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เอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค)

AIA ISSARA PLUS (UNIT LINKED)

INVESTMENT / PROTECTION

AIA Issara Plus (Unit Linked)



AIA Issara Plus (Unit Linked)
เอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค)

* การจายผลประโยชนกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนี้จายเพียงครั้งเดียวตลอดอายุกรมธรรม และกรมธรรมจะยังมีผลบังคับตอไป
 ตามขอกำหนดและเงื�อนไขของกรมธรรม

ตราบเทาที่มูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนมีพอหักคาใชจายตางๆ
ตามตารางคาธรรมเนียมกรมธรรม

คุมครองตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ป)

เพิ่ม/ลด ความคุมครอง เพิ่ม/ถอน เงินออม หรือหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย
(ภายใตเงื�อนไขที่บริษัทกำหนด)

ปรับเปลี่ยนไดทุกชวงของชีวิต

เบี้ยประกันภัยหลังหักคาใชจายจะถูกนำไปลงทุนผานกองทุนรวม
ที่ไดรับการเลือกสรรโดย AIA

เพิ่มโอกาสไดรับผลตอบแทนสูง

ใหความอุนใจ แมทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง กรมธรรมจะยังมีผลบังคับตอไป
ผลประโยชนกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง*
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• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
• ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม



AIA Issara Plus (Unit Linked) เอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค)

อายุรับประกัน 1 เดือน - 70 ป

ระยะเวลาความคุมครอง ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ป)

** ทั้งนี้ การจายผลประโยชนกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนี้จายเพียงครั้งเดียวตลอดอายุกรมธรรม โดยกรมธรรมจะยังคงมีผลบังคับตอไป ตามขอกำหนดและเงื�อนไขของ
 กรมธรรม ขอยกเวนบางสวนสำหรับผลประโยชนกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  1. การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง  2. การบาดเจ็บ
 ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผูเอาประกันภัยอันเกิดจาก หรือสืบเนื�องจากขณะอยูภายใตฤทธิ์สารเสพติด หรือสุรา  3. ความบกพรองทางรางกาย การเจ็บปวย หรือการ
 บาดเจ็บ ที่ผูเอาประกันภัยทราบอยูแลวในขณะที่ทำสัญญาประกันภัยแตมิไดแจงใหบริษัททราบ

หมายเหตุ 
ผูขอเอาประกันภัยมีหนาที่แถลงขอความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปดขอความจริงหรือแถลงขอความเปนเท็จใดๆ อาจเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันภัยบอกลาง
สัญญาประกันภัย ปฏิเสธไมจายคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และจำกัดความรับผิดเพียงการคืนมูลคาเวนคืนกรมธรรม เบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถามี)
และคาธรรมเนียมกรมธรรม ยกเวนคาธรรมเนียมการขอใบแจงรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม

จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับผลประโยชนกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงผลประโยชนกรณีทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง**

ผลประโยชน
กรณีครบกำหนดสัญญา

หากผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยูจนครบกำหนดสัญญาประกันภัย
บริษัทจะจายมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนใหแกผูเอาประกันภัย

การพิจารณาอนุมัติการรับประกัน ขึ้นอยูกับเงื�อนไข และกฎเกณฑการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

ผลประโยชนกรณีเสียชีวิต จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื�อความคุมครอง 
บวกดวยมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน

เบี้ยประกันภัยหลัก
เพื�อความคุมครอง (RPP) ขั้นต่ำสำหรับการชำระเบี้ยรายป งวดละ 12,000 บาท

สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษได
• สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ชำระเปนประจำ
 พรอมเบี้ยประกันภัยหลัก ขั้นต่ำ 1,000 บาทตองวด และไมเกิน 5 เทา
 ของเบี้ยประกันภัยหลักเพื�อความคุมครอง
• สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ไมไดชำระเปนประจำ
 พรอมเบี้ยประกันภัยหลัก ขั้นต่ำ 1,000 บาทตอครั้ง และไมเกิน
 120 ลานบาทตอปกรมธรรม

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับ
เบี้ยประกันภัยหลักเพื�อความคุมครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัยสามารถกำหนดไดเอง และปรับเปลี่ยนไดตาม
ขอกำหนด (อยูระหวางขั้นสูง-ต่ำ) และเงื�อนไขของกรมธรรม ทั้งนี้เปนไปตาม
หลักเกณฑของบริษัท
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• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
• ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม



หัก คาใชจายในการ
ดำเนินการประกันภัย

หัก คาใชจายในการ
ดำเนินการประกันภัย

หัก คาใชจายในการ
ดำเนินการประกันภัย

กรณีชำระเบี้ยประกันภัย
เพิ่มเติมพิเศษ

มูลคาเบี้ยประกันภัยหลังหักคาใชจายในการดำเนินการประกันภัย
1  จากเบี้ยฯ RPP      2  จากเบี้ยฯ RTU     3  จากเบี้ยฯ Top Up

เลือกลงทุนในกองทุน**ที่คัดสรรโดย เอไอเอ

มูลคาบัญชีกรมธรรมประกันภัย

กรณีเสียชีวิตกอนครบกำหนดสัญญา กรณีครบกำหนดสัญญากรณีถอนมูลคาบัญชี หรือเวนคืนกรมธรรม

หักคาธรรมเนียมกรมธรรม
1  คาการประกันภัย          2  คาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม

(ตั้งแตเดือนที่ 2 เปนตนไป บริษัทจะหักคาธรรมเนียมขางตนเปนรายเดือนจากการขายคืนหน�วยลงทุนอัตโนมัติ)

1 1 1

2

2

3

4

2

โครงสรางของผลิตภัณฑ เอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค)

เบี้ยฯ RPP เบี้ยฯ RTU เบี้ยฯ Top Up

รับมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนที่ถอน
หัก คาธรรมเนียมการถอนเงินจากกรมธรรม (ถามี)

หรือมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน

จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัย
หลักเพื�อความคุมครอง

บวกดวยมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน

หากผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยูจนครบกำหนด
สัญญาประกันภัย บริษัทจะจายมูลคารับซื้อคืน

หน�วยลงทุนใหแกผูเอาประกันภัย

**ตรวจสอบกองทุนรวมที่นำเสนอคูกับแบบประกันภัยยูนิต ลิงค ไดที่
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• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
• ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม



คาธรรมเนียมและคาใชจาย

1. คาใชจายในการ
 ดำเนินการประกันภัย

3. คาการประกันภัย3, 4, 5 1. คาการประกันภัยสำหรับความคุมครองชีวิตคำนวณจากอัตราคาการประกันภัย1 ของจำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธ2ิ

2. คาการประกันภัยสำหรับผลประโยชนกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง คำนวณจากอัตราคาการประกันภัย1 ของจำนวนเงิน
 เอาประกันภัยสำหรับผลประโยชนกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3. คาการประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระคาการประกันภัยโดยการขายคืนหน�วยลงทุนคำนวณจากอัตราคาการ
 ประกันภัย1 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือผลประโยชนของสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระคาการประกันภัยโดยการขายคืน
 หน�วยลงทุน (ถามี) โดยคาการประกันภัยจะถูกหักเปนรายเดือนจากการขายคืนหน�วยลงทุนอัตโนมัติที่ราคารับซื้อคืน
 หน�วยลงทุนตามสัดสวนของกองทุนที่ถืออยู  

หักออกจากเบี้ยประกันภัยหลักเพื�อความ
คุมครอง ทุกครั้งที่บริษัทไดรับชำระ

หักออกจากเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ
ทุกครั้งที่บริษัทไดรับชำระ 

1.5% ของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ชำระ

ครั้งที่ของการชำระเบี้ยประกันหลัก
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13 เปนตนไป
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25 เปนตนไป
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13 - 24
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37 - 48
49 - 60
61 – 72

73 เปนตนไป
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รอยละของ
เบี้ยประกันภัยหลัก
เพื�อความคุมครอง

ที่ชำระรายป ราย
6 เดือน

ราย
3 เดือน

ราย
เดือน

วิธีการคำนวณ อัตรา(ปจจุบัน) 

หมายเหตุ : 1. คาการประกันภัยรายปที่แนบกับกรมธรรมอาจเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ไมเกินอัตราสูงสุดที่บริษัทไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
   2. จำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิ หมายถึง จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื�อความคุมครอง ตามที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรม
   3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมตาง ๆ แตไมเกินอัตราที่กำหนดตามเงื�อนไขของกรมธรรม โดยบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 1 เดือน
   4. ในการคำนวณหาคาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม และคาการประกันภัยในเดือนแรก บริษัทจะทำการหักจากเบี้ยประกันภัยกอนนำไปลงทุน สำหรับเดือนตอๆ ไป บริษัทจะหักจากการขายคืนหน�วยลงทุนอัตโนมัติ
    ที่ราคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนตามสัดสวนของกองทุนภายใตกรมธรรมที่ถืออยู หากมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนของกองทุนใด ณ วันที่ขายคืนหน�วยลงทุนมีมูลคาไมเพียงพอตอการหักคาธรรมเนียมดังกลาว
    คาธรรมเนียมที่ไมสามารถหักไดนั้นจะถือเปนหนี้สินของกรมธรรม และจะทำการหักจากกองทุนภายใตกรมธรรมตามสัดสวนของมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนของแตละกองทุนในเดือนถัดไป
   5. กรณีมีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต 10,000,000 บาทขึ้นไป อาจไดรับสวนลดคาการประกันภัยของอัตราคาการประกันภัยสำหรับความคุมครองชีวิต และ/หรือ อัตราคาการประกันภัยสำหรับผลประโยชน
    กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสวนลดดังกลาวในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตารางอัตราคาการประกันภัยรายปสำหรับความคุมครองชีวิต
    และ/หรือ ตารางอัตราคาการประกันภัยรายปสำหรับผลประโยชนกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ซึ่งเปนไปตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนดหรือไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยบริษัทจะแจงใหผูเอาประกันภัย
    ทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวาสิบหาวัน (15 วัน)

ตารางคาธรรมเนียมกรมธรรม

2. คาธรรมเนียม
   การบริหารกรมธรรม3, 4

หักเปนรายเดือนจากการขายคืนหน�วยลงทุน
อัตโนมัติที่ราคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนตาม
สัดสวนของกองทุนที่ถืออยู

0.7% ตอป ของมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน

โดยอางอิงตามอัตราคาการประกันภัยที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ทั้งนี้เปนไปตามหลักเกณฑที่บริษัทกำหนด

4. คาธรรมเนียมในการ
 ถอนเงินจากกรมธรรม

การถอนเงินจากกรมธรรมหรือการเวนคืน
กรมธรรมกอนวันครบกำหนดสัญญา
บริษัทจะคิดคาธรรมเนียมในการถอนเงิน
จากหน�วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก
เพื�อความคุมครอง

*สำหรับรายเดือน เมื�อผูเอาประกันภัยชำระเบี้ยฯ RPP นอยกวา 24 งวด คาธรรมเนียม
 ในการถอนเทากับ รอยละ 50 ของมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนของเบี้ยฯ RPP และ
 เมื�อชำระเบี้ยฯ RPP ตั้งแต 24 งวด เปนตนไป บริษัทจะไมคิดคาธรรมเนียม

อายุกรมธรรม และการชำระเบี้ยฯ RPP

50% ของมูลคา
รับซื้อคืนหน�วยลงทุน
ของเบี้ยฯ RPP ที่ถอน

นอยกวา 2 ป

ไมมีคาธรรมเนียม*

ครบ 2 ป ขึ้นไป

5. คาธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน3 ไมมีคาธรรมเนียม

6. คาธรรมเนียมในการขอตออายุกรมธรรม3 ไมมีคาธรรมเนียม

7. คาธรรมเนียมการขอใบแจงรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม3 ขอไดโดยไมคิดคาธรรมเนียมเดือนละ 1 คร้ัง หลังจากน้ันฉบับละ 50 บาท
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• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
• ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม



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

สิทธิประโยชนของ
ผูเอาประกันภัย

สัญญาเพิ่มเติม
Riders

สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติม
แบบชำระคาการประกันภัย
โดยการขายคืนหน�วยลงทุน

(Unit Deducting Rider) ได

การสับเปลี่ยนกองทุน
Fund Switching 

ไมคิดคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
กองทุนบางสวน หรือทั้งหมด

ตามหลักเกณฑที่บริษัทกำหนด
โดยจำนวนเงินขั้นต่ำ

ในการสับเปลี่ยนคือ 1,000 บาท

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ
Top Up Premium

สามารถเพิ่มจำนวนเงินเพื�อการลงทุนได
โดยจำนวนเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

ขั้นต่ำสุดและสูงสุดใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่บริษัทกำหนด

การหยุดพักชำระเบี้ย
Premium Holiday

สามารถหยุดพักชำระเบี้ยได
เมื�อชำระเบี้ยฯ RPP และมีอายุ

กรมธรรมครบ 3 ป  ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่บริษัทกำหนด

การปรับสัดสวนการลงทุน
Auto Fund Re-balancing

การปรับสัดสวนกองทุนอัตโนมัติ
เพื�อคงสัดสวนการจัดสรรการลงทุนตางๆ

ตามวัตถุประสงคที่ผูเอาประกันภัย
กำหนดไวใหคงเดิม

การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยตนทุน
Dollar-Cost Averaging

การกระจายความเสี่ยง
โดยการทยอยลงทุนอยางสม่ำเสมอ
เพื�อลดความเสี่ยงจากความผันผวน

ของตลาด

ผลประโยชนกรณี
Non-Lapse Guaranteed

ความคุมครองชีวิตจะยังมี
อยางตอเนื�องใน 10 ปแรก
นับจากวันที่ของกรมธรรม
(วันเริ่มตนความคุมครอง)

แมวา มูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน
จะมีไมเพียงพอตอคาใชจายตาม
ตารางคาธรรมเนียมกรมธรรม
ภายใตเงื�อนไขที่บริษัทกำหนด
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สิทธิของผูเอาประกันภัย
1. สิทธิของผูเอาประกันภัยในการยกเลิกกรมธรรมภายใน 15 วันนับตั้งแตวันที่ไดรับกรมธรรม
2. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันที่ลงทุนในกองทุน
3. สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลรายละเอียดโครงการจากตัวแทนฯ ที่ไดรับอนุญาตจากเอไอเอ
4. สิทธิในการไดรับทราบรายชื�อของบริษัทจัดการทุกแหงที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรมที่เสนอขายโดยเอไอเอ
5. สิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับชื�อ ที่อยู ของบริษัทจัดการ เอไอเอ รวมทั้งชื�อ ที่อยู และเลขประจำตัวของตัวเเทนฯ ที่ไดรับอนุญาตจากเอไอเอ
6. สิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับหน�วยลงทุนที่ไดรับคำแนะนำเพื�อซื้อหน�วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับ
 ความเสี่ยงของการลงทุนในหน�วยลงทุน
7. สิทธิในการไดรับทราบขอเท็จจริงที่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูเอาประกันภัยหรือตอการตัดสินใจในการลงทุน เชน การขายหน�วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู
 ในขั้นตอนการดำเนินการเพื�อการควบกองทุนรวมหรือกองทุนรวม เปนตน
8. สิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน เชน คาธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนฯ ที่ไดรับอนุญาตจากเอไอเอ ไดรับจากการซื้อ
 กรมธรรม รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน�วยลงทุน เปนตน
9. สิทธิในการแสดงเจตนาวาไมตองการรับการติดตออีกเปนระยะเวลา 2 ป
10. สิทธิของผูถือหน�วยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหน�วยลงทุนโดยไมเปดเผยชื�อที่แทจริงของผูถือหน�วยลงทุน (Omnibus Account) อาจมีสิทธิแตกตางจาก
 ผูถือหน�วยลงทุนปกติที่ซื้อหน�วยลงทุนผานบริษัทจัดการโดยตรง เชน
 • ในการสั่งซื้อกรมธรรมควบรวมหน�วยลงทุน จะไมไดราคา ณ วันทำการนั้นๆ เนื�องจากการดำเนินงานประกันชีวิตตองใชเวลาในการพิจารณาคำขอเอาประกันชีวิต
  ของลูกคา หลังจากวันที่ไดรับเอกสารของลูกคา และเอไอเอจะทำรายการซื้อหน�วยลงทุนใหกับลูกคาภายหลังจากอนุมัติ
 • การรับเอกสารตางๆ เกี่ยวกับกองทุน อาจชากวาการซื้อหน�วยลงทุนจากบริษัทจัดการโดยตรงเนื�องจากเอไอเอจะดำเนินการจัดสงใหแกลูกคา เมื�อไดรับเอกสาร
  ดังกลาวจากบริษัทจัดการ
 • เอไอเอจะหักคาการประกันภัย คาธรรมเนียมรักษากรมธรรม และคาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม (ดูจากตาราง คาธรรมเนียมกรมธรรม) จากการขายคืน
  หน�วยลงทุนอัตโนมัติทุกเดือน

คำเตือน
• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนด
 และเงื�อนไขในกรมธรรม
• การนำสงเบี้ยประกันภัยเปนหนาที่ของผูขอเอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเปนการใหบริการเทานั้น
• ผูขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันตามระยะเวลาที่กำหนดไวของแบบประกัน หากมีการยกเลิกหรือหยุดชำระเบี้ยประกันกอนกำหนด อาจทำใหเกิดขาดทุน
 หรือเสียผลประโยชนได
• ผูขอเอาประกันภัยควรพิจารณาถึงความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย เนื�องจากกรมธรรมนี้เหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาว มีคาธรรมเนียมในการถอนเงิน
 จากกรมธรรม ซึ่งอาจมีผลใหมูลคาเวนคืนกรมธรรม และมูลคาจากการถอนเงินจากกรมธรรมมีมูลคานอยกวามูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน ผูขอเอาประกันภัยควร
 ศึกษารายละเอียดจากตารางคาธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม
• ผูขอเอาประกันภัยควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื�อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงศึกษา อาน และทำความเขาใจในเอกสารประกอบการเสนอขาย
 และหนังสือชี้ชวนของกองทุนกอนตัดสินใจลงทุน ผูขอเอาประกันภัยอาจไดรับเงินคืนมากกวาหรือนอยกวามูลคาเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเขากองทุนรวม โดยหาก
 ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมีกำไร ผูขอเอาประกันภัยก็จะไดรับผลตอบแทนสูง แตหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมขาดทุน ผูขอเอาประกันภัยจะได
 ผลตอบแทนต่ำ หรือบางกรณีอาจขาดทุน กลาวคือ ไมไดรับเงินสวนลงทุนคืนเต็มจำนวน ทั้งนี้ กรมธรรมนี้ไมมีการรับประกันเงินสวนลงทุน
• ผูขอเอาประกันภัยเปนผูเลือกลงทุนในกองทุน เพื�อวัตถุประสงคในการลงทุนของตนเอง และเปนผูรับความเสี่ยงจากการลงทุนเอง 
 ทั้งนี้ ผูขอเอาประกันภัยควรทำความเขาใจในกองทุน โดยสามารถดูระดับความเสี่ยงและรายละเอียดของกองทุนจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
• ในระหวางสัญญากรมธรรม กรมธรรมอาจจะสิ้นผลบังคับในปใดปหนึ่งก็ไดหากมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนเทากับหรือนอยกวาศูนย หรือมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน
 มีไมเพียงพอที่จะหักคาธรรมเนียมกรมธรรม 
• กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการจึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุน
 ของกองทุนรวมควบรวมกรมธรรม และจะไมสามารถนำทรัพยสินของกองทุนรวมไปใชประโยชนเพื�อการชำระหนี้ของตนเอง
• ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ
• ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผูขอเอาประกันภัย/
 ผูเอาประกันภัยอาจไดรับเงินคืนมากกวาหรือนอยกวามูลคาเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเขากองทุนรวม

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 หลังจากที่ทาน
ชำระเบี้ยฯ แลว

7  I  INVESTMENT / PROTECTION  AIA ISSARA PLUS (UNIT LINKED)

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



เอไอเอ ประเทศไทย
181 ถนนสุรวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
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