
ประกันชีวิต ประเภทยูนิต ลิงค “มาย สไตล พลัส” 
(แบบชําระเบ้ียประกันภัยรายงวด)

เปนผลิตภัณฑประกันชีวิต มีระยะเวลาคุมครองถึงอายุ 99 ป และระยะเวลาชําระเบ้ียประกันภัยถึงอายุ 99 ป โดยเบ้ียประกันภัยท่ีจายหลังจากหักคาธรรมเนียมกรมธรรมแลวจะนําไป
ลงทุนในกองทุนรวมท่ีผูเอาประกันภัยเลือก และตลอดอายุกรมธรรมจะมีการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ เพ่ือนํามาจายคาธรรมเนียมกรมธรรมรายเดือนทุกเดือน ดังน้ันคาธรรมเนียม
กรมธรรมรายเดือนในงวดถัดๆไป จึงเก็บจากเงิน 2 สวน คือ เงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน (ถามี) ซ่ึงหากไมเพียงพอ กรมธรรมจะส้ินผลบังคับเวนแตจะชําระเบ้ียประกันภัย
เพ่ิมเติม (เบ้ีย Top Up) หรืออยูในชวงสิทธิความคุมครองตอเน่ืองสําหรับจํานวนเงินเอาประกันภัยหลักเพ่ือความคุมครอง (Non-Lapse Guaranteed)

วิธีการทํางานของประกันชีวิต ประเภทยูนิต ลิงค “มาย สไตล พลัส”

% ของเบ้ีย RPP ท่ีชําระแตละคร้ัง

ปท่ี 1 : 60% ปท่ี 1 : 10%

ปท่ี 2 : 8%

ปท่ี 3 : 6%

ปท่ี 4 : 2%

ปท่ี 2 : 40%

ปท่ี 3 : 20%

ปท่ี 4 : 10%

ปท่ี 5 : 10% ปท่ี 5 เปนตนไป : 0.5%

ปท่ี 6 : 5%

ปท่ี 7 เปนตนไป : ไมคิดคาธรรมเนียม

ข้ึนอยูกับเพศ อายุ และจํานวนเงินเอาประกันภัย

% ของเบ้ีย RSP ท่ีชําระแตละคร้ัง

1. คาใชจายในการ
     ดําเนินการประกันภัย 

2. คาการประกันภัย (COI) 

3. คาธรรมเนียม
     การบริหารกรมธรรม

รายการคาธรรมเนียมกรมธรรม อัตรา

*โดยเร่ิมหักเดือนแรกจากเบ้ียประกันภัยซ่ึงมีการหักคาใชจายการดําเนินการประกันภัยสําหรับเบ้ียประกันภัยปแรกแลว
ผูเอาประกันภัยสามารถปรับเพ่ิม/ ลดจํานวนเงินเอาประกันภัย เพ่ือบริหารคาการประกันภัย (COI) ได โดยเปนไปตามเง่ือนไขของบริษัท

กรณีผูเอาประกันภัยเพศชาย อายุ 35 ป จายคาเบ้ียประกันภัยหลักเพ่ือความคุมครอง (เบ้ีย RPP)
20,000 บาทตอป ( ตลอดอายุกรมธรรม = 1,280,000 บาท ) จํานวนเงินเอาประกันภัยหลักเพ่ือ
ความคุมครอง 2,000,000 บาท (เทากับ 100 เทาของเบ้ียประกันภัย)

อายุ 35 ป

อายุ 50 ป

อายุ 60 ป

อายุ 70 ป

อายุ 80 ป

อายุ 90 ป

อายุ 98 ป

อายุ คาการประกันภัย คาการประกันภัยสะสม

348.33 บาท/ เดือน

886.67 บาท/ เดือน

1,958.33 บาท/ เดือน

5,506.67 บาท/ เดือน

15,740.00 บาท/ เดือน

35,610.00 บาท/ เดือน

68,538.33 บาท/ เดือน

4,179.96 บาท/ ป 4,179.96 บาท

107,659.80 บาท

273,599.64 บาท

700,959.72 บาท

1,958,239.80 บาท

4,983,339.60 บาท

10,070,099.52 บาท

10,640.04 บาท/ ป

23,499.96 บาท/ ป

66,080.04 บาท/ ป

188,880.00 บาท/ ป

427,320.00 บาท/ ป

822,459.96 บาท/ ป

หมายเหตุ: “มาย สไตล พลัส” เปนช่ือทางการตลาด ช่ือของแบบประกันภัยท่ีปรากฎในกรมธรรม คือ กรมธรรมประกันชีวิต แบบ มาย สไตล พลัส (ยูนิต ลิงค)

อัตรา
1. คาใชจายในการดําเนินการประกันภัย
    สําหรับเบ้ียประกันภัยเพ่ิมเติม (เบ้ีย Top Up)

2. คาธรรมเนียมในการสับเปล่ียนกองทุน 

3. คาธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม/
    การเวนคืนกรมธรรม จากเบ้ีย RPP
    (ไมคิดคาธรรมเนียมน้ี สําหรับเบ้ีย RSP และเบ้ีย Top Up)

4. คาธรรมเนียมการขอใบแจงสถานะทางการเงินของกรมธรรม 

5. คาใชจายของบริษัทจากการยกเลิกกรมธรรม (Free Look)

คาธรรมเนียมกรมธรรมที่เกิดขึ้นตามวาระ

1.5% ของเบ้ีย Top Up ท่ีชําระแตละคร้ัง

ไมคิดคาธรรมเนียม

ไมคิดคาธรรมเนียม

สามารถยกเลิกกรมธรรมไดภายใน 15 วันนับแตวันท่ี
ไดรับกรมธรรม โดยบริษัทจะคืนคาธรรมเนียม
กรมธรรมและเงินคืนสวนลงทุนตามราคารับซ้ือคืน
หนวยลงทุน และหักคาตรวจสุขภาพตามท่ีจายจริง
(ถามี)

ปท่ี 1 : 40% ของมูลคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน
ของเบ้ีย RPP ท่ีถอน/ เวนคืนกรมธรรม

ปท่ี 2 : 30% ของมูลคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน
ของเบ้ีย RPP ท่ีถอน/ เวนคืนกรมธรรม

ปท่ี 3 เปนตนไป**: 0% ของมูลคารับซ้ือคืน
หนวยลงทุนของเบ้ีย RPP ท่ีถอน/ เวนคืนกรมธรรม

วิธีลงทุน

วิธีตรวจสอบมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุน

การแจงเตือนเมื่อเงินลงทุนอาจไมพอกับคาใชจาย

“ ผูเอาประกันภัยตองไดรับคำอธิบายโดยละเอียดจากผูขาย ”

1. ผูเอาประกันภัยสามารถระบุจํานวนเงินและสัดสวนการลงทุนสําหรับเบ้ียประกันภัยหลักเพ่ือความคุมครอง (เบ้ีย RPP)
 เบ้ียประกันภัยหลักเพ่ือการออม (เบ้ีย RSP) และ เบ้ียประกันภัยเพ่ิมเติม (เบ้ีย Top Up) ในแตละกองทุนเปนจํานวนเต็ม
 (ไมมีทศนิยม) ท้ังน้ีตองไมนอยกวารอยละ 5 และรวมกันแลวเทากับรอยละ 100
2. ผูเอาประกันภัยสามารถย่ืนคํารองเพ่ือขอปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติ 3 เดือนคร้ัง หรือ 6 เดือนคร้ัง หรือ 12 เดือนคร้ัง ได
3. ผูเอาประกันภัยสามารถขอสับเปล่ียนกองทุนบางสวนหรือท้ังหมด จากกองทุนหน่ึงไปยังกองทุนอ่ืนได ภายใตเบ้ียฯ
 ประเภทเดียวกัน และตามสัดสวนของเบ้ียฯ แตละประเภท (ข้ันต่ํา 1,000 บาทจากกองทุนตนทาง)

(1) ผูเอาประกันภัยสามารถตรวจสอบมูลคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนของทาน ไดจากแอปพลิเคชัน My Allianz
(2) ตรวจสอบราคาหนวยลงทุนของแตละกองทุนยอนหลังไดท่ี
     https://www.azay.co.th/th/insurance/life-insurance/unit-link/search-history

บริษัทจะมีการสงจดหมายแจงเตือนผูเอาประกันภัยลวงหนา 2 เดือน เม่ือประมาณการวามูลคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน
ไมเพียงพอท่ีจะชําระคาธรรมเนียมกรมธรรมรายเดือน และไมอยูในชวงสิทธิความคุมครองตอเน่ืองสําหรับจํานวนเงิน
เอาประกันภัยหลักเพ่ือความคุมครอง (Non-Lapse Guaranteed)

ตารางคํานวณผลประโยชนตามกรมธรรม
แสดงใบเสนอการขาย (QE) 

ผลประเมินความเหมาะสมในการลงทุน และการกําหนดสัดสวนการลงทุน

ตัวอยาง รายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม (Annual Statement)
ท่ีบริษัทแจงแกผูเอาประกันภัยและวิธีอานทําความเขาใจ
https://www.azay.co.th/media/product/unitlink-sale-sheet/MyStylePlus_Sample_Annual_Statement.pdf

หนังสือช้ีชวนสวนสรุป (Fund Factsheet)
https://www.azay.co.th/th/insurance/life-insurance/unit-link/

ปที่ 1
เดือนที่ 1

เบี้ยประกันภัยที่ชำระ

ปที่ 1
เดือนที่ 2 - 12

ปที่ 2
เดือนที่ 1 - 12

ปที่ 2

หักลบ

หักลบ

เหลือนำไปลงทุน

เหลือนำไปลงทุน

ขายคืนหนวยลงทุนบางสวน
ทุกเดือนเพื่อชำระคาธรรมเนียม

กรมธรรมรายเดือน

ขายคืนหนวยลงทุนบางสวน
ทุกเดือนเพื่อชำระคาธรรมเนียม

กรมธรรมรายเดือน

ปกรมธรรม ลงทุนในกองทุนรวมคาธรรมเนียมกรมธรรมตาง ๆ

เบ้ียประกันภัยท่ีชําระ คาใชจายในการ
ดําเนินการประกันภัย

คาการประกันภัย คาธรรมเนียม
การบริหารกรมธรรม 

เงินลงทุนในกองทุนรวม
และผลตอบแทน (ถามี)

การขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ เพ่ือชําระ
คาธรรมเนียมกรมธรรมรายเดือน

คาธรรมเนียมหลักของกรมธรรม

คาธรรมเนียมกรมธรรมท่ีเกิดข้ึนตามวาระ สวนเงินลงทุน

ตัวอยางคาการประกันภัย (COI)

+

         เดือนแรก*     เดือนตอๆ ไป

เบ้ีย RPP 
  
เบ้ีย RSP 
   
เบ้ีย Top Up        ไมคิดคาธรรมเนียม       ไมคิดคาธรรมเนียม

0.7% ตอป
ของจํานวนเงินเบ้ียประกันภัย

0.7% ตอป
ของจํานวนเงินเบ้ียประกันภัย

0.7% ตอป
ของมูลคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน

0.7% ตอป
ของมูลคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน

**ตองชําระเบ้ียประกันภัยอยางนอย 3 งวด (รายป) หรือ 5 งวด (ราย 6 เดือน) หรือ 9 งวด (ราย 3 เดือน) หรือ 25 งวด (รายเดือน)



ชําระเบ้ีย RPP ตอเน่ือง
เปนรายงวดจนถึงอายุ 99 ป

    ตัวอยาง ผูเอาประกันภัยเพศชาย อายุ 35 ป ชําระเบ้ีย RPP 
    12,000 บาท/ป จํานวนเงินเอาประกันภัยหลักเพ่ือความคุมครองข้ันต่ํา
    660,000 บาท หรือไมต่ํากว่ํา 55 เทาของเบ้ีย RPP ท่ีชําระรายป

(คาการประกันภัยของกรมธรรมรายเดือนจะเพ่ิมสูงข้ึนตามจํานวนเงินเอาประกันภัย)

การหยุดพักชําระเบ้ีย RPP

   ผูเอาประกันภัยสามารถหยุดพักชําระเบ้ีย RPP หลังชําระเบ้ีย RPP 
 ครบ 2 ป ตามงวดท่ีตองชําระ ท้ังน้ีระหวางหยุดพักชําระเบ้ียประกันภัย
 คาธรรมเนียมกรมธรรมรายเดือนยังคงเกิดข้ึนตลอดเวลา โดยกรมธรรม
 จะยังมีผลบังคับตราบเทาท่ีมูลคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนเพียงพอท่ีจะชําระ
 คาธรรมเนียมกรมธรรมรายเดือนตามท่ีกําหนดไวในกรมธรรม

การเพ่ิมเงินลงทุนสําหรับ
เบ้ีย Top Up 

   ผูเอาประกันภัยสามารถเพ่ิมเงินลงทุนไดข้ันต่ํา 5,000 บาท/คร้ัง 
   (ไมจํากัดจํานวนคร้ัง)
 
   ท้ังน้ีสูงสุด 120 ลานบาท/รอบปกรมธรรม และมีคาธรรมเนียมในการ
   ดําเนินการประกันภัย เทากับ 1.5% ของเบ้ีย Top Up ท่ีชําระแตละคร้ัง

การสับเปล่ียนกองทุน

    ผูเอาประกันภัยสามารถขอสับเปล่ียนกองทุนบางสวนหรือท้ังหมด
    จากกองทุนหน่ึงไปยังกองทุนอ่ืนได โดยไมมีคาธรรมเนียม
 
    ท้ังน้ีจํานวนเงินข้ันต่ําในการสับเปล่ียนออกจากกองทุนตนทางเทากับ 
    1,000 บาท 

การปรับสัดสวนการลงทุน
สําหรับเบ้ียประกันภัย

     ผูเอาประกันภัยสามารถขอปรับสัดสวนการลงทุนสําหรับ
     เบ้ียประกันภัยหลักได

     โดยแจงบริษัทใหทําการเปล่ียนแปลงกอนท่ีจะชําระเบ้ียประกันภัยรายป

การลดเบ้ีย RPP 

    ผูเอาประกันภัยสามารถขอลดเบ้ีย RPP ได หลังชําระเบ้ีย RPP 
    ครบ 2 ป โดยแจงความประสงค ณ วันครบรอบปกรมธรรม

    ผูเอาประกันภัยไมสามารถขอเพ่ิมเบ้ีย RPP ได

กรณีผูเอาประกันภัยไมเคยทำการลดเบี้ย RPP และไมเคยทำการถอนเงินจากเบี้ย RPP
บริษัทจะจายโบนัสสำหรับเบี้ย RPP ตามอัตรารอยละดังตอไปนี้ 1. พิจารณาความพรอมทางการเงินในการชําระเบ้ียประกันภัยตอเน่ือง

    กอนตัดสินใจทําประกัน เน่ืองจากเปนผลิตภัณฑท่ีมีความผูกพัน
    ทางการเงินในระยะยาว
2. ทําความเขาใจ ความคุมครอง เง่ือนไขท้ังสวนประกันภัยและสวน
    ลงทุนกอนตัดสินใจทําประกัน
3. แมวาขอมูลและตัวเลขในเอกสารการขายมีความซับซอน ผูเอาประกันภัย
    จะตองศึกษาทําความเขาใจ และสอบถามผูขายเม่ือมีขอสงสัย
4. ควรกรอกใบสมัครดวยตนเอง ไมลงนามในเอกสารเปลา และ
    ตรวจสอบรายละเอียดในใบคําขอเอาประกันชีวิตกอนลงนาม
5. เรียกรับหลักฐานการรับเงินจากผูขายทุกคร้ัง โดยตองสังเกตวา
    เปนหลักฐานของบริษัทจริง
6. ใหความสําคัญในการตอบคําถามทางโทรศัพทจากบริษัท
    ภายหลังการซ้ือกรมธรรม
7. ติดตามและใหความสําคัญกับเอกสารท่ีไดรับจากบริษัท
    เพ่ือรักษาสิทธิประโยชนของตนเอง

กรณีเสียชีวิต:
จำนวนเงินเอาประกันภัย ตามที่ระบุในหนาตารางกรมธรรม หรือบันทึกสลักหลัง (ถามี)
 (+) มูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคาวันแรกถัดจากวันที่ไดรับเอกสารมรณกรรมครบถวน
 ( - ) คาธรรมเนียมกรมธรรมคางชำระ และ/หรือหนี้สินใดๆ (ถามี)

กรณีครบกำหนดสัญญาอายุ 99 ป และ กรมธรรมมีผลบังคับ:
มูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคาวันแรกถัดจากวันครบกำหนดสัญญา
 ( - ) คาธรรมเนียมกรมธรรมคางชำระ และ/หรือหนี้สินใดๆ (ถามี)

กรณีผูเอาประกันภัยถอนเงินจากกรมธรรม หรือ เวนคืนกรมธรรมกอนครบสัญญา:
มูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ วันที่บริษัทไดรับใบคำรองและอนุมัติตามหลักเกณฑของบริษัท
( - ) คาธรรมเนียมการถอนเงินจากกรมธรรม หรือ เวนคืนกรมธรรม (ถามี)
( - ) คาธรรมเนียมกรมธรรมคางชำระ และ/หรือหนี้สินใดๆ (ถามี)

ขอควรระวังและพึงปฏิบัติ

% ตอปของมูลคา
รับซ้ือคืนหนวยลงทุน

ของเบ้ียฯ RPPงวดรายป

1-5

6 เปนตนไป 11 เปนตนไป 21 เปนตนไป 61 เปนตนไป

1-10 1-20 1-60

งวดราย 6 เดือน งวดราย 3 เดือน งวดรายเดือน

ครั้งที่ของการชำระเบี้ย RPP 

0%

0.2%

โบนัสสําหรับเบี้ย RPP

ผลประโยชน

การยกเลิกกรมธรรม (Free Look)

สิทธิของบริษัท

ชองทางการรองเรียน

ส่ิงท่ีผูเอาประกันภัยควรรู

ไมใชเงินฝาก
ไมใชกองทุนแถมประกัน
ไมใชประกันแถมกองทุน

เปนประกันชีวิต
1

หากตองการจํานวนเงินเอาประกันภัย
สูง คาการประกันภัยจะสูงตามไปดวย
และจะย่ิงเพ่ิมสูงข้ึนเม่ือผูเอาประกันภัย
มีอายุมากข้ึน

จํานวนเงินเอาประกันภัย
มีผลตอคาใชจาย

2

3
คาใชจายบางรายการจะแปรผันกับ
อายุผูเอาประกันภัย และผลตอบแทน
ของกองทุน โปรดดูรายละเอียดใน
ตารางคาใชจายหลักของกรมธรรม

คาใชจายไมคงท่ี
แมจายเบ้ียคงท่ี

4
การถอนเงินจากกรมธรรมหรือ
เวนคืนกรมธรรม เร็วเกินไปจะมีคา
ธรรมเนียมสูงโปรดดูรายละเอียด
ในตาราง

ถอนเงินจากกรมธรรมได

5 เงินลงทุนถูกหักไปชําระคาธรรมเนียมกรมธรรมรายเดือนทุกเดือน

6 ลดหยอนภาษี
ไดเพียงบางสวน

7

สวนเงินลงทุนไมมีการรับประกัน
ผลตอบแทนตัวเลขท่ีแสดงใน
ตารางคํานวณผลประโยชน
เปนเพียงตัวอยางเพ่ือความเขาใจ

ไมมีการรับประกัน
ผลตอบแทน

คาธรรมเนียมกรมธรรมจะหักจากเบ้ียประกันภัยท่ีจายและจากการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
ทุกเดือน และถาเบ้ียประกันภัย หรือหนวยลงทุนไมเพียงพอกับคาธรรมเนียมกรมธรรม 
กรมธรรมจะส้ินผลบังคับ ดังน้ันผูเอาประกันภัยควรศึกษาและดูแลการลงทุนใหเติบโต มิฉะน้ัน
ตองชําระเบ้ีย Top Up เพ่ือใหกรมธรรมไมส้ินผลบังคับ

ลดหยอนภาษีไดเฉพาะคาใชจาย
และคาธรรมเนียมของกรมธรรม ไดแก
 • คาใชจายในการดําเนินการประกันภัย 
 • คาการประกันภัย
 • คาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม
สวนท่ีนําไปลงทุนลดหยอนไมได

สามารถยกเลิกกรมธรรมไดภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับ
กรมธรรม โดยบริษัทจะคืนคาธรรมเนียมกรมธรรมและเงินคืน
สวนลงทุนตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน และหักคาตรวจ
สุขภาพตามที่จายจริง (ถามี)

• บริษัทสามารถปฏิเสธคำขอเอาประกันภัย หากผูขอ
 เอาประกันภัยปฏิเสธการทำ Suitability Test หรือ ใหขอมูล
 ที่จำเปนในใบคำขอเอาประกันชีวิต
• บริษัทจะไมคุมครอง
 •  กรณีผูเอาประกันภัยฆาตัวตายภายใน 1 ปนับแตวันเริ่มมีผล  
    คุมครองตามกรมธรรม หรือถูกผูรับประโยชนฆาตาย
 •  กรณีไมเปดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอก
    ลางภายใน 2 ป นับแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามกรมธรรม
 • กรณีผูเอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อน ไมตรงตาม
  ความจริง โดยอายุที่ถูกตองแทจริงอยูนอกจำกัดอัตรา
  ตามทางการคาปกติของบริษัท สัญญาประกันภัยนี้จะตกเปน
  โมฆียะ โดยบริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาประกันภัย
 • กรณีผูขอเอาประกันภัยมีปญหาทางสุขภาพ บริษัทมีสิทธิ  
  ปฏิเสธคำขอเอาประกันภัย

ผูเอาประกันภัยสามารถรองเรียนไดที่หนวยงานดังตอไปนี้
• ศูนยดูแลลูกคาอลิอันซ อยุธยา โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมง 
 หรืออีเมล: customercare@azay.co.th
• สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
 (ก.ล.ต.) SEC Help Center โทร. 1207 หรือ www.sec.or.th
• สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ  
 ประกันภัย (คปภ.) โทร. 1186
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