คาร้ องขอดาเนินการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการประกันชีวิต แบบอินเวสเมนต์ ลิงค์
ชื่อตัวแทน...........................................รหัสตัวแทน...................................เลขที่ทะเบียนของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน..................................
โทรศัพท์...............................................
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่............................................ ผู้เอำประกันภัย.............................................................................................
ข้ ำพเจ้ ำมีควำมประสงค์ขอให้ บริษัทดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประกันชีวติ แบบอินเวสเมนต์ ลิงค์ ดังต่อไปนี ้
1) การชาระเบีย้ ประกันภัย
 1.1 ชำระเบี ้ยประกันภัยหลักและสัญญำเพิม่ เติม (Renewal Premium)
จำนวน..................................................บำท
 1.2 ชำระเบี ้ยประกันภัยเพิม่ เติมพิเศษ (Top-up Premium)
จำนวน..................................................บำท
โปรดระบุสดั ส่วนของกำรลงทุนที่ต้องกำรเป็ นอัตรำส่วนร้ อยละในตำรำงเป็ นจำนวนเต็ม ทังนี
้ ้ต้ องไม่ ต่ากว่ าร้ อยละ 10
กองทุนสาหรั บเบีย้ ประกันภัยหลัก
(สาหรั บ ข้ อ 1.1)

กองทุนสาหรั บเบีย้ ประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ
(ไม่ ต่ากว่ า 5,000 บาท) / (สาหรั บ ข้ อ 1.2)

ร้ อยละ

ร้ อยละ

หมายเหตุ :
1. กำรเพิ่มเบี ้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษสำมำรถดำเนินกำรได้ ในขณะที่กรมธรรม์ไม่อยูใ่ นระหว่ำงกำรหยุดพักชำระเบี ้ยประกันภัย และได้ มีกำรชำระเบี ้ยประกันภัยหลักครบจำนวนงวดโดย
นับจำกวันที่ของกรมธรรม์จนถึงวันที่ชำระเบี ้ยประกันภัยหลัก
2. ในกรณีที่บริ ษัทได้ รับเบี ้ยประกันภัยก่อนเวลำ 10.00 น. บริ ษัทจะนำเบี ้ยประกันภัยเพื่อนำไปลงทุนไปซื ้อกองทุนต้ นทำงที่ระบุไว้ ภำยในวันทำกำรที่ 3 (T*+3)
3. เบี ้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ จะต้ องไม่ต่ำกว่ำ 5,000 บำท และในแต่ละปี ต้ องไม่เกิน 10 เท่ำของเบี ้ยประกันภัยหลักรำยปี /เบี ้ยประกันภัยชำระครัง้ เดียว
T* หมำยถึง วันที่บริ ษัทได้ รับค่ำเบี ้ยประกันภัยครบเต็มจำนวน และเอกสำรครบถ้ วน ภำยในเวลำ 10.00 น. ในกรณี ที่เกิน 10.00 น. ให้ ถือว่ำ T คือวันทำกำรถัดไป ทัง้ นี ้ หำกวันที่ จะซื อ้
หน่วยลงทุนเป็ นวันหยุดของกองทุนใด บริ ษัทจะทำกำรซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนั ้นในวันทำกำรถัดไปที่สำมำรถทำรำยกำรได้

2) การสับเปลี่ยนกองทุน  จำนวนหน่ วยลงทุน (หน่วย)
ชื่อกองทุนต้ นทาง

หรื อ

จานวนหน่ วย หรื อ
จานวนเงิน (บาท) ของ
กองทุนต้ นทาง

 จำนวนเงินลงทุน (บำท)
ชื่อกองทุนปลายทาง

ร้ อยละที่จะลงทุนในกองทุน
ปลายทาง
(รวมกันเท่ ากับร้ อยละ 100)

รวมทัง้ สิน้

หมายเหตุ :

1. โปรดระบุจำนวนร้ อยละที่ต้องกำรลงทุนในกองทุนปลำยทำง แต่ละกองทุนเป็ นจำนวนเต็ม (โดยไม่มีทศนิยม) ทั ้งนี ้ต้ องไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 10
2. ในกรณีที่ระบุจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทำงใดๆ มำกกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่มีอยูจ่ ริ ง ให้ ถือว่ำผู้เอำประกันภัยประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำกกองทุนต้ นทำงนั ้นเท่ำที่ มี
อยูท่ ั ้งหมด
3. กรณีที่มีคำ่ ธรรมเนียมในกำรสับเปลี่ยนกองทุน จะหักจำกมูลค่ำที่ได้ รับจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทำง ก่อนทำกำรซื ้อหน่วยลงทุ นในกองทุนปลำยทำง
4. ในกรณีที่บริ ษัทได้ รับใบคำร้ องก่อนเวลำ 10.00 น. บริ ษัทจะดำเนินกำรขำยคืนหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนออกจำกกองทุนต้ นทำงข้ ำงต้ นในวันทำกำรที่ บ ริ ษั ทได้ รับ ใบคำร้ องในกรณี ที่
บริ ษัทได้ รับใบคำร้ องภำยหลังเวลำ 10.00 น. ให้ ถือว่ำบริ ษัทได้ รับใบคำร้ องในวันทำกำรถัดจำกวันที่ได้ รับใบคำร้ อง ทั ้งนี ้หำกวันที่ส่งใบคำร้ องนั ้นเป็ นวันหยุดของกองทุนใด บริ ษัทจะทำ
กำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนั ้น ในวันทำกำรถัดไปที่สำมำรถทำรำยกำรได้
5. บริ ษัทจะดำเนินกำรซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำง ณ วันที่ได้ รับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทำงครบทุกกองทุนแล้ ว
6. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในกำรไม่รับคำสั่งสับ เปลี่ ยนกองทุน หำกบริ ษัทยังไม่ทรำบหน่วยลงทุนคงเหลื อทุกกองทุนที่ ผ้ ูเอำประกันภัยถืออยู่จ ำกรำยกำรช ำระ ค่ำธรรมเนี ยมกำรบริ หำร
กรมธรรม์ และค่ำธรรมเนียมกำรรักษำกรมธรรม์ (ถ้ ำม๊ ) อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่บริ ษัทยังไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมคำสั่งที่เกี่ยวกับกองทุนที่ผ้ เู อำประกันภัยมีคำสั่งไว้ ได้ อย่ำงสมบูรณ์ ผู้เอำ
ประกันภัยสำมำรถส่งคำสั่งของกองทุนที่ไม่เกี่ยวข้ องกับคำสั่งที่ยงั ไม่เรี ยบร้ อยได้

สำคัญ : กำรรั บทรำบควำมเสี่ยงของกำรลงทุนเทียบกับผลกำรประเมินระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรั บได้ ของผู้เอำประกันภัย
ในกรณีท่ รี ะดับความเสี่ยงของกองทุนที่ลงทุนข้ างต้ นนี ้ “สูงกว่ ำ” ระดับความเสี่ยงที่ยอมรั บได้ ของข้ าพเจ้ าตามผลการประเมินระดับความ เสี่ยงที่ได้ จากการทา
แบบประเมินระดับความเสี่ยงของบริษัท
 ข้ ำพเจ้ ำรับทรำบว่ำกองทุนที่ข้ำพเจ้ ำได้ ลงทุนนี ้ ไม่ ตรง กับผลกำรประเมินระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของข้ ำพเจ้ ำที่เคยให้ ไว้ อย่ำงไรก็ตำม ข้ ำพเจ้ ำตกลงยอมรับควำม
เสี่ยงที่เพิม่ ขึ ้น โดยได้ รับคำแนะนำกำรลงทุน ลักษณะของกองทุน คำเตือน ตลอดจนควำมเสี่ยงทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับกองทุนดังกล่ำวจำกผู้ ขำยหน่วยลงทุนแล้ ว
ในกรณีท่ ผี ้ ูถือหน่ วยลงทุนได้ ให้ ข้อมูลในแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรั บได้ ว่า “ไม่ สำมำรถยอมรั บควำมเสี่ยงด้ ำนอัตรำแลกเปลี่ยนได้ ” (สาหรั บกองทุน
ต่ างประเทศเท่ านัน้ )
 ข้ ำพเจ้ ำตกลงและรับทรำบควำมเสี่ยงด้ ำนอัตรำแลกเปลี่ยนและแนวทำงบริหำรควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยน (ถ้ ำมี) ของกองทุนที่ข้ำพเจ้ ำได้ ลงทุนนี ้ รวมถึงได้ รับทรำบคำ
เตือนจำกผู้ขำยหน่วยลงทุนแล้ ว
ลายมือชื่อผู้เอาประกันภัย
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) 1788 อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ : 02-033-9000 ทะเบียนเลขที่ 0107537001081
www.manulife.co.th
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3) การเปลี่ยนแปลงจานวนเงินเอาประกันภัยหลัก หรื อเบีย้ ประกันภัยหลัก (Regular Premium)
 3.1 เพิม่ จำนวนเงินเอำประกันภัยหลักจำกเดิมเป็ น ........................................................................................ บำท
 3.2 ลดจำนวนเงินเอำประกันภัยหลักจำกเดิมเป็ น .......................................................................................... บำท
 3.3 ลดจำนวนเบี ้ยประกันภัยหลัก (Regular Premium) จำกเดิมเป็ น .............................................................. บำท
4) การถอนเงินจากกรมธรรม์
 ต้ องกำรถอนเงินจำนวน .............................. บำท (บริษัทจะขำยคืนหน่วยลงทุนตำมสัดส่วนของมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ที่มีอยู่ในแต่ละกองทุน)
 ต้ องกำรขำยคืนหน่วยลงทุนบำงส่วนโดยระบุจำนวนที่ต้องกำรขำยคืนเป็ นอัตรำร้ อยละหรื อเป็ นจำนวนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ดังนี ้
ชื่อกองทุน

ร้ อยละของหน่ วยลงทุน

จานวนหน่ วย

หมายเหตุ :
1. ผู้เอำประกันภัยอำจไม่ได้ รับชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในระยะเวลำที่กำหนด หรื ออำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนได้ ตำมที่ได้ ระบุไว้ ในใบคำร้ อง ในกรณีที่เข้ ำข่ำยกำรหยุด รั บ
คำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน หรื อกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดกำรกำหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวนของกองทุน
2. ในกรณีที่ระบุจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนใดๆ มำกกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่มีอยูจ่ ริ ง ให้ ถือว่ำผู้เอำประกันภัยประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนั ้นเท่ำที่มีอยูท่ ั ้งหมด
3. ในขณะที่บริ ษัทได้ รับใบคำร้ อง จำนวนเงินขั ้นต่ำในกำรถอนแต่ละครัง้ จะต้ องไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท และมูลค่ำหลังกำรถอนภำยหลังหักหนี ้สินตำมกรมธรรม์ (ถ้ ำมี) จะต้ องเหลื อไม่น้อย
กว่ำ 8,000 บำท โดยคำนวณจำกรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
4. ในกรณีที่บริ ษัทได้ รับใบคำร้ องก่อนเวลำ 10.00 น. บริ ษัทจะดำเนินกำรขำยคืนหน่วยลงทุนเพื่อถอนเงินจำกกรมธรรม์ข้ำงต้ นในวันทำกำรที่บริ ษัทได้ รับใบคำร้ อง ในกรณีที่บริ ษัทได้ รับใบ
คำร้ องภำยหลังเวลำ 10.00 น. ให้ ถือว่ำบริ ษัทได้ รับคำร้ องในวันทำกำรถัดจำกวันที่ได้ รับใบคำร้ อง ทั ้งนี ้หำกวันที่ส่งใบคำร้ องนั ้นเป็ นวันหยุดของกองทุนใด บริ ษัทจะทำกำรขำยคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนนั ้นในวันทำกำรถัดไปที่สำมำรถทำรำยกำรได้
5. ผู้เอำประกันภัยจะได้ รับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในห้ ำวันทำกำรนับแต่วันที่ บ ริ ษัทดำเนิ นกำรขำยคืนหน่วยลงทุน เว้ นแต่ในกรณี ที่บ ริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ รับกำรผ่อนผัน
ระยะเวลำกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
6. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในกำรไม่รับคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนบำงส่วน หำกบริ ษัทยังไม่ทรำบหน่วยลงทุนคงเหลื อทุกกองทุนที่ ผ้ ูเอำประกันภัยถืออยู่ จำกรำยกำรช ำระค่ำกำรประกันภัย
ค่ำธรรมเนียมกำรบริ หำรกรมธรรม์ และค่ำธรรมเนียมกำรรักษำกรมธรรม์ (ถ้ ำมี) อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่บริ ษัทยังไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมคำสั่ งที่เกี่ยวกับกองทุนที่ผ้ เู อำประกันภัยมีคำสั่ง
ไว้ ได้ อย่ำงสมบูรณ์ ผู้เอำประกันภัยสำมำรถส่งคำสั่งของกองทุนที่ไม่เกี่ยวข้ องกับคำสั่งที่ยงั ไม่เรี ยบร้ อยได้

5) การเวนคืนกรมธรรม์
 กำรเวนคืนกรมธรรม์โดยขำยคืนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่ข้ำพเจ้ ำมีอยู่ ซึง่ จะทำให้ กรมธรรม์สิ ้นผลบังคับลง
หมายเหตุ : ในกรณีที่บริษัทได้ รับใบคำร้ องก่อนเวลำ 10.00 น. บริษัทจะดำเนินกำรขำยคืนหน่วยลงทุนเพื่อเวนคืนกรมธรรม์ ดังกล่ำวข้ ำงต้ นในวันทำกำรที่ บริ ษัทได้ รับใบคำ
ร้ อง ในกรณีที่บริษัทได้ รับใบคำร้ องภำยหลังเวลำ 10.00 น. ให้ ถือว่ำบริษัทได้ รับใบคำร้ องในวันทำกำรถัดจำกวันที่ได้ รับใบคำร้ อง และหำกวันที่ ส่งใบคำร้ องนันเป็
้ นวันหยุด
์
ของกองทุนใด บริษัทจะทำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนันในวั
้ นทำกำรถัดไปที่สำมำรถทำรำยกำรได้ ทังนี
้ ้ บริ ษั ทขอสงวนสิทธิในกำรไม่รับคำสัง่ กำรเวนคื นกรมธรรม์
หำกบริษัทยังไม่ทรำบหน่วยลงทุนคงเหลือทุกกองทุนที่ผ้ เู อำประกันภัยถืออยู่จำกรำยกำรชำระค่ำธรรมเนียมกำรบริ หำรกรมธรรม์ และค่ำธรรมเนียมกำรรักษำกรมธรรม์ (ถ้ ำมี)
คาเตือน
- กำรทำประกันชีวติ แบบอินเวสเมนต์ ลิงค์ มีควำมเสี่ยง ผู้เอำประกันภัยอำจได้ รับเงินคืนมำกกว่ำหรื อน้ อยกว่ำมูลค่ำเบี ้ยประกันภัยส่วนที่จดั สรรเข้ ำกองทุนรวม
- กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงินและมีควำมเสี่ยงของกำรลงทุน ผู้เอำประกันภัยอำจได้ รับเงินลงทุนคืนมำกว่ำหรื อน้ อยกว่ำเงินลงทุน เริ่มแรก และอำจไม่ได้ รับเงินค่ำ
ขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในระยะเวลำที่กำหนด หรื ออำจไม่สำมำรถขำยคื นหน่วยลงทุนได้ ตำมที่ได้ มีคำสัง่ ไว้ และผู้เอำประกันภัยควรซื ้อขำยหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้ รับ
ควำมเห็นชอบ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรดำเนินกำรตำมใบคำร้ องนี้ หำกกำรขอดำเนินกำรดังกล่ ำวขัดหรื อไม่ เป็ นไปตำมกฎเกณฑ์ ท่บี ริษัทกำหนดในเรื่ องนั้นๆ
เขียนที่ ________________________________________

วันที่ ________________________________________

ลงชื่อ _________________________________________
(________________________________________)
พยำน
ลงชื่อ _________________________________________
(________________________________________)
ผู้ให้ บริกำรกับผู้ลงทุนที่ได้ รับควำมเห็นชอบ

ลงชื่อ _______________________________________ โทรศัพท์............................................
(______________________________________)
ผู้เอำประกันภัย
ลงชื่อ _______________________________________ โทรศัพท์............................................
(______________________________________)
ผู้แทนโดยชอบธรรม / เจ้ ำของกรมธรรม์ประกันภัย

สาหรั บเจ้ าหน้ าที่

วันที่ได้ รับใบคาร้ อง ____________________________ เวลา _______________________________________________________
วันที่ทาคาสั่ง _________________________________ ผู้ดาเนินการ _________________________________________________
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