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เอไอเอ สมารท ซีเล็ค (ยูนิต ลิงค)
เลือกอยางฉลาด ไมพลาดทุกเปาหมายทางการเงิน 

ตราบเทาที่มูลคารับซื้อคืน
หน�วยลงทุน มีพอหักคาใชจายตางๆ
ตามตารางคาธรรมเนียมกรมธรรม

คุมครองตลอดชีพ
(ถึงอายุ 99 ป�)

* ในกรณีที่ผูเอาประกันภัย ไมเคยทำการลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก และไมเคยมีการถอนเงินจากการขายคืนหน วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก
 จะไดรับโบนัสของเบี้ยประกันภัยหลัก 2% เมื�อชำระเบี้ยประกันภัยหลักรายปงวดที่ 10 – 19 และ 5% เมื�อชำระเบี้ยประกันภัยหลักรายปงวดที่
 20 เปนตนไป ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กำหนดไวในกรมธรรม
** สัญญาแบบ PPR คือ สัญญาเพิ่มเติม ซึ่งมีการชำระเบี้ยประกันภัยแยกตางหากจากเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก ทั้งนี้ สัญญาเพิ่มเติม
 เปนสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป ซึ่งอาจตออายุได โดยสัญญาเพิ่มเติมแบบ PPR ทุกแบบ
 (ยกเวน WP, PB, LC และ LCP)

สามารถ เพิ่ม/ลดความคุมครอง
เพิ่ม/ถอนเงินออม หรือหยุดพัก
ชำระเบี้ยประกันภัย
(ภายใตเงื�อนไขที่บริษัทกำหนด)

ยืดหยุนสูง
ปรับเปลี่ยนไดทุกชวงชีวิต 

เพิ่มโอกาสไดรับผลตอบแทน
จากหนวยลงทุน

เบี้ยประกันภัยหลังหัก
คาธรรมเนียมกรมธรรมจะถูก
นำไปลงทุนผานกองทุนรวม
ที่ไดรับการคัดสรรโดย AIA

ทยอยออมเงิน
ทำใหออมเงินไดอยางสม่ำเสมอ

ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด

รับโบนัสของเบี้ยประกันภัยหลัก
สูงสุด 5%* ของเบี้ยประกันภัย
หลัก ที่บริษัทไดรับชำระ

โบนัสพิเศษ

อุนใจเพิ่มขึ้น สามารถแนบ
สัญญาเพิ่มเติมแบบ PPR** ได

แนบสัญญาเพิ่มเติมได
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• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย
 เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
• ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม



หมายเหตุ
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน หากบริษัทยังไมทราบหน วยลงทุนคงเหลือทุกกองทุนที่ผูเอาประกันภัยถืออยู จากรายการขายคืนอัตโนมัติเพื�อชำระ

คาการประกันภัย คาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม และคาธรรมเนียมการรักษากรมธรรม (ถามี) อยางไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทยังไมสามารถดำเนินการตามคำสั่งเกี่ยวกับ
กองทุนที่ผูเอาประกันภัยมีคำสั่งไวไดอยางสมบูรณ  ผูเอาประกันภัยสามารถสงคำสั่งของกองทุนที่ไมเกี่ยวของกับคำสั่งที่ยังไมเรียบรอยได

• ขอยกเวนความคุมครอง บริษัทจะไมจายเงินตามกรมธรรม เมื�อปรากฎวาผูเอาประกันภัยฆาตัวตายดวยใจสมัครภายใน 1 ป นับแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามกรมธรรม
หรือหากมีการตออายุกรมธรรมใหนับตั้งแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามการตออายุครั้งสุดทาย หรือวันที่บริษัทอนุมัติใหเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ เฉพาะในสวนของ
จำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเทานั้น หรือถาผูเอาประกันภัยถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา

• ผูขอเอาประกันภัยมีหนาที่แถลงขอความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปดขอความจริงหรือแถลงขอความเปนเท็จใดๆ อาจเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันภัยบอกลาง
สัญญาประกันภัย ปฏิเสธไมจายคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และจำกัดความรับผิดชอบเพียงการคืนมูลคากรมธรรม เบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถามี)
และคาธรรมเนียมกรมธรรม ยกเวนคาธรรมเนียมการขอแจงใบแจงรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม

1 เดือน - 70 ป

ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ป) หรือตราบเทาที่มูลคารับซื้อคืนหน วยลงทุน
มีพอหักคาใชจายตางๆ ตามตารางคาธรรมเนียมกรมธรรม

ขั้นต่ำ 30,000 บาทตอป

สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษได
• สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ชำระเปนประจำ (RTU)

พรอมเบี้ยประกันภัยหลัก ขั้นต่ำ 1,000 บาทตองวด และไมเกิน
5 เทาของเบี้ยประกันภัยหลัก

• สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ ไมไดชำระเปนประจำ (ATU)
พรอมเบี้ยประกันภัยหลัก ขั้นต่ำ 1,000 บาทตอครั้ง และไมเกิน
120 ลานบาทตอปกรมธรรม

200,000 – 9,999,999 บาท
(ไมต่ำกวา 5 เทาของเบี้ยประกันภัยหลัก) โดยสามารถกำหนดไดเอง
และปรับเปลี่ยนไดตามหลักเกณฑที่บริษัทกำหนด

จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก
บวกดวยมูลคารับซื้อคืนหน วยลงทุน

รับมูลคารับซื้อคืนหน วยลงทุน ณ วันครบกำหนดสัญญา

ขึ้นอยูกับเงื�อนไข และกฎเกณฑการพิจารณารับประกันภัยของเอไอเอ

อายุรับประกัน

ระยะเวลาความคุมครอง

เบี้ยประกันภัยหลัก (RP)

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ผลประโยชนกรณีเสียชีวิต

ผลประโยชน
กรณีครบกำหนดสัญญา

การพิจารณาอนุมัติ
การรับประกันภัย

คุณสมบัติของผูเอาประกันภัยและเงื�อนไขการรับประกันภัย

• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย
เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม

• ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม
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สิทธิประโยชน
ของผูเอาประกันภัย

** สัญญาแบบ PPR คือ สัญญาเพิ่มเติม ซึ่งมีการชำระเบี้ยประกันภัยแยกตางหากจากเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก ทั้งนี้ สัญญาเพิ่มเติมเปนสัญญาประกันภัยที่มี
ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ป ซึ่งอาจตออายุได โดยสามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมแบบ PPR ทุกแบบ (ยกเวน WP, PB, LC และ LCP)

*** ในกรณีที่มีสัญญาเพิ่มเติมใดๆ แนบอยูกับกรมธรรมนี้ สัญญาเพิ่มเติมดังกลาวจะสิ้นผลบังคับ หากผูเอาประกันภัยมิไดชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้
 ภายในระยะเวลาผอนผัน
**** สามารถหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงสุดไมเกิน 100,000 บาท ตามขอกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 172)

การหยุดพักชำระเบี้ย***
Premium Holiday

สามารถหยุดพักชำระเบี้ยได
เมื�อมีอายุกรมธรรมครบ 3 ป
มีการชำระเบี้ยประกันภัยหลัก

ครบตามที่กำหนดไว
ในกรมธรรม และมีมูลคา
รับซื้อคืนหน วยลงทุน

การสับเปลี่ยนกองทุน
  FUND SWITCHING

ไมคิดคาธรรมเนียมในการ
สับเปลี่ยนกองทุน โดยจำนวนเงิน

ขั้นต่ำในการสับเปลี่ยนคือ
 1,000 บาท ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม  

หลักเกณฑที่บริษัทกำหนด

โบนัสของ
เบี้ยประกันภัยหลัก

LOYALTY BONUS

รับโบนัสสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก 
เมื�อชำระเบี้ยประกันภัย
ตามเงื�อนไขที่ระบุไว

ในกรมธรรม

สัญญาเพิ่มเติม
RIDERS

อุนใจเพิ่มขึ้น
สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม

แบบ PPR** ได

การลงทุน
แบบถัวเฉลี่ยตนทุน

DOLLAR COST AVERAGE 

การทยอยลงทุนอยางสม่ำเสมอ
เพื�อลดความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของตลาด

การปรับสัดสวน
การลงทุน

AUTOMATIC FUND REBALANCING 

การปรับสัดสวนกองทุนอัตโนมัติ
เพื�อคงสัดสวนการจัดสรร

การลงทุนตางๆ ตามวัตถุประสงค
ที่ผูเอาประกันภัยกำหนดไว

ใหคงเดิม

สิทธิในการ
ลดหยอนภาษี

TAX DEDUCTIBLE

สามารถนำคาใชจาย
ในการดำเนินการประกันภัย

คาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม
และคาการประกันภัย 
ไปหักลดหยอนภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา****

กองทุนรวมที่นำเสนอ
คูกับแบบยูนิต ลิงค

MUTUAL FUND

• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
• ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
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คาธรรมเนียมและคาใชจาย

1. คาใชจายในการ
 ดำเนินการประกันภัย

3. คาการประกันภัย 3, 4 คาการประกันภัยคำนวณจากอัตราคาการ
ประกันภัย1 ของจำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธ2ิ โดย
คาการประกันภัยจะถูกหักเปนรายเดือนจากการ
ขายคืนหน วยลงทุนอัตโนมัติที่ราคารับซื้อคืน
หน วยลงทุนตามสัดสวนของกองทุนที่ถืออยู 

อางอิงตามอัตราคาการประกันภัยท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
ทั้งนี้ เปนไปตามหลักเกณฑที่บริษัทกำหนด

หักออกจากเบี้ยประกันภัยหลัก
ทุกครั้งที่บริษัทไดรับชำระ

หักออกจากเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ
ทุกครั้งที่บริษัทไดรับชำระ 

1.5% ของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ชำระ

ครั้งที่ของการชำระเบี้ยประกันหลัก % ของ
เบี้ยประกันภัยหลักรายป ราย

6 เดือน
ราย

3 เดือน
ราย
เดือน

วิธีการคำนวณ อัตรา(ปจจุบัน) 

หมายเหตุ :
1 คาการประกันภัยรายปที่แนบกับกรมธรรมอาจเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ ไมเกินอัตราสูงสุดที่บริษัทไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
2 จำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิ หมายถึง จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก ตามที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมตางๆ แตไมเกินอัตราที่กำหนดตามเงื�อนไขของกรมธรรม โดยบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 1 เดือน
4 ในการคำนวณหาคาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม และคาการประกันภัยในเดือนแรก บริษัทจะทำการหักจากเบี้ยประกันภัยกอนนำไปลงทุน
 สำหรับเดือนตอๆ ไป บริษัทจะหักจากการขายคืนหน วยลงทุนอัตโนมัติที่ราคารับซื้อคืนหน วยลงทุน ตามสัดสวนของกองทุนภายใตกรมธรรม
 ที่ถืออยู หากมูลคารับซื้อคืนหน วยลงทุนของกองทุนใด ณ วันที่ขายคืนหน วยลงทุนมีมูลคาไมเพียงพอตอการหักคาธรรมเนียมดังกลาว
 คาธรรมเนียมที่ไมสามารถหักไดนั้นจะถือเปนหนี้สินของกรมธรรม 

ตารางคาธรรมเนียมกรมธรรม

2. คาธรรมเนียม
   การบริหารกรมธรรม 3, 4

หักเปนรายเดือนจากการขายคืนหน วยลงทุน
อัตโนมัติที่ราคารับซื้อคืนหน วยลงทุนตาม
สัดสวนของกองทุนที่ถืออยู

0.7% ตอป ของมูลคารับซื้อคืนหน วยลงทุน
(ประมาณ 0.058% ตอเดือน)

4. คาธรรมเนียมในการ
 ถอนเงินจากกรมธรรม

การถอนเงินจากกรมธรรม การเวนคืนกรมธรรม และการเวนคืนกรมธรรมโดยอัตโนมัติ 
บริษัทจะคิดคาธรรมเนียมในการถอนเงินอัตรารอยละ 50 ของมูลคารับซื้อคืนหน วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักที่ถอน 
โดยบริษัทจะไมคิดคาธรรมเนียมในการถอนเงินจากหน วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก หากกรมธรรมมีผลบังคับมากกวา
2 ป และมีการชำระเบี้ยประกันภัยหลัก รายปครบ 2 งวด ราย 6 เดือนครบ 4 งวด ราย 3 เดือนครบ 8 งวด และ
รายเดือนครบ 24 งวด

ทั้งนี้ บริษัทจะไมคิดคาธรรมเนียมในการถอนเงินจากหน วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

5. คาธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน3 ไมมีคาธรรมเนียม

6. คาธรรมเนียมในการขอตออายุกรมธรรม 3 ไมมีคาธรรมเนียม

7. คาธรรมเนียมการขอใบแจงรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม 3 ขอไดโดยไมคิดคาธรรมเนียมเดือนละ 1 คร้ัง หลังจากน้ันฉบับละ 50 บาท

1
2
3
4

5 เปนตนไป

1 – 2
3 – 4
5 – 6
7 – 8

9 เปนตนไป

1 – 4
5 – 8
9 – 12
13 – 16

17 เปนตนไป

1 – 12
13 – 24
25 – 36
37 – 48

49 เปนตนไป

50
40
25
10
0

• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย
 เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
• ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม
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สิทธิของผูเอาประกันภัย
1. สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรมภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับกรมธรรม โดยบริษัทจะคืนคาธรรมเนียมกรมธรรม และเงินสวน

ลงทุนตามราคาขายคืนหน วยลงทุน หักดวยคาใชจาย 500 บาท รวมทั้งคาตรวจสุขภาพ (ถามี)
2. สิทธิในการเวนคืนกรมธรรม เมื�อกรมธรรมมีผลบังคับ และมีมูลคาเวนคืนกรมธรรม โดยใชสิทธิเวนคืนที่ระบุในกรมธรรม
3. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันภัยที่ลงทุนในกองทุน
4. สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลรายละเอียดโครงการจากตัวแทนฯ ที่ไดรับอนุญาตจากเอไอเอ
5. สิทธิในการไดรับทราบรายชื�อของบริษัทจัดการทุกแหงที่รับจัดการกองทุนควบกรมธรรมที่เสนอขายโดยเอไอเอ
6. สิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับชื�อ ที่อยู ของบริษัทจัดการ เอไอเอ รวมทั้งชื�อ ที่อยู และเลขประจำตัวของตัวแทนฯ

ที่ไดรับอนุญาตจากเอไอเอ
7. สิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับหน วยลงทุนที่ไดรับคำแนะนำเพื�อซื้อหน วยลงทุนนั้น ตลอดจน

รับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน วยลงทุน
8. สิทธิในการไดรับทราบขอเท็จจริงที่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูเอาประกันภัยหรือตอการตัดสินใจในการลงทุน เชน

การขายหน วยลงทุนของกองทุนที่อยูในขั้นตอนการดำเนินการเพื�อการควบกองทุนหรือการรวมกองทุน เปนตน
9. สิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน เชน คาธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนฯ ที่ไดรับอนุญาต

จากเอไอเอ อาจไดรับจากการซื้อกรมธรรม รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน วยลงทุน เปนตน
10. สิทธิในการแสดงเจตนาวาไมตองการรับการติดตออีกเปนระยะเวลา 2 ป
11. สิทธิของผูถือหน วยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหน วยลงทุนโดยไมเปดเผยชื�อที่แทจริงของผูถือหน วยลงทุน

(Omnibus Account) อาจมีสิทธิแตกตางจากผูถือหน วยลงทุนปกติที่ซื้อหน วยลงทุนผานบริษัทจัดการโดยตรง เชน
- ในการสั่งซื้อกรมธรรมควบรวมหน วยลงทุน จะไมไดราคา ณ วันทำการนั้นๆ เนื�องจากการดำเนินงานประกันชีวิตตองใชเวลา

ในการพิจารณาคำขอเอาประกันชีวิตของลูกคา หลังจากวันที่ไดรับเอกสารของลูกคา และเอไอเอจะทำรายการซื้อหน วยลงทุน
ใหกับลูกคาภายหลังจากการอนุมัติ

- การรับเอกสารตางๆ เกี่ยวกับกองทุน อาจชากวาการซื้อหน วยลงทุนจากบริษัทจัดการโดยตรงเนื�องจากเอไอเอจะดำเนินการ
จัดสงใหแกลูกคาเมื�อไดรับเอกสารดังกลาวจากบริษัทจัดการ

- เอไอเอจะหักคาการประกันภัย และคาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม (ดูจากตารางคาธรรมเนียมกรมธรรม) จากการขายคืน
หน วยลงทุนอัตโนมัติทุกเดือน

คำเตือน
• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษา

รายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
• การนำสงเบี้ยประกันภัยเปนหนาที่ของผูขอเอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัย

เปนการใหบริการเทานั้น
• ผูขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่กำหนดไวของแบบประกันภัย หากมีการยกเลิกหรือหยุดชำระเบี้ย

ประกันภัยกอนกำหนด อาจทำใหเกิดขาดทุนหรือเสียผลประโยชนได
• ผูขอเอาประกันภัยควรพิจารณาถึงความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย เนื�องจากกรมธรรมนี้เหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาว

มีคาธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม ซึ่งอาจมีผลใหมูลคาเวนคืนกรมธรรม และมูลคาจากการถอนเงินจากกรมธรรม มีมูลคา
นอยกวามูลคารับซื้อคืนหน วยลงทุน ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดจากตารางคาธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม

• การทำประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค ไมใชการฝากเงินและมีความเสี่ยง ผูขอเอาประกันภัยควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื�อนไข
ผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงศึกษา อาน และทำความเขาใจในเอกสารประกอบการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนของกองทุน
กอนตัดสินใจทำประกันภัยและลงทุน ซึ่งผูขอเอาประกันภัยอาจไดรับเงินคืนมากกวาหรือนอยกวามูลคาเบี้ยประกันภัย ที่ถูกจัดสรร
เขากองทุนรวม โดยหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมีกำไร ผูขอเอาประกันภัยจะไดรับผลตอบแทนสูง  แตหากผลการ
ดำเนินงานของกองทุนรวมขาดทุน ผูขอเอาประกันภัยจะไดผลตอบแทนต่ำหรือบางกรณีอาจขาดทุน กลาวคือ ไมไดรับเงินลงทุน
คืนเต็มจำนวน ทั้งนี้ กรมธรรมนี้ไมมีการรับประกันเงินสวนของเงินลงทุน นอกจากนี้ กรณียกเลิก/เวนคืนกรมธรรม กอนครบกำหนด
ผูขอเอาประกันภัยอาจจะไดรับเงินคืนเปนจำนวนนอยกวาเบี้ยประกันภัยที่จายไปแลวอีกดวย

• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
• ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม
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คำเตือน
• ผูขอเอาประกันภัยเปนผูเลือกลงทุนในกองทุน เพื�อวัตถุประสงคในการลงทุนของตนเอง และเปนผูรับความเสี่ยงจากการลงทุนเอง

ทั้งนี้ ผูขอเอาประกันภัยควรทำความเขาใจในกองทุน   โดยสามารถดูระดับความเสี่ยงและรายละเอียดของกองทุนจากหนังสือ
ชี้ชวนของกองทุน

• ในระหวางสัญญากรมธรรม กรมธรรมอาจจะสิ้นผลบังคับในปใดปหนึ่งก็ไดหากมูลคารับซื้อคืนหน วยลงทุนเทากับหรือนอยกวาศูนย
หรือมูลคารับซื้อคืนหน วยลงทุนมีไมเพียงพอที่จะหักคาธรรมเนียมกรมธรรม 

• กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ
จึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมควบรวมกรมธรรม และจะไมสามารถนำทรัพยสินของกองทุนรวม
ไปใชประโยชนเพื�อการชำระหนี้ของตนเอง

• จำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผูขอเอาประกันภัยชำระจะถูกหักคาใชจาย คาธรรมเนียมและคาการประกันภัยโดยจำนวนเงินที่เหลือ
จะถูกนำไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผูขอเอาประกันภัยเลือก

• กรณีกองทุนที่ผูขอเอาประกันภัยเลือกเปนกองทุนที่มีการลงทุนในตางประเทศ กองทุนอาจไมไดมีนโยบายปองกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด ขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูจัดการกองทุน ดังนั้น ผูเอาประกันภัยอาจขาดทุนหรือไดกำไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกลาว หรืออาจไดรับเงินคืนต่ำกวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

การชำระเบี้ยประกันภัย

1. สมัครหักบัญชีธนาคารและบัตรเครดิตอัตโนมัติ 
2. ชำระผานชองทางอิเล็กทรอนิกส เชน เอทีเอ็ม

/ อินเตอรเน็ต / โมบาย แบงกกิ้ง ฯลฯ
3. ชำระผานเคานเตอรธนาคาร และผูใหบริการรับชำระเงิน
4. เอไอเอ สำนักงานใหญ
5. ตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ

วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย

1. เงินสด
2. เช็คสั่งจายขีดครอมในนาม “บริษัท เอไอเอ จำกัด”
3. บัตรเครดิต
ทั้งนี้ เพื�อประโยชนของทาน กรุณาเรียกใบรับเงินชั่วคราว
(สำหรับการชำระเบี้ยฯ งวดแรก) จากตัวแทน/นายหนา
หลังจากที่ทานชำระเบี้ยฯ แลว

สนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่

1. AIA Call Center โทร. 1581
2. Agent Hotline โทร. 0 2353 8888
3. ตัวแทนประกันชีวิต / นายหนาประกันชีวิตที่ไดรับ

อนุญาตจากเอไอเอใหนำเสนอประกันชีวิตควบการลงทุน
หรือศูนยลูกคาสัมพันธ (Customer Service Center)

เอไอเอ ประเทศไทย
181 ถนนสุรวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ชองทางการรองเรียน
1. AIA Call Center โทร. 1581
2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

(ก.ล.ต.) โทร. 1207
3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) โทร. 1186

• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย
เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม

• ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

7    INVESTMENT  AIA SMART SELECT (UNIT LINKED)



เอไอเอ ประเทศไทย
181 ถนนสุรวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

aia.co.th 01/02/2021

บรษัิท เอราวณัแพลนเนอร ์
จํากัด โทร  0982545498  
คณุแจ๊ค Line id : justjj




