
AIA 20 PAY LINK (UNIT LINKED)
เอไอเอ 20 เพย ลิงค (ยูนิต ลิงค)

ประกันชีวิตควบการลงทุน
               ใหชีวิตและการลงทุนเปนเรื�องงาย
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คุณรูหรือไม? คนไทยมีทุนประกันชีวิตที่พรอมจะสงตอ
ใหครอบครัวหรือคนขางหลัง 
           โดยเฉลี่ยอยูที่ 305,000 บาทตอกรมธรรม* 
ซึ่งอาจไมเพียงพอตอการเตรียมพรอมใหกับคนที่คุณรัก
                                  เมื อเกิดเหตุการณที่ไมคาดฝน 

เพราะเราอยากใหคุณและคนที่คุณรักมีรอยยิ้มในทุกชวงเวลา

ไมวาอยางไรก็ตาม รอยยิ้มและความสุขของคุณและคนที่คุณรัก
จะไมหายไป ดวย AIA 20 PAY LINK (UNIT LINKED)

โดยเบี้ยฯ หลังหักคาใชจายสามารถนำไปลงทุนในกองทุนรวม
ที่เราตั้งใจจัดสรรทุกอยางเพื�อใหกรมธรรมฉบับนี้.....
เปนไดทั้งความคุมครองชีวิตและโอกาสในการสงตอ
ความมั่งคั่งใหคนที่คุณรัก

ให AIA 20 PAY LINK (UNIT LINKED)
           เปนตัวชวยในการวางแผนเพื�อเตรียมพรอมกับเรื�องเหลานี้

สรางทุนประกันชีวิตและความคุมครองที่ตอบโจทยคุณ 

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

*ที่มา : จำนวนกรมธรรมที่มีผลบังคับ ณ สิ้นป 2563 (ประเภทสามัญ, บำนาญ, ยูนิตลิงค
         และยูนิเวอรแซลไลฟ) รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิต ประจำป 2563,
         สมาคมประกันชีวิตไทย
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* ภายใตเงื�อนไขเมื�อผูเอาประกันภัย 1) ไดชำระเบี้ยประกันภัยหลักครบตามกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยทุกงวด
 และ 2) ไมเคยมีการถอนเงินจากการขายคืนหน�วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก
 และ 3) ไมเคยทำการลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก

** เมื�อผูเอาประกันภัยอายุครบ 55 ป ณ วันครบรอบปกรมธรรม และกรมธรรมมีผลบังคับอยางนอย
 10 ป และชำระเบี้ยประกันภัยหลักอยางนอย 10 ป
 ทั้งนี้ หากกรมธรรมอยูในระหวางหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะไมจายโบนัสพิเศษยามเกษียณ

เราคิดมาใหแลววามันเหมาะสำหรับคุณที่สุด
AIA 20 PAY LINK (UNIT LINKED)

งาย
วางแผนชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ป ไดรับความคุมครอง
ไปจนถึงอายุ 99 ป หรือตราบเทาที่ มูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนเพียงพอ
หักคาใชจายตางๆ ตามตารางคาธรรมเนียมกรมธรรม

ครบ
ไดทั้งความมั่นคงและมั่งคั่งภายในกรมธรรมเดียว
และเปนเครื�องมือออมเงินไดอยางสม่ำเสมอในรูปแบบประกันชีวิต รวมทั้ง
สามารถเพิ่มจำนวนเงินลงทุนโดยการชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษได

สะดวก
เรามีกองทุนที่ออกแบบมาเพื�อการลงทุนระยะยาวใหตอบโจทยเปาหมายของคุณ
พรอมเพิ่มโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงผานกองทุนคุณภาพที่ไดรับการคัดสรร
จาก AIA

อุนใจ 
ไมวาสถานการณการลงทุนจะเปนเชนไรก็หมดหวง การันตีความคุมครองสูงสุด
ตอเนื อง 20 ป* (Non Lapse Guaranteed) ภายใตเงื�อนไขกรมธรรม
ถึงแมมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนจะมีไมเพียงพอหักคาใชจายตางๆ ตามตาราง
คาธรรมเนียมกรมธรรม

คุม รับโบนัสพิเศษยามเกษียณ** 0.25% ตอป ของมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน
ของเบี้ยประกันภัยหลัก

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



หมายเหตุ : พอรตโฟลิโอที่แนะนำ (Recommended Portfolio) คือ พอรตโฟลิโอที่ผูจัดการกองทุนเปนผูคัดเลือกกองทุนและสัดสวนการลงทุนตามคะแนนจากการประเมิน
ความเหมาะสมในการลงทุน ซึ่งพอรตโฟลิโอที่แนะนำที่แสดงอยูนี้เปนเพียงตัวอยางเทานั้น โดยผูเอาประกันภัยสามารถศึกษาพอรตโฟลิโอที่แนะนำที่เปนปจจุบัน ผลการ
ดำเนินงานของพอรตโฟลิโอที่แนะนำเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (Benchmark) และวิธีการคำนวณผลการดำเนินงานของพอรตโฟลิโอที่แนะนำ ไดผานทางเว็บไซตของบริษัท

มั่นใจเพื�อใหถึงเปาหมายทางการเงินอยางมั่นคง
                      ดวยศักยภาพการลงทุนจาก AIA

ชวยใหการลงทุนเปนเรื�องงาย สะดวก และมั่นคง
                                      ผานบริการพอรตโฟลิโอที่แนะนำ

AIA Asset Allocation Funds กองทุนที่ออกแบบมาเพื�อตอบโจทยเปาหมาย
และความเสี่ยงที่เหมาะกับคุณ ไดรับการดูแลจากทีมผูเชี่ยวชาญการลงทุน
จากกลุมบริษัท เอไอเอ ที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล
เพื�อใหคุณมั่นใจไดวาการลงทุนของคุณจะไดรับการดูแลดีที่สุด

พรอมทั้งเสริมมุมมองการลงทุนใหไรขีดจำกัด ดัวยพันธมิตรผูจัดการ
กองทุนระดับโลก ไดแก Baillie Gifford, BlackRock, Wellington Management
และ Capital Group  สอดรับกลยุทธการลงทุนระยะยาว ที่เนนการกระจาย
การลงทุนเพื�อสรางโอกาสในการไดรับผลตอบแทนในสินทรัพยที่หลากหลาย
เพื�อใหตอบโจทยเปาหมายทางการเงินของคุณในระยะยาวอยางมั่นคง

• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
• ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม
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ใหการเริ่มตนการลงทุน และการดูแลพอรตการลงทุนของคุณ
เปนเรื�องงายขึ้น ดวยบริการพอรตโฟลิโอที่แนะนำ ที่ดูแล
การลงทุนของคุณโดยผูเชี่ยวชาญจาก AIA ที่ชวยปรับเปลี่ยน
การลงทุนของคุณใหเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ
เพื�อสรางโอกาสในการไดรับผลตอบแทน ตามความเหมาะสม
กับแตละระดับความเสี่ยง เพื�อใหคุณมั่นใจไดวาแผนการเงิน
ของคุณที่ไดวางไว จะชวยตอบโจทยเปาหมายทางการเงิน
ของคุณในระยะยาวอยางมั่นคง ดวย 6 พอรตโฟลิโอที่แนะนำ



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

AIA-TCA
AIA Conventional Allocation Fund

AIA-TMA
AIA Moderate Allocation Fund

AIA-TAA
AIA Aggressive Allocation Fund

พอรตลงทุนความเสี่ยงต่ำ พอรตลงทุนความเสี่ยงกลาง พอรตลงทุนความเสี่ยงสูง

(กองทุนผสม ความเสี่ยงระดับ 5 เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง) (กองทุนผสม ความเสี่ยงระดับ 5 เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง) (กองทุนผสม ความเสี่ยงระดับ 6 เสี่ยงสูง)

(กองทุนผสม ความเสี่ยงระดับ 5 เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง) (กองทุนผสม ความเสี่ยงระดับ 5 เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง) (กองทุนผสม ความเสี่ยงระดับ 6 เสี่ยงสูง)

AIA-ICA
AIA Combined Conventional Allocation Fund

AIA-IMA
AIA Combined Moderate Allocation Fund

AIA-IAA
AIA Combined Aggressive Allocation Fund

พอรตลงทุนความเสี่ยงต่ำ พอรตลงทุนความเสี่ยงกลาง พอรตลงทุนความเสี่ยงสูง

30%
60%

10%
0.5%

0.5%0.5%

0.5%

กองทุนตราสารหนี้ กองทุนหุนในประเทศ กองทุนหุนทั่วโลก กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น

หรือ สามารถเลือกลงทุนเองไดตามความตองการของคุณ
ดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมไดที่นี่

เนนลงทุนทั้งในและตางประเทศ

เนนลงทุนในประเทศ

10%
10%

20%

20%

60%

39.5%

9.5%

9.5%

60%

60%

90%

40%
39.5%

30%
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จำนวนเงินเอาประกันภัย
1 ลานบาท

จำนวนป�ที่จาย
20 ป�

เบี้ยประกันภัยหลัก
17,500 บาทตอป�

1,400 บาท ตอเดือน
รวมทั้งโครงการ
350,000 บาท

แผนปกปองความเสี่ยง

4535 55 65 75 85 95 99

1,200,0000

1,000,0000

800,0000

600,0000

400,0000

200,0000

-       

1,400,0000

1,600,0000

1,800,0000

จำนวนเงิน (บาท)

อายุ (ป�)

1.01
ลานบาท

1.35
ลานบาท

1.47
ลานบาท

569,265
บาท

752,705
บาท

412,568
บาท

172,501
บาท

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

ตัวอยางประมาณการผลตอบแทนที่ 5% ตอป (มิใชผลตอบแทนที่แทจริง) 
*กรณีที่ไมมีการถอนเงินจากการขายคืนหน�วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก

หมายเหตุ ผลตอบแทนเปนเพียงตัวอยางการคาดการณเพื�อประกอบความเขาใจเทานั้น ไมไดเปนการแสดง
ผลตอบแทนจริงที่ไดรับจากกรมธรรม ผลตอบแทนอาจตางจากตัวอยางที่แสดงขางตนอยางมีนัยสำคัญ
และกรมธรรมนี้ไมมีการรับประกันเงินสวนลงทุน 

มูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน* ผลประโยชนกรณีเสียชีวิต*

จายเบี้ยฯ 
ปละ 17,500 บาท

หากอยูครบอายุสัญญา 
ไดรับมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน

1.47  ลานบาท*

หากเสียชีวิตตอนอายุ 85 ป
 สามารถสงตอความมั่งคั่ง

1.1 ลานบาท*
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คุณเมธา วัย 35 ป คุณพอที่รักของลูก ๆ เปนคุณพอที่เปรียบเสมือนเปนเสาหลัก
ของครอบครัว เขาเลือกทำประกันชีวิตแบบ AIA 20 Pay Link (Unit Linked) เพื�อ
ปองกันความเสี่ยงโดยการสรางความคุมครองชีวิตไว และมีโบนัสพิเศษยามเกษียณ
หากเขาเงื�อนไขตามที่ระบุในกรมธรรม อีกทั้งเมื�อเกิดเหตุการณไมคาดฝนเกิดขึ้น
คุณเมธาไมตองกังวลวาอนาคตทางการศึกษาในสวนคาเลาเรียนของลูกๆ จะสะดุด
และเพื�อใหรอยยิ้มของคนในครอบครัวยังคงอยูตลอดไป

ไมวาวันขางหนาจะเปนอยางไร รอยยิ้มและความสุขของคนที่เขารักจะยังดำเนิน
ตอไปแบบไมสะดุด ทั้งนี้ สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ เตรียมพรอมสำหรับ
การวางแผนสุขภาพและโรครายแรงใหกับตนเองได

เพื�อความสุขที่สมบูรณแบบ การปกปองความเสี่ยงจึงเปนเรื�องสำคัญ 
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คุณสมบัติของผูเอาประกันภัยและเงื�อนไขการรับประกันภัย

อายุรับประกัน 15 วัน - 70 ป

การพิจารณาอนุมัติการรับประกัน ขึ้นอยูกับเงื�อนไข และกฎเกณฑการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

ระยะเวลาความคุมครอง ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ป) หรือตราบเทาที่มูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนมีพอหัก
คาใชจายตางๆ ตามตารางคาธรรมเนียมกรมธรรม

หมายเหตุ 
• บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไมรับคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน หากบริษัทยังไมทราบหน�วยลงทุนคงเหลือทุกกองที่ผูเอาประกันภัยถืออยูจากรายการขายคืนอัตโนมัติ
 เพื�อชำระคาการประกันภัย คาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม อยางไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทยังไมสามารถดำเนินการตามคำสั่งเกี่ยวกับกองทุนที่ผูเอาประกันภัย
 มีคำสั่งไวไดอยางสมบูรณ ผูเอาประกันภัยสามารถสงคำสั่งของกองทุนที่ไมเกี่ยวของกับคำสั่งที่ยังไมเรียบรอยได 
• ขอยกเวนความคุมครอง บริษัทจะไมจายเงินตามกรมธรรม เมื�อปรากฏวาผูเอาประกันภัยฆาตัวตายดวยใจสมัครภายใน 1 ปนับแตวันเริ่มมี
 ผลคุมครองตามกรมธรรมหรือหากมีการตออายุกรมธรรมใหนับตั้งแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามการตออายุครั้งสุดทาย หรือวันที่บริษัท
 อนุมัติใหเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ เฉพาะในสวนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเทานั้น หรือถาผูเอาประกันภัย
 ถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา
• ผูขอเอาประกันภัยมีหนาที่แถลงขอความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปดขอความจริงหรือแถลงขอความเปนเท็จใดๆ
 อาจเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันภัยบอกลางสัญญาประกันภัย ปฏิเสธไมจายคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 และจำกัดความรับผิดเพียงการคืนมูลคาเวนคืนกรมธรรม เบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถามี) และคาธรรมเนียม
 กรมธรรม ยกเวนคาธรรมเนียมกรมธรรมการขอใบแจงสถานะทางการเงินของกรมธรรม 

ผลประโยชน
กรณีครบกำหนดสัญญา

หากผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยูจนครบกำหนดสัญญาประกันภัย
บริษัทจะจายมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนใหแกผูเอาประกันภัย

ผลประโยชนกรณีเสียชีวิต

บริษัทจะจายผลประโยชนดังตอไปนี้ แลวแตจำนวนใดจะมากกวา ระหวาง
1) จำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุในหนาตารางกรมธรรม หรือบันทึก
 สลักหลัง (ถามี) หักดวยจำนวนเงินที่ถอนจากการขายคืนหน�วยลงทุน
 ของเบี้ยประกันภัยหลักทั้งหมด (ถามี) กับ
2) มูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก บวกดวย จำนวนเงิน
 เสี่ยงภัยสุทธิขั้นต่ำในอัตรารอยละ 500 ของเบี้ยประกันภัยหลักปแรก
รวมกับ มูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถามี)

เบี้ยประกันภัยหลัก (RP)
ขึ้นอยูกับอายุ เพศ จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ตองการ กองทุนที่เลือก
และหรือ อัตราคาการประกันภัยที่เพิ่มเนื�องจากสุขภาพ โดยจะตองมีเบี้ย
ประกันภัยหลักขั้นต่ำ 12,000 บาทตอป

สามารถเลือกชำระเบ้ียประกันภัยเพ่ิมเติมพิเศษได
• สำหรับเบ้ียประกันภัยเพ่ิมเติมพิเศษท่ีชำระเปนประจำ
 พรอมเบ้ียประกันภัยหลัก (RTU) ข้ันต่ำ 1,000 บาทตองวด
 และไมเกิน 5 เทาของเบ้ียประกันภัยหลัก
• สำหรับเบ้ียประกันภัยเพ่ิมเติมพิเศษท่ีไมไดชำระเปนประจำ
 พรอมเบ้ียประกันภัยหลัก (ATU) ข้ันต่ำ 1,000 บาทตอคร้ัง
 และไมเกิน 120 ลานบาทตอปกรมธรรม

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 20 ป

จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 – 9,999,999 บาท

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

1. คาใชจายในการ
 ดำเนินการประกันภัย

3. คาการประกันภัย3, 4, 5 คาการประกันภัยคำนวณจากอัตราคาการประกันภัย1  ของจำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธ2ิ  โดยคาการประกันภัยจะถูกหักเปน
รายเดือนจากการขายคืนหน�วยลงทุนอัตโนมัติที่ราคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนตามสัดสวนของกองทุนที่ถืออยู

หักออกจากเบี้ยประกันภัยหลักทุกครั้ง
ที่บริษัทไดรับชำระ

หักออกจากเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ
ทุกครั้งที่บริษัทไดรับชำระ 

1.5% ของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ชำระ

ครั้งที่ของการชำระเบี้ยประกันภัยหลัก

1
2
3
4
5
6

7 เปนตนไป

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

13 เปนตนไป

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

25 เปนตนไป

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

73 เปนตนไป

60
40
20
10
10
5
0

รอยละของ
เบี้ยประกันภัยหลัก

ที่ชำระรายป ราย
6 เดือน

ราย
3 เดือน

ราย
เดือน

วิธีการคำนวณ อัตรา (ปจจุบัน) 

หมายเหตุ : 1. คาการประกันภัยรายปที่แนบกับกรมธรรมอาจเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ไมเกินอัตราสูงสุดที่บริษัทไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
   2. จำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิ หมายถึง จำนวนที่มากกวาระหวาง 2.1 กับ 2.2
    2.1 จำนวนเงินเอาประกันภัย หักดวยจำนวนเงินที่ถอนจากการขายคืนหน�วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักทั้งหมด (ถามี) หักดวยเบี้ยประกันภัยหลักซึ่งไดหักคาใชจาย
     ในการดำเนินการประกันภัยแลวสำหรับเดือนแรก หรือหักดวยมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักสำหรับเดือนตอๆ ไป 
    2.2 จำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิขั้นต่ำ (Minimum Net Amount At Risk) ตามที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
   3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมตาง ๆ แตไมเกินอัตราที่กำหนดตามเงื�อนไขของกรมธรรม โดยบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 1 เดือน
   4. ในการคำนวณหาคาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม และคาการประกันภัยในเดือนแรก บริษัทจะทำการหักจากเบี้ยประกันภัยกอนนำไปลงทุน สำหรับเดือนตอๆ ไป
    บริษัทจะหักจากการขายคืนหน�วยลงทุนอัตโนมัติที่ราคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนตามสัดสวนของกองทุนภายใตกรมธรรมที่ถืออยู หากมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนของกองทุนใด
    ณ วันที่ขายคืนหน�วยลงทุนมีมูลคาไมเพียงพอตอการหักคาธรรมเนียมดังกลาว คาธรรมเนียมที่ไมสามารถหักไดนั้นจะถือเปนหนี้สินของกรมธรรม และจะทำการหักจากกองทุน
    ภายใตกรมธรรมตามสัดสวนของมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนของแตละกองทุนในเดือนถัดไป
   5. กรณีมีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต 10,000,000 บาทขึ้นไป อาจไดรับสวนลดคาการประกันภัยของอัตราคาการประกันภัยสำหรับความคุมครองชีวิต
    ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสวนลดดังกลาวในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตารางอัตราคาการประกันภัยรายปสำหรับความคุมครองชีวิต
    ซึ่งเปนไปตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนดหรือไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยบริษัทจะแจงใหผูเอาประกันภัยทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร
    ไมนอยกวาสิบหาวัน (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�วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักที่ถอน โดยบริษัทจะไมคิดคาธรรมเนียม
ในการถอนเงินจากหน�วยลงทุนของเบ้ียประกันภัยหลัก หากกรมธรรมมีผลบังคับมากกวา 2 ป และมีการชำระเบ้ียประกันภัยหลัก
รายปครบ 2 งวด ราย 6 เดือนครบ 4 งวด ราย 3 เดือนครบ 8 งวด และ รายเดือนครบ 24 งวด ทั้งนี้ บริษัทจะไมคิดคา
ธรรมเนียมในการถอนเงินจากหน�วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

5. คาธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน3 ไมมีคาธรรมเนียม

6. คาธรรมเนียมในการขอตออายุกรมธรรม3 ไมมีคาธรรมเนียม

7. คาธรรมเนียมการขอใบแจงรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม3 ขอไดโดยไมคิดคาธรรมเนียมเดือนละ 1 คร้ัง หลังจากน้ันฉบับละ 50 บาท

• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย
 เมื�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด 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
• การถอนเงินจากกรมธรรมบางสวน จะทำใหมูลคาบัญชีกรมธรรมลดลง ซึ่งสงผลใหผลประโยชนกรณีเสียชีวิตลดลง และกรมธรรม
 อาจสิ้นผลบังคับเร็วขึ้น
•  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�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
• ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม



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

เอไอเอ ประเทศไทย
181 ถนนสุรวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
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