อื่นๆ

รายละเอียดการรับประกันภัย
■

อายุผู้ขอเอาประกันภัย 40-55 ปี

■

จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต�่ำ 100,000 บาท

■

จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 7,500,000 บาท (ต่อผู้ถือกรมธรรม์)

■

สามารถเลือกช�ำระเบี้ยประกันภัย รายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน และรายปี

■

ไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้

มาย บ�ำนาญ ไฟว์ A90/5
บ�ำนาญแบบลดหย่อนได้ (มีเงินปั นผล)

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
■

กรณีไม่เปิ ดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์

■

ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

ออมสั้น
รับบ�ำนาญยาว

ตัวอย่างช่องทางการช�ำระเบี้ยประกันภัย
■

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

สิทธิพิเศษเพื่อคุณลูกค้าคนส�ำคัญ
■

■

สิทธิประโยชน์พิเศษ “อลิอันซ์อยุธยาแคร์” ให้ส�ำหรับท่านที่ท�ำประกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน (กรณีอุบัติเหตุ ใช้บริการได้ทันที) ในการใช้บริการรักษา
พยาบาลแบบผู้ป่วยในโดยไม่ต้องส�ำรองจ่ายเงินเอง ตามสิทธิประโยชน์ของกรมธรรม์ ณ โรงพยาบาลในเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ทั่วประเทศ
(กรุณาตรวจสอบค่าใช้จ่ายทุกครั้งก่อนรับบริการ)
สะดวกสบายในการช�ำระเบี้ยประกันภัย ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทางที่เหมาะกับไลฟ์ สไตล์คุณเอง อาทิ การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
เคาน์เตอร์ของธนาคาร เป็ นต้น และรับเงินผลประโยชน์รวดเร็ว ด้วยบริการขอรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ

■

ใส่ใจ...ดูแล ด้วยบริการหลังการขาย อาทิ บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ เปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์ สอบถามเรื่องการเรียกร้อง
สินไหม

■

สิทธิประโยชน์และกิจกรรมหลากหลายเพื่อสร้างสรรค์จังหวะดีๆ ให้ชีวิต กับการเป็ นสมาชิก อลิอันซ์ อยุธยา แฟมิลี่ คลับ ส�ำหรับลูกค้าทุกท่าน
และรับบริการ และสิทธิประโยชน์เหนือระดับจาก อลิอันซ์ อยุธยา เพรสทีจ ส�ำหรับลูกค้าที่ช�ำระเบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ตั้งแต่ 300,000 บาท
ขึ้นไป

■

ฟรี บริการ SMS Intelligent Service เพื่อรับทราบข่าวสาร/สิทธิพิเศษและกิจกรรมดีๆ จากบริษัทฯ ก่อนใคร ง่ายๆ เพียงอัพเดทเบอร์โทรศัพท์
มือถือ และอีเมลของท่านมาที่ www.azay.co.th/MyInsurance หรือแจ้งมายังศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา โทร.1373

■

บริการที่เป็ นเยี่ยม เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยบริการศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา หนึ่งเดียวที่เปิ ดบริการตลอดทั้งคืน
พร้อมบริการพิเศษยามค�่ำคืนให้คุณอุ่นใจแม้ในยามฉุกเฉิน กับบริการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ทางโทรศัพท์ Medical Assistance
Service (Over the Phone) และบริการเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน* (Emergency Ambulance)

*ฟรีค่าประสานงาน แต่ทั้งนี้ส�ำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรุณาตรวจสอบก่อนรับบริการ

หมายเหตุ
การน�ำส่งเบี้ยประกันภัยเป็ นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย เป็ นการให้บริการเท่านั้น

Allianz Ayudhya Assurance Pcl. บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา โทร. 1373 ตลอด 24 ชั่วโมง

พิเศษส�ำหรับ (ชื่อ/สกุล - ผู้ขอเอาประกันภัย) :

azay.co.th

เสนอโดย (ชื่อ/สกุล - ตัวแทน/นายหน้า) :
เบอร์โทรศัพท์ :
เสนอจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) :

วัน/เวลาที่เสนอขายประกันภัย :

azayfan

@AZAYfan

YOUR BEST
PROTECTION

Apr 2019
ศูนย์ดูแลลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา

1373 ตลอด 24 ชั่วโมง

ผลประโยชน์การจ่ายเงินบ�ำนาญ

ทุกวันนี้ทำ�งานมีรายได้สม่ำ�เสมอ
มีชีวิตที่สบายดีค่ะ...
ถ้าเกษียณแล้วขาดรายได้
จะทำ�อย่างไรดีคะ บอกตรงๆ

กลัวลำ�บากค่ะ

ผลตอบแทนจากกรมธรรม์ของนางสาวโรสโดยสรุป

มาย บ�ำนาญ ไฟว์ A90/5 บ�ำนาญแบบลดหย่อนได้ (มีเงินปันผล)
(คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี ช�ำระเบี้ยฯ 5 ปี )

ตัวอย่าง : เงินบ�ำนาญรวมตลอดอายุกรมธรรม์ กรณีมีชีวิตอยู่
(ครบอายุ 90ปี )

โอกาสรับจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม1

จ�ำนวนเงินเอาประกันภัย
ปี กรมธรรม์ที่

1

2

3

4

5

6

7

..........

อายุครบ (ปี )

ชำ�ระเบี้ยประกันภัยครบ

60

61

62

10%*

10%*

10%*

..........................

90

..........................

10%*

10%**

10%**

10%**

..........................

มาย บ�ำนาญ ไฟว์ A90/5 บ�ำนาญแบบลดหย่อนได้ (มีเงินปั นผล)

ออมสั้น รับบ�ำนาญยาว

3,100,000

ตัวอย่างจ�ำนวนเงินบ�ำนาญรายปี รวม เฉพาะส่วนที่ค�ำนวณจากจ�ำนวนเงิน
เอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม1 จนถึงอายุ 90 ปี (b)

1,369,800

4,032,300

รวมผลประโยชน์เงินบ�ำนาญตลอดอายุกรมธรรม์ (c) = (a)+(b)

4,469,800

7,132,300

เบีย
้ ประกันภัยจ่ายรวม 5 ปี (d)

1,690,200

1,690,200

2,779,600

5,442,100

ความคุ้มครองชีวิตจาก
ตัวอย่าง: ผลประโยชน์เงินบ�ำนาญ

ช่วงก่อนรับ
เงินบ�ำนาญ

นางสาวโรส อายุ 40 ปี ซื้อ มาย บ�ำนาญ ไฟว์ A90/5 บ�ำนาญแบบลดหย่อนได้ (มีเงินปั นผล)
จ�ำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท ช�ำระเบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ 338,040 บาท x 5 ปี



ออมสั้นเพียง 5 ปี รับเงินบ�ำนาญทุกปี ตั้งแต่อายุ 60-90 ปี
การันตีรับเงินบ�ำนาญทุกปี 10% ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย
พิเศษ ด้วยโอกาสรับเงินบ�ำนาญเพิ่มเติมอีก 10%

เงินบ�ำนาญรายปี

ผู้เอาประกันภัย

ส่วนที่รับรองจ่าย

ณ วันครบรอบ

10% ของจ�ำนวนเงิน

ปีกรมธรรม์

เอาประกันภัย (บาท)

(ปี)

(A)

ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม

1



เบี้ยประกันภัยสามารถน�ำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด

สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบค�ำถามสุขภาพ*

*การรับประกันภัยเป็ นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

ตัวอย่างจ�ำนวนเงินบ�ำนาญรายปี 10%
ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยเพิม
่ พิเศษสะสม1 (บาท)
ค�ำนวณจากอัตราเครดิตรายปี3
กรณีมีชีวิตอยู่ (B)

กรณี 3.25%

300,000 บาทต่อปี นานสูงสุด 5 ปี
(ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)


ช่วงรับเงิน
บ�ำนาญอายุ
60-90 ปี

เงินบ�ำนาญ
อายุ

กรณี 4.75%

ตัวอย่างรวมเงินบ�ำนาญรายปี2
(รวมส่วนที่รับรองจ่าย และส่วนเพิ่ม 10%
ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยเพิม
่ พิเศษสะสม1 (บาท)
ที่ค�ำนวณจากอัตราเครดิตรายปี3)
(C) = (A)+(B)
กรณี 3.25%

ปี กรมธรรม์ที่ 1 – 2

110%
ของเบี้ยประกันภัยที่ช�ำระมาทั้งหมด*

ส่วนต่างระหว่างเบี้ยประกันภัยที่ได้ช�ำระมาแล้วทั้งหมด กับจ�ำนวนเงินบ�ำนาญที่รับรองการจ่ายตาม
กรมธรรม์ที่บริษัทได้จ่ายให้ผู้เอาประกันภัยไปแล้วทั้งหมด

* หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์รวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์สำ� หรับจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยเพิม
่ พิเศษสะสม1 (ถ้ามี) ทัง้ นี้ เงินค่าเวนคืน
กรมธรรม์ ส�ำหรับจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยเพิม
้ ไม่ใช่มลู ค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยตามตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย
่ พิเศษสะสมนัน
หมายเหตุ
1

กรณี 4.75%

100%
ของเบี้ยประกันภัยที่ช�ำระมาทั้งหมด*

ปี กรมธรรม์ที่ 3 - ก่อนวันครบรอบปี กรมธรรม์ประกันภัยที่
ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี

รวม 1,690,200 บาท



กรณี 4.75%

มาย บ�ำนาญ ไฟว์ A90/5 บ�ำนาญแบบลดหย่อนได้ (มีเงินปันผล)

ให้คุณมั่นใจมีเงินใช้หลังเกษียณแน่นอน


กรณี 3.25%

3,100,000

เงินรับสุทธิ (f) = (c)-(d)

10%**

3

จ�ำนวนเงินบ�ำนาญรายปี รวม เฉพาะส่วนที่บริษัท รับรองการจ่าย
ตามกรมธรรม์ ตั้งแต่เริ่มจ่ายจนถึงอายุ 90 ปี (a)

เงินบำ�นาญรายปี2

* ของจำ�นวนเงินเอาประกันภัย
** ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยเพิม
่ พิเศษสะสม1

ค�ำนวณจากอัตราเครดิตรายปี (บาท)

จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยเพิม
่ พิเศษสะสม: เป็ นจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยเพิม
่ ะสมตัง้ แต่ปีแรกทีบ
่ ริษท
ั พิจารณาเพิม
่ พิเศษทีส
่ จ�ำนวนเงิน
เอาประกันภัยเพิม
้
่ พิเศษให้ผเู้ อาประกันภัย การค�ำนวณข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างเท่านัน

60

100,000

20,600

52,300

120,600

152,300

61

100,000

22,000

56,400

122,000

156,400

เงินปั นผลในรูปแบบจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยเพิม
ั อาจจะพิจารณาเงินปั นผลในรูปแบบของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยเพิม
่ พิเศษ: บริษท
่ พิเศษ
หากมีการพิจารณาจะเริ่มพิจารณาตั้งแต่ต้นปี กรมธรรม์ประกันภัยปี ที่ 6 เป็ นต้นไป อนึ่ง เงินปั นผลซึ่งได้เปลี่ยนเป็ นจ�ำนวนเงิน

62

100,000

23,500

60,600

123,500

160,600

เอาประกันภัยเพิม
้ อยูก
่ บ
ั ผลตอบแทนจากการลงทุนทีบ
่ ริษท
ั จัดสรรให้ผเู้ อาประกันภัย ซึง่ จะแตกต่างกันตามแบบประกันภัย
่ พิเศษนี้ จะขึน

63

100,000

25,000

64,900

125,000

164,900

---

---

---

---

---

---

90
รวม

100,000

69,100

224,800

169,100

324,800

3,100,000

1,369,800

4,032,300

4,469,800

7,132,300

ทัง้ นีเ้ ป็ นไปตามเงือ่ นไข ข้อก�ำหนด และวิธก
ี ารค�ำนวณจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยเพิม
่ ริษท
ั พิจารณาในแต่ละปี การค�ำนวณข้างต้น
่ พิเศษทีบ
เป็ นเพียงตัวอย่างเท่านัน
้
2

เงินบ�ำนาญรายปี : 10% ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย และ 10% ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม (ถ้ามี) การค�ำนวณ
ข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

3

อัตราเครดิตรายปี : เป็ นอัตราอ้างอิงที่ใช้ในการค�ำนวณเงินปั นผลรายปี และ/หรือจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรไว้เพื่อการก�ำหนดอัตราเครดิตรายปี และแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย โดยบริษัท
จะประกาศอัตราเครดิตรายปี ให้ทราบทุกปี ทั้งนี้อัตราเครดิตรายปี ที่แสดงข้างต้นไม่ใช่อัตราที่ค�ำนวณจากผลตอบแทนจากการลงทุน
จริงหรือคาดการณ์ แต่เป็ นเพียงตัวอย่าง ซึ่งอัตราที่บริษัทประกาศจริงอาจสูงกว่าหรือต�่ำกว่าได้

ข้อมูลและตัวเลขในเอกสารนี้เป็ นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องความคุ้มครอง ข้อก�ำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
ลูกค้าควรท�ำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครท�ำประกันภัย

