ตารางค่ าธรรมเนียมกรมธรรม์ และค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ ประกันชีวิต Be Together Unit Linked (Single Premium)
รับประกันชีวติ โดย บริษัท เอไอเอ จากัด
ค่ าธรรมเนียม
และค่ าใช้ จ่าย
1. ค่าใช้ จา่ ยในการ
ดาเนินการประกันภัย1
(Premium Charge)
2. ค่าธรรมเนียมการบริ หาร
กรมธรรม์1,2
(Administration Fee)
3. ค่าการประกันภัย1,2,3
(Cost of Insurance)

รายละเอียดการคิดค่ าธรรมเนียม
และค่ าใช้ จ่าย
หักออกจากเบี ้ยประกันภัยเพิม่ เติม
พิเศษทุกครัง้ ที่ได้ รับชาระ

อัตราค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย

สาหรับเบี ้ยประกันภัยชาระครัง้ เดียว: ไม่มี
สาหรับเบี ้ยประกันภัยเพิม่ เติมพิเศษ: 3% ของ
เบี ้ยประกันภัยเพิม่ เติมพิเศษ
หักเป็ นรายเดือนจากการขายคืนหน่วย 0.6% ต่อปี ของมูลค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ลงทุนอัตโนมัติที่ราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนตามสัดส่วนของกองทุนที่ถืออยู่
คานวณจากอัตราค่าการประกันภัย4
ขึ ้นอยูก่ บั เพศ อายุ และจานวนเงินเสีย่ งภัยสุทธิ โดย
5
ของจานวนเงินเสีย่ งภัยสุทธิ โดยหัก
อ้ างอิงตามอัตราค่าการประกันภัยที่ได้ รับความเห็นชอบ
เป็ นรายเดือนจากการขายคืนหน่วย
จากนายทะเบียน ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท
ลงทุนอัตโนมัติที่ราคารับซื ้อคืนหน่วย กาหนด
ลงทุนตามสัดส่วนของกองทุนที่ถืออยู่
4. ค่าธรรมเนียมในการถอน การถอนเงินจากกรมธรรม์หรื อการ
ปี กรมธรรม์ที่ % ของมูลค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของ
เงินจากกรมธรรม์
เวนคืนกรมธรรม์ก่อนวันครบกาหนด
เบี ้ยประกันภัยชาระครัง้ เดียวทีถ่ อน
สัญญา บริ ษัทจะคิดค่าธรรมเนียมใน
1
5
การถอนเงินจากหน่วยลงทุนของเบี ้ย
2
4
ประกันภัยชาระครัง้ เดียว
3
3
4
2
5
1
6 เป็ นต้ นไป
0
ทังนี
้ ้ ไม่มีคา่ ธรรมเนียมในการถอนเงินจากหน่วยลงทุน
ของเบี ้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ
1
5. ค่าธรรมเนียมในการสับเปลีย่ นกองทุน
ไม่มีคา่ ธรรมเนียม
6. ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้ งรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม์ ไม่มีคา่ ธรรมเนียม กรณีขอเดือนละ 1 ครัง้ หลังจากนัน้
ฉบับละ 50 บาท
หมายเหตุ
1. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่างๆ แต่ไม่เกินอัตราที่กาหนดตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ทังนี
้ ้ บริ ษัท
จะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 1 เดือน
2. ในการคานวณหาค่าธรรมเนียมบริ หารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัยในเดือนแรก บริ ษัทจะทาการหักจากเบี ้ยประกันภัย
ก่อนนาไปลงทุน สาหรับเดือนต่อๆ ไป บริ ษัทจะหักจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที่ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตาม
สัดส่วนของกองทุนภายใต้ กรมธรรม์ที่ถืออยู่ หากมูลค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนใด ณ วันที่ขายคืนหน่วยลงทุนมีมลู ค่า

ไม่เพียงพอต่อการหักค่าธรรมเนียมดังกล่าว ค่าธรรมเนียมที่ไม่สามารถหักได้ นนจะถื
ั ้ อเป็ นหนี ้สินของกรมธรรม์ และจะทาการ
หักจากกองทุนภายใต้ กรมธรรม์ตามสัดส่วนของมูลค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนในเดือนถัดไป
3. สาหรับผู้เอาประกันภัยที่มีสขุ ภาพมาตรฐาน และมีจานวนเงินเอาประกันภัยตังแต่
้ 5,000,000 บาทขึ ้นไป จะได้ รับส่วนลดค่า
การประกัน ภัย 10% ของอัต ราค่า การประกัน ภัย ตามที่ ระบุในหน้ า ตารางอัต ราค่ าการประกัน ภัย รายปี ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ขอ
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงส่วนลดค่าการประกันภัย ในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงตารางอัตราค่าการประกันภัย
รายปี ที่แนบกับกรมธรรม์ ซึง่ เป็ นไปตามที่นายทะเบียนประกาศกาหนด โดยบริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ เู อาประกันภัยทราบล่วงหน้ าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่าสิบห้ าวัน (15 วัน)
4. อัตราค่าการประกันภัยรายปี ที่แนบกับกรมธรรม์ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นี ้ ไม่เกิ น อัต ราสูงสุด ที่ได้ รับ ความเห็ นชอบจาก
นายทะเบียน
5. จานวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิ หมายถึง จานวนเงินเอาประกันภัยหักด้ วยเบี ้ยประกันภัยชาระครัง้ เดียว สาหรับจานวนเงินเสี่ยงภัย
สุทธิครัง้ แรก สาหรับเดือนต่อๆ ไป หมายถึง จานวนที่มากกว่าระหว่าง 5.1 กับ 5.2
5.1 คือจานวนเงินเอาประกันภัยหักด้ วยมูลค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของเบี ้ยประกันภัยชาระครัง้ เดียว และหักด้ วยจานวนเงิน
ที่ถอนจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี ้ยประกันภัยชาระครัง้ เดียว (ถ้ ามี)
5.2 คือจานวนเงินเสีย่ งภัยสุทธิขนต
ั ้ ่า ตามที่ระบุไว้ ใ นหน้ าตารางกรมธรรม์ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมธรรม์และบันทึก
สลักหลัง (ถ้ ามี)

