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วางแผนปกปองความมั่งคั่ง อยางมั่นคง

* ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสวนลดคาการประกันภัย โดยจะแจงลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน
** การจายผลประโยชนกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนี้จายเพียงครั้งเดียวตลอดอายุกรมธรรม

และกรมธรรมจะยังมีผลบังคับตอไป ตามขอกำหนดและเงื�อนไขของกรมธรรม

• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย
เมื�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม

• ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

คุมครองตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ป�)

ปรับเปลี่ยนไดทุกชวงของชีวิต

ตราบเทาที่มูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนมีพอหักคาใชจายตางๆ ตามตาราง
คาธรรมเนียมกรมธรรม

เพิ่ม/ลด ความคุมครอง เพิ่ม/ถอน เงินออม หรือหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย
(ภายใตเงื�อนไขที่บริษัทกำหนด)

เพิ่มโอกาสไดรับผลตอบแทนสูง
เบี้ยประกันภัยหลังหักคาใชจายจะถูกนำไปลงทุนผานกองทุนรวม
ที่ไดรับการเลือกสรรโดย AIA

ผลประโยชนกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง**
ใหความอุนใจ แมทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
กรมธรรมจะยังมีผลบังคับตอไป

สวนลดคาการประกันภัย (COI)*
รับสวนลดคาการประกันภัย (COI) ในกรณีสุขภาพมาตรฐานและสุขภาพดีกวามาตรฐาน
สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยหลักเพื�อความคุมครองตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป
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อายุรับประกัน 1 เดือน - 70 ป

ผลประโยชนกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง* จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับผลประโยชนกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ระยะเวลาความคุมครอง ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ป)

เบี้ยประกันภัยหลักเพื�อความคุมครอง (RPP) กำหนดจำนวนเบี้ยประกันภัยไดเองภายใตเงื�อนไขของบริษัท
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• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย
 เมื�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
• ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

ผลประโยชนกรณีครบกำหนดสัญญา
หากผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยูจนครบกำหนดสัญญาประกันภัย
บริษัทจะจายมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนใหแกผูเอาประกันภัย

หมายเหตุ

เอไอเอ อิสระ เพรสทีจ พลัส (ยูนิต ลิงค) เปนชื�อทางการตลาดของ
เอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค) ที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับ
เบี้ยประกันภัยหลักเพื�อความคุมครองตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป

การพิจารณาอนุมัติการรับประกัน ขึ้นอยูกับเงื�อนไข และกฎเกณฑการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

ผลประโยชนกรณีเสียชีวิต
จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื�อความคุมครอง 
บวกดวยมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน

จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับ
เบี้ยประกันภัยหลักเพื�อความคุมครอง

ขั้นต่ำ 10 ลานบาท โดยสามารถกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยไดเอง
และปรับเปลี่ยนไดตามหลักเกณฑที่บริษัทกำหนด

* ทั้งนี้ การจายผลประโยชนกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนี้จายเพียงครั้งเดียวตลอดอายุกรมธรรม โดยกรมธรรมจะยังคงมีผลบังคับตอไป ตามขอกำหนดและเงื�อนไขของกรมธรรม
 ขอยกเวนบางสวนสำหรับผลประโยชนกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  1. การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง  2. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของ
 ผูเอาประกันภัย อันเกิดจาก หรือสืบเนื�องจากขณะอยูภายใตฤทธิ์สารเสพติด หรือ สุรา  3. ความบกพรองทางรางกาย การเจ็บปวย หรือการบาดเจ็บ ที่ผูเอาประกันภัยทราบอยูแลว
 ในขณะที่ทำสัญญาประกันภัย แตมิไดแจงใหบริษัททราบ

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษได
• สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ชำระเปนประจำ
 พรอมเบี้ยประกันภัยหลัก (RTU) ขั้นต่ำ 1,000 บาทตองวด และไมเกิน 5 เทา
 ของเบี้ยประกันภัยหลักเพื�อความคุมครอง
• สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ไมไดชำระเปนประจำ
 พรอมเบี้ยประกันภัยหลัก (ATU) ขั้นต่ำ 1,000 บาทตอครั้ง และไมเกิน
 120 ลานบาทตอปกรมธรรม



• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย
เมื�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม

• ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

สิทธิประโยชน
ของผูเอาประกันภัย

สมาชิก เอไอเอ เพรสทีจ คลับ
AIA PRESTIGE CLUB

เหนือระดับทุกการดูแล พรอมเอกสิทธิ์มากมาย
ที่คัดสรรมาอยางดีสำหรับลูกคาสินทรัพยสูง

มอบสิทธิพิเศษไมเพิ่มคาการประกันภัย
สำหรับลูกคาที่มีสุขภาพต่ำกวามาตรฐาน

ไมเกินขั้น “D”

การหยุดพักชำระเบี้ย 
PREMIUM HOLIDAY

สามารถหยุดพักชำระเบี้ยได เมื�อมีอายุ
กรมธรรมครบ 3 ป มีการชำระเบี้ยฯ RPP

ตามที่กำหนดไวในกรมธรรม
และมีมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

สวนลดคาการประกันภัย
COI DISCOUNT

รับสวนลดคาการประกันภัย 10% และ 15%
ในกรณีที่มีสุขภาพมาตรฐาน

และสุขภาพดีกวามาตรฐานตามลำดับ
และมีจำนวนเงินเอาประกันภัย

ตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป

การสับเปลี่ยนกองทุน 
FUND SWITCHING

ไมมีคาธรรมเนียม
การสับเปล่ียนกองทุน
โดยจำนวนเงินขั้นต่ำ

ในการสับเปลี่ยนแตละครั้ง
คือ 1,000 บาท

กองทุนรวมที่นำเสนอคูกับแบบยูนิต ลิงค
MUTUAL FUND

โบนัสพิเศษยามเกษียณ 
RETIREMENT BONUS

รับโบนัสพิเศษยามเกษียณ 0.45% ตอป
ของมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนของเบี้ยฯ RPP

โดยบริษัทจะจายโบนัสเปนรายเดือน
ภายใตเงื�อนไขที่บริษัทกำหนด

* สัญญาเพิ่มเติม UDR คือ สัญญาเพิ่มเติม ซึ่งชำระคาการประกันภัยโดยการขายคืนหน�วยลงทุนของกองทุน ภายใตกรมธรรมโดยอัตโนมัติ
เปนรายเดือน โดยคาการประกันภัยจะอางอิงตามตารางอัตราคาการประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมนั้น

สัญญาเพิ่มเติม  
RIDERS

สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ
และโรครายแรงแบบ UDR*

ซึ่งเปนสัญญาเพิ่มเติมที่การันตีการตออายุ
ไมวาสุขภาพของคุณในอนาคต

จะเปนเชนไรก็ตาม

การปรับสัดสวนการลงทุน 
AUTOMATIC FUND RE-BALANCING

การปรับสัดสวนกองทุนอัตโนมัติเพื�อคงสัดสวน
การจัดสรรการลงทุนตางๆ ตามวัตถุประสงค

ที่ผูเอาประกันภัยกำหนดไวใหคงเดิม

การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยตนทุน 
DOLLAR-COST AVERAGING

การทยอยลงทุนอยางสม่ำเสมอ
เพื�อลดความเสี่ยงจากความผันผวน

ของตลาด 
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คาธรรมเนียมและคาใชจาย

1. คาใชจายในการ
ดำเนินการประกันภัย

3. คาการประกันภัย3, 4, 5 1. คาการประกันภัยสำหรับความคุมครองชีวิตคำนวณจากอัตราคาการประกันภัย1 ของจำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธ2ิ

2. คาการประกันภัยสำหรับผลประโยชนกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง คำนวณจากอัตราคาการประกันภัย1 ของจำนวนเงิน
เอาประกันภัยสำหรับผลประโยชนกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

3. คาการประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระคาการประกันภัยโดยการขายคืนหน�วยลงทุนคำนวณจากอัตราคาการ
ประกันภัย1 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือผลประโยชนของสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระคาการประกันภัยโดยการขายคืน
หน�วยลงทุน (ถามี) โดยคาการประกันภัยจะถูกหักเปนรายเดือนจากการขายคืนหน�วยลงทุนอัตโนมัติที่ราคารับซื้อคืน
หน�วยลงทุนตามสัดสวนของกองทุนที่ถืออยู  

หักออกจากเบี้ยประกันภัยหลักเพื�อความ
คุมครอง ทุกครั้งที่บริษัทไดรับชำระ

หักออกจากเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ
ทุกครั้งที่บริษัทไดรับชำระ 

1.5% ของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ชำระ

ครั้งที่ของการชำระเบี้ยประกันภัยหลัก

1
2
3
4
5
6

7 เปนตนไป

1 – 4
5 – 8
9 – 12
13 – 16
17 – 20
21 – 24

25 เปนตนไป

60
40
20
10
10
5
0

รอยละของ
เบี้ยประกันภัยหลัก
เพื�อความคุมครอง

ที่ชำระรายป ราย
6 เดือน

ราย
3 เดือน

ราย
เดือน

วิธีการคำนวณ อัตรา (ปจจุบัน) 

หมายเหตุ : 1. คาการประกันภัยรายปที่แนบกับกรมธรรมอาจเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ไมเกินอัตราสูงสุดที่บริษัทไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
2. จำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิ หมายถึง จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื�อความคุมครอง ตามที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมตาง ๆ แตไมเกินอัตราที่กำหนดตามเงื�อนไขของกรมธรรม โดยบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 1 เดือน
4. ในการคำนวณหาคาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม และคาการประกันภัยในเดือนแรก บริษัทจะทำการหักจากเบี้ยประกันภัยกอนนำไปลงทุน สำหรับเดือนตอๆ ไป บริษัทจะหักจากการขายคืนหน�วยลงทุนอัตโนมัติ

ที่ราคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนตามสัดสวนของกองทุนภายใตกรมธรรมที่ถืออยู หากมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนของกองทุนใด ณ วันที่ขายคืนหน�วยลงทุนมีมูลคาไมเพียงพอตอการหักคาธรรมเนียมดังกลาว
  คาธรรมเนียมที่ไมสามารถหักไดนั้นจะถือเปนหนี้สินของกรมธรรม และจะทำการหักจากกองทุนภายใตกรมธรรมตามสัดสวนของมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนของแตละกองทุนในเดือนถัดไป

5. กรณีมีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต 10,000,000 บาทขึ้นไป อาจไดรับสวนลดคาการประกันภัยของอัตราคาการประกันภัยสำหรับความคุมครองชีวิต และ/หรือ อัตราคาการประกันภัยสำหรับผลประโยชน
กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสวนลดดังกลาวในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตารางอัตราคาการประกันภัยรายปสำหรับความคุมครองชีวิต
และ/หรือ ตารางอัตราคาการประกันภัยรายปสำหรับผลประโยชนกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ซึ่งเปนไปตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนดหรือไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยบริษัทจะแจงใหผูเอาประกันภัย
ทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวาสิบหาวัน (15 วัน)

ตารางคาธรรมเนียมกรมธรรม

2. คาธรรมเนียม
   การบริหารกรมธรรม3, 4

หักเปนรายเดือนจากการขายคืนหน�วยลงทุน
อัตโนมัติที่ราคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนตาม
สัดสวนของกองทุนที่ถืออยู

0.7% ตอป ของมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน

โดยอางอิงตามอัตราคาการประกันภัยที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ทั้งนี้เปนไปตามหลักเกณฑที่บริษัทกำหนด

4. คาธรรมเนียมในการ
ถอนเงินจากกรมธรรม

การถอนเงินจากกรมธรรม การเวนคืนกรมธรรม และการเวนคืนกรมธรรมโดยอัตโนมัติ บริษัทจะคิดคาธรรมเนียมในการ
ถอนเงินอัตรารอยละ 50 ของมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักเพื�อความคุมครองที่ถอน โดยบริษัทจะไม
คิดคาธรรมเนียมในการถอนเงินจากหน�วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักเพื�อความคุมครอง หากกรมธรรมมีผลบังคับ
มากกวา 2 ป และมีการชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื�อความคุมครอง รายปครบ 2 งวด ราย 6 เดือนครบ 4 งวด ราย 3 เดือน
ครบ 8 งวด และ รายเดือนครบ 24 งวด
ทั้งนี้ บริษัทจะไมคิดคาธรรมเนียมในการถอนเงินจากหน�วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

5. คาธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน3 ไมมีคาธรรมเนียม

6. คาธรรมเนียมในการขอตออายุกรมธรรม3 ไมมีคาธรรมเนียม

7. คาธรรมเนียมการขอใบแจงรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม3 ขอไดโดยไมคิดคาธรรมเนียมเดือนละ 1 คร้ัง หลังจากน้ันฉบับละ 50 บาท

• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย
เมื�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม

• ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

1 – 2
3 – 4
5 – 6
7 – 8
9 – 10
11 – 12

13 เปนตนไป

1 – 12
13 – 24
25 – 36
37 – 48
49 – 60
61 – 72

73 เปนตนไป



6   AIA ISSARA PRESTIGE PLUS (UNIT LINKED)

• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย
เมื�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม

• ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

รายละเอียด เอกสารที่ใชประกอบ
ในการพิจารณารับประกันลูกคาที่มีสุขภาพดีกวามาตรฐาน (Preferred)

อายุ 18-70 ป ใบคำขอเอาประกันภัย

การใชยาสูบ/บุหรี่ 1. ไมมีการใชยาสูบ หรือผลิตภัณฑที่มีสารนิโคตินประกอบภายใน 2 ปที่ผานมา
สำหรับการสูบซิการ ตองสูบไมเกิน 2 มวนตอเดือน

2. ผลการตรวจปสสาวะเพื�อหาสารนิโคติน เปนลบ

ใบคำขอเอาประกันภัย และ
ใบตรวจสุขภาพ และ ผลจาก
การตรวจหาสารนิโคติน

ประวัติสุขภาพ ไมพบประวัติวาเคยเปนโรคดังตอไปนี้ 
• โรคเบาหวาน • โรคหัวใจและหลอดเลือด
• โรคหลอดเลือดในสมอง • โรคมะเร็ง

ในกรณีเนื้องอก (ทุกประเภท) หากผูขอเอาประกันภัยไดผาตัดเนื้องอกออกแลว
และบริษัทพิจารณาใหรับประกันแบบเบี้ยมาตรฐานไดทันที  ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณา
ใหผูขอเอาประกันเปนลูกคาที่มีสุขภาพดีกวามาตรฐานได

ใบคำขอเอาประกันภัย และ 
ใบตรวจสุขภาพ

การใชแอลกอฮอล
และสารเสพติด ไมมีประวัติการรักษาเรื�องแอลกอฮอลและสารเสพติด ภายใน 10 ปที่ผานมา ใบคำขอเอาประกันภัย และ 

ใบตรวจสุขภาพ

หมายเหตุ : 1. ตองไดรับเอกสารทางสุขภาพฉบับเต็มรวมถึงขอมูลสุขภาพ ณ ปจจุบัน
2. ตองมีการตรวจเรื�องการใชยาสูบ/บุหรี่ จากปสสาวะ เพื�อใชผลในการพิจารณาการรับประกันลูกคาที่มีสุขภาพดีกวามาตรฐาน
3. ขอกำหนดสำหรับวงเงินแบบไมตรวจสุขภาพ ไมสามารถใชเปนเกณฑในการพิจารณารับประกันลูกคาที่มีสุขภาพดีกวามาตรฐาน
4. ลูกคาตองผานเกณฑในการพิจารณารับประกันตามตารางดานบนทุกขอ และผลการพิจารณา ณ ปจจุบัน ไมมีการเพิ่มเบี้ยประกันภัย

เนื�องจากสุขภาพ

ความดันโลหิต ใบคำขอเอาประกันภัย และ 
ใบตรวจสุขภาพ และ/หรือ 
ประวัติการรักษาจากโรงพยาบาล

1. อายุนอยกวาหรือเทากับ 59 ป ระดับความดันโลหิตไมเกิน 150/90
2. อายุ 60 ป เปนตนไป ระดับความดันโลหิตไมเกิน 155/90

ทางบริษัทจะพิจารณาคาความดันโลหิตจากคาความดันโลหิตเฉลี่ยภายในหกเดือน
เงื�อนไขดังกลาวขางตนจะใชกับผูขอเอาประกันภัยทั้งที่ไดรับ หรือไมไดรับการรักษา
ภาวะความดันโลหิตสูง

ประวัติครอบครัว ใบคำขอเอาประกันภัย และ
ใบตรวจสุขภาพ

1. ในกรณีที่ลูกคาอายุ ตั้งแต 18 ถึง 55 ป บิดาและมารดาจะตองไมมีประวัติ
การเสียชีวิตกอนอายุ 55 ป จากโรคตอไปนี้ 
• โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน • โรคมะเร็งปอด
• โรคมะเร็งลำไสใหญ • โรคมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา

2. ในกรณีที่ลูกคาเปนเพศหญิงอายุ ตั้งแต 18 ถึง 55 ป มารดาจะตองไมมีประวัติ
การเสียชีวิตกอนอายุ 55 ป จากโรคตอไปนี้ 
• โรคมะเร็งทรวงอก (เตานม)
• โรคมะเร็งรังไข

3. ในกรณีที่ลูกคาเปนเพศชายอายุ ตั้งแต 18 ถึง 55 ป บิดาจะตองไมมีประวัติ
การเสียชีวิตกอนอายุ 55 ป จากโรคตอไปนี้ 
• โรคมะเร็งตอมลูกหมาก

คาดัชนีมวลกาย (BMI) ใบคำขอเอาประกันภัย และ 
ใบตรวจสุขภาพ และ/หรือ 
ประวัติการรักษาจากโรงพยาบาล

ดูจากคาดัชนีมวลกาย (BMI) และ คอเลสเตอรอล (Cholesterol) และ ระดับ
คอเลสเตอรอลตอไขมันดีในเลือด (Cholesterol / HDL Ratio) ตามตารางการคำนวณ
ซึ่งเปนไปตามเงื�อนไขการพิจารณารับประกัน

ระดับคอเลสเตอรอลตอ
ไขมันดีในเลือด (Cholesterol
/ HDL Ratio)

คอเลสเตอรอล (Cholesterol) ใบคำขอเอาประกันภัย และ
ผลการตรวจเลือด และ/หรือ
ประวัติการตรวจเลือดจาก
โรงพยาบาล

เงื�อนไขดังกลาวขางตนจะใชกับผูขอเอาประกันภัยทั้งที่ไดรับ หรือไมไดรับการรักษา
ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง



สิทธิของผูเอาประกันภัย

คำเตือน

1. สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรมภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับกรมธรรม โดยบริษัทจะคืนคาธรรมเนียมกรมธรรม และเงินสวนลงทุนตามราคาขายคืนหน�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 ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน�วยลงทุน
8. สิทธิในการไดรับทราบขอเท็จจริงที่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูเอาประกันภัยหรือตอการตัดสินใจในการลงทุน เชน การขายหน�วยลงทุนของกองทุนที่อยูในขั้นตอนการดำเนินการเพื�อการควบกองทุน

หรือการรวมกองทุน เปนตน
9. สิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน เชน คาธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนฯ ที่ไดรับอนุญาตจากเอไอเอ อาจไดรับจากการซื้อกรมธรรม รวมทั้งการซื้อหรือขายคืน

หน�วยลงทุน เปนตน
10. สิทธิในการแสดงเจตนาวาไมตองการรับการติดตออีกเปนระยะเวลา 2 ป
11. สิทธิของผูถือหน�วยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหน�วยลงทุนโดยไมเปดเผยชื�อที่แทจริงของผูถือหน�วยลงทุน (Omnibus Account) อาจมีสิทธิแตกตางจากผูถือหน�วยลงทุนปกติที่ซื้อหน�วยลงทุน

ผานบริษัทจัดการโดยตรง เชน
- ในการสั่งซื้อกรมธรรมควบรวมหน�วยลงทุน จะไมไดราคา ณ วันทำการนั้นๆ เนื�องจากการดำเนินงานประกันชีวิตตองใชเวลาในการพิจารณาคำขอเอาประกันชีวิตของลูกคา หลังจากวันที่ไดรับเอกสารของลูกคา

และเอไอเอจะทำรายการซื้อหน�วยลงทุนใหกับลูกคาภายหลังจากการอนุมัติ
- การรับเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับกองทุน อาจชากวาการซื้อหน�วยลงทุนจากบริษัทจัดการโดยตรงเนื�องจากเอไอเอจะดำเนินการจัดสงใหแกลูกคาเมื�อไดรับเอกสารดังกลาวจากบริษัทจัดการ
- เอไอเอจะหักคาการประกันภัย และคาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม (ดูจากตารางคาธรรมเนียมกรมธรรม) จากการขายคืนหน�วยลงทุนอัตโนมัติทุกเดือน

• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
• การนำสงเบี้ยประกันภัยเปนหนาที่ของผูขอเอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเปนการใหบริการเทานั้น
• ผูขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่กำหนดไวของแบบประกันภัย หากมีการยกเลิกหรือหยุดชำระเบี้ยประกันภัยกอนกำหนด อาจทำใหเกิดขาดทุนหรือเสียผลประโยชนได
• ผูขอเอาประกันภัยควรพิจารณาถึงความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย เนื�องจากกรมธรรมนี้เหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาวมีคาธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม ซึ่งอาจมีผลใหมูลคาเวนคืน

กรมธรรม และมูลคาจากการถอนเงินจากกรมธรรม มีมูลคานอยกวามูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดจากตารางคาธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม
• การทำประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค ไมใชการฝากเงินและมีความเสี่ยง ผูขอเอาประกันภัยควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื�อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงรวมถึงศึกษา อาน และทำความเขาใจในเอกสาร

ประกอบการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนของกองทุนกอนตัดสินใจทำประกันภัยและลงทุน ซึ่งผูขอเอาประกันภัยอาจไดรับเงินคืนมากกวาหรือนอยกวามูลคาเบี้ยประกันภัย ที่ถูกจัดสรรเขากองทุนรวม
โดยหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมีกำไร ผูขอเอาประกันภัยจะไดรับผลตอบแทนสูง  แตหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมขาดทุน ผูขอเอาประกันภัยจะไดผลตอบแทนต่ำหรือบางกรณีอาจขาดทุน
กลาวคือ ไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน ทั้งนี้ กรมธรรมนี้ไมมีการรับประกันเงินสวนของเงินลงทุน นอกจากนี้ กรณียกเลิก/เวนคืนกรมธรรม กอนครบกำหนดผูขอเอาประกันภัยอาจจะไดรับเงินคืนเปนจำนวน
นอยกวาเบี้ยประกันภัยที่จายไปแลวอีกดวย

• ผูขอเอาประกันภัยเปนผูเลือกลงทุนในกองทุน เพื�อวัตถุประสงคในการลงทุนของตนเอง และเปนผูรับความเสี่ยงจากการลงทุนเอง ทั้งนี้ ผูขอเอาประกันภัยควรทำความเขาใจในกองทุน โดยสามารถดูระดับ
ความเสี่ยงและรายละเอียดของกองทุนจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน

• ในระหวางสัญญากรมธรรม กรมธรรมอาจจะสิ้นผลบังคับในปใดปหนึ่งก็ไดหากมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนเทากับหรือนอยกวาศูนย หรือมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนมีไมเพียงพอที่จะหักคาธรรมเนียมกรมธรรม 
• กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการจึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมควบรวมกรมธรรม และจะไม

สามารถนำทรัพยสินของกองทุนรวมไปใชประโยชนเพื�อการชำระหนี้ของตนเอง
• จำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผูขอเอาประกันภัยชำระจะถูกหักคาใชจาย คาธรรมเนียมและคาการประกันภัยโดยจำนวนเงินที่เหลือจะถูกนำไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผูขอเอาประกันภัยเลือก
• กรณีกองทุนที่ผูขอเอาประกันภัยเลือกเปนกองทุนที่มีการลงทุนในตางประเทศ กองทุนอาจไมไดมีนโยบายปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด ขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูจัดการกองทุน

ดังนั้น ผูเอาประกันภัยอาจขาดทุนหรือไดกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกลาว หรืออาจไดรับเงินคืนต่ำกวาเงินลงทุนเริ่มแรกได
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การชำระเบี้ยประกันภัย
1. สมัครหักบัญชีธนาคารและบัตรเครดิตอัตโนมัติ 
2. ชำระผานชองทางอิเล็กทรอนิกส เชน เอทีเอ็ม / อินเตอรเน็ต / โมบาย แบงกกิ้ง ฯลฯ
3. ชำระผานเคานเตอรธนาคาร และผูใหบริการรับชำระเงิน
4. เอไอเอ สำนักงานใหญ
5. ตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ

AIA Call Center โทร. 1581
Agent Hotline โทร. 0 2634 8888
หรือตัวแทนประกันชีวิต / นายหนาประกันชีวิตที่ไดรับอนุญาตจากเอไอเอใหนำเสนอ
ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือศูนยลูกคาสัมพันธ (Customer Service Center)

เอไอเอ ประเทศไทย
181 ถนนสุรวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

สนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่

1. AIA Call Center โทร. 1581
2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)

โทร. 1207
3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

โทร. 1186

ชองทางการรองเรียน

วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย
1. เงินสด
2. เช็คสั่งจายขีดครอมในนาม “บริษัท เอไอเอ จำกัด”
3. บัตรเครดิต
ทั้งนี้ เพื�อประโยชนของทาน กรุณาเรียกใบรับเงินชั่วคราว (สำหรับการชำระเบี้ยฯ
งวดแรก) จากตัวแทน/นายหนา หลังจากที่ทานชำระเบี้ยฯ แลว
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บรษัิท เอราวณัแพลนเนอร ์จํากัด 
โทร  0982545498  คณุแจ๊ค 

Line id : justjj


