุนภายในวันทาการถัดไป
 กรณีที่บริ ษทั ฯ ได้รับการชาระเบี้ยประกนั ภัยด้วย “การหักบัญชีเงินฝาก” บริ ษทั ฯ จะนาเบี้ยประกนั ภัยไปซื้อหน่วยลงทุนภายในวันทาการถัดไป
 กรณี ที่บริ ษ ัทฯ ได้รับการชาระเบี้ยประกนั ภัยด้วย “เช็ค ” หรื อ “แคชเชี ยร์ เช็ค ” บริ ษ ัทฯ จะถื อ วันที่เช็ค เคลียร์ ริ่งแล้วเป็ นวันที่บริ ษ ัทฯ ได้รับเงิน และบริ ษ ัทฯ จะนาเบี้ย
ประกนั ภัยไปซื้อหน่วยลงทุนภายในวันทาการถัดไป
 หากวันที่จะซื้อหน่วยลงทุนเป็ นวันหยุดของกองทุนใด บริ ษทั ฯ จะทาการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทาการถัดไปที่สามารถทารายการได้
 เบี้ยประกนั ภัยเพิ่มเติมพิเศษนี้จะต้องเป็ นไปตามเบี้ยประกนั ภัยขั้นต่า และขั้นสูงตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ
 เบี้ยประกนั ภัยส่วนที่จดั สรรเข้ากองทุน หมายถึง เบี้ยประกนั ภัยหลังจากหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ (ถ้ามี)
 ขณะที่กรมธรรม์อยูใ่ นช่วงหยุดพักการชาระเบี้ยประกนั ภัย ผูเ้ อาประกนั ภัยจะไม่สามารถใช้สิทธิชาระเบี้ยประกนั ภัยเพิ่มเติมพิเศษได้
 โปรดระบุจานวนร้อยละที่ตอ้ งการลงทุนในแต่ละกองทุนเป็ นจานวนเต็ม (โดยไม่มีทศนิยม) ทั้งนี้ ผูเ้ อาประกนั ภัยสามารถเลือกลงทุนในแต่ละกองทุนจะต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ของ
เบี้ยประกนั ภัย หลังหักค่ารรมเนียมกรมธรรม์แล้ว และมีจานวนกองทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10 กองทุน ตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับ โดยเมื่อรวมการจัดสรรเบี้ยประก นั ภัย
ทุกกองทุนแล้วต้องเท่ากบั ร้อยละ 100 และโปรดระบุจานวนเบี้ยประกนั ภัยที่ตอ้ งชาระเป็ นหลักร้อยบาท
 กรณีที่ไม่ระบุกองทุนที่ตอ้ งการลงทุนและสัดส่วนการลงทุน ให้ถือว่าผูเ้ อาประกนั ภัยประสงค์จะดาเนินการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนตามสัดส่วนการลงทุนที่เลือกไว้ค รั้ง
หลังสุด
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2) ชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม (Increased Premium) (สำหรับกรมธรรม์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (Single Premium) เท่านั้น)
เบี้ยประกันภัยชาระครั้งเดียวเพิ่มเติมที่ตอ้ งการชาระ......................................บาท ชาระโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร..............................................................
ประเภท  ออมทรัพย์  กระแสรายวัน เลขที่................................................สาขา................................................ชื่อบัญชี...............................................
 เงินสด
 เช็ค/แคชเชียร์เช็ค
ความคุม้ ครองเพิ่มเติม
 สัญญาเพิ่มเติมหลักทุพพลภาพสิ้ นเชิงถาวร (คุม้ ครองถึงอายุ 70 ปี ) จานวนเงินเอาประกันภัย...................................บาท อาชีพ................................
 สัญญาเพิ่มเติมหลักการเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุ (คุม้ ครองถึงอายุ 70 ปี ) จานวนเงินเอาประกันภัย...................................บาท อาชีพ................................
(ผูเ้ อาประกนั ภัยสามารถเลือกรับความคุม้ ครองของสัญญาเพิม่ เติมหลักได้หลังจากออกกรมธรรม์ไปแล้ว โดยจะต้องชาระมาพร้อมกบั เบี้ยประกนั ภัยชาระครั้งเดียวเพิม่ เติม)

กรุณำระบุกองทุนและสั ดส่ วนกำรลงทุนสำหรับเบีย้ ประกันภัยทีช่ ำระตำมรำยละเอียดดังต่ อไปนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อกองทุน

ร้อยละ

ลาดับ
6
7
8
9
10

ชื่อกองทุน

ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น

100

หมำยเหตุ: ในกรณีที่บริ ษทั ฯ ได้รับคาร้องก่อนเวลา 16.00 น. บริ ษทั ฯ จะดาเนินการซื้อหน่วยลงทุน ในวันทาการถัดจากวันที่บริ ษทั ฯ อนุมตั ิเรี ยบร้อยแล้ว
หากบริ ษทั ฯ ได้รับใบคาร้องภายหลังเวลา 16.00 น. ให้ถือว่าบริ ษทั ฯ ได้รับใบคาร้องในวันทาการถัดจากวันที่ได้รับใบคาร้อง
 กรณีที่บริ ษทั ฯ ได้รับการชาระเบี้ยประกนั ภัยด้วย “เงินสด” บริ ษทั ฯ จะนาเบี้ยประกนั ภัยไปซื้อหน่วยลงทุนภายในวันทาการถัดไป
 กรณีที่บริ ษทั ฯ ได้รับการชาระเบี้ยประกนั ภัยด้วย “การหักบัญชีเงินฝาก” บริ ษทั ฯ จะนาเบี้ยประกนั ภัยไปซื้อหน่วยลงทุนภายในวันทาการถัดไป
 กรณี ที่บริ ษ ัทฯ ได้รับการชาระเบี้ยประกนั ภัยด้วย “เช็ค ” หรื อ “แคชเชี ยร์ เช็ค ” บริ ษ ัทฯ จะถื อ วันที่เช็คเคลียร์ ริ่งแล้วเป็ นวันที่บริ ษ ัทฯ ได้รับเงิน และบริ ษ ัทฯจะนาเบี้ย
ประกนั ภัยไปซื้อหน่วยลงทุนภายในวันทาการถัดไป
 หากวันที่จะซื้อหน่วยลงทุนเป็ นวันหยุดของกองทุนใด บริ ษทั ฯ จะทาการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทาการถัดไปที่สามารถทารายการได้
 โปรดระบุจานวนร้อยละที่ตอ้ งการลงทุนในแต่ละกองทุนเป็ นจานวนเต็ม (โดยไม่มีทศนิยม) ทั้งนี้ ผูเ้ อาประกนั ภัยสามารถเลือกลงทุนในแต่ละกองทุนจะต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ของ
เบี้ยประกนั ภัย หลังหักค่ารรมเนียมกรมธรรม์แล้ว และมีจานวนกองทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10 กองทุน ตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับ โดยเมื่อรวมการจัดสรรเบี้ยประก นั ภัย
ทุกกองทุนแล้วต้องเท่ากบั ร้อยละ 100 และโปรดระบุจานวนเบี้ยประกนั ภัยที่ตอ้ งชาระเป็ นหลักร้อยบาท
 กรณีที่ไม่ระบุกองทุนที่ตอ้ งการลงทุนและสัดส่วนการลงทุน ให้ถือว่าผูเ้ อาประกนั ภัยประสงค์จะดาเนินการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนตามสัดส่วนการลงทุนที่เลือกไว้ค รั้ง
หลังสุด
 ผูเ้ อาประกนั ภัยสามารถขอรับความคุม้ ครองเพิม่ เติมโดยชาระเบี้ยประกนั ภัยเพิม่ เติมได้ทกุ วันทาการ ทั้งนี้หากผูเ้ อาประกนั ภัยชาระเบี้ยประกนั ภัยเพิม่ เติมตรงกบั วันครบรอบ
กรมธรรม์ในแต่ละเดือน บริ ษทั ฯ จะดาเนินการพิจารณาเพื่อเพิ่มความคุม้ ครองในวันทาการถัดจากวันที่ครบรอบกรมธรรม์ และหากวันที่ครบรอบกรมธรรม์ตรงกบั วันหยุด
บริ ษทั ฯ จะดาเนินการพิจารณาเพื่อเพิ่มความคุม้ ครองในวันทาการถัดจากวันที่บริ ษทั ฯ เปิ ดทาการ
 เบี้ยประกนั ภัยส่วนที่เพิ่มเติมนี้จะต้องเป็ นไปตามเบี้ยประกนั ภัยขั้นต่า และขั้นสูงตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ
 สาหรับเบี้ยประกนั ภัยส่วนที่เพิ่มเติมนี้ จะถูกนาไปลงทุนในกองทุนภายใต้กรมธรรม์สาหรับเบี้ยประก ันภัยชาระครั้งเดียวเพิม่ เติมโดยแยกออกจากกองทุนภายใต้กรมธรรม์ สาหรับเบี้ย
ประกันภัยเดิมที่ มีอยู่กอ่ นแล้ว ทั้งนี้บริ ษัทฯ จะดาเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุ นภายใต้กรมธรรม์ เพื่อชาระเป็ นค่าการประกันภัยและค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ทุกเดือน
 เบี้ยประกนั ภัยส่วนที่จดั สรรเข้ากองทุน หมายถึง เบี้ยประกนั ภัยหลังหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ (ถ้ามี )
 ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกีย่ วกบั การตรวจสุขภาพ ผูเ้ อาประกนั ภัยจะต้องเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่ายเอง
 เมื่อบริ ษทั ฯ ได้รับคาร้อง และอนุมตั ิการขอเพิ่มเบี้ยประกนั ภัยเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ฯ จะส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังผูเ้ อาประก นั ภัยทันที เพื่อให้ผเู ้ อาประก นั ภัย
ดาเนินการชาระเบี้ยประกนั ภัยดังกล่าว

3) กำรขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดกรมธรรม์ (สำหรับกรมธรรม์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยรำยงวดเท่ ำนั้น)
❒ ขอเปลี่ยนแปลงงวดการชาระเบี้ยประกันภัย จากเดิมเป็ น ❒ รายเดือน ❒ ราย 3 เดือน ❒ ราย 6 เดือน ❒ รายปี
❒ ขอเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัยหลักและจานวนเงินเอาประกันภัย :
โปรดระบุงวดการชาระเบี้ยประกันภัยปัจจุบนั
การเปลี่ยนแปลงของ
จานวนเงินเอาประกนั ภัย
 เพิ่ม
 ลด

❒ รายเดือน ❒ ราย 3 เดือน ❒ ราย 6 เดือน ❒ รายปี

การเปลี่ยนแปลงของ
เบี้ยประกนั ภัยหลัก

เบี้ยประกนั ภัยหลักรายปี (บาท)
ปัจจุบนั

ใหม่

จานวนเงินเอาประกนั ภัย (บาท)
ปัจจุบนั

 เพิ่มภายหลังใช้สิทธิลดเบี้ยประกนั ภัยหลัก
 ลดเบี้ยประกนั ภัยหลัก

หมำยเหตุ:กรณีเปลี่ยนงวดการชาระเบี้ยประกนั ภัย
 ผูเ้ อาประกนั ภัยสามารถใช้สิทธิเปลี่ยนแปลงงวดการชาระเบี้ยประกนั ภัยหลักได้โดยกระทาได้ ณ วันครบรอบปี กรมธรรม์หลังจากปี กรมธรรม์ที่ 1
 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงงวดการชาระเบี้ยประกนั ภัยจะมีผลเมื่อบริ ษทั ฯ อนุมตั ิเสร็จสิ้นแล้ว

ใหม่

กรณีลดเบี้ยประกนั ภัย
 ในขณะที่กรมธรรม์มิได้อยูใ่ นช่วงหยุดพักการชาระเบี้ยประกนั ภัย ผูเ้ อาประกนั ภัยสามารถใช้สิทธิ ขอลดเบี้ยประกนั ภัยได้โดยกระทาได้ ณ วันครบรอบปี กรมธรรม์หลังจากครบรอบปี
กรมธรรม์ที่ 3 แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ เบี้ยประกนั ภัยหลังจากปรับลดแล้วจะต้องไม่ต่ากว่าเบี้ยประกนั ภัยหลักขั้นต่าตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ
 การใช้สิทธิลดเบี้ยประกนั ภัย อาจส่งผลให้จานวนเงินเอาประกนั ภัยลดลงได้
 การลดเบี้ยประกนั ภัยอาจส่งผลให้ผเู ้ อาประกนั ภัยมิได้โบนัสสาหรับเบี้ยประกนั ภัยหลัก โปรดศึกษาผลประโยชน์และเงื่อนไขกรมธรรม์
กรณีเพิ่มเบี้ยประกนั ภัยภายหลังใช้สิทธิลดเบี้ยประกนั ภัยหลัก
 ในขณะทีก่ รมธรรม์มิได้อยูใ่ นช่วงหยุดพักการชาระเบี้ยประกนั ภัย ผูเ้ อาประกนั ภัยสามารถขอเพิม่ เบี้ยประกนั ภัยได้โดยกระทาได้ ณ วันครบรอบปี กรมธรรม์
 เบี้ยประกนั ภัยหลักหลังจากปรับเพิม่ จะต้องไม่เกินกว่าเบี้ยประกนั ภัยหลักที่ชาระเข้ามาครั้งแรก
กรณีเพิม่ /ลด จานวนเงินเอาประกนั ภัย
 ผูเ้ อาประกนั ภัยสามารถกระทาได้ ณ วันครบรอบปี กรมธรรม์หลังจากปี กรมธรรม์ที่ 1
 จานวนเงินเอาประกนั ภัย ภายหลังการเปลี่ยนแปลงจะเป็ นไปตามเกณฑ์ข้นั ต่าและขั้นสูงของบริ ษทั ฯ
 กรณีขอเพิ่มจานวนเงินเอาประกนั ภัย บริษทั ฯอาจพิจารณาตรวจสุขภาพ และขอเอกสารเพิม่ เติมตามกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกนั ภัยของบริ ษทั ฯ ในกรณีที่มีค่าใช้จ่าย
เกีย่ วกบั การตรวจสุขภาพ ผูเ้ อาประกนั ภัยจะต้องเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่ายเอง

4) การเปลี่ยนสัดส่ วนการลงทุน (Premium Redirection) (สำหรับกรมธรรม์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยรำยงวดเท่ ำนั้น)
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อกองทุน

ร้อยละ

ลาดับ
6
7
8
9
10

รวมทั้งสิ้น

ชื่อกองทุน

ร้อยละ

100

หมำยเหตุ:  โปรดระบุจานวนร้อยละที่ตอ้ งการลงทุนในแต่ละกองทุนเป็ นจานวนเต็ม (โดยไม่มีทศนิยม) ทั้งนี้ ผูเ้ อาประกนั ภัยสามารถเลือกลงทุนในแต่ละกองทุนจะต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ของ
เบี้ยประกนั ภัย หลังหักค่ารรมเนียมกรมธรรม์แล้ว และมีจานวนกองทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10 กองทุน ตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับ โดยเมื่อรวมการจัดสรรเบี้ยประก นั ภัย
ทุกกองทุนแล้วต้องเท่ากบั ร้อยละ 100
 การปรับสัดส่วนการลงทุนจะมีผลเมื่อบริ ษทั ฯ อนุมตั ิและจะมีผลในงวดการชาระเบี้ยประกนั ภัยถัดไป

5) หยุดพักชำระเบี้ ยประกันภัย (Premium Holiday)
❒ ขอหยุดพักชาระเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ ........................................................................ ถึงวันที่ ........................................................................
หมำยเหตุ: สามารถกระทาได้หลังจากครบรอบปี กรมธรรม์ที่ 3 แล้วเท่านั้น
 ในขณะที่กรมธรรม์หยุดพักชาระเบี้ยประกนั ภัย กรมธรรม์มีผลบังคับ และได้รับความคุม้ ครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ยังคงหักค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์
ค่าการประกนั ภัย และค่าธรรมเนียมการบริ หารกรมธรรม์ ทุกๆเดือน ทั้งนี้ความคุม้ ครองของสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี) จะสิ้นผลบังคับลงทันที นับแต่วนั ถึงกาหนดชาระเบี้ยประกนั ภัย
งวดแรกที่มีการหยุดพักชาระเบี้ยประกนั ภัย
 การหยุดพักการชาระเบี้ยประกนั ภัยส่งผลให้มูลค่าบัญชีกรมธรรม์ลดลง และกรมธรรม์อาจขาดอายุได้
 ขณะที่กรมธรรม์อยูใ่ นช่วงหยุดพักการชาระเบี้ยประกนั ภัย ผูเ้ อาประกนั ภัยไม่สามารถใช้สิทธิชาระเบี้ยประกนั ภัยเพิ่มเติมพิเศษ ลดเบี้ยประกนั ภัยหลัก และเปลี่ยนแปลงงวดการ
ชาระเบี้ยประกนั ภัยได้

6) กำรขอกลับมำชำระเบี้ยประกันภัย/ กำรต่ ออำยุกรมธรรม์ (Policy Reinstatement)
❒ ขอกลับมาชาระเบี้ยประกันภัยภายหลังจากหยุดพักชาระเบี้ยประกันภัย
❒ ขอต่ออายุกรมธรรม์ภายหลังจากขาดอายุ/ สิ้ นผลบังคับ
หมำยเหตุ: ในกรณี ที่คาร้องข้อใดในใบคาร้องนี้ของผูเ้ อาประกันภัย ขัด หรื อไม่เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ดาเนินการตามข้อนั้น

ข้าพเจ้าได้ศึกษาหนังสื อชี้ ชวนของกองทุ นก่อนตัดสิ นใจลงทุน และตกลงทารายการตามที่ระบุ ในคาร้องนี้ โดยจะไม่เพิกถอนคาร้องนี้ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งนี้
ข้าพเจ้าตกลงยอมรับ และจะปฏิบตั ิตามข้อกาหนด และเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ ชวนของกองทุน และใบคาร้องฉบับนี้ทุกประการ จึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็ นหลักฐานสาคัญ
ลงลายมือชื่อ………………………………………………..…….
(
)
ผูเ้ อาประกันภัย
ลงลายมือชื่อ………………………………………………..…….
(
)
ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม

วันที่.............................................................................................

สำหรับกองทุนทีม่ ีนโยบำยกำรจ่ ำยเงินปันผล
เงินปันผลจากกองทุ นรวมถือเป็ นรายได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษี บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปั นผล หรื อตามอัตราอื่นที่กฎหมายกาหนดไว้ (ถ้ามี)
คำเตือน
 การทาประกันชีวิตควบการลงทุนมีความเสี่ ยง ผูเ้ อาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่า หรื อน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยส่ วนที่จดั สรรเข้ากองทุน
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิ ใช่การฝากเงิน และมี ความเสี่ ยงของการลงทุน ผูเ้ อาประกันภัยอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรื อน้อยกว่าเงิ นลง ทุนเริ่ มแรก
และอาจได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าที่กาหนด หรื อไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคาสั่งไว้
 ผูเ้ อาประกันภัยควรซื้ อ/ ขายหน่วยลงทุนกับตัวแทน/ นายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับความเห็นชอบ และควรศึกษาข้อมูลในหนังสื อชี้ชวนก่อนตัดสิ นใจ
 กรณี การลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ ยงสูงกว่าระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ ข้าพเจ้ารับทราบเป็ นอย่างดีว่ากองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนมีระดับ
ความเสี่ ยงสู งกว่าระดับความเสี่ ยงที่ยอมรั บได้ของข้าพเจ้า หรื อเป็ นการลงทุ นที่ ไม่เป็ นไปตามคาแนะนาของบริ ษทั ฯ และข้าพเจ้ายอมรั บความเสี่ ยงของ
กองทุนนั้นๆแล้ว
 กรณี กองทุนที่ขา้ พเจ้าประสงค์จะลงทุนไม่ได้มีการป้ องกันความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวน ข้าพเจ้ารับทราบเป็ นอย่างดีว่ากองทุนนี้อาจจะมีความเสี่ ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน และข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรื อได้รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรื อได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินทุนเริ่ มแรกก็ได้
 กรณี กองทุนที่ขา้ พเจ้าประสงค์จะลงทุนเป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนที่มิใช่ รายย่อย และผูม้ ีเงินลงทุนสูง ข้าพเจ้ารับทราบเป็ นอย่างดีว่ากองทุนอาจลงทุ น
ในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรื อไม่มีการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (unrated bond) ใน
อัตราส่ วนที่มากกว่าอัตราส่ วนของกองทุ นรวมเพื่อผูล้ งทุ นทัว่ ไป กองทุนจึงอาจมีความเสี่ ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ ความเสี่ ยงด้านเครดิต และความเสี่ ยง
ด้านสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
 ข้าพเจ้าได้รับ ทราบ และเข้าใจถึ งข้อมูลกองทุ น ค่ าใช้จ่ายที่ เรี ยกเก็บ จากกองทุ น รู ป แบบกรมธรรม์ป ระกันชี วิตควบการลงทุน รวมถึ งค่ าใช้จ่ายสาหรั บ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่ งตัวแทน/ นายหน้าประกันชีวิต ได้อธิ บายแก่ขา้ พเจ้าจนเป็ นที่พึงพอใจแล้ว
ข้าพเจ้าได้อ่าน และเข้าใจสาระสาคัญของกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าประสงค์จะดาเนิ นการตามใบคาร้องฉบับนี้ เป็ นอย่างดี แล้ว รวมถึ งตกลงยอมรั บ คาเตื อน และ
ความเสี่ ยงที่เกีย่ วข้องทั้งหมดที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวนของกองทุน และใบคาร้องฉบับนี้ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ ณ………………………………..…………………………

วันที่……………………………….……….………………..…

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

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

ลงลายมือชื่อ………………………………………………..…….
(
)
ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม
เลขที่ผตู้ ิดต่อกับผูล้ งทุนที่ได้รับความเห็นชอบ ............................................
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/ นายหน้าประกันชีวิต ............................................

สำหรับเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริษัทฯ
วันที่ได้รับใบคาขอ …………………………………………….. เวลา ……………………………… วันที่ทาคาสั่ง …………………..……………
ผูท้ ารายการ……………………………………..………….…… วันที่ ………………………………
ผูต้ รวจรายการ………………………………………..…….…… วันที่ ………………………………

