ประกันชีวิต ประเภทยูนิต ลิงค “มาย สไตล พลัส”
(แบบชําระเบี้ยประกันภัยรายงวด)

เปนผลิตภัณฑประกันชีวิต มีระยะเวลาคุมครองถึงอายุ 99 ป และระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 99 ป โดยเบี้ยประกันภัยที่จายหลังจากหักคาธรรมเนียมกรมธรรมแลวจะนําไป
ลงทุนในกองทุนรวมทีผ
่ เู อาประกันภัยเลือก และตลอดอายุกรมธรรมจะมีการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ เพือ
่ นํามาจายคาธรรมเนียมกรมธรรมรายเดือนทุกเดือน ดังนัน
้ คาธรรมเนียม
กรมธรรมรายเดือนในงวดถัดๆไป จึงเก็บจากเงิน 2 สวน คือ เงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน (ถามี) ซึง
่ หากไมเพียงพอ กรมธรรมจะสิน
้ ผลบังคับเวนแตจะชําระเบีย
้ ประกันภัย
เพิ่มเติม (เบี้ย Top Up) หรืออยูในชวงสิทธิความคุมครองตอเนื่องสําหรับจํานวนเงินเอาประกันภัยหลักเพื่อความคุมครอง (Non-Lapse Guaranteed)

วิธีการทํางานของประกันชีวิต ประเภทยูนิต ลิงค “มาย สไตล พลัส”
ปกรมธรรม

เบี้ยประกันภัยที่ชำระ

คาธรรมเนียมกรมธรรมตาง ๆ
หักลบ

ปที่ 1
เดือนที่ 1

เหลือนำไปลงทุน

ขายคืนหนวยลงทุนบางสวน
ทุกเดือนเพื่อชำระคาธรรมเนียม
กรมธรรมรายเดือน

ปที่ 1
เดือนที่ 2 - 12
หักลบ

ปที่ 2

เหลือนำไปลงทุน

คาใชจายในการ
ดําเนินการประกันภัย

คาการประกันภัย

คาธรรมเนียมหลักของกรมธรรม
รายการคาธรรมเนียมกรมธรรม

% ของเบี้ย RPP ที่ชําระแตละครั้ง

% ของเบี้ย RSP ที่ชําระแตละครั้ง

การขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ เพื่อชําระ
คาธรรมเนียมกรมธรรมรายเดือน

กรณีผูเอาประกันภัยเพศชาย อายุ 35 ป จายคาเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุมครอง (เบี้ย RPP)
20,000 บาทตอป ( ตลอดอายุกรมธรรม = 1,280,000 บาท ) จํานวนเงินเอาประกันภัยหลักเพื่อ
ความคุมครอง 2,000,000 บาท (เทากับ 100 เทาของเบี้ยประกันภัย)

ปที่ 1 : 60%

ปที่ 1 : 10%

ปที่ 2 : 40%

ปที่ 2 : 8%

ปที่ 3 : 20%

ปที่ 3 : 6%

ปที่ 4 : 10%

ปที่ 4 : 2%

อายุ 35 ป

348.33 บาท/ เดือน

4,179.96 บาท/ ป

4,179.96 บาท

ปที่ 5 : 10%

ปที่ 5 เปนตนไป : 0.5%

อายุ 50 ป

886.67 บาท/ เดือน

10,640.04 บาท/ ป

107,659.80 บาท

อายุ 60 ป

1,958.33 บาท/ เดือน

23,499.96 บาท/ ป

273,599.64 บาท

ปที่ 7 เปนตนไป : ไมคิดคาธรรมเนียม

2. คาการประกันภัย (COI)

เงินลงทุนในกองทุนรวม
และผลตอบแทน (ถามี)

ตัวอยางคาการประกันภัย (COI)

ปที่ 6 : 5%
ขึ้นอยูกับเพศ อายุ และจํานวนเงินเอาประกันภัย
เดือนแรก*

3. คาธรรมเนียม
การบริหารกรมธรรม

คาธรรมเนียม
การบริหารกรมธรรม

อัตรา

1. คาใชจายในการ
ดําเนินการประกันภัย

+

ขายคืนหนวยลงทุนบางสวน
ทุกเดือนเพื่อชำระคาธรรมเนียม
กรมธรรมรายเดือน

ปที่ 2
เดือนที่ 1 - 12

เบี้ยประกันภัยที่ชําระ

ลงทุนในกองทุนรวม

เบี้ย RPP
เบี้ย RSP
เบี้ย Top Up

0.7% ตอป
ของจํานวนเงินเบี้ยประกันภัย
0.7% ตอป
ของจํานวนเงินเบี้ยประกันภัย
ไมคิดคาธรรมเนียม

เดือนตอๆ ไป
0.7% ตอป
ของมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
0.7% ตอป
ของมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ไมคิดคาธรรมเนียม

อายุ

คาการประกันภัย

คาการประกันภัยสะสม

อายุ 70 ป

5,506.67 บาท/ เดือน

66,080.04 บาท/ ป

700,959.72 บาท

อายุ 80 ป

15,740.00 บาท/ เดือน

188,880.00 บาท/ ป

1,958,239.80 บาท

อายุ 90 ป

35,610.00 บาท/ เดือน

427,320.00 บาท/ ป

4,983,339.60 บาท

อายุ 98 ป

68,538.33 บาท/ เดือน

822,459.96 บาท/ ป

10,070,099.52 บาท

*โดยเริ่มหักเดือนแรกจากเบี้ยประกันภัยซึ่งมีการหักคาใชจายการดําเนินการประกันภัยสําหรับเบี้ยประกันภัยปแรกแลว
ผูเอาประกันภัยสามารถปรับเพิ่ม/ ลดจํานวนเงินเอาประกันภัย เพื่อบริหารคาการประกันภัย (COI) ได โดยเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัท

คาธรรมเนียมกรมธรรมที่เกิดขึ้นตามวาระ
คาธรรมเนียมกรมธรรมที่เกิดขึ้นตามวาระ

อัตรา

1. คาใชจายในการดําเนินการประกันภัย
สําหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม (เบี้ย Top Up)

1.5% ของเบี้ย Top Up ที่ชําระแตละครั้ง

2. คาธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน

ไมคิดคาธรรมเนียม

3. คาธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม/
การเวนคืนกรมธรรม จากเบี้ย RPP
(ไมคิดคาธรรมเนียมนี้ สําหรับเบี้ย RSP และเบี้ย Top Up)

ปที่ 1 : 40% ของมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ของเบี้ย RPP ที่ถอน/ เวนคืนกรมธรรม
ปที่ 2 : 30% ของมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ของเบี้ย RPP ที่ถอน/ เวนคืนกรมธรรม
ปที่ 3 เปนตนไป**: 0% ของมูลคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนของเบี้ย RPP ที่ถอน/ เวนคืนกรมธรรม

4. คาธรรมเนียมการขอใบแจงสถานะทางการเงินของกรมธรรม

ไมคิดคาธรรมเนียม

5. คาใชจายของบริษัทจากการยกเลิกกรมธรรม (Free Look)

สามารถยกเลิกกรมธรรมไดภายใน 15 วันนับแตวันที่
ไดรับกรมธรรม โดยบริษัทจะคืนคาธรรมเนียม
กรมธรรมและเงินคืนสวนลงทุนตามราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุน และหักคาตรวจสุขภาพตามที่จายจริง
(ถามี)

**ตองชําระเบี้ยประกันภัยอยางนอย 3 งวด (รายป) หรือ 5 งวด (ราย 6 เดือน) หรือ 9 งวด (ราย 3 เดือน) หรือ 25 งวด (รายเดือน)
หมายเหตุ: “มาย สไตล พลัส” เปนชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฎในกรมธรรม คือ กรมธรรมประกันชีวิต แบบ มาย สไตล พลัส (ยูนิต ลิงค)

สวนเงินลงทุน
วิธีลงทุน
1. ผูเอาประกันภัยสามารถระบุจํานวนเงินและสัดสวนการลงทุนสําหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุมครอง (เบี้ย RPP)
เบี้ ย ประกั น ภั ยหลักเพื่อการออม (เบี้ย RSP) และ เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม (เบี้ย Top Up) ในแตละกองทุนเปนจํานวนเต็ม
(ไมมีทศนิยม) ทั้งนี้ตองไมนอยกวารอยละ 5 และรวมกันแลวเทากับรอยละ 100
2. ผูเอาประกันภัยสามารถยื่นคํารองเพื่อขอปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติ 3 เดือนครั้ง หรือ 6 เดือนครั้ง หรือ 12 เดือนครั้ง ได
3. ผูเอาประกันภัยสามารถขอสับเปลี่ยนกองทุนบางสวนหรือทั้งหมด จากกองทุนหนึ่งไปยังกองทุนอื่นได ภายใตเบี้ยฯ
ประเภทเดียวกัน และตามสัดสวนของเบี้ยฯ แตละประเภท (ขั้นตํ่า 1,000 บาทจากกองทุนตนทาง)
วิธีตรวจสอบมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
(1) ผูเอาประกันภัยสามารถตรวจสอบมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของทาน ไดจากแอปพลิเคชัน My Allianz
(2) ตรวจสอบราคาหนวยลงทุนของแตละกองทุนยอนหลังไดที่
https://www.azay.co.th/th/insurance/life-insurance/unit-link/search-history
การแจงเตือนเมื่อเงินลงทุนอาจไมพอกับคาใชจาย
บริษัทจะมีการสงจดหมายแจงเตือนผูเอาประกันภัยลวงหนา 2 เดือน เมื่อประมาณการวามูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ไมเพียงพอที่จะชําระคาธรรมเนียมกรมธรรมรายเดือน และไมอยูในชวงสิทธิความคุมครองตอเนื่องสําหรับจํานวนเงิน
เอาประกันภัยหลักเพื่อความคุมครอง (Non-Lapse Guaranteed)
“ ผูเอาประกันภัยตองไดรับคำอธิบายโดยละเอียดจากผูขาย ”
ตารางคํานวณผลประโยชนตามกรมธรรม
แสดงใบเสนอการขาย (QE)
หนังสือชี้ชวนสวนสรุป (Fund Factsheet)

https://www.azay.co.th/th/insurance/life-insurance/unit-link/

ผลประเมินความเหมาะสมในการลงทุน และการกําหนดสัดสวนการลงทุน
ตัวอยาง รายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม (Annual Statement)
ที่บริษัทแจงแกผูเอาประกันภัยและวิธีอานทําความเขาใจ

https://www.azay.co.th/media/product/unitlink-sale-sheet/MyStylePlus_Sample_Annual_Statement.pdf

การหยุดพักชําระเบี้ย RPP

ชําระเบี้ย RPP ตอเนื่อง
เปนรายงวดจนถึงอายุ 99 ป

ผูเอาประกันภัยสามารถหยุดพักชําระเบี้ย RPP หลังชําระเบี้ย RPP
ครบ 2 ป ตามงวดที่ตองชําระ ทั้งนี้ระหวางหยุดพักชําระเบี้ยประกันภัย
คาธรรมเนียมกรมธรรมรายเดือนยังคงเกิดขึ้นตลอดเวลา โดยกรมธรรม
จะยังมีผลบังคับตราบเทาที่มูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนเพียงพอที่จะชําระ
คาธรรมเนียมกรมธรรมรายเดือนตามที่กําหนดไวในกรมธรรม

ตัวอยาง ผูเอาประกันภัยเพศชาย อายุ 35 ป ชําระเบี้ย RPP
12,000 บาท/ป จํานวนเงินเอาประกันภัยหลักเพื่อความคุมครองขั้นตํ่า
660,000 บาท หรือไมตํ่ากวํ่า 55 เทาของเบี้ย RPP ที่ชําระรายป
(คาการประกันภัยของกรมธรรมรายเดือนจะเพิ่มสูงขึ้นตามจํานวนเงินเอาประกันภัย)

การสับเปลี่ยนกองทุน

การเพิ่มเงินลงทุนสําหรับ
เบี้ย Top Up

ผูเอาประกันภัยสามารถเพิ่มเงินลงทุนไดขั้นตํ่า 5,000 บาท/ครั้ง
(ไมจํากัดจํานวนครั้ง)
ทั้งนี้สูงสุด 120 ลานบาท/รอบปกรมธรรม และมีคาธรรมเนียมในการ
ดําเนินการประกันภัย เทากับ 1.5% ของเบี้ย Top Up ที่ชาํ ระแตละครั้ง

การลดเบี้ย RPP

การปรับสัดสวนการลงทุน
สําหรับเบี้ยประกันภัย

ผูเอาประกันภัยสามารถขอสับเปลี่ยนกองทุนบางสวนหรือทั้งหมด
จากกองทุนหนึ่งไปยังกองทุนอื่นได โดยไมมีคาธรรมเนียม

ผูเอาประกันภัยสามารถขอลดเบี้ย RPP ได หลังชําระเบี้ย RPP
ครบ 2 ป โดยแจงความประสงค ณ วันครบรอบปกรมธรรม

ผูเอาประกันภัยสามารถขอปรับสัดสวนการลงทุนสําหรับ
เบี้ยประกันภัยหลักได

ทั้งนี้จํานวนเงินขั้นตํ่าในการสับเปลี่ยนออกจากกองทุนตนทางเทากับ
1,000 บาท

ผูเอาประกันภัยไมสามารถขอเพิ่มเบี้ย RPP ได

โดยแจงบริษัทใหทําการเปลี่ยนแปลงกอนที่จะชําระเบี้ยประกันภัยรายป

โบนัสสําหรับเบ้ีย RPP

ขอควรระวังและพึงปฏิบัติ

กรณีผูเอาประกันภัยไมเคยทำการลดเบี้ย RPP และไมเคยทำการถอนเงินจากเบี้ย RPP
บริษัทจะจายโบนัสสำหรับเบี้ย RPP ตามอัตรารอยละดังตอไปนี้

งวดรายป

งวดราย 6 เดือน

งวดรายเดือน

% ตอปของมูลคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุน
ของเบี้ยฯ RPP

1-5

1-10

1-20

1-60

0%

6 เปนตนไป

11 เปนตนไป

21 เปนตนไป

61 เปนตนไป

ครั้งที่ของการชำระเบี้ย RPP
งวดราย 3 เดือน

0.2%

ผลประโยชน
กรณีเสียชีวิต:

จำนวนเงินเอาประกันภัย ตามที่ระบุในหนาตารางกรมธรรม หรือบันทึกสลักหลัง (ถามี)

(+) มูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคาวันแรกถัดจากวันที่ไดรับเอกสารมรณกรรมครบถวน
( - ) คาธรรมเนียมกรมธรรมคางชำระ และ/หรือหนี้สินใดๆ (ถามี)

กรณีครบกำหนดสัญญาอายุ 99 ป และ กรมธรรมมีผลบังคับ:

มูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคาวันแรกถัดจากวันครบกำหนดสัญญา
( - ) คาธรรมเนียมกรมธรรมคางชำระ และ/หรือหนี้สินใดๆ (ถามี)

1. พิจารณาความพรอมทางการเงินในการชําระเบี้ยประกันภัยตอเนื่อง
กอนตัดสินใจทําประกัน เนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่มีความผูกพัน
ทางการเงินในระยะยาว
2. ทําความเขาใจ ความคุมครอง เงื่อนไขทั้งสวนประกันภัยและสวน
ลงทุนกอนตัดสินใจทําประกัน
3. แมวาขอมูลและตัวเลขในเอกสารการขายมีความซับซอน ผูเอาประกันภัย
จะตองศึกษาทําความเขาใจ และสอบถามผูขายเมื่อมีขอสงสัย
4. ควรกรอกใบสมัครดวยตนเอง ไมลงนามในเอกสารเปลา และ
ตรวจสอบรายละเอียดในใบคําขอเอาประกันชีวิตกอนลงนาม
5. เรียกรับหลักฐานการรับเงินจากผูขายทุกครั้ง โดยตองสังเกตวา
เปนหลักฐานของบริษัทจริง
6. ใหความสําคัญในการตอบคําถามทางโทรศัพทจากบริษัท
ภายหลังการซื้อกรมธรรม
7. ติดตามและใหความสําคัญกับเอกสารที่ไดรับจากบริษัท
เพื่อรักษาสิทธิประโยชนของตนเอง

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

สิ่งที่ผูเอาประกันภัยควรรู
1

เปนประกันชีวิต

2

ไมใชเงินฝาก
ไมใชกองทุนแถมประกัน
ไมใชประกันแถมกองทุน

3

คาใชจายไมคงที่
แมจายเบี้ยคงที่

หากตองการจํานวนเงินเอาประกันภัย
สูง คาการประกันภัยจะสูงตามไปดวย
และจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อผูเอาประกันภัย
มีอายุมากขึน
้

4

6

ถอนเงินจากกรมธรรมได

การถอนเงินจากกรมธรรมหรือ
เวนคืนกรมธรรม เร็วเกินไปจะมีคา
ธรรมเนียมสูงโปรดดูรายละเอียด
ในตาราง

คาใชจายบางรายการจะแปรผันกับ
อายุผูเอาประกันภัย และผลตอบแทน
ของกองทุน โปรดดูรายละเอียดใน
ตารางคาใชจายหลักของกรมธรรม

5

จํานวนเงินเอาประกันภัย
มีผลตอคาใชจาย

เงินลงทุนถูกหักไปชําระคาธรรมเนียมกรมธรรมรายเดือนทุกเดือน

คาธรรมเนียมกรมธรรมจะหักจากเบี้ยประกันภัยที่จายและจากการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
ทุกเดือน และถาเบี้ยประกันภัย หรือหนวยลงทุนไมเพียงพอกับคาธรรมเนียมกรมธรรม
กรมธรรมจะสิ้นผลบังคับ ดังนั้นผูเอาประกันภัยควรศึกษาและดูแลการลงทุนใหเติบโต มิฉะนั้น
ตองชําระเบี้ย Top Up เพื่อใหกรมธรรมไมสิ้นผลบังคับ

ลดหยอนภาษี
ไดเพียงบางสวน

ลดหยอนภาษีไดเฉพาะคาใชจาย
และคาธรรมเนียมของกรมธรรม ไดแก
• คาใชจายในการดําเนินการประกันภัย
• คาการประกันภัย
• คาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม
สวนที่นําไปลงทุนลดหยอนไมได

7

ไมมีการรับประกัน
ผลตอบแทน
สวนเงินลงทุนไมมีการรับประกัน
ผลตอบแทนตัวเลขที่แสดงใน
ตารางคํานวณผลประโยชน
เปนเพียงตัวอยางเพื่อความเขาใจ

การยกเลิกกรมธรรม (Free Look)

สามารถยกเลิกกรมธรรมไดภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับ
กรมธรรม โดยบริษัทจะคืนคาธรรมเนียมกรมธรรมและเงินคืน
สวนลงทุนตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน และหักคาตรวจ
สุขภาพตามที่จายจริง (ถามี)

สิทธิของบริษัท

• 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

ชองทางการรองเรียน

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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