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แบบฟอรมแจงการลงทุน สำหรับ

กรมธรรมประกันชีวิตแบบควบการลงทุน

กรมธรรมประกันภัยเลขที่ 

ช�อ-สกุล ผูเอาประกันภัย 

เลขประจำตัวประชาชน

ช�อ-สกุล ผูชำระเบี้ยฯ

เลขประจำตัวประชาชน

โทรศัพท

ช�อ-สกุล ผู ใหบริการ

รหัสผู ใหบริการ

รหัสผูติดตอกับผูลงทุนที่ไดรับความเห็นชอบ

หน�วย/ภาค                            สาขา

โทรศัพท

การชำระเบี้ยประกันภัยเพ�อการลงทุนเพิ่มเติมพิเศษจะสามารถกระทำได ตั้งแตปกรมธรรมที่ 2 เปนตนไป

ขาพเจาตองการชำระเบี้ยประกันภัยเพ�อการลงทุนเพิ่มเติมพิเศษ เพ�อซื้อหน�วยลงทุนเพิ่มเติม

ใหบริษัทนำเบี้ยประกันภัยจำนวนดังกลาว (หลังหักคาธรรมเนียม) ไปซื้อหน�วยลงทุนเพิ่มเติม

ตามการจัดสรรสัดสวนการลงทุนที่ไดระบุไว ในใบคำขอเอาประกันภัย หรือที่ไดแจงเปลี่ยนแปลงลาสุด

ตองการกำหนดการจัดสรรการลงทุนเปนการเฉพาะ สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยครั้งนี้เทานั้น ดังนี้

* เม�อรวมการจัดสรรสัดสวนการลงทุนแลวจะตองเทากับรอยละ 100 และจำนวนรอยละของแตละกองทุนตองไมต่ำกวารอยละ 5 *

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมดำเนินการตามคำส่ังซ้ือ/สับเปล่ียนเขาสำหรับกองทุนใดตามแบบฟอรมแจงการลงทุน สำหรับกรมธรรมประกันภัย

แบบควบการลงทุน โดยบริษัทจะแจงใหผูเอาประกันภัยทราบ หากระดับความเส่ียงของกองทุนน้ันสูงกวาระดับความเส่ียงท่ีคำนวณได

จากการประมวลขอมูลระดับความเส่ียงในการลงทุนของผูเอาประกันภัยตามแบบประเมินน้ี หรือตามแบบประเมินลาสุดของผูเอาประกันภัย

ท่ีอาจมีการจัดทำข้ึนในอนาคต และบริษัทจะดำเนินการคืนเบ้ียประกันภัย (ถามี) ใหภายในหาวันทำการ (ยกเวน กรณีท่ีผูเอาประกันภัยได

ยืนยันการยอมรับความเส่ียงดังกลาวในสวนท่ี 7 ของแบบฟอรมน้ีหรือยกเวนกรณีท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคตตามท่ีบริษัทเห็นสมควร

ภายใตกฏเกณฑของหน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต) **

1. จำนวนเงินขั้นต่ำ ในการชำระเบี้ยประกันภัย

 เพ�อการลงทุนเพิ่มเติมพิเศษแตละครั้งจะตอง

 ไมต่ำกวาที่บริษัทกำหนดไว

 (5,000 บาท สำหรับแบบประกันชีวิต

 ควบการลงทุนชำระเบี้ยครั้งเดียว

 10,000 บาท สำหรับแบบประกันชีวิต

 ควบการลงทุนชำระเบี้ยรายงวด)

2. จำนวนเบี้ยประกันภัยเพ�อการลงทุนเพิ่มเติม

 พิเศษที่ชำระไดสูงสุดเปนไปตามที่บริษัทกำหนด

3. บริษัทจะนับวันที่ T เม�อไดรับแบบฟอรมแจง

 การลงทุน และเอกสารประกอบครบถวน

 พรอมเงินคาเบี้ยประกันภัยกอนเวลา 14.00 น.

 กรณีหลัง 14.00 น. ใหถือวาวันที่ T คือวัน

 ทำการถัดไป

4. บริษัทจะทำการซื้อหน�วยลงทุน ตามคำสั่ง  

 ที่ระบุในแบบฟอรม ภายในวันทำการถัดไป  

 (T+1)

5. T คือวันที่บริษัทไดรับเงินคาเบี้ยประกันภัย

 และเอกสารครบถวน (กรณีรับชำระเปนเช็ค  

 ใหถือวา T เปนวันที่บริษัทไดรับการยืนยันผล

 การเคลียริ่งจากธนาคารวาเช็คฉบับดังกลาว

 ขึ้นเงินได)

6. หากวันที่จะซื้อหน�วยลงทุนเปนวันหยุดทำการ

 กองทุนใดบริษัทจะทำการซื้อหน�วยลงทุนของ

 กองทุนดังกลาวในวันทำการถัดไป

หมายเหตุ

เอกสารประกอบการดำเนินการ

สวนที่ 1 การชำระเบี้ยประกันภัยเพ�อการลงทุนเพิ่มเติมพิเศษ (Lump Sum Top-Up Premium)
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6. การขอตออายุ/การขอกลับคืนสถานะกรมธรรม

 สำหรับแบบประกันชีวิตควบการลงทุนชำระเบี้ยรายงวดเทานั้น 

7. การขอเปลี่ยนจำนวนเงินเอาประกันภัย / ลดเบี้ยประกันภัย

 สำหรับแบบประกันชีวิตควบการลงทุนชำระเบี้ยรายงวดเทานั้น 

8. การขอรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม

9. การรับทราบความเสี่ยง กรณีเลือกกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงกวา

 ผลการประเมินความเสี่ยง

1. สำเนาบัตรประชาชนของผูเอาประกันภัย

 พรอมลงลายมือช�อรับรองสำเนาถูกตอง

2. แบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุน

ตามจำนวนเงิน      บาท      

ขาพเจาตองการขอใหบริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำเนินการตามใบคำขอแจงการลงทุนฉบับนี้ สำหรับกรมธรรม

ประกันภัยที่ระบุขางตน ตามความประสงคของขาพเจา ดังตอไปนี้

ลำดับ ช�อกองทุน

รวมทั้งสิ้น

รอยละ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100

 1. การชำระเบี้ยประกันภัยเพ�อการลงทุนเพิ่มเติมพิเศษ

          (Lump Sum Top-Up Premium)

       2. การจัดสรรสัดการจัดสรรการลงทุน (Investment Allocation)

       3. การสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching)

       4. การถอนเงินบางสวนจากกรมธรรม (Fund Partial Withdrawal)

       5. การเวนคืนกรมธรรม (Full Surrender)  
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เอกสารประกอบการดำเนินการ

1. สำเนาบัตรประชาชนของผูเอาประกันภัย

 พรอมลงลายมือช�อรับรองสำเนาถูกตอง

เอกสารประกอบการดำเนินการ

1. สำเนาบัตรประชาชนของผูเอาประกันภัย

 พรอมลงลายมือช�อรับรองสำเนาถูกตอง

2. แบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุน

ช�อกองทุน

จำนวนหน�วยลงทุน

เลือกชองใดชองหนึ่ง

รอยละ
ขาย

ทั้งหมด

จำนวนรอยละที่ตองการจัดสรรสัดสวนของ

แตละกองทุนตองไมต่ำกวารอยละ 5 

เม�อรวมการจัดสรรสัดสวนการลงทุนทุกกอง

ทุนแลวจะตองเทากับรอยละ 100

1.

2.

สวนที่ 3 การสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching)

หมายเหตุ

1. จำนวนรอยละที่ตองการสับเปลี่ยนเขาของ

 แตละกองทุนปลายทาง ตองไมต่ำกวารอยละ 5

2. จำนวนเงินขั้นต่ำในการสับเปลี่ยนออกจาก

 กองทุนตนทางจะตองไมต่ำกวา 1,000 บาท  

 โดยคำนวนจากราคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน 

 ในวันที่บริษัทสงคำขอสับเปลี่ยนกองทุน

3. บริษัทจะนับวันที่ T เม�อไดรับแบบฟอรมแจง  

 การลงทุน และเอกสารประกอบครบถวน

 กอนเวลา 14.00 น. กรณีหลัง 14.00 น.  

 ใหถือวาวันที่ T คือวันทำการถัดไป

4. บริษัทจะทำการขายคืนหน�วยลงทุนตามคำสั่ง

 ที่ระบุในแบบฟอรมภายในวันทำการถัดไป (T+1)

5. บริษัทจะดำเนินการซื้อหน�วยลงทุนของกองทุน

 ปลายทาง ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่

 บริษัทไดรับแจงมูลคาหน�วยลงทุนของกองทุน

 ตนทางครบทุกกองทุน

6. หากบริษัทยังไมทราบหน�วยลงทุนคงเหลือ

 จากการขายคืนหน�วยลงทุนอัตโนมัติ  

 เพ�อชำระคาธรรมเนียมกรมธรรม หรือ

 รายการที่เกิดจากคำสั่งสับเปลี่ยนหน�วยลงทุน

 การเพิ่มและการลดจำนวนหน�วยลงทุนที่ยัง

 ดำเนินการไมเสร็จสิ้น บริษัทจะดำเนินการ

 ถอนเงินจากกรมธรรมในวันทำการถัดไปที่

 บริษัทไดรับการยืนยันจำนวนหน�วยลงทุน

 ทั้งหมดของผูเอาประกันภัยแลว

หมายเหตุ

ขาพเจาตองการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรการลงทุน ของการชำระเบี้ยประกันภัยทุกประเภทในครั้งตอ ๆ ไปดังนี้

ขาพเจาตองการขายคืนหน�วยลงทุนภายใตกรมธรรมนี้ เพ�อนำไปซื้อหน�วยลงทุนของกองทุนอ�นดังนี้

สวนที่ 2 การจัดสรรการลงทุน (Investment Allocation)

ก. ขายคืนหน�วยลงทุนจากกองทุนตนทาง

** โปรดระบุช�อเต็มของกองทุนที่ตองการขายคืน จำนวนหน�วยลงทุน อัตรารอยละของหน�วยลงทุนในกองทุนนั้น

   เปนจำนวนเต็ม หรือเลือกชองขายทั้งหมดในกรณีที่ตองการขายคืนหน�วยลงทุนกองนั้นทั้งหมด

ข. ซื้อหน�วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

** โปรดระบุช�อเต็มของกองทุนที่ตองการซื้อ เปนอัตรารอยละของมูลคาเงินที่สับเปลี่ยนมา

ลำดับ ช�อกองทุน

รวมทั้งสิ้น

รอยละ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100

ลำดับ ช�อกองทุน

รวมทั้งสิ้น

รอยละ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมดำเนินการตามคำส่ังซ้ือ/สับเปล่ียนเขาสำหรับกองทุนใดตามแบบฟอรมแจงการลงทุน สำหรับกรมธรรมประกันภัย

แบบควบการลงทุน โดยบริษัทจะแจงใหผูเอาประกันภัยทราบ หากระดับความเส่ียงของกองทุนน้ันสูงกวาระดับความเส่ียงท่ีคำนวณได

จากการประมวลขอมูลระดับความเส่ียงในการลงทุนของผูเอาประกันภัยตามแบบประเมินน้ี หรือตามแบบประเมินลาสุดของผูเอาประกันภัย

ท่ีอาจมีการจัดทำข้ึนในอนาคต และบริษัทจะดำเนินการคืนเบ้ียประกันภัย (ถามี) ใหภายในหาวันทำการ (ยกเวน กรณีท่ีผูเอาประกันภัยได

ยืนยันการยอมรับความเส่ียงดังกลาวในสวนท่ี 7 ของแบบฟอรมน้ีหรือยกเวนกรณีท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคตตามท่ีบริษัทเห็นสมควร

ภายใตกฏเกณฑของหน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต) **



ขาพเจาตองการเวนคืนกรมธรรมสำหรับกรมธรรมประกันชีวิตแบบควบการลงทุน

      ประสงคโอนเขาบัญชีธนาคาร (โปรดแนบสำเนาบัญชีธนาคารหนาแรก)

ธนาคาร                                                 เลขที่

ช�อบัญชี

     1. ขาพเจาตองการถอนเงินจากกรมธรรม โดยขายคืนหน�วยลงทุนบางสวนของกองทุนตามที่ระบุดังนี้

       (โปรดระบุช�อเต็มของกองทุนที่ตองการขายคืน จำนวนหน�วยลงทุน หรือเลือกชองขายทั้งหมด

  ในกรณีที่ตองการขายคืนหน�วยลงทุนกองนั้นทั้งหมด)

หมายเหตุ สำหรับการถอนเงินบางสวนจากกรมธรรมและการเวนคืนกรมธรรม

สวนที่ 5 การเวนคืนกรมธรรม (Full Surrender)

สวนที่ 4 การถอนเงินบางสวนจากกรมธรรม (Fund Partial Withdrawal)

ช�อกองทุน จำนวนหน�วยลงทุน
ขาย

ทั้งหมด

เง�อนไขและการถอนเงินจากกรมธรรม

จำนวนเงินที่จะไดรับจากการถอนจะเทากับ

มูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน ณ วันที่บริษัท

ดำเนินการขายคืนหน�วยลงทุนคูณดวย

จำนวนหน�วยลงทุนที่ถอนและหักดวย

คาธรรมเนียมการถอนเงิน (Surrender 

Charge) ตามที่กำหนดไว ในตารางคา

ธรรมเนียมกรมธรรม (ถามี)

1.

เง�อนไขและการเวนคืนกรมธรรม

1. บริษัทจะนับวันที่ T เม�อไดรับแบบฟอรมการลงทุน และเอกสารประกอบครบถวน กอนเวลา 14.00 น. กรณีหลัง 14.00 น. ใหถือวาวันที่ T

 คือวันทำการถัดไป

2. บริษัทจะทำการขายคืนหน�วยลงทุนตามคำสั่งที่ระบุในแบบฟอรมภายในวันทำการถัดไป (T+1)

3. ผูเอาประกันภัยจะไดรับเงินคาขายคืนหน�วยลงทุนภายในหาวันทำการนับตั้งแตวันที่บริษัทดำเนินการขายคืนหน�วยลงทุน เวนแตในกรณีที่บริษัท

 จัดการกองทุนรวมไดรับผอนผันระยะเวลาการคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหน�วยลงทุน ราคาขายหน�วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน

 จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4. หากบริษัทยังไมทราบหน�วยลงทุนคงเหลือจากการขายคืนหน�วยลงทุนอัตโนมัติ เพ�อชำระคาธรรมเนียมกรมธรรม หรือรายการที่เกิด จากคำสั่ง

 สับเปลี่ยนหน�วยลงทุน การเพิ่มและการลดจำนวนหน�วยลงทุนที่ยังดำเนินการไมเสร็จสิ้น บริษัทจะดำเนินการถอนเงินจากกรมธรรมในวันทำการ

 ถัดไปที่บริษัทไดรับการยืนยันจำนวนหน�วยลงทุนทั้งหมดของผูเอาประกันภัยแลว

5. ผูเอาประกันภัยอาจไมไดรับชำระคาขายคืนหน�วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไมสามารถขายคืนหน�วยลงทุนไดตามที่ระบุไว ใน

 ใบคำขอฯ ในกรณีเขาขายการหยุดรับคำสั่งขายคืนหน�วยลงทุน หรือการเลือกกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหน�วยลงทุนตามเง�อนไขที่บริษัท

 จัดการกำหนดไว ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน

      ประสงคโอนเขาบัญชีธนาคาร (โปรดแนบสำเนาบัญชีธนาคารหนาแรก)

ธนาคาร                                                 เลขที่

ช�อบัญชี

เอกสารประกอบการดำเนินการ

คำแนะนำ

1. สำเนาบัตรประชาชนของผูเอาประกันภัย

 พรอมลงลายมือช�อรับรองสำเนาถูกตอง

1. จำนวนเวนคืนที่จะไดรับคืนนั้น จะเปนจำนวนเงินที่นอยกวาเบี้ยประกันภัยที่จายไปแลว โดยเฉพาะในปแรก ๆ ของการทำประกันชีวิต

2. การซื้อกรมธรรมประกันภัยฉบับใหมจะทำใหผูเอาประกันภัย ตองจายเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้น เน�องจากมีอายุมากขึ้น

3. ผูเอาประกันภัยจะเสียโอกาสในการไดรับความคุมครอง รวมทั้งสิทธิตาง ๆ ตามกรมธรรมประกันภัยฉบับเดิมอยางตอเน�อง

4.  ในการทำสัญญาประกันชีวิตฉบับใหมผูเอาประกันภัย มีหนาที่ตองเปดเผยและแถลงขอความจริงตอบริษัทประกันภัยใหม โดยบริษัทอาจใชสิทธิ์

 โตแยงหรือคัดคานความไมสมบูรณของสัญญาประกันภัยได ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว ในกรมธรรมประกันชีวิตฉบับใหม สำหรับสัญญาเพิ่มเติม

 ประกันสุขภาพฉบับใหม เง�อนไขเกี่ยวกับระยะเวลารอคอยและสภาพที่เปนมากอนการเอาประกันภัย จะตองเริ่มนับใหม

เอกสารประกอบการดำเนินการ

1. สำเนาบัตรประชาชนของผูเอาประกันภัย

 พรอมลงลายมือช�อรับรองสำเนาถูกตอง

โปรดเลือกอยางใดอยางหนึ่ง

2. ขาพเจาตองการถอนเงินจากกรมธรรม จำนวนเงิน                   บาท

โดยขายคืนหน�วยลงทุนตามสัดสวนกองทุนปจจุบันของกรมธรรม ณ วันที่ดำเนินการ
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1. จำนวนเงินที่จะไดรับจากการถอนจะเทากับ

 มูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน ณ วันที่บริษัท

 ดำเนินการขายคืนหน�วยลงทุนคูณดวย

 จำนวนหน�วยลงทุนที่ถอนและหักดวย

 คาธรรมเนียมการถอนเงิน (Surrender 

 Charge) ตามที่กำหนดไว ในตารางคา

 ธรรมเนียมกรมธรรม (ถามี)

2. ในกรณีที่ระบุจำนวนหน�วยลงทุนของ

 กองทุนใดๆ มากกวาจำนวนหน�วยที่มีอยูจริง 

 ใหถือวาผูเอาประกันภัยประสงคจะขายคืน

 หน�วยลงทุนของกองทุนนั้นเทาที่มีอยูทั้งหมด

3. จำนวนเงินที่ตองการถอนออกจากกรมธรรม 

 จะตองไมนอยกวาจำนวนเงินขั้นต่ำ 

 ตามที่บริษัทกำหนดไว 2,000 บาท

4. มูลคาบัญชีกรมธรรมหลังจากการถอนเงิน

 จากกรมธรรมตองเหลือไมนอยกวาจำนวน

 เงินขั้นต่ำตามที่บริษัทกำหนดไว

 - 15,000 บาท สำหรับแบบประกันชีวิต

   ควบการลงทุนชำระเบี้ยครั้งเดียว

 - 5,000 บาท ในชวง 3 ปกรมธรรมแรก

   และ 15,000 บาท ตั้งแตปกรมธรรม

   ที่ 4 เปนตนไป สำหรับแบบประกันชีวิต

   ควบการลงทุนชำระเบี้ยรายงวด

หมายเหตุ

ถามีการถอนเงินจากกรมธรรมภายในปที่ 1-6 ผูเอาประกันภัยจะเสียสิทธิ์ในการรับโบนัสสำหรับการถือกรมธรรมตลอดระยะเวลากรมธรรม

และถามีการถอนเงิน ในชวงตั้งแตปที่ผูเอาประกันภัยเริ่มไดรับโบนัสสำหรับการถือกรมธรรมบริษัทจะงดใหเงินโบนัสสำหรับการถือกรมธรรม 

เฉพาะในปกรมธรรมนั้นๆ

การดำเนินการตามขอ 2 สำหรับแบบประกันชีวิตควบการลงทุนชำระเบี้ยครั้งเดียวเทานั้น
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สวนที่ 6 การขอตออายุ/การขอกลับคืนสถานะกรมธรรม สำหรับแบบประกันชีวิตควบการลงทุน

          ชำระเบี้ยรายงวดเทานั้น 

      ขาพเจาตองการตออายุกรมธรรมแบบเปลี่ยนวันเริ่มสัญญา (Redate)

      ขาพเจาตองการกลับมาชำระเบี้ยประกันภัยจากการหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย

 พรอมกันนี้ ขาพเจาไดชำระเงินคาเบี้ยประกันภัยเพ�อใหบริษัทฯ ดำเนินการ

 ตามจำนวนเงิน             บาท

สวนที่ 7 การขอเปลี่ยนจำนวนเงินเอาประกันภัย / ลดเบี้ยประกันภัย สำหรับแบบประกันชีวิตควบการลงทุน

          ชำระเบี้ยรายงวดเทานั้น

     ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาไดเขาใจเก่ียวกับระดับความเส่ียงของกองทุน และยอมรับความเส่ียงของกองทุนรวมท่ีมีระดับความเส่ียงสูงกวาระดับความเส่ียง

 ท่ีขาพเจารับไดตามผลการประเมินความเส่ียงลาสุด ท่ีขาพเจาไดประเมินไวกับบริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

      ขาพเจาตองการรับรายงานสถานะทางการเงินลาสุด

สวนที่ 9 การรับทราบความเสี่ยง กรณีเลือกกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงกวาผลการประเมินความเสี่ยง

สวนที่ 8 การขอรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม

      ขาพเจาตองการเปลี่ยนจำนวนเงินเอาประกันภัยจากเดิม เปน           บาท

      ขาพเจาตองการลดเบี้ยประกันภัยเพ�อความคุมครองรายงวด

 เปน                 บาท

 ขาพเจาตองการลดเบี้ยประกันภัยเพ�อการลงทุนรายงวด เปน           บาท

เอกสารประกอบการดำเนินการ

1. หนังสือรับรองสุขภาพ

2. สำเนาบัตรประชาชนของผูเอาประกันภัย

 พรอมลงลายมือช�อรับรองสำเนาถูกตอง

หมายเหตุ

1. การชำระเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำเพ�อขอกลับมาชำระเบี้ย

 ประกันภัยหรือตออายุกรมธรรมจะตองไมต่ำกวาที่

 บริษัทกำหนด

 - แบบประกันชีวิตควบการลงทุนชำระเบี้ยรายงวด :

 งวดการชำระเบี้ยรายเดือนจะตองชำระเบี้ยประกันภัยหลัก

 เพ�อความคุมครอง 3 งวด และงวดการชำระเบี้ยอ�น ๆ

 ชำระ 1 งวด

2. บริษัทจะนับวันที่ T เม�อไดรับแบบฟอรมแจงการลงทุนและ 

 เอกสารประกอบครบถวน พรอมเงินคาเบี้ยประกันภัยกอน

 เวลา 14.00 น. กรณีหลัง 14.00 น. ใหถือวาวันที่ T คือ 

 วันทำการถัดไป

หมายเหตุ

การเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินเอาประกันภัย จะมีผลให

คาการประกันภัยภายใตกรมธรรมเปลี่ยนแปลงไป

หมายเหตุ

ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยขอใบแจงรายงานสถานะทางการเงิน

ของกรมธรรมมากกวาเดือนละครั้ง บริษัทจะคิดคาธรรมเนียม

ในการขอใบแจงรายงานสถานะทางการเงินฉบับละ 100 บาท
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ผู ใหความยินยอมในฐานะ

    บิดา/มารดา

    ผูแทนโดยชอบธรรมของผูขอเอาประกันภัย

    (กรณีผูขอเอาประกันภัยยังไมบรรลุนิติภาวะ)

ลงช�อ

      (                                                       )

ลงนามที่                                                                เม�อวันที่                 เดือน                                 พ.ศ.

ลงช�อ

      (                                                       )

ลายมือช�อพยาน / ผู ใหบริการ

ลงช�อ

      (                                                       )

ลายมือช�อพยาน / ผู ใหบริการ

ลงช�อ

      (                                                       )

ผูเอาประกันภัย

กรุณาลงลายมือช�อใหเหมือนกับที่ใหไวกับบริษัท

การติดตามสถานะ การเปลี่ยนแปลง / การเวนคืนกรมธรรม

หากทานตองการติดตามสถานะ การเปลี่ยนแปลงหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตอไดตามชองทางดังตอไปนี้

 www.krungthai-axa.co.th   ลูกคาสัมพันธ โทร 1159 customer.care@krungthai-axa.co.th

ขาพเจาขอรับรองความถูกตองของการแจงการลงทุนในแบบฟอรมนี้ พรอมกันนี้ ขาพเจาไดแนบสำเนาบัตรประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทางและรับรอง

สำเนาถูกตองมาพรอมหนังสือฉบับนี้แลว

คำเตือน

1. การทำประกันชีวิตแบบควบการลงทุนมีความเสี่ยง ผูเอาประกันภัยอาจไดรับเงินคืนมากกวาหรือนอยกวามูลคาเบี้ยประกันภัยสวนที่จัดสรรเขากองทุนรวม

2. การลงทุนในหน�วยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูเอาประกันภัยอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุน

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการดำเนินการตามแบบฟอรมแจงการลงทุนน้ี หากการขอดำเนินการดังกลาวไมเปนไปตามกฏเกณฑท่ีบริษัทกำหนดในเร�องน้ันๆ


