คําร้องขอดําเนินการเปลียนแปลงเกียวกับการประกันชีวติ แบบอินเวสเมนต์ ลิงค์

ชือตัวแทน...........................................รหัสตัวแทน...................................เลขทีทะเบียนของผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุน..................................
โทรศัพท์...............................................
กรมธรรม์ประกันภัยเลชที............................................ ผูเ้ อาประกันภัย.............................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอให้บริษัทดําเนินการเกียวกับการประกันชีวิต แบบอินเวสเมนต์ ลิงค์ ดังต่อไปนี
) การชําระเบียประกันภัย
 . ชําระเบียประกันภัยหลักและสัญญาเพิมเติม (Renewal Premium)
จํานวน..................................................บาท
 . ชําระเบียประกันภัยเพิมเติมพิเศษ (Top-up Premium)
จํานวน..................................................บาท
โปรดระบุสดั ส่วนของการลงทุนทีต้องการเป็ นอัตราส่วนร้อยละในตารางเป็ นจํานวนเต็ม ทังนีต้องไม่ตากว่
ํ าร้อยละ

กองทุนสําหรับเบียประกันภัยหลัก
(สําหรับ ข้อ . )

กองทุนสําหรับเบียประกันภัยเพิมเติมพิเศษ
(ไม่ตากว่
ํ า , บาท) / (สําหรับ ข้อ . )

ร้อยละ

ร้อยละ

หมายเหตุ :

1. การเพิมเบียประกันภัยเพิมเติมพิเศษสามารถดําเนินการได้ในขณะทีกรมธรรม์ไม่อยู่ในระหว่างการหยุดพักชําระเบียประกันภัย และได้มีการชําระเบียประกันภัยหลักครบจํานวนงวดโดย
นับจากวันทีของกรมธรรม์จนถึงวันทีชําระเบียประกันภัยหลัก
. ในกรณีทีบริษัทได้รบั เบียประกันภัยก่อนเวลา . น. บริษัทจะนําเบียประกันภัยเพือนําไปลงทุนไปซือกองทุนต้นทางทีระบุไว้ ภายในวันทําการที (T*+3)
. เบียประกันภัยเพิมเติมพิเศษ จะต้องไม่ตากว่
ํ า , บาท และในแต่ละปี ตอ้ งไม่เกิน เท่าของเบียประกันภัยหลักรายปี /เบียประกันภัยชําระครังเดียว
T* หมายถึง วันทีบริษัทได้รบั ค่าเบียประกันภัยครบเต็มจํานวน และเอกสารครบถ้วน ภายในเวลา . น. ในกรณีทีเกิน . น. ให้ถือว่า T คือวันทําการถัดไป ทังนี หากวันทีจะซือ
หน่วยลงทุนเป็ นวันหยุดของกองทุนใด บริษัทจะทําการซือหน่วยลงทุนของกองทุนนันในวันทําการถัดไปทีสามารถทํารายการได้

) การสับเปลียนกองทุน  จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

ชือกองทุนต้นทาง

หรือ

จํานวนหน่วย หรือ
จํานวนเงิน (บาท) ของ
กองทุนต้นทาง

 จํานวนเงินลงทุน (บาท)

ชือกองทุนปลายทาง

ร้อยละทีจะลงทุนในกองทุน
ปลายทาง
(รวมกันเท่ากับร้อยละ )

รวมทังสิน

หมายเหตุ :

1. โปรดระบุจาํ นวนร้อยละทีต้องการลงทุนในกองทุนปลายทาง แต่ละกองทุนเป็ นจํานวนเต็ม (โดยไม่มีทศนิยม) ทังนีต้องไม่ตากว่
ํ าร้อยละ
. ในกรณีทีระบุจาํ นวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางใดๆ มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีมีอยู่จริง ให้ถือว่าผูเ้ อาประกันภัยประสงค์จะสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางนันเท่าทีมี
อยู่ทงหมด
ั
. กรณีทีมีค่าธรรมเนียมในการสับเปลียนกองทุน จะหักจากมูลค่าทีได้รบั จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ก่อนทําการซือหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง
. ในกรณีทีบริษัทได้รบั ใบคําร้องก่อนเวลา . น. บริษัทจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพือสับเปลียนออกจากกองทุนต้นทางข้างต้นในวันทําการทีบริษัทได้รบั ใบคําร้องในกรณีที
บริษัทได้รบั ใบคําร้องภายหลังเวลา . น. ให้ถือว่าบริษัทได้รบั ใบคําร้องในวันทําการถัดจากวันทีได้รบั ใบคําร้อง ทังนีหากวันทีส่งใบคําร้องนันเป็ นวันหยุดของกองทุนใด บริษัทจะทํา
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนัน ในวันทําการถัดไปทีสามารถทํารายการได้
. บริษัทจะดําเนินการซือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทีได้รบั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางครบทุกกองทุนแล้ว
. บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการไม่รบั คําสังสับเปลียนกองทุน หากบริษัทยังไม่ทราบหน่วยลงทุนคงเหลือทุก กองทุนทีผู้เอาประกันภัย ถืออยู่จากรายการชําระ ค่าธรรมเนีย มการบริหาร
กรมธรรม์ และค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์ (ถ้าม๊) อย่างไรก็ดี ในกรณีทีบริษัทยังไม่สามารถดําเนินการตามคําสังทีเกียวกับกองทุนทีผูเ้ อาประกันภัยมีคาํ สังไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ผูเ้ อา
ประกันภัยสามารถส่งคําสังของกองทุนทีไม่เกียวข้องกับคําสังทียังไม่เรียบร้อยได้

สําคัญ : การรับทราบความเสียงของการลงทุนเทียบกับผลการประเมินระดับความเสียงทียอมรับได้ ของผู้เอาประกันภัย
ในกรณีทระดั
ี บความเสียงของกองทุนทีลงทุนข้างต้นนี “สูงกว่า” ระดับความเสียงทียอมรับได้ของข้าพเจ้าตามผลการประเมินระดับความ เสียงทีได้จากการทํา
แบบประเมินระดับความเสียงของบริษทั
 ข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทุนทีข้าพเจ้าได้ลงทุนนี ไม่ตรง กับผลการประเมินระดับความเสียงทียอมรับได้ของข้าพเจ้าทีเคยให้ไว้ อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงยอมรับความ
เสียงทีเพิมขึน โดยได้รบั คําแนะนําการลงทุน ลักษณะของกองทุน คําเตือน ตลอดจนความเสียงทังหมดทีเกียวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผูข้ ายหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีทผูี ้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ข้อมูลในแบบประเมินระดับความเสียงทียอมรับได้ว่า “ไม่สามารถยอมรับความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนได้ ” (สําหรับกองทุน
ต่างประเทศเท่านัน)
 ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบความเสียงด้านอัตราแลกเปลียนและแนวทางบริหารความเสียงอัตราแลกเปลียน (ถ้ามี) ของกองทุนทีข้าพเจ้าได้ลงทุนนี รวมถึงได้รบั ทราบคํา
เตือนจากผูข้ ายหน่วยลงทุนแล้ว
ลายมือชือผู้เอาประกันภัย
บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชัน

ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
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3) การเปลียนแปลงจํานวนเงินเอาประกันภัยหลัก หรือเบียประกันภัยหลัก (Regular Premium)
 . เพิมจํานวนเงินเอาประกันภัยหลักจากเดิมเป็ น ........................................................................................ บาท
 . ลดจํานวนเงินเอาประกันภัยหลักจากเดิมเป็ น .......................................................................................... บาท
 . ลดจํานวนเบียประกันภัยหลัก (Regular Premium) จากเดิมเป็ น .............................................................. บาท
) การถอนเงินจากกรมธรรม์
 ต้องการถอนเงินจํานวน .............................. บาท (บริษัทจะขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ทีมีอยู่ในแต่ละกองทุน)
 ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนโดยระบุจาํ นวนทีต้องการขายคืนเป็ นอัตราร้อยละหรือเป็ นจํานวนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ดังนี
ชือกองทุน

ร้อยละของหน่วยลงทุน

จํานวนหน่วย

หมายเหตุ :

1. ผูเ้ อาประกันภัยอาจไม่ได้รบั ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาทีกําหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามทีได้ระบุไว้ในใบคําร้อง ในกรณีทเข้
ี าข่ายการหยุดรับ
คําสังขายคืนหน่วยลงทุน หรือการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามเงือนไขทีบริษัทจัดการกําหนดไว้ในหนังสือชีชวนของกองทุน
. ในกรณีทีระบุจาํ นวนหน่วยลงทุนของกองทุนใดๆ มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีมีอยู่จริง ให้ถือว่าผูเ้ อาประกันภัยประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนันเท่าทีมีอยู่ทงหมด
ั
. ในขณะทีบริษัทได้รบั ใบคําร้อง จํานวนเงินขันตําในการถอนแต่ละครังจะต้องไม่ตากว่
ํ า , บาท และมูลค่าหลังการถอนภายหลังหักหนีสินตามกรมธรรม์ (ถ้ามี) จะต้องเหลือไม่น้อย
กว่า , บาท โดยคํานวณจากราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
. ในกรณีทบริ
ี ษัทได้รบั ใบคําร้องก่อนเวลา . น. บริษัทจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพือถอนเงินจากกรมธรรม์ขา้ งต้นในวันทําการทีบริษัทได้รบั ใบคําร้อง ในกรณีทบริ
ี ษัทได้รบั ใบ
คําร้องภายหลังเวลา . น. ให้ถือว่าบริษัทได้รบั คําร้องในวันทําการถัดจากวันทีได้รบั ใบคําร้อง ทังนีหากวันทีส่งใบคําร้องนันเป็ นวันหยุดของกองทุนใด บริษัทจะทําการขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนนันในวันทําการถัดไปทีสามารถทํารายการได้
. ผูเ้ อาประกันภัยจะได้รบั เงิน ค่าขายคืนหน่ วยลงทุนภายในห้าวันทําการนับแต่วันทีบริษัทดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมได้รบั การผ่ อนผัน
ระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
. บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รบั คําสังขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน หากบริษัทยังไม่ทราบหน่วยลงทุนคงเหลือทุกกองทุนทีผูเ้ อาประกันภัยถืออยู่ จากรายการชําระค่าการประกันภัย
ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์ (ถ้ามี) อย่างไรก็ดี ในกรณีทีบริษัทยังไม่สามารถดําเนินการตามคําสังทีเกียวกับกองทุนทีผูเ้ อาประกันภัยมีคาํ สัง
ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ผูเ้ อาประกันภัยสามารถส่งคําสังของกองทุนทีไม่เกียวข้องกับคําสังทียังไม่เรียบร้อยได้

) การเวนคืนกรมธรรม์
ิ
งคับลง
 การเวนคืนกรมธรรม์โดยขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดทีข้าพเจ้ามีอยู่ ซึงจะทําให้กรมธรรม์สนผลบั
หมายเหตุ : ในกรณีทบริ
ี ษัทได้รบั ใบคําร้องก่อนเวลา . น. บริษัทจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนเพือเวนคืนกรมธรรม์ดงั กล่าวข้างต้นในวันทําการทีบริษัทได้รบั ใบคํา
ร้อง ในกรณีทีบริษัทได้รบั ใบคําร้องภายหลังเวลา . น. ให้ถือว่าบริษัทได้รบั ใบคําร้องในวันทําการถัดจากวันทีได้รบั ใบคําร้อง และหากวันทีส่งใบคําร้องนันเป็ นวันหยุด
ของกองทุนใด บริษัทจะทําการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนันในวันทําการถัดไปทีสามารถทํารายการได้ ทังนี บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รบั คําสังการเวนคืนกรมธรรม์
หากบริษัทยังไม่ทราบหน่วยลงทุนคงเหลือทุกกองทุนทีผูเ้ อาประกันภัยถืออยู่จากรายการชําระค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์(ถ้ามี)
คําเตือน
- การทําประกันชีวิต แบบอินเวสเมนต์ ลิงค์ มีความเสียง ผูเ้ อาประกันภัยอาจได้รบั เงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบียประกันภัยส่วนทีจัดสรรเข้ากองทุนรวม
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสียงของการลงทุน ผูเ้ อาประกันภัยอาจได้รบั เงินลงทุนคืนมากว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริมแรก และอาจไม่ได้รบั เงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาทีกําหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามทีได้มีคาํ สังไว้และผูเ้ อาประกันภัยควรซือขายหน่วยลงทุนกับบุคคลทีได้รบั
ความเห็นชอบ
บริษัทขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตามใบคําร้ องนี หากการขอดําเนินการดังกล่าวขัดหรือไม่เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ทีบริษัทกําหนดในเรืองนันๆ
เขียนที ________________________________________

วันที ________________________________________

ลงชือ _________________________________________
(________________________________________)
พยาน
ลงชือ _________________________________________
(________________________________________)
ผูใ้ ห้บริการกับผูล้ งทุนทีได้รบั ความเห็นชอบ

ลงชือ _______________________________________ โทรศัพท์............................................
(______________________________________)
ผูเ้ อาประกันภัย
ลงชือ _______________________________________ โทรศัพท์............................................
(______________________________________)
ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม / เจ้าของกรมธรรม์ประกันภัย

สําหรับเจ้าหน้าที

วันทีได้รับใบคําร้อง ____________________________ เวลา _______________________________________________________
วันทีทําคําสัง _________________________________ ผู้ดาํ เนินการ _________________________________________________
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