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ผานแพลตฟอรมการลงทุนระดับโลก



MAKE PLAN FOR THE FUTURE
                                  OF YOUR LOVED ONES



เอไอเอ อินฟนิท กิฟท เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค)
ของขวัญจากความรักที่ ไมมีขอแม

• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว
 โปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
• ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม
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* ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสวนลดคาการประกันภัย โดยจะแจงลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน 
** เมื�อผูเอาประกันภัยอายุครบ 55 ป ณ วันครบรอบปกรมธรรม และกรมธรรมมีผลบังคับอยางนอย 10 ป และชำระเบี้ยประกันภัยหลักครบทุกงวด
 หรืออยางนอย 10 ป ทั้งนี้ หากกรมธรรมอยูในระหวางหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะไมจายโบนัสพิเศษยามเกษียณ

ตอบโจทยเปาหมายทางการเงิน
เลือกวางแผนการเงินใหลูกนอย1 ไดเตรียมพรอมกับ
เปาหมายตางๆ ในอนาคตไมวาจะเปน วางแผนการศึกษา
เงินทุนในการสรางธุรกิจ หรือเปนของขวัญเพื�อเริ่มตน
ครอบครัวใหมในอนาคต ฯลฯ
1 อายุรับประกันภัย 15 วัน ถึง 17 ป

ความมั่งคั่งที่ถูกออกแบบมาเพือคุณ 
เลือกลงทุนในกองทุน AIA Global Allocation Funds
ที่มีผูเชี่ยวชาญดานการลงทุนระดับโลกมาชวยบริหาร
พอรตโฟลิโอ เพื�อใหคุณบรรลุเปาหมายทางการเงินท่ีวางไว 

พิเศษยิ่งกวา
รับสวนลดคาการประกันภัย* 20% ของอัตรา
คาการประกันภัยสำหรับผูเอาประกันภัยที่มี
สุขภาพมาตรฐาน

โบนัสพิเศษยามเกษียณ 
รับโบนัสพิเศษยามเกษียณ** 0.25% ตอป ของมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก

ทยอยออมเงิน
ไดอยางเหมาะสม 
เลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัย
ไดตามความตองการ ทั้งแบบ 5 ป 10 ป
15 ป และ 20 ป รวมทั้งสามารถเพิ่ม
จำนวนเงินลงทุน โดยการชำระเบี้ย
ประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษได 



ความโดดเดน ที่เหนือกวา กับ พันธมิตรผูจัดการกองทุนระดับโลก
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บริหารงานโดย บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) โดยรวมมือกับพันธมิตรผูจัดการกองทุนระดับโลก ซึ่งมีกลยุทธที่สอดคลอง
กับแนวทางในการสงมอบความม่ังค่ังในระยะยาว เพื�อิใหคุณสามารถบรรลุเปาหมายทางการเงินที่วางไว

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

* มูลคาทรัพยสินภายใตการจัดการเปนขอมูล ณ ธันวาคม 2564
 ที่มา : www.bailliegifford.com, www.wellington.com, www.blackrock.com, www.capitalgroup.com
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• Baillie Gifford2

• หนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนของอังกฤษที่เกาแก
 และใหญที่สุด
• เนนลงทุนในหุนนวัตกรรม และเชี่ยวชาญในการคนหา
 บริษัทนวัตกรรม ที่มีโอกาสเติบโตได ในอนาคต
• มูลคาทรัพยสินภายใตการจัดการเทากับ*

             $ 454.9 พันลาน
 2 StatPro. US dollar. Global Stewardship composite.
  From inception (December 31, 2015 ) to June 30, 
  2020. Absolute returns of top and bottom 10 stocks
  Some stocks were only held for part of the period.

 3 October 19 , 2020.World’s top management firm
  2020. https://www.advratings.com/top-asset-
  management-firms

 4Source : Capital Group

• BlackRock3

• กอตั้งในป 1988, BlackRock มีบริษัทอยูกวา
 70 แหงใน 30 ประเทศ และมีลูกคาจากทั่วมุมโลก
 ใน 100 ประเทศ
• มูลคาทรัพยสินภายใตการจัดการเทากับ*

           $ 10.01 ลานลาน

• Capital Group4

• หนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนที่ ใหญที่สุดในโลก
 ประสบการณยาวนานกวา 90 ป 
• มีผูจัดการกองทุนที่มีความชำนาญหลากหลาย
 และผูเชี่ยวชาญกวา 400 คน 
• มูลคาทรัพยสินภายใตการจัดการเทากับ*

      $ 2.7 ลานลาน

• Wellington Management1
• หนึ่งในบริษัทการจัดการกองทุนอิสระที่ ใหญที่สุดในโลก
 ใหกับลูกคาสถาบันกวา 2,200 แหง
• มูลคาทรัพยสินภายใตการจัดการเทากับ*

              $ 1.4 ลานลาน
 1 September 19 , 2017 . 2017 America’s top 300 money
  managers. https://www.institutionalinvestor.com/
  article/b15130vb18nnl1/2017-americas-top-300
  -money-managers



ความมั่งคั่งที่ถูกออกแบบมาเพือคุณ 

AIA Global Conventional
Allocation FundA M C

AIA Global Allocation Funds กองทุนที่ออกแบบใหตรงกับเปาหมายและความเสี่ยงที่เหมาะกับคุณ ไดรับการดูแลอยางใกลชิด
โดยทีมการลงทุนของกลุมบริษัท เอไอเอ ซึ่งไดรับการยอมรับในระดับสากล ในฐานะทีมการลงทุนของบริษัทประกันที่ใหญที่สุดในโลก*
โดยการผสมผสานกลยุทธการลงทุนระหวางกองทุนตราสารหนี้กับกองทุนตราสารทุน จากกองทุนรวมตางประเทศชั้นนำ
เพื�อใหผลตอบแทนที่ดีที่สุดและความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงกลาง ความเสี่ยงต่ำ

AIA Global Moderate
Allocation Fund

AIA Global Aggressive
Allocation Fund

ตราสารทุน

ตราสารหนี้

70% - 100%

0% - 30%

ตราสารทุน

ตราสารหนี้

40% - 80%

20% - 60%

ตราสารทุน

ตราสารหนี้

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

หมายเหตุ : สัดสวนของตราสารหนี้และตราสารทุนของกองทุนที่แนะนำที่แสดงขางตนนี้ เปนอัตราประมาณการเทานั้น ซึ่งอาจปรับเปลี่ยน
 ไดในอนาคต ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก Fund Fact Sheet หนังสือชี้ชวน หรือหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูล
 สำคัญของกองทุน

* ขอมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

10% - 50%

50% - 90%
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จำนวนเงินเอาประกันภัย :
15 ลานบาท 

จำนวนป�ที่จาย : 15 ป�

เลือกกองทุน :
AIA Global Aggressive

Allocation Fund
(AIA-GAA)

เบี้ยประกันภัยหลัก :
507,600 บาทตอป�

เบี้ยประกันภัยหลัก
รวมทั้งโครงการ :
7.61 ลานบาท

แผนสงตอความมั่งคั่ง

• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย
 เมื�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
• ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

หมายเหตุ : ผลตอบแทนเปนเพียงตัวอยางการคาดการณเพื�อประกอบความเขาใจเทานั้น ไมไดเปนการแสดงผลตอบแทนจริงที่ไดรับจากกรมธรรม
 ผลตอบแทนอาจตางจากตัวอยางที่แสดงขางตนอยางมีนัยสำคัญ และกรมธรรมนี้ไมมีการรับประกันเงินสวนลงทุน 

ตัวอยางประมาณการผลตอบแทนที่ 5% ตอป (มิใชผลตอบแทนที่จายจริง)
* กรณีที่ไมมีการถอนเงินจากการขายคืนหน�วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก

เพื�อมอบสิ่งที่ดีที่สุดใหกับลูก เขาจึงวางแผนเพื�อสงมอบของขวัญชิ้นใหญใหกับลูกชายตอนอายุ 30 ป เพื�อใชเปนทุนในการสรางธุรกิจ เขาเลือก
แบบประกัน AIA Infinite  Gift Prestige  (Unit Linked) ที่ออกแบบมาใหเหมาะกับเปาหมายและความเสี่ยงที่ตองการ เพื�อผลตอบแทนที่เหมาะสม
และมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว ซึ่งจะมีผูเชี่ยวชาญดานการลงทุนระดับโลกมาชวยดูแล รวมถึงบริหารพอรตการลงทุน 

โดยไมวาอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น เขาก็มั่นใจไดวาลูกนอยของเขาจะมีอนาคตตามที่วางแผนไว และสามารถใชชีวิตไดอยางที่หวัง

"วางแผน เพืออนาคตที่สมบูรณแบบของลูกนอย"
นักธุรกิจท่ีประสบความสำเร็จ และคุณพอของลูกชายตัวนอย วัย 5 ขวบ  

กรณีตัวอยาง

105 20 30 40 60 80 98

มูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน* 

ผลประโยชนกรณีเสียชีวิต

สงตอความมั่งคั่ง
เปนของขวัญใหลูก

ณ อายุ 30 ป
15.70 ลานบาท*

หากเสียชีวิตตอนอายุ 80 ป
สามารถสงตอความมั่งคั่ง

149.43 ลานบาท*

อายุ (ป)

จายเบี้ยปละ 507,600 บาท
เปนเวลา 15 ป

59.20
ลานบาท

149.0
ลานบาท

340.30
ลานบาท

24.32
ลานบาท
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• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย
 เมื�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
• ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

คุณสมบัติของผูเอาประกันภัยและเงือนไขการรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย อายุ 15 วัน - 17 ป

ระยะเวลาความคุมครอง
ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ป) หรือตราบเทาที่มูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนเพียงพอ
หักคาใชจายตาง ๆ ตามตารางคาธรรมเนียมกรมธรรม

จำนวนเงินเอาประกันภัย
ขั้นต่ำ 15 ลานบาท และสามารถกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยได ตามหลักเกณฑ
ที่บริษัทกำหนด

ผลประโยชนกรณีครบกำหนดสัญญา
หากผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยูจนครบกำหนดสัญญาประกันภัย
บริษัทจะจายมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนใหแกผูเอาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยหลัก (RP)
ขึ้นอยูกับ อายุ เพศ อายุเปาหมายที่ตองการ จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ตองการ จำนวนป
ที่ตองการชำระเบี้ยประกันภัย กองทุนที่เลือก และหรืออัตราคาการประกันภัยเพิ่มเนื�องจาก
สุขภาพ

การพิจารณาอนุมัติการรับประกัน ขึ้นอยูกับเงื�อนไข และกฎเกณฑการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

ผลประโยชนกรณีเสียชีวิต

บริษัทจะจายผลประโยชนดังตอไปนี้ แลวแตจำนวนใดจะมากกวาระหวาง
 1. จำนวนเงินเอาประกันภัย หัก จำนวนเงินที่ถอนจากการขายคืนหน�วยลงทุน
  ของเบี้ยประกันภัยหลักทั้งหมด (ถามี) หรือ
 2. มูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก บวก จำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิขั้นต่ำ
  ในอัตรารอยละ 100 ของเบี้ยประกันภัยหลักปแรก
รวมกับ มูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถามี)

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษได
• สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ชำระเปนประจำ พรอมเบี้ยประกันภัยหลัก (RTU)
 ขั้นต่ำ 1,000 บาทตองวด และไมเกิน 5 เทาของเบี้ยประกันภัยหลัก
• สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ไมไดชำระเปนประจำ พรอมเบี้ยประกันภัยหลัก (ATU)
 ขั้นต่ำ 1,000 บาทตอครั้ง และไมเกิน 120 ลานบาทตอปกรมธรรม

หมายเหตุ :
• เอไอเอ อินฟนิท กิฟท เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค)  เปนชื�อทางการตลาดของ เอไอเอ อินฟนิท เวลท (ยูนิต ลิงค)
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน หากบริษัทยังไมทราบหน�วยลงทุนคงเหลือทุกกองทุนที่ผูเอาประกันภัยถืออยูจากรายการขายคืนอัตโนมัติเพื�อชำระคาการประกันภัย และคาธรรมเนียมการ
 บริหารกรมธรรม อยางไรก็ดี ในกรณีท่ีบริษัทยังไมสามารถดำเนินการตามคำส่ังเก่ียวกับกองทุนท่ีผูเอาประกันภัยมีคำส่ังไวไดอยางสมบูรณ ผูเอาประกันภัยสามารถสงคำส่ังของกองทุนท่ีไมเก่ียวของกับคำส่ังสับเปล่ียน
 กองทุนที่ยังไมเรียบรอยได
• ขอยกเวนความคุมครองบางสวน บริษัทจะไมจายเงินตามกรมธรรม เมื�อปรากฏวาผูเอาประกันภัยฆาตัวตายดวยใจสมัครภายในหน่ึงป (1 ป) นับแตวันเร่ิมมีผลคุมครองตามกรมธรรม หรือหากมีการตออายุกรมธรรม
 ใหนับตั้งแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามการตออายุครั้งสุดทาย หรือวันที่บริษัทอนุมัติใหเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ เฉพาะในสวนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเทานั้น หรือถาผูเอาประกันภัยถูกผูรับ
 ประโยชนฆาตายโดยเจตนา
• ผูขอเอาประกันภัยมีหนาที่แถลงขอความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปดขอความจริงหรือแถลงขอความเปนเท็จใดๆ อาจเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันภัยบอกลางสัญญาประกันภัย
 ปฏิเสธไมจายคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และจำกัดความรับผิดเพียงการคืนมูลคาเวนคืนกรมธรรม เบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถามี) และคาธรรมเนียมกรมธรรม
 ยกเวนคาธรรมเนียมการขอแจงใบแจงรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม
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• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
• ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

คาธรรมเนียมและคาใชจาย

1. คาใชจายในการ
 ดำเนินการประกันภัย

3. คาการประกันภัย3, 4, 5

คำนวณจากอัตราคาการประกันภัย1 ของจำนวน
เงินเสี่ยงภัยสุทธ2ิ ตามตารางมรณะ และคาการ
ประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระคาการ
ประกันภัยโดยการขายคืนหน�วยลงทุน (ถามี) โดย
หักเปนรายเดือนจากการขายคืนหน�วยลงทุน
อัตโนมัติที่ราคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนตามสัดสวน
ของกองทุนที่ถืออยู

อางอิงตามอัตราคาการประกันภัยที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
ทั้งนี้เปนไปตามหลักเกณฑที่บริษัทกำหนด

สำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก หักคาใชจายในการ
ดำเนินการประกันภัยกอนนำเงินไปลงทุน

สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ หักคาใชจาย
ในการดำเนินการประกันภัยกอนนำเงินไปลงทุน รอยละ 1.5 ของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ชำระ

รอยละของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระ

1
2
3
4
5
6

7 เปนตนไป

ครั้งที่ของการ
ชำระเบี้ยประกันภัย

หลัก(รายป)
แบบชำระ

5 ป

วิธีการคำนวณ อัตรา (ปจจุบัน) 

หมายเหตุ :
1 อัตราคาการประกันภัยรายปที่แนบกับกรมธรรมอาจเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ไมเกินอัตราสูงสุดที่บริษัทไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
2 จำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิ หมายถึง จำนวนที่มากกวาระหวาง 2.1 กับ 2.2
 2.1 จำนวนเงินเอาประกันภัย หักดวยจำนวนเงินที่ถอนจากการขายคืนหน�วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักทั้งหมด (ถามี) หักดวยเบี้ยประกันภัยหลักซึ่งไดหักคาใชจายในการดำเนินการประกันภัยแลวสำหรับเดือนแรก หรือหักดวย
  มูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักสำหรับเดือนตอ ๆ ไป
 2.2  จำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิขั้นต่ำเทากับอัตรารอยละ 100 ของเบี้ยประกันภัยหลักปแรก
3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมตางๆ แตไมเกินอัตราที่กำหนดตามเงื�อนไขของกรมธรรม โดยบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 1 เดือน
4 ในการคำนวณหาคาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม และคาการประกันภัยในเดือนแรก บริษัทจะทำการหักจากเบี้ยประกันภัยกอนนำไปลงทุน สำหรับเดือนตอๆ ไป บริษัทจะหักจากการขายคืนหน�วยลงทุนอัตโนมัติที่ราคารับซื้อคืน
 หน�วยลงทุนตามสัดสวนของกองทุนภายใตกรมธรรมที่ถืออยู หากมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนของกองทุนใด ณ วันที่ขายคืนหน�วยลงทุนมีมูลคาไมเพียงพอตอการหักคาธรรมเนียมดังกลาว คาธรรมเนียมที่ไมสามารถหักไดนั้น
 จะถือเปนหนี้สินของกรมธรรม และจะทำการหักจากกองทุนภายใตกรมธรรมตามสัดสวนของมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนของแตละกองทุนในเดือนถัดไป 
5 กรณีมีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต 15,000,000 บาทขึ้นไป อาจไดรับสวนลดคาการประกันภัยของอัตราคาการประกันภัยสำหรับความคุมครองชีวิตตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
 สวนลดดังกลาวในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตารางอัตราคาการประกันภัยรายปสำหรับความคุมครองชีวิต ซึ่งเปนไปตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนดหรือไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยบริษัทจะแจงใหผูเอาประกันภัย
 ทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวาสิบหาวัน (15 วัน)

ตารางคาธรรมเนียมกรมธรรม

2. คาธรรมเนียม
   การบริหารกรมธรรม3, 4

หักเปนรายเดือนจากการขายคืนหน�วยลงทุน
อัตโนมัติที่ราคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนตาม
สัดสวนของกองทุนที่ถืออยู

รอยละ 0.5 ตอป (ประมาณรอยละ 0.042 ตอเดือน) ของมูลคา
รับซื้อคืนหน�วยลงทุน

4. คาธรรมเนียมในการ
 ถอนเงินจากกรมธรรม

การถอนเงินจากกรมธรรม การเวนคืนกรมธรรม และการเวนคืนกรมธรรมโดยอัตโนมัติ บริษัทจะคิดคาธรรมเนียมในการ
ถอนเงินอัตรารอยละ 50 ของมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักที่ถอน โดยบริษัทจะไมคิดคาธรรมเนียม
ในการถอนเงินจากหน�วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก หากกรมธรรมมีผลบังคับมากกวา 2 ป และมีการชำระเบี้ยประกันภัย
หลักรายปครบ 2 งวด ราย 6 เดือนครบ 4 งวด ราย 3 เดือนครบ 8 งวด และ รายเดือนครบ 24 งวด
ทั้งนี้ บริษัทจะไมคิดคาธรรมเนียมในการถอนเงินจากหน�วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

5. คาธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน3 ไมมีคาธรรมเนียม

6. คาธรรมเนียมในการขอตออายุกรมธรรม3 ไมมีคาธรรมเนียม

7. คาธรรมเนียมการขอใบแจงรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม3 ขอไดโดยไมคิดคาธรรมเนียมเดือนละ 1 คร้ัง หลังจากน้ันฉบับละ 50 บาท

20
15
10
0
0
0
0

แบบชำระ
10 ป
40
25
10
5
0
0
0

แบบชำระ
15 ป
50
25
15
10
5
0
0

แบบชำระ
20 ป
60
25
15
10
5
5
0
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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
• การถอนเงินจากกรมธรรมบางสวน หรือการใชสิทธิถอนเงินจากกรมธรรมอัตโนมัติ จะทำใหมูลคาบัญชีกรมธรรมลดลง ซึ่งสงผลใหผลประโยชนกรณีเสียชีวิตลดลง และกรมธรรมอาจสิ้นผลบังคับเร็วขึ้น
• 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 ผูขอเอาประกันภัยอาจขาดทุนหรือไดกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกลาว หรืออาจไดรับเงินคืนต่ำกวาเงินลงทุนเริ่มแรกได
 

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

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