ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

มาย เซฟวิ่งส์ 10/6

ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็ นเพียงบางส่วนของข้อยกเว้นทั้งหมดเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบข้อยกเว้น จากกรมธรรม์ประกันภัย

แบบประกันภัย
สัญญาหลัก

(มีเงินปั นผล)

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
n

จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง

(มีเงินปั นผล)

ตามกรมธรรม์
n

แผนการออม
คุ้มค่า

กรณีไม่เปิ ดเผยข้อความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัท

มาย เซฟวิ่งส์ 10/6

กรณีฆา่ ตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วน
ั เริม
้ ครองตาม
่ มีผลคุม
กรมธรรม์ หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

รายละเอียดการรับประกันภัย

รับเงินจ่ายคืนทุกปี



อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี



จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต�่ำ 50,000 บาท



สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้



สามารถช�ำระเบี้ยประกันภัยรายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน และรายปี



เงื่อนไขอื่นๆ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

ช่องทางการชำ�ระเบี้ยประกันภัย


ช�ำระโดยตรงที่ส�ำนักงานใหญ่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)



ช�ำระที่สาขา ส�ำนักงานของตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนผู้รับมอบอ�ำนาจบริษัท



ช�ำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส



ช�ำระโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (เฉพาะเบี้ยฯ ปี ต่ออายุ)



ช�ำระเงินสด ณ เคาน์เตอร์ของธนาคาร



ช�ำระออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน My Allianz และที่เว็บไซต์ธนาคาร เฉพาะที่ร่วมรายการ

การน�ำส่งเบี้ยประกันภัยเป็ นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตหรือ
Allianz Ayudhya Assurance Pcl. บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

นายหน้าประกันชีวิตเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย เป็ นการให้บริการเท่านั้น

ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา โทร. 1373 ตลอด 24 ชั่วโมง

พิเศษส�ำหรับ (ชื่อ/สกุล - ผู้ขอเอาประกันภัย) :

azay.co.th

azayfan

@AZAYfan

เสนอโดย (ชื่อ/สกุล - ตัวแทน/นายหน้า) :

Apr 2019
เบอร์โทรศัพท์ :

เสนอจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) :

YOUR BEST
PROTECTION

วัน/เวลาที่เสนอขายประกันภัย :

ศูนย์ดูแลลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา

1373 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตัวอย่างผลประโยชน์จากสัญญาหลัก มาย เซฟวิ่งส์ 10/6 (มีเงินปั นผล)

140%*

120%*

100%*

ปี ที่ 6-10 = 200%*

180%*

160%*

ตัวอย่างผู้ขอเอาประกันภัยเพศชาย อายุ 45 ปี
ซื้อ มาย เซฟวิ่งส์ 10/6 (มีเงินปั นผล)
จ�ำนวนเงินเอาประกันภัย 3,000,000 บาท ช�ำระเบี้ยประกันภัยปี ละ 1,072,500 บาท

ความคุ้มครองชีวิต

0

เงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์

1

2

6%

6%

3

6%

4

6%

5

6

6%

6%

7

6%

8

6%

9

6%

10

6%

โอกาสรับเงินปั นผลรายปี 2

ช�ำระเบี้ยประกันภัยครบ

รับเงินคืนเมื่อครบก�ำหนดสัญญา = 160%
+ โอกาสรับเงินปั นผลเมื่อครบก�ำหนดสัญญา

% หมายถึง % ของจำ�นวนเงินเอาประกันภัย
*หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จำ�นวนใดจะสูงกว่า

1
2
3
4

แผนการออมเพื่อคุณและคนพิเศษ



รับความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 10 ปี
ช�ำระเบี้ยประกันภัยเพียง 6 ปี

มอบความคุ้มครองชีวิต


รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 200%
ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย

เงินจ่ายคืน

ณ ต้นปี กรมธรรม์

ณ สิ้นปี กรมธรรม์

โอกาสรับเงินปั นผลรายปี 2 ตั้งแต่ส้น
ิ ปี กรมธรรม์ที่ 2 เป็ นต้นไป

(ทัง
้ นี้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)

1 เดือน 1 วัน - 50 ปี

360

51 ปี - 60 ปีี

365

61 ปี - 70 ปีี

370

1,072,500

180,000

-

-

2

1,072,500

180,000

2,700

16,500

3

1,072,500

180,000

4,800

28,800

4

1,072,500

180,000

6,900

41,400

ส่วนลดเบี้ยประกันภัย
ส�ำหรับ มาย เซฟวิ่งส์ 10/6 (มีเงินปั นผล)

5

1,072,500

180,000

9,000

54,300

(ต่อจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท)

6

1,072,500

180,000

11,100

67,800

จ�ำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

ส่วนลดเบี้ยประกันภัย (บาท)

7

-

180,000

12,300

74,700

น้อยกว่า 100,000

-

8

-

180,000

12,300

73,800

100,000-199,999

0.50

9

-

180,000

12,000

73,200

200,000-299,999

0.75

300,000-499,999

1.00

10

-

4,980,000

12,000

72,600

รวม

6,435,000

6,600,000

83,100

503,100

129,300

221,700

โอกาสรับเงินปั นผลเมื่อครบก�ำหนดสัญญา4 (b)

กรณี 3.25%1

กรณี 4.50%1

88,200

535,500

129,300

221,700

6,600,000

6,600,000

500,000-999,999

1.50

1,000,000 – 1,999,999

2.00

2,000,000 – 4,999,999

2.50

ตั้งแต่ 5,000,000 ขึ้นไป

3.00

หมายเหตุ
1

อัตราเครดิตรายปี : เป็ นอัตราอ้างอิงที่ใช้ในการค�ำนวณเงินปั นผลรายปี และ/หรือจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ ซึ่ง
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ผลตอบแทนจากการลงทุนทีบ
่ ริษท
ั จัดสรรไว้เพือ
่ การก�ำหนดอัตราเครดิตรายปี และแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย
โดยบริษัทจะประกาศอัตราเครดิตรายปี ให้ทราบทุกปี ทั้งนี้อัตราเครดิตรายปี ที่แสดงข้างต้นไม่ใช่อัตราที่ค�ำนวณจาก

2

เงินปั นผลรายปี : บริษท
ั อาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลรายปี ให้ผเู้ อาประกันภัย หากมีการพิจารณาว่าจะจ่าย จะเริม
้ แต่
่ พิจารณาตัง
สิ้นปี กรมธรรม์ที่ 2 เป็ นต้นไป โดยเงินปั นผลนี้ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่ง

ผลประโยชน์ที่รับรองตามกรมธรรม์ (c)
รวมผลประโยชน์ด้านการสะสมทรัพย์ตลอดอายุกรมธรรม์

ลดหย่อนภาษีได้สง
ู สุด 100,000 บาท

เบี้ยประกันภัย (บาท)

ผลตอบแทนจากการลงทุนจริงหรือคาดการณ์ แต่เป็ นเพียงตัวอย่าง ซึง
่ อัตราทีบ
่ ริษท
ั ประกาศจริงอาจสูงกว่าหรือต�ำ่ กว่าได้





กรณี 4.50%1

อายุ

1

โอกาสรับเงินปั นผลรายปี สะสม3 (a)

รับเงินคืนรวม 220% ของจำ�นวนเงินเอาประกันภัย

รับผลประโยชน์ทางภาษี

อัตราเครดิตรายปี
กรณี 3.25%1

ตัวอย่างผลตอบแทน มาย เซฟวิ่งส์ 10/6



เพิ่มเติมโอกาสรับเงินปั นผลเมื่อครบก�ำหนดสัญญา4

เบี้ยประกันภัย

เงินปันผลเมื่อครบก�ำหนดสัญญา4

รับผลประโยชน์ตลอดสัญญา



(ต่อจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท)

เงินปั นผลรายปี 2 ที่ค�ำนวณจาก
ปี กรมธรรม์

สิ้นปี กรมธรรม์ที่

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี
ส�ำหรับ มาย เซฟวิ่งส์ 10/6 (มีเงินปั นผล)

(d) = (a)+(b)+(c)
เบี้ยประกันภัยจ่ายรวม 6 ปี (e)
เงินรับสุทธิ (f) = (d)-(e)

เงินปั นผลรายปี นี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย ทั้งนี้เป็ นไปตามเงื่อนไข ข้อก�ำหนด และวิธีการค�ำนวณเงินปั นผล
ที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี การค�ำนวณข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
3

6,817,500

7,357,200

6,435,000

6,435,000

เงินปั นผลรายปี สะสม: เงินปั นผลรายปี ที่มีการสะสม ซึ่งการระบุข้างต้นเป็ นตัวอย่างแสดงเงินปั นผลรายปี กรณีเลือกออม
เงินปั นผลรายปี ไว้กับบริษัทจนครบก�ำหนดสัญญาที่อัตราดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ 2.0 ต่อปี ซึ่งไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยที่บริษัท
รับรอง อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ค�ำนวณจริงส�ำหรับแต่ละปี กรมธรรม์อาจต�่ำกว่าหรือสูงกว่า โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบในแต่ละปี

382,500

922,200

การค�ำนวณข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
4

เงินปั นผลเมือ
่ ครบก�ำหนดสัญญา: บริษท
ั อาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลเมือ
่ ครบก�ำหนดสัญญาให้ผเู้ อาประกันภัย โดยเงินปั นผล
ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดระยะเวลาสัญญาที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งผลตอบแทน
ดังกล่าวอาจแตกต่างกันในแต่ละปี และเงินปั นผลเมือ
่ ครบก�ำหนดสัญญานีจ
้ ะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย ทัง
้ นี้ เป็ นไปตาม
เงือ
่ นไข ข้อก�ำหนด และวิธก
ี ารค�ำนวณเงินปั นผลทีบ
่ ริษท
ั พิจารณา ณ วันครบก�ำหนดสัญญา การค�ำนวณข้างต้นเป็ นเพียง
ตัวอย่างเท่านัน
้

ข้อมูลในเอกสารนี้เป็ นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกําหนด ข้อยกเว้นเงื่อนไข และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท เท่านั้น

