AIA ISSARA PLUS (UNIT LINKED)
เอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค)
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ประกันชีวิตควบการลงทุนสำหรับคนรักอิสระ
AIA ISSARA PLUS (UNIT LINKED)
เอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค)

คุมครองตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ป)

ปรับเปลี่ยนไดทุกชวงของชีวิต

ตราบเทาที่มูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
มีพอหักคาใชจายตางๆ ตามตาราง
คาธรรมเนียมกรมธรรม

เพิ่ม/ลด ความคุมครอง เพิ่ม/ถอน
เงินออม หรือหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย
(ภายใตเงื1อนไขที่บริษัทกำหนด)

เพิ่มโอกาสไดรับผลตอบแทนสูง

ผลประโยชน
กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง*

เบี้ยประกันภัยหลังหักคาใชจายจะถูก
นำไปลงทุนผานกองทุนรวม
ที่ไดรับการเลือกสรรโดย AIA

ใหความอุนใจ แมทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
กรมธรรมจะยังมีผลบังคับตอไป

* การจายผลประโยชนกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนี้จายเพียงครั้งเดียว
ตลอดอายุกรมธรรม และกรมธรรมจะยังมีผลบังคับตอไป ตามขอกำหนด
และเงื1อนไขของกรมธรรม

• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย
เมื1อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื1อนไขในกรมธรรม
• ขอกำหนดและเงื1อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม
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AIA ISSARA PLUS (UNIT LINKED)

เอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค)

อายุรับประกัน

1 เดือน - 70 ป

ระยะเวลาความคุมครอง

ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ป)

จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับ
เบี้ยประกัน ภัยหลักเพื1อความคุมครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัยสามารถกำหนดไดเอง และปรับเปลี่ยนไดตามเกณฑ
ของบริษัท โดยไมนอยกวา 60,000 บาท

เบี้ยประกันภัยหลัก
เพื1อความคุมครอง (RPP)

ขั้นต่ำ 6,000 บาทตอป โดยจะตองมีเบี้ยประกันภัยหลักเพื1อความคุมครองรวม
ขั้นต่ำ 12,000 บาท

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษได
• สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ชำระเปนประจำ
พรอมเบีย้ ประกันภัยหลัก (RTU) ขัน้ ต่ำ 1,000 บาทตองวด และไมเกิน 5 เทา
ของเบี้ยประกันภัยหลักเพื1อความคุมครอง
• สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ไมไดชำระเปนประจำ
พรอมเบี้ยประกันภัยหลัก (ATU) ขั้นต่ำ 1,000 บาทตอครั้ง และไมเกิน
120 ลานบาทตอปกรมธรรม

ผลประโยชนกรณีเสียชีวิต

จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื1อความคุมครอง
บวกดวยมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุน

ผลประโยชนกรณีทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง**

จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับผลประโยชนกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ผลประโยชน
กรณีครบกำหนดสัญญา

หากผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยูจนครบกำหนดสัญญาประกันภัย
บริษัทจะจายมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูเอาประกันภัย

การพิจารณาอนุมัติการรับประกัน

ขึ้นอยูกับเงื1อนไข และกฎเกณฑการพิจารณารับประกันภัย
ของบริษัท

และจะมีผลคุมครองถึงวันที่ครบรอบปกรมธรรมที่ผูเอาประกันภัยมีอายุครบ 80 ป

* ทั้งนี้ การจายผลประโยชนกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนี้จายเพียงครั้งเดียวตลอดอายุกรมธรรม โดยกรมธรรมจะยังคงมีผลบังคับตอไป
ตามขอกำหนดและเงื1อนไขของกรมธรรม ขอยกเวนบางสวนสำหรับผลประโยชนกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1. การฆาตัวตาย
พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง 2. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผูเอาประกันภัยอันเกิดจาก หรือสืบเนื1อง
จากขณะอยูภายใตฤทธิ์สารเสพติด หรือสุรา 3. ความบกพรองทางรางกาย การเจ็บปวย หรือการบาดเจ็บ ที่ผูเอาประกันภัยทราบ
อยูแลวในขณะที่ทำสัญญาประกันภัยแตมิไดแจงใหบริษัททราบ
หมายเหตุ
ผูขอเอาประกันภัยมีหนาที่แถลงขอความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปดขอความจริงหรือแถลงขอความเปนเท็จใดๆ อาจเปนเหตุ
ใหบริษัทผูรับประกันภัยบอกลางสัญญาประกันภัย ปฏิเสธไมจายคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และจำกัดความรับผิดเพียงการคืน
มูลคาเวนคืนกรมธรรม เบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถามี) และคาธรรมเนียมกรมธรรม ยกเวนคาธรรมเนียมการขอใบแจงรายงานสถานะ
ทางการเงินของกรมธรรม
• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื1อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื1อนไขในกรมธรรม
• ขอกำหนดและเงื1อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม
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สัญญาเพิ่มเติม
Riders

สิทธิประโยชนของ
ผูเอาประกันภัย

สามารถแนบสัญญาเพิม่ เติมสุขภาพ
และโรครายแรงแบบ UDR* ซึ่งเปน
สัญญาเพิ่มเติมที่การันตีการตออายุ
ไมวาสุขภาพของคุณในอนาคต
จะเปนเชนไรก็ตาม

การหยุดพักชำระเบี้ย
Premium Holiday
สามารถหยุดพักชำระเบี้ยได
เมื1อมีอายุกรมธรรมครบ 3 ป มีการชำระ
เบี้ยฯ RPP ตามที่กำหนดไวในกรมธรรม
และมีมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุน

การสับเปลี่ยนกองทุน
Fund Switching

โบนัสพิเศษยามเกษียณ
Retirement Bonus

กองทุนรวมที่นำเสนอคูกับแบบยูนิต ลิงค
Mutual Fund

ไมมีคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนกองทุน
โดยจำนวนเงินขั้นต่ำในการสับเปลี่ยน
แตละครั้ง คือ 1,000 บาท

รับโบนัสพิเศษยามเกษียณ
0.45% ตอป ของมูลคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนของเบี้ยฯ RPP
โดยบริษัทจะจายโบนัส
เปนรายเดือนภายใตเงื1อนไข
ที่บริษัทกำหนด

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยตนทุน
Dollar-Cost Averaging

การปรับสัดสวนการลงทุน
Automatic Fund Re-balancing

การทยอยลงทุนอยางสม่ำเสมอ
เพื1อลดความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของตลาด

การปรับสัดสวนกองทุนอัตโนมัติ
เพื1อคงสัดสวนการจัดสรร
การลงทุนตางๆ ตามวัตถุประสงค
ที่ผูเอาประกันภัยกำหนดไวใหคงเดิม

* สัญญาเพิ่มเติม UDR คือ สัญญาเพิ่มเติม ซึ่งชำระคาการประกันภัยโดยการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน
ภายใตกรมธรรมโดยอัตโนมัติเปนรายเดือน โดยคาการประกันภัยจะอางอิงตามตารางอัตราคาการประกันภัย
สำหรับสัญญาเพิ่มเติมนั้น
• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย
เมื1อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื1อนไขในกรมธรรม
• ขอกำหนดและเงื1อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม
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ตารางคาธรรมเนียมกรมธรรม
คาธรรมเนียมและคาใชจาย
1. คาใชจายในการ
ดำเนินการประกันภัย

วิธีการคำนวณ
หักออกจากเบี้ยประกันภัยหลักเพื1อความ
คุมครอง ทุกครั้งที่บริษัทไดรับชำระ

อัตรา (ปจจุบัน)
ครั้งที่ของการชำระเบี้ยประกันภัยหลัก
ราย
ราย
ราย
รายป
6 เดือน 3 เดือน
เดือน
1
2
3
4
5
6

7 เปนตนไป

1-2
1-4
1 - 12
3-4
5-8
13 - 24
5-6
9 - 12
25 - 36
7-8
13 - 16
37 - 48
9 - 10
17 - 20
49 - 60
11 - 12
21 - 24
61 - 72
13 เปนตนไป 25 เปนตนไป 73 เปนตนไป

รอยละของ
เบี้ยประกันภัยหลัก
เพื1อความคุมครอง
ที่ชำระ
60
40
20
10
10
5
0

หักออกจากเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ
ทุกครั้งที่บริษัทไดรับชำระ

1.5% ของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ชำระ

2. คาธรรมเนียม
การบริหารกรมธรรม3, 4

หักเปนรายเดือนจากการขายคืนหนวยลงทุน
อัตโนมัติที่ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม
สัดสวนของกองทุนที่ถืออยู

0.7% ตอป ของมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุน

3. คาการประกันภัย3, 4, 5

1. คาการประกันภัยสำหรับความคุมครองชีวิตคำนวณจากอัตราคาการประกันภัย1 ของจำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิ2
2. คาการประกันภัยสำหรับผลประโยชนกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง คำนวณจากอัตราคาการประกันภัย1 ของจำนวนเงิน
เอาประกันภัยสำหรับผลประโยชนกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3. คาการประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระคาการประกันภัยโดยการขายคืนหนวยลงทุนคำนวณจากอัตราคาการ
ประกันภัย1 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือผลประโยชนของสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระคาการประกันภัยโดยการขายคืน
หนวยลงทุน (ถามี) โดยคาการประกันภัยจะถูกหักเปนรายเดือนจากการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติที่ราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนตามสัดสวนของกองทุนที่ถืออยู
โดยอางอิงตามอัตราคาการประกันภัยที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ทั้งนี้เปนไปตามหลักเกณฑที่บริษัทกำหนด

4. คาธรรมเนียมในการ
ถอนเงินจากกรมธรรม

การถอนเงินจากกรมธรรม การเวนคืนกรมธรรม และการเวนคืนกรมธรรมโดยอัตโนมัติ บริษัทจะคิดคาธรรมเนียมในการ
ถอนเงินอัตรารอยละ 50 ของมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักเพื1อความคุมครองที่ถอน โดยบริษัท
จะไมคิดคาธรรมเนียมในการถอนเงินจากหนวยลงทุนของเบีย้ ประกันภัยหลักเพือ1 ความคุม ครอง หากกรมธรรมมผี ลบังคับ
มากกวา 2 ป และมีการชำระเบีย้ ประกันภัยหลักเพื1อความคุมครอง รายปครบ 2 งวด ราย 6 เดือนครบ 4 งวด ราย 3 เดือน
ครบ 8 งวด และ รายเดือนครบ 24 งวด ทั้งนี้ บริษัทจะไมคิดคาธรรมเนียมในการถอนเงินจากหนวยลงทุนของเบี้ยประกันภัย
เพิ่มเติมพิเศษ

5. คาธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน3

ไมมีคาธรรมเนียม

6. คาธรรมเนียมในการขอตออายุกรมธรรม3

ไมมีคาธรรมเนียม

7. คาธรรมเนียมการขอใบแจงรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม3

ขอไดโดยไมคดิ คาธรรมเนียมเดือนละ 1 ครัง้ หลังจากนัน้ ฉบับละ 50 บาท

หมายเหตุ : 1.
2.
3.
4.

คาการประกันภัยรายปที่แนบกับกรมธรรมอาจเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ไมเกินอัตราสูงสุดที่บริษัทไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
จำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิ หมายถึง จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื1อความคุมครอง ตามที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมตาง ๆ แตไมเกินอัตราที่กำหนดตามเงื1อนไขของกรมธรรม โดยบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 1 เดือน
ในการคำนวณหาคาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม และคาการประกันภัยในเดือนแรก บริษัทจะทำการหักจากเบี้ยประกันภัยกอนนำไปลงทุน สำหรับเดือนตอๆ ไป
บริษัทจะหักจากการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติที่ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนของกองทุนภายใตกรมธรรมที่ถืออยู หากมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนใด
ณ วันที่ขายคืนหนวยลงทุนมีมูลคาไมเพียงพอตอการหักคาธรรมเนียมดังกลาว คาธรรมเนียมที่ไมสามารถหักไดนั้นจะถือเปนหนี้สินของกรมธรรม และจะทำการหักจากกองทุน
ภายใตกรมธรรมตามสัดสวนของมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของแตละกองทุนในเดือนถัดไป
5. กรณีมีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต 10,000,000 บาทขึ้นไป อาจไดรับสวนลดคาการประกันภัยของอัตราคาการประกันภัยสำหรับความคุมครองชีวิต และ/หรือ อัตราคา
การประกันภัยสำหรับผลประโยชนกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสวนลดดังกลาวในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตารางอัตราคาการประกันภัยรายปสำหรับความคุมครองชีวิต และ/หรือ ตารางอัตราคาการประกันภัยรายปสำหรับผลประโยชนกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ซึ่งเปนไปตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนดหรือไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยบริษัทจะแจงใหผูเอาประกันภัยทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา
สิบหาวัน (15 วัน)

• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย
เมื1อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื1อนไขในกรมธรรม
• ขอกำหนดและเงื1อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม
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สิทธิของผูเอาประกันภัย

1. สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรมภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับกรมธรรม โดยบริษัทจะคืนคาธรรมเนียมกรมธรรม และเงินสวน
ลงทุนตามราคาขายคืนหนวยลงทุน หักดวยคาใชจาย 500 บาท รวมทั้งคาตรวจสุขภาพ (ถามี)
2. สิทธิในการเวนคืนกรมธรรม เมื1อกรมธรรมมีผลบังคับ และมีมูลคาเวนคืนกรมธรรม โดยใชสิทธิเวนคืนที่ระบุในกรมธรรม
3. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันภัยที่ลงทุนในกองทุน
4. สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลรายละเอียดโครงการจากตัวแทนฯ ที่ไดรับอนุญาตจากเอไอเอ
5. สิทธิในการไดรับทราบรายชื1อของบริษัทจัดการทุกแหงที่รับจัดการกองทุนควบกรมธรรมที่เสนอขายโดยเอไอเอ
6. สิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับชื1อ ที่อยู ของบริษัทจัดการ เอไอเอ รวมทั้งชื1อ ที่อยู และเลขประจำตัวของตัวแทนฯ
ที่ไดรับอนุญาตจากเอไอเอ
7. สิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับหนวยลงทุนที่ไดรับคำแนะนำเพื1อซื้อหนวยลงทุนนั้น ตลอดจน
รับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทุน
8. สิทธิในการไดรับทราบขอเท็จจริงที่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูเอาประกันภัยหรือตอการตัดสินใจในการลงทุน เชน
การขายหนวยลงทุนของกองทุนที่อยูในขั้นตอนการดำเนินการเพื1อการควบกองทุนหรือการรวมกองทุน เปนตน
9. สิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน เชน คาธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนฯ ที่ไดรับอนุญาต
จากเอไอเอ อาจไดรับจากการซื้อกรมธรรม รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน เปนตน
10. สิทธิในการแสดงเจตนาวาไมตองการรับการติดตออีกเปนระยะเวลา 2 ป
11. สิทธิของผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนโดยไมเปดเผยชื1อที่แทจริงของผูถือหนวยลงทุน
(Omnibus Account) อาจมีสิทธิแตกตางจากผูถือหนวยลงทุนปกติที่ซื้อหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการโดยตรง เชน
- ในการสั่งซื้อกรมธรรมควบรวมหนวยลงทุน จะไมไดราคา ณ วันทำการนั้นๆ เนื1องจากการดำเนินงานประกันชีวิตตองใชเวลา
ในการพิจารณาคำขอเอาประกันชีวิตของลูกคา หลังจากวันที่ไดรับเอกสารของลูกคา และเอไอเอจะทำรายการซื้อหนวยลงทุน
ใหกับลูกคาภายหลังจากการอนุมัติ
- การรับเอกสารตางๆ เกี่ยวกับกองทุน อาจชากวาการซื้อหนวยลงทุนจากบริษัทจัดการโดยตรงเนื1องจากเอไอเอจะดำเนินการ
จัดสงใหแกลูกคาเมื1อไดรับเอกสารดังกลาวจากบริษัทจัดการ
- เอไอเอจะหักคาการประกันภัย และคาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม (ดูจากตารางคาธรรมเนียมกรมธรรม) จากการขายคืน
หนวยลงทุนอัตโนมัติทุกเดือน

คำเตือน

• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื1อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษา
รายละเอียดขอกำหนดและเงื1อนไขในกรมธรรม
• การนำสงเบี้ยประกันภัยเปนหนาที่ของผูขอเอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัย
เปนการใหบริการเทานั้น
• ผูขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่กำหนดไวของแบบประกันภัย หากมีการยกเลิกหรือหยุดชำระเบี้ย
ประกันภัยกอนกำหนด อาจทำใหเกิดขาดทุนหรือเสียผลประโยชนได
• ผูขอเอาประกันภัยควรพิจารณาถึงความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย เนื1องจากกรมธรรมนี้เหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาว
มีคาธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม ซึ่งอาจมีผลใหมูลคาเวนคืนกรมธรรม และมูลคาจากการถอนเงินจากกรมธรรม มีมูลคา
นอยกวามูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดจากตารางคาธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม
• การทำประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค ไมใชการฝากเงินและมีความเสี่ยง ผูขอเอาประกันภัยควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื1อนไข
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 เมื1อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื1อนไขในกรมธรรม
• ขอกำหนดและเงื1อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

7 I INVESTMENT/PROTECTION

AIA ISSARA PLUS (UNIT LINKED)

คำเตือน

• ผูขอเอาประกันภัยเปนผูเลือกลงทุนในกองทุน เพื1อวัตถุประสงคในการลงทุนของตนเอง และเปนผูรับความเสี่ยงจากการลงทุนเอง
ทั้งนี้ ผูขอเอาประกันภัยควรทำความเขาใจในกองทุน โดยสามารถดูระดับความเสี่ยงและรายละเอียดของกองทุนจากหนังสือ
ชี้ชวนของกองทุน
• ในระหวางสัญญากรมธรรม กรมธรรมอาจจะสิ้นผลบังคับในปใดปหนึ่งก็ไดหากมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนเทากับหรือนอยกวาศูนย
หรือมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนมีไมเพียงพอที่จะหักคาธรรมเนียมกรมธรรม
• กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ
จึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมควบรวมกรมธรรม และจะไมสามารถนำทรัพยสินของกองทุนรวม
ไปใชประโยชนเพื1อการชำระหนี้ของตนเอง
• จำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผูขอเอาประกันภัยชำระจะถูกหักคาใชจาย คาธรรมเนียมและคาการประกันภัยโดยจำนวนเงินที่เหลือ
จะถูกนำไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผูขอเอาประกันภัยเลือก
• กรณีกองทุนที่ผูขอเอาประกันภัยเลือกเปนกองทุนที่มีการลงทุนในตางประเทศ กองทุนอาจไมไดมีนโยบายปองกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด ขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูจัดการกองทุน ดังนั้น ผูเอาประกันภัยอาจขาดทุนหรือไดกำไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกลาว หรืออาจไดรับเงินคืนต่ำกวาเงินลงทุนเริ่มแรกได

การชำระเบี้ยประกันภัย

วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย

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

สนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
โทร. 1581
Agent Hotline โทร. 0 2634 8888
หรือตัวแทนประกันชีวิต / นายหนาประกันชีวิตที่ไดรับ
อนุญาตจากเอไอเอใหนำเสนอประกันชีวิตควบการลงทุน
หรือศูนยลูกคาสัมพันธ (Customer Service Center)
AIA Call Center

1. เงินสด
2. เช็คสั่งจายขีดครอมในนาม “บริษัท เอไอเอ จำกัด”
3. บัตรเครดิต

ทั้งนี้ เพื1อประโยชนของทาน กรุณาเรียกใบรับเงินชั่วคราว
(สำหรับการชำระเบี้ยฯ งวดแรก) จากตัวแทน/นายหนา
หลังจากที่ทานชำระเบี้ยฯ แลว

ชองทางการรองเรียน

1. AIA Call Center โทร. 1581
2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ก.ล.ต.) โทร. 1207
3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) โทร. 1186

เอไอเอ ประเทศไทย
181 ถนนสุรวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย
เมื1อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื1อนไขในกรมธรรม
• ขอกำหนดและเงื1อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

เอไอเอ ประเทศไทย
181 ถนนสุรวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
aia.co.th
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