
ชื่อตัวแทน/นายหนา ..................................................... รหัสตัวแทน ............................เลขที่ใบอนุญาตผูแนะนำการลงทุน.............................

กอนออกกรมธรรมประกันภัย หลังออกกรมธรรมประกันภัย

ขาพเจามีความประสงคขอใหบริษัทดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรมประกันชีวิต แบบยูนิตลิงค ดังตอไปนี้
1.การชำระเบ้ียประกันภัยหลักหรือเบ้ียประกันภัยชำระคร้ังเดียว หรือเบ้ียประกันภัยเพ่ิมเติมพิเศษ ท่ีชำระเปนประจำพรอมเบ้ียประกันภัยหลัก

การจัดสรรสัดสวนการลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก หรือเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว หรือเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ 
ที่ชำระเปนประจำพรอมเบี้ยประกันภัยหลัก 
จัดสรรการลงทุน ในตารางดังตอไปนี้

          ในกรณีตองการจัดสรรสัดสวนการลงทุนสำหรับ เบ้ียประกันภัยเพ่ิมเติมพิเศษท่ีชำระเปนประจำพรอมเบ้ียประกันภัยหลัก  แตกตางจากการจัดสรร
สัดสวนการลงทุนตามตารางดานบน โปรดระบุ สัดสวนการลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ชำระเปนประจำพรอมเบี้ยประกันภัยหลัก
หากไมระบุ บริษัทจะทำการจัดสรรสัดสวนการลงทุนตามตารางดานบน

FM-AL-024-0

ประเภทของเบี้ยประกันภัย จำนวนเบี้ยประกันภัย

ชำระเบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Premium)
หรือเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว (Single Premium)

จำนวนเงิน..................................... บาท

จำนวนเงิน..................................... บาทชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ ที่ชำระเปนประจำ
พรอมเบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Top Up Premium)

ใบคำขอเอาประกันชีวิต/กรมธรรมประกันภัยเลขที่ ..............................................                สำหรับเจาหนาที่

ชื่อผูขอเอาประกันภัย/ผูเอาประกันภัย.................................................................                วันที่ไดรับใบคำขอ.................... เวลา.................... 

เลขประจำตัวประชาชน......................................................................................                วันที่ทำคำสั่ง........................................................

โทรศัพทมือถือ................................................อีเมล...........................................                ลงชื่อ......................................................ผูรับเรื่อง

2.การชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ไมไดชำระเปนประจำพรอมเบี้ยประกันภัยหลัก

2.1 เลือกจัดสรรสัดสวนการลงทุน เหมือน เบี้ยประกันภัยหลัก หรือ เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
2.2 เลือกจัดสรรสัดสวนการลงทุน เหมือน เบี้ยประกันภัยเพ่ิมเติมพิเศษที่ชำระเปนประจำพรอมเบี้ยประกันภัยหลัก
2.3 เลือกจัดสรรสัดสวนการลงทุน แตกตางจากขอ 2.1 หรือ 2.2 ดังนี้

ใบคำร�องเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัย
สำหรับกรมธรรม�ประกันชีว�ต แบบยูนิตลิงค�

หมายเหตุ กรมธรรมประกันภัยแบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด ไมสามารถลดเบี้ยประกันภัยหลักในชวง 3 ปแรก

ประเภทของเบี้ยประกันภัย จำนวนเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ไมไดชำระเปนประจำพรอมเบี้ยประกันภัยหลัก
(Ad-hoc Top Up Premium)

จำนวนเงิน..................................... บาท

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

รวมทั้งสิ้น 100

ลำดับ ชื่อกองทุนรวม ชื่อกองทุนรวมรอยละ ลำดับ รอยละ

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

รวมทั้งสิ้น 100

ลำดับ ชื่อกองทุนรวม ชื่อกองทุนรวมรอยละ ลำดับ รอยละ

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

รวมทั้งสิ้น 100

ลำดับ ชื่อกองทุนรวม ชื่อกองทุนรวมรอยละ ลำดับ รอยละ

การจัดสรรสัดสวนการลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ไมไดชำระเปนประจำพรอมเบี้ยประกันภัยหลัก
โปรดเลือกขอใดขอหน่ึงเพียงขอเดียว



บิดา/มารดา        ผูแทนโดยชอบธรรมของผูขอเอาประกันภัย/ผูเอาประกันภัย
                            (กรณีผูขอเอาประกันภัย/ผูเอาประกันภัยยังไมบรรลุนิติภาวะ)

รายเดือน          ราย 3 เดือน          ราย 6 เดือน         รายป
รายเดือน          ราย 3 เดือน          ราย 6 เดือน         รายป

3.การขอเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัย (สำหรับกรมธรรมแบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวดเทานั้น)
โปรดระบุงวดการชำระเบี้ยประกันภัยในปจจุบัน

ขอเปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยประกันภัยเปน
ขอเปลี่ยนแปลงจำนวนเบี้ยประกันภัยและ/หรือจำนวนเงินเอาประกันภัย ดังนี้

4.การขอกลับมาชำระเบ้ียประกันภัยหลังจากการหยุดพักชำระเบ้ียประกันภัย (สำหรับกรมธรรมแบบชำระเบ้ียประกันภัยรายงวดเทาน้ัน)
โดยไดชำระเบี้ยประกันภัยมาดังนี้

ชำระเบี้ยประกันภัย 1 งวด  (ยกเวนกรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือน ตองชำระ 3 งวด) โดยมีจำนวนเงินที่ชำระมาพรอมใบคำรองฯฉบับนี้ ดังนี้

หมายเหตุ สำหรับทุกขอ

เขียนที่ ณ..................................................................................................................................       วันที่.................................................................................................

ลงชื่อ................................................................................

(.......................................................................................)

พยาน/ตัวแทน/นายหนา 

ลงชื่อ................................................................................

(.......................................................................................)

ผูขอเอาประกันภัย/ผูเอาประกันภัย

ลงชื่อ................................................................................

(.......................................................................................)

พยาน

ลงชื่อ................................................................................

(.......................................................................................)

ผูใหความยินยอมในฐานะ

ประเภทของเบี้ยประกันภัย การเปลี่ยนแปลง
เร่ิมต้ังแตวันครบกำหนด

ชำระเบี้ยประกันภัย
/วันที่

เบี้ยประกันภัย จำนวนเงินเอาประกันภัย
ปจจุบัน
(บาท)

ใหม
(บาท)

ปจจุบัน
(บาท)

ใหม
(บาท)

เบี้ยประกันภัยหลัก
(Regular Premium)

 เพิ่ม
ลด

 เพิ่ม

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม
พิเศษที่ชำระเปนประจำ
พรอมเบี้ยประกันภัยหลัก
(Regular Top Up Premium)

เพิ่ม
ลด
ยกเลิก

ลด
ยกเลิก

 เพิ่ม ลด
ยกเลิก

สัญญาเพิ่มเติม PPR
…........................…

1

สัญญาเพิ่มเติม PPR
…........................…

1

หมายเหตุ : 1.PPR หมายถึง สัญญาเพิ่มเติมแบบแยกชำระเบี้ยประกันภัย
                   2.กรมธรรมประกันภัยแบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด ไมสามารถลดเบี้ยประกันภัยหลักในชวง 3 ปแรก

1. สำหรับกรมธรรมแบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว จำนวนเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ไมไดชำระเปนประจำพรอมเบี้ยประกันภัยหลัก จะตองไมต่ำกวา 10,000 บาทตอครั้ง และในแตละปกรมธรรมชำระไดไมเกิน 10 เทา
    ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว และไมเกิน 120 ลานบาท 
2. สำหรับกรมธรรมแบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด 
     2.1จำนวนเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ชำระเปนประจำพรอมเบี้ยประกันภัยหลัก จะตองไมต่ำกวา 12,000 บาทตอป และไมเกิน 5 เทาของเบี้ยประกันภัยหลัก 
     2.2 จำนวนเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ไมไดชำระเปนประจำพรอมเบี้ยประกันภัยหลัก จะตองไมต่ำกวา 12,000 บาทตอครั้ง และไมเกิน 120 ลานบาทในแตละปกรมธรรม
3.จำนวนรอยละที่ตองการลงทุนในแตละกองทุน จะตองเปนจำนวนเต็ม (โดยไมมีทศนิยม) ทั้งนี้ ตองไมต่ำกวารอยละ 5 และมีจำนวนกองทุนรวม รวมทั้งสิ้นไมเกิน 10 กองทุนรวม เมื่อรวมการจัดสรรสัดสวนการลงทุนของแตละ
   กองทุนรวมแลวจะตองเทากับรอยละ 100
4. ในกรณีที่บริษัทไดรับใบคำรองฯนี้ ไดรับเอกสารครบถวนตามที่กำหนด ไดรับเงินคาเบี้ยประกันภัยครบเต็มจำนวน* และบริษัทอนุมัติรายการนั้น ภายในเวลา 11.00 น. บริษัทจะนำเบี้ยประกันภัยไปซื้อกองทุนรวมตามที่ระบุไว
    ในวันทำการที่บริษัทอนุมัตินั้น แตในกรณีที่บริษัทไดรับใบคำรอง ไดรับเอกสารครบถวนตามที่กำหนด ไดรับคาเบี้ยประกันภัยครบเต็มจำนวน* และบริษัทอนุมัติรายการนั้น หลังจากเวลา 11.00 น.บริษัทจะนำเบี้ยประกันภัยไป
    ซื้อกองทุนรวมตามที่ระบุไว ในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทอนุมัติ ทั้งนี้ หากวันที่บริษัทอนุมัติเปนวันหยุดของกองทุนรวมใด บริษัทจะทำการซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมนั้นในวันทำการถัดไปที่สามารถทำรายการได

*กรณีบริษัทไดรับชำระเบี้ยประกันภัยดวย "เงินสด" หมายถึง วันทำการที่ บริษัทไดรับคาเบี้ยประกันภัยครบเต็มจำนวน
*กรณีบริษัทไดรับชำระเบี้ยประกันภัยดวยวิธีการใดนอกจากเงินสด หมายถึง วันทำการที่ บริษัทไดรับคาเบี้ยประกันภัยเทียบเทาเงินสดจากวิธีการชำระเงินนั้นครบเต็มจำนวน

กรณีเลือกกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกวาระดับความเสี่ยงที่ผูขอเอาประกันภัย/ผูเอาประกันภัยยอมรับได
ขาพเจารับทราบวา กองทุนรวมท่ีระบุไวในใบคำรองฯฉบับน้ี เปนกองทุนรวมท่ีมีระดับความเส่ียงสูง กวาระดับความเส่ียงท่ีขาพเจาสามารถลงทุนได ซ่ึงขาพเจาไดรับคำ
ช้ีแจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับระดับความเส่ียงของกองทุนรวมท่ีขาพเจาประสงคจะลงทุนตามท่ีระบุไวในใบคำรองฯฉบับน้ีแลว และขาพเจายืนยันความประสงคท่ีจะลงทุนใน
หนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีระบุไวในใบคำรองฯฉบับน้ี

กรณีที่มีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน ที่ผูขอเอาประกันภัย/ผูเอาประกันภัย เลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ
ขาพเจารับทราบวา กองทุนรวมท่ีระบุไวในใบคำรองฯฉบับน้ี เปนกองทุนรวมท่ีมิไดปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียนท้ังจำนวน ซ่ึงขาพเจาอาจขาดทุนหรือไดรับกำไรจาก
อัตราแลกเปล่ียน และ/หรือ ไดรับเงินคืนต่ำกวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได และขาพเจายืนยันความประสงคท่ีจะลงทุนในกองทุนรวมท่ีระบุไวในใบคำรองฯฉบับน้ี

คำเตือน
- การทำประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค มีความเสี่ยง ผูเอาประกันภัยอาจไดรับเงินคืนมากกวาหรือนอยกวามูลคาเบี้ยประกันภัยสวนที่จัดสรรเขากองทุนรวม
- การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผูเอาประกันภัยอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเร่ิมแรกและอาจไมไดรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายในระยะ
  เวลาท่ีกำหนด หรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามท่ีไดมีคำส่ังไว ในกรณีท่ีเขาขายการหยุดรับคำส่ังขายคืนหนวยลงทุน หรือการเล่ือนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีบริษัท
  จัดการกำหนดไวในหนังสือชี้ชวนของกองทุน
- ผูเอาประกันภัยควรซื้อขายหนวยลงทุนกับบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบและควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมกอนการตัดสินใจ
-  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมดำเนินการตามใบคำรองฯนี้ หากการขอดำเนินการดังกลาวไมเปนไปตามกฎเกณฑที่บริษัทกำหนดในเรื่องนั้นๆ

FOR OFFICE USE ONLY  ตรวจสอบลายมือชื่อแลว  โดย………......................................................................................……………………………. วันที่…………………………………………….

-เบี้ยประกันภัยหลัก                                                                                  จำนวน.........................................................บาท
-เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ชำระเปนประจำพรอมเบี้ยประกันภัยหลัก      จำนวน.........................................................บาท
รวมเบี้ยประกันภัยที่ชำระทั้งสิ้น                                                                            .........................................................บาท


