ประกันชีวิต ประเภทยูนิต ลิงค์ “มาย สไตล์” (แบบช�ำระเบี้ยประกันภัยรายงวด)
เป็ นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มีระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี และระยะเวลาช�ำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 99 ปี โดยเบี้ยประกันภัยที่จ่ายหลังจากหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์แล้ว จะน�ำไปลงทุนในกองทุนรวมที่
ผู้เอาประกันภัยเลือก และตลอดอายุกรมธรรม์จะมีการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อน�ำมาจ่ายค่าธรรมเนียมกรมธรรม์รายเดือนทุกเดือน ดังนั้น ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์รายเดือนในงวดถัดๆ ไป จึงเก็บ
จากเงิน 2 ส่วนคือ เงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งหากไม่เพียงพอ กรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับเว้นแต่จะช�ำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม (เบี้ย Top Up) หรืออยู่ในช่วงสิทธิความคุ้มครองต่อเนื่อง
ส�ำหรับจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (Non-Lapse Guaranteed)

วิธีการท�ำงานของ ประกันชีวิต ประเภทยูนิต ลิงค์ “มาย สไตล์”
ปี กรมธรรม์

ปี ที่ 1
เดือนที่ 1

เบี้ยประกันภัยที่ช�ำระ

ค่าธรรมเนียมหลักของกรมธรรม์
ลงทุนในกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ต่าง ๆ

หักลบ

รายการค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

อัตรา
% ของเบี้ย RPP ที่ช�ำระแต่ละครั้ง

% ของเบี้ย RSP ที่ช�ำระแต่ละครั้ง

ปี ที่ 1: 60%

ปี ที่ 1: 10%

ปี ที่ 2: 40%

ปี ที่ 2: 8%

ปี ที่ 3: 20%

ปี ที่ 3: 6%

1. ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ
ประกันภัย

เหลือน�ำไปลงทุน

ปี ที่ 4: 10%

ปี ที่ 4: 2%

ปี ที่ 5: 10%

ปี ที่ 5 เป็ นต้นไป: 0.5%

ปี ที่ 6: 5%
ปี ที่ 7 เป็ นต้นไป: ไม่คด
ิ ค่าธรรมเนียม

ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน
ทุกเดือนเพื่อช�ำระค่าธรรมเนียม
กรมธรรม์รายเดือน

ปี ที่ 1
เดือนที่ 2-12

2. ค่าการประกันภัย (COI)

ขึ้นอยู่กับเพศ อายุ และจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย

3. ค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์

เดือนละ 75 บาท

ผูเ้ อาประกันภัยสามารถปรับเพิม
่ บริหารค่าการประกันภัย (COI) ได้ โดยเป็ นไปตามเงือ
่ นไขของบริษท
ั
่ / ลดจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย เพือ

ตัวอย่างค่าการประกันภัย (COI)

ปี ที่ 2

หักลบ

เหลือน�ำไปลงทุน

อายุ

ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน
ทุกเดือนเพื่อช�ำระค่าธรรมเนียม
กรมธรรม์รายเดือน

ปี ที่ 2
เดือนที่ 1-12
เบี้ยประกันภัยที่ช�ำระ

กรณีผเู้ อาประกันภัยเพศชาย อายุ 35 ปี จ่ายค่าเบีย
้ ประกันภัยหลักเพือ
่ ความคุม
้ ครอง (เบีย
้ RPP) 20,000 บาท
ต่อปี (ตลอดอายุกรมธรรม์ = 1,280,000 บาท ) จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยหลักเพือ
่ ความคุม
้ ครอง 2,000,000 บาท
(เท่ากับ 100 เท่าของเบี้ยประกันภัย)

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการประกันภัย

ค่าการประกันภัย

ค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์

เงินลงทุนในกองทุนรวม
และผลตอบแทน (ถ้ามี)

การขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื่อช�ำระ
ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์รายเดือน

ส่วนเงินลงทุน
วิธีลงทุน
1. ผูเ้ อาประกันภัยสามารถระบุจำ� นวนเงินและสัดส่วนการลงทุนส�ำหรับเบีย
้ ประกันภัยหลักเพือ
่ ความคุม
้ ครอง (เบีย
้ RPP) เบีย
้ ประกันภัยหลักเพือ
่ การออม (เบีย
้ RSP) และ เบีย
้ ประกันภัยเพิม
่ เติม (เบีย
้ Top Up) ในแต่ละกองทุน
		 เป็ นจ�ำนวนเต็ม (ไม่มท
ี ศนิยม) ทัง
้ นีต
้ อ
้ งไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 5 และรวมกันแล้วเท่ากับร้อยละ 100
2. ผู้เอาประกันภัยสามารถยื่นค�ำร้องเพื่อขอปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ 3 เดือนครั้ง หรือ 6 เดือนครั้ง หรือ 12 เดือนครั้ง ได้

ค่าการประกันภัย
348.33 บาท/ เดือน

4,179.96 บาท/ ปี

4,179.96 บาท

อายุ 50 ปี

886.67 บาท/ เดือน

10,640.04 บาท/ ปี

107,659.80 บาท

อายุ 60 ปี

1,958.33 บาท/ เดือน

23,499.96 บาท/ ปี

273,599.64 บาท

อายุ 70 ปี

5,506.67 บาท/ เดือน

66,080.04 บาท/ ปี

700,959.72 บาท

อายุ 80 ปี

15,740.00 บาท/ เดือน

188,880.00 บาท/ ปี

1,958,239.80 บาท

อายุ 90 ปี

35,610.00 บาท/ เดือน

427,320.00 บาท/ ปี

4,983,339.60 บาท

อายุ 98 ปี

68,538.33 บาท/ เดือน

822,459.96 บาท/ ปี

10,070,099.52 บาท

ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ที่เกิดขึ้นตามวาระ
ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
ที่เกิดขึ้นตามวาระ

การแจ้งเตือนเมื่อเงินลงทุนอาจไม่พอกับค่าใช้จ่าย
่ ประมาณการว่า มูลค่ารับซือ
บริษท
ั จะมีการส่งจดหมายแจ้งเตือนผูเ้ อาประกันภัยล่วงหน้า 2 เดือน เมือ
้ คืน

(2) ตรวจสอบราคาหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนย้อนหลังได้ที่

หน่วยลงทุนไม่เพียงพอทีจ
่ ะช�ำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์รายเดือน และไม่อยูใ่ นช่วงสิทธิความคุม
้ ครอง

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

ต่อเนื่องส�ำหรับจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (Non-Lapse Guaranteed)

“ ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับค�ำอธิบายโดยละเอียดจากผู้ขาย ”
		

ตารางค�ำนวณผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ แสดงใบเสนอการขาย (QE)

		 หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป (Fund Factsheet)
		 https://www.azay.co.th/th/insurance/life-insurance/unit-link/
หมายเหตุ “มาย สไตล์” เป็ นชื่อทางการตลาด ชื่อที่ปรากฎในกรมธรรม์คือ “มาย ยูนิต ลิงค์”

		

ผลประเมินความเหมาะสมในการลงทุน และการก�ำหนดสัดส่วนการลงทุน

		 ตัวอย่าง รายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม์ (Annual Statement)
		 ทีบ
่ ริษัทแจ้งแก่ผู้เอาประกันภัยและวิธีอ่านท�ำความเข้าใจ

อัตรา

1. ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการประกันภัย
ส�ำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม (เบี้ย Top Up)

1.5 % ของเบี้ย Top Up ที่ช�ำระแต่ละครั้ง

2. ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

3. ผู้เอาประกันภัยสามารถขอสับเปลี่ยนกองทุนบางส่วนหรือทั้งหมด จากกองทุนหนึ่งไปยังกองทุนอื่นได้ ภายใต้เบี้ยฯ ประเภทเดียวกัน และตามสัดส่วนของเบี้ยฯ แต่ละประเภท (ขั้นต�่ำ 1,000 บาทจากกองทุนต้นทาง)
วิธีตรวจสอบมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน ได้จากแอปพลิเคชัน My Allianz

ค่าการประกันภัยสะสม

อายุ 35 ปี

3. ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ /
การเวนคืนกรมธรรม์ จากเบี้ย RPP
(ไม่คิดค่าธรรมเนียมนี้ ส�ำหรับเบี้ย RSP
และ เบี้ย Top Up)

ปี ที่ 1: 40% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ของเบี้ย RPP ที่ถอน/ เวนคืนกรมธรรม์
ปี ที่ 2: 30% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ของเบี้ย RPP ที่ถอน/ เวนคืนกรมธรรม์
ปี ที่ 3 เป็ นต้นไป: 0% ของมูลค่ารับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน
ของเบี้ย RPP ที่ถอน/ เวนคืนกรมธรรม์

4. ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งสถานะ
ทางการเงินของกรมธรรม์

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

5. ค่าใช้จา่ ยของบริษท
ั จากการยกเลิกกรมธรรม์
(Free Look)

สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน 15 วันนับตั้งแต่
วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยมีค่าใช้จ่าย 500 บาท และ
ค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)
Version Oct 2018

ช�ำระเบี้ย RPP ต่อเนื่อง
เป็นรายงวดจนถึงอายุ 99 ปี

ตัวอย่าง ผู้เอาประกันภัยเพศชาย อายุ 35 ปี
ช�ำระเบี้ย RPP 12,000 บาท/ปี จ�ำนวนเงิน
เอาประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองขั้นต�่ำ
660,000 บาท หรือไม่ต�่ำกว่า 55 เท่าของ
เบี้ย RPP ที่ช�ำระรายปี
(ค่าการประกันภัยของกรมธรรม์รายเดือน
จะเพิ่มสูงขึ้นตามจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย)

การเพิ่มเงินลงทุน
ส�ำหรับเบี้ย Top Up

การหยุดพักช�ำระเบี้ย RPP

้ RPP
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถหยุดพักช�ำระเบีย
้ RPP ครบ 2 ปี ตามงวดทีต
่ อ
หลังช�ำระเบีย
้ ง
ช�ำระ ทัง
้ นีร
้ ะหว่างหยุดพักช�ำระเบีย
้ ประกันภัย
ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์รายเดือนยังคงเกิดขึน
้
ตลอดเวลา โดยกรมธรรม์จะยังมีผลบังคับ
ตราบเท่าทีม
่ ล
ู ค่ารับซือ
้ คืนหน่วยลงทุนเพียงพอ
ที่จะช�ำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์รายเดือน
ตามทีก
่ ำ
� หนดไว้ในกรมธรรม์

ผูเ้ อาประกันภัยสามารถเพิม
่ เงินลงทุนได้ขน
ั้ ต�ำ่
5,000 บาท/ครั้ง (ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง)
ทั้งนี้สูงสุด 120 ล้านบาท/รอบปี กรมธรรม์
และมีคา่ ธรรมเนียมในการด�ำเนินการประกันภัย
เท่ากับ 1.5% ของเบีย
้ Top Up ทีช
่ ำ� ระแต่ละครัง
้

ผูเ้ อาประกันภัยสามารถขอสับเปลีย
่ นกองทุน
บางส่วนหรือทั้งหมดจากกองทุนหนึ่งไปยัง
กองทุนอื่นได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
ทั้งนี้จ�ำนวนเงินขั้นต�่ำในการสับเปลี่ยนออก
จากกองทุนต้นทางเท่ากับ 1,000 บาท

การปรับสัดส่วนการลงทุน
ส�ำหรับเบี้ยประกันภัย

การลดเบี้ย RPP

ผู้เอาประกันภัยสามารถขอลดเบี้ย RPP ได้
หลั ง ช� ำ ระเบี้ ย RPP ครบ 2 ปี โดยแจ้ ง
ความประสงค์ ณ วันครบรอบปี กรมธรรม์
ผูเ้ อาประกันภัย ไม่สามารถขอเพิม
่ เบีย
้ RPP ได้

ผู้เอาประกันภัยสามารถขอปรับสัดส่วน
การลงทุนส�ำหรับเบี้ยประกันภัยหลักได้
โดยแจ้งบริษัทให้ท�ำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่
จะช�ำระเบี้ยประกันภัยรายปี

ข้อควรระวังและพึงปฏิบัติ

กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เคยท�ำการลดเบี้ย RPP และไม่เคยมีการถอนเงินจากเบี้ย RPP
บริษัทจะจ่ายโบนัสส�ำหรับเบี้ย RPP ตามอัตราร้อยละดังต่อไปนี้

พิจารณาความพร้อมทางการเงินในการช�ำระเบี้ยประกันภัยต่อเนื่อง ก่อนตัดสินใจท�ำประกันเนื่องจากเป็ นผลิตภัณฑ์

ครั้งที่ของการช�ำระเบี้ย RPP

้ RPP
โบนัสส�ำหรับเบีย

การสับเปลี่ยนกองทุน

งวด รายปี

งวด ราย 6 เดือน

งวด ราย 3 เดือน

งวด รายเดือน

% ของเบี้ย RPP
ที่บริษัทได้ช�ำระ
ในครั้งนั้น

1-7

1-14

1-28

1-84

0%

8 เป็ นต้นไป

15 เป็ นต้นไป

29 เป็ นต้นไป

85 เป็ นต้นไป

2%

ที่มีความผูกพันทางการเงินในระยะยาว
ท�ำความเข้าใจ ความคุ้มครอง เงื่อนไขทั้งส่วนประกันภัยและส่วนลงทุนก่อนตัดสินใจท�ำประกัน
แม้ว่าข้อมูลและตัวเลขในเอกสารการขายมีความซับซ้อน ผู้เอาประกันภัยจะต้องศึกษาท�ำความเข้าใจและสอบถาม
ผู้ขายเมื่อมีข้อสงสัย
ควรกรอกใบสมัครด้วยตนเอง ไม่ลงนามในเอกสารเปล่าและตรวจสอบรายละเอียดในใบค�ำขอเอาประกันชีวต
ิ ก่อนลงนาม
เรียกรับหลักฐานการรับเงินจากผู้ขายทุกครั้ง โดยต้องสังเกตว่าเป็ นหลักฐานของบริษัทจริง

ผลประโยชน์

กรณีเสียชีวิต:
จ�ำนวนเงินเอาประกันภัย ตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี)
		 ( ) มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคาวันแรกถัดจากวันที่ได้รับเอกสารมรณกรรมครบถ้วน
		 ( ) ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ค้างช�ำระ และ/หรือหนี้สินใดๆ (ถ้ามี)

+
-

กรณีครบก�ำหนดสัญญาอายุ 99 ปี และ กรมธรรม์มีผลบังคับ:
มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคาวันแรกถัดจากวันครบก�ำหนดสัญญา
		 ( ) ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ค้างช�ำระ และ/หรือหนี้สินใดๆ (ถ้ามี)

-

กรณีผู้เอาประกันภัยถอนเงินจากกรมธรรม์ หรือ เวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบสัญญา:
มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทได้รับใบค�ำร้องและอนุมัติตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
		 ( ) ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจากกรมธรรม์ หรือ เวนคืนกรมธรรม์ (ถ้ามี)
		 ( ) ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ค้างช�ำระ และ/หรือหนี้สินใดๆ (ถ้ามี)

-

สิ่งที่ผู้เอาประกันภัยควรรู้
1. เป็นประกันชีวิต
ไม่ใช่เงินฝาก, ไม่ใช่กองทุนแถมประกัน, ไม่ใช่ประกันแถมกองทุน

2. จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยมีผลต่อค่าใช้จ่าย
หากต้องการจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยสูงค่าการประกันภัยจะสูง
ตามไปด้วยและจะยิง
่ เพิม
่ สูงขึน
้ เมือ
่ ผูเ้ อาประกันภัยมีอายุมากขึน
้

3. ค่าใช้จ่ายไม่คงที่แม้จ่ายเบี้ยคงที่
ค่าใช้จ่ายบางรายการจะแปรผันกับอายุของผู้เอาประกันภัยและ
ผลตอบแทนของกองทุน โปรดดูรายละเอียดในตารางค่าใช้จา่ ย
หลักของกรมธรรม์

4. ถอนเงินจากกรมธรรม์ได้
การถอนเงินจากกรมธรรมหรือเวนคืนกรมธรรม์เร็วเกินไปจะมี
ค่าธรรมเนียมสูง โปรดดูรายละเอียดในตาราง

5. เงินลงทุนถูกหักไปช�ำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์รายเดือนทุกเดือน
ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์จะหักจากเบี้ยประกันภัยที่จ่ายและจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกเดือน และถ้าเบี้ยประกันภัย
หรือหน่วยลงทุนไม่เพียงพอกับค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ กรมธรรม์จะสิน
้ ผลบังคับ ดังนัน
้ ผูเ้ อาประกันภัยควรศึกษาและดูแลการลงทุน
ให้เติบโต มิฉะนั้นต้องช�ำระเบี้ย Top Up เพื่อให้กรมธรรม์ไม่สิ้นผลบังคับ
6. ลดหย่อนภาษีได้เพียงบางส่วน
ลดหย่อนภาษีได้เฉพาะค่าใช้จา่ ยและค่าธรรมเนียมของกรมธรรม์ ได้แก่
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการประกันภัย
ค่าการประกันภัย
ค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์
ส่วนที่น�ำไปลงทุนลดหย่อนไม่ได้

7. ไม่มีการรับประกันผลตอบแทน
ส่วนเงินลงทุนไม่มีการรับประกันผลตอบแทน ตัวเลขที่แสดง
ในตารางค�ำนวณผลประโยชน์เป็ นเพียงตัวอย่างเพือ
่ ความเข้าใจ

ให้ความส�ำคัญในการตอบค�ำถามทางโทรศัพท์จากบริษัทภายหลังการซื้อกรมธรรม์
ติดตามและให้ความส�ำคัญกับเอกสารที่ได้รับจากบริษัท เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง

การยกเลิกกรมธรรม์ ( Free Look )
ผูเ้ อาประกันภัยสามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน 15 วันนับตัง
้ แต่วน
ั ทีไ่ ด้รบ
ั กรมธรรม์ โดยบริษท
ั จะคืนค่าธรรมเนียม
กรมธรรม์ และเงินคืนส่วนลงทุนตามราคารับซื้อหน่วยลงทุน โดยมีค่าใช้จ่าย 500 บาท และ ค่าตรวจสุขภาพ
ตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

สิทธิของบริษัท
บริษท
ั สามารถปฏิเสธค�ำขอเอาประกันภัย หากผูข
้ อเอาประกันภัยปฏิเสธการท�ำ Suitability Test หรือ ให้ขอ
้ มูลทีจ
่ ำ� เป็ น
ในใบค�ำขอเอาประกันชีวิต
บริษัทจะไม่คุ้มครอง
		 กรณีผเู้ อาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วน
ั เริ่มมีผลคุม
้ ครองตามกรมธรรม์ หรือถูกผูร
้ ับประโยชน์ฆา
่ ตาย
		 กรณีไม่เปิ ดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษท
ั จะบอกล้างภายใน 2 ปี นับแต่วน
ั เริม
่ มีผลคุม
้ ครองตามกรมธรรม์
		 กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อน ไม่ตรงตามความจริง โดยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจ�ำกัดอัตรา
		 ตามทางการค้าปกติของบริษัท สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็ นโมฆียะ โดยบริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัย
กรณีผู้ขอเอาประกันภัยมีปัญหาทางสุขภาพ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธค�ำขอเอาประกันภัย

ช่องทางการร้องเรียน
ผู้เอาประกันภัย สามารถร้องเรียนได้ท่ห
ี น่วยงานดังต่อไปนี้
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