มาย

ดับเบิล พลัส
พลัสทั้งเงินออม พลัสทั้งความคุ้มครองให้คุณ
ประกันออมทรัพย์แบบมีเงินปั นผล ที่มีการบริหารพอร์ตการลงทุนแบบ Dynamic Asset Allocation
เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปั นผลที่สูงขึ้น

่ ง
้
มีโอกาสรับเงินปันผลทีส
ู ขึน

ครบก�ำหนดสัญญา รับเงินคืน
140% ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย2

ตั้งแต่สิ้นปี กรมธรรม์ที่ 2 เป็ นต้นไป

ลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุดปีละ
100,000 บาท

ความคุม
้ ครองชีวต
ิ สูงถึง 115%
ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย1

(ทั้งนี้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)

4 แผนการออม
ทีเ่ ลือกได้ตามใจคุณ

มาย ดับเบิล พลัส (มีเงินปันผล)
ระยะเวลาความคุ้มครอง (ปี )

15

18

22

25

ระยะเวลาช�ำระเบี้ยฯ (ปี )

6

10

15

20

แผนภาพแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง

ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 115%1
1

สิ้นปี กรมธรรม์ที่

2

3

4

M

N

โอกาสรับเงินปั นผลรายปี

M = ระยะเวลาช�ำระเบี้ยประกันภัย ขึ้นกับแบบประกัน
N = ระยะเวลาความคุ้มครอง ขึ้นกับแบบประกัน

ช�ำระเบี้ยประกันภัยครบ

โอกาสรับเงินปั นผล
เมื่อครบก�ำหนดสัญญา

เงินครบก�ำหนดสัญญา

140%2

ศึกษารายละเอียด
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

โปรดศึกษาค�ำอธิบายเพิ่มเติมในหน้าที่ 2
หน้าที่ 1

วางแผนอย่างมีเป้ าหมายกับ มาย ดับเบิล พลัส (มีเงินปั นผล)

วางแผนลดหย่อนภาษี
แบบคุ้มๆ

ออมเบาๆ วางแผน

มาย ดับเบิล พลัส 15/6

มาย ดับเบิล พลัส 18/10

การศึกษาให้ลูกรัก

เตรียมความพร้อม
เพื่อสร้างอนาคตให้ลูกรัก

สร้างความสุข
ในวัยเกษียณ

มาย ดับเบิล พลัส 22/15

มาย ดับเบิล พลัส 25/20

ตัวอย่าง: นายอันซ์ อายุ 35 ปี ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างอนาคตให้ลูกรัก ซื้อ มาย ดับเบิล พลัส 22/15 (มีเงินปันผล)
เบี้ยประกันภัยรายปี ปี ละ 27,345 บาท ช�ำระเบี้ยประกันภัย เป็ นระยะเวลา 15 ปี
จ�ำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท

ช�ำระเบี้ยประกันภัย เพียงปี ละ 27,345 บาท
เป็ นเวลา 15 ปี

รวม 410,175 บาท

35 ปี

50 ปี

57 ปี

ช�ำระเบี้ยประกันภัย
ปี แรก

สิ้นปี กรมธรรม์ที่ 15
(ช�ำระเบี้ยประกันภัยครบ)

สิ้นปี กรมธรรม์ที่ 22

มีโอกาสรับเงินปั นผลรายปี ตั้งแต่สิ้นปี กรมธรรม์ปีที่ 2 - 22
มีโอกาสรับเงินปั นผล เมื่อครบก�ำหนดสัญญา

รวมรับผลประโยชน์
ในวันครบก�ำหนดสัญญา

529,680 บาท

=

รวม 109,680 บาท

(อัตราอ้างอิงที่ใช้ในการค�ำนวณเงินปั นผลที่ 4%3)

ครบก�ำหนดสัญญา รับเงินก้อน 420,000 บาท
(140% ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย2)

ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 345,000 บาท (115% ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย1)
ค�ำอธิบายเพิม
่ เติม:
1
- มาย ดับเบิล พลัส 15/6, 18/10, 25/20 : 115% ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบีย้ ประกันภัยทีไ่ ด้ชำ� ระมาทัง้ หมด หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ (แล้วแต่จำ� นวนใดสูงกว่า) (ไม่รวมเบีย้ ส�ำหรับสัญญาเพิม
่ เติม และ/หรือ
		บันทึกสลักหลังอืน
่ ๆ (ถ้ามี))
- มาย ดับเบิล พลัส 22/15 : 115% ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ 101% ของเบีย
้ ประกันภัยทีไ่ ด้ชำ� ระมาทัง้ หมด หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ (แล้วแต่จำ� นวนใดสูงกว่า) (ไม่รวมเบีย
้ ส�ำหรับสัญญาเพิม
่ เติม และ/หรือ
		บันทึกสลักหลังอืน
่ ๆ (ถ้ามี))
2
- มาย ดับเบิล พลัส 15/6, 18/10, 25/20 : 140% ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยที่ได้ช�ำระมาทั้งหมด (แล้วแต่จ�ำนวนใดสูงกว่า) (ไม่รวมเบี้ยส�ำหรับสัญญาเพิ่มเติม และ/หรือบันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ้ามี))
- มาย ดับเบิล พลัส 22/15: 140% ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ได้ช�ำระมาทั้งหมด (แล้วแต่จ�ำนวนใดสูงกว่า) (ไม่รวมเบี้ยส�ำหรับสัญญาเพิ่มเติม และ/หรือบันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ้ามี))
3
อัตราอ้างอิงทีใ่ ช้ในการค�ำนวณเงินปั นผลที่ 4% เป็ นเพียงตัวอย่างเท่านัน
้ ไม่ใช่อต
ั ราผลตอบแทนจากการลงทุนจริงหรือจากการลงทุนทีค
่ าดการณ์ ซึง่ อัตราทีบ
่ ริษท
ั ประกาศจริง อาจสูงกว่าหรือต�ำ่ กว่าได้
หน้าที่ 2

วิธีการบริหารพอร์ตการลงทุน แบบ Dynamic Asset Allocation
ของ มาย ดับเบิล พลัส (มีเงินปั นผล)
บริหารพอร์ตการลงทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนภาพแสดงสัดส่วนการลงทุนตามสภาวะเศรษฐกิจ

ดูแล
การลงทุนโดยใช้ระบบที่มีความเชี่ยวชาญ

ปรับ

พอร์ตการลงทุนเป็ นประจ�ำ
ตามความเคลื่อนไหวของตลาด

ติดตาม

ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็ นประจ�ำ
สินทรัพย์ “ความเสี่ยงสูง”

สินทรัพย์ “ความเสี่ยงต�่ำ”

ช่วงภาวะเศรษฐกิจขยายตัว:

“เพิ่ม” โอกาสรับผลตอบแทน

เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูง

เพื่อ

เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่มากขึ้น

ในรูปแบบเงินปั นผลที่สูงขึ้น

ช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว:
ลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูง
เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน
รายละเอียดการรับประกันภัย

ตัวอย่างช่องทางการช�ำระเบี้ยประกันภัย

 มาย ดับเบิล พลัส 25/20 (มีเงินปั นผล) รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน - 60 ปี

 ช�ำระออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน My Allianz และที่เว็บไซต์ธนาคาร เฉพาะที่ร่วมรายการ

มาย ดับเบิล พลัส 22/15 (มีเงินปั นผล) รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน - 60 ปี

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

มาย ดับเบิล พลัส 18/10 (มีเงินปั นผล) รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน - 65 ปี

 ช�ำระที่สาขา ส�ำนักงานของตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนผู้รับมอบอ�ำนาจของบริษัท

มาย ดับเบิล พลัส 15/6 (มีเงินปั นผล) รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน - 65 ปี

 ช�ำระโดยบัตรเครดิตที่ฝ่ายการเงิน ส�ำนักงานใหญ่ หรือช�ำระผ่านตัวแทนหรือสาขาของบริษัท

 จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต�่ำ 50,000 บาท

 ช�ำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

 สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ทุกสัญญาตามกฎเกณฑ์ของบริษัท ยกเว้น สัญญาเพิ่มเติม

 ช�ำระโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (เฉพาะเบี้ยฯ ปี ต่ออายุ)
 ช�ำระเงินสด ณ เคาน์เตอร์ของธนาคาร

คุ้มครองมะเร็งหายห่วง
 กฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยและการตรวจสุขภาพเป็ นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทก�ำหนด

สิทธิพิเศษเพื่อคุณลูกค้าคนส�ำคัญ
 ใส่ใจ…ดูแล ด้วยบริการหลังการขาย อาทิ บริการสอบถามข้อมูลเกีย
่ วกับกรมธรรม์ เปลีย
่ นแปลงข้อมูล

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 กรณีไม่เปิ ดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วัน

กรมธรรม์ สอบถามเรื่องการเรียกร้องสินไหม
 สิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ละกิ จ กรรมหลากหลายเพื่ อ สร้ า งสรรค์ จั ง หวะดี ๆ ให้ ชี วิ ต กั บ การเป็ นสมาชิ ก

เริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
 ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

อลิอันซ์ อยุธยา แฟมิลี่ คลับ ส�ำหรับลูกค้าทุกท่าน และรับบริการและสิทธิประโยชน์เหนือระดับจาก
อลิอน
ั ซ์ อยุธยา เพรสทีจ ส�ำหรับลูกค้าทีช
่ ำ� ระเบีย
้ ประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ตง
ั้ แต่ 300,000 บาทขึน
้ ไป
 ฟรี บริการ SMS Intelligent Service เพือ
่ รับทราบข่าวสาร/สิทธิพเิ ศษและกิจกรรมดีๆ จากบริษท
ั ก่อนใคร
ง่ายๆ เพียงอัพเดทเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลของท่านมาที่ www.azay.co.th/MyInsurance
หรือแจ้งมายังศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา โทร. 1373
 บริการทีเ่ ป็ นเยีย
่ ม เคียงข้างทุกจังหวะชีวต
ิ ตลอด 24 ชัว
่ โมง ด้วยบริการศูนย์ดแ
ู ลลูกค้าอลิอน
ั ซ์ อยุธยา

หมายเหตุ • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวต
ิ มาย ดับเบิล พลัส (มีเงินปั นผล) เป็ นผลิตภัณฑ์ทใี่ ห้ผลประโยชน์ดา้ นการสะสมทรัพย์และให้ความคุม
้ ครองกรณีเสียชีวต
ิ ไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคาร ดังนัน
้ จึงไม่มด
ี อกเบีย
้ อนึง่ เพือ่ รับสิทธิประโยชน์สงู สุดจากกรมธรรม์ ผูเ้ อาประกันภัยควร
ช�ำระเบี้ยประกันภัยตรงตามระยะเวลาที่ก�ำหนดและครบตามระยะเวลาช�ำระเบี้ยประกันภัย รวมทั้งถือกรมธรรม์จนครบระยะเวลาที่ก�ำหนดในกรมธรรม์ หากมีการเวนคืนกรมธรรม์อาจท�ำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ช�ำระมาแล้ว • การช�ำระเบี้ยประกันภัย
เป็ นหน้าทีข่ องผูเ้ อาประกันภัย การทีต
่ วั แทนประกันชีวต
ิ หรือนายหน้าประกันชีวต
ิ เก็บเบีย
้ ประกันภัยดังกล่าว เป็ นเพียงการให้บริการเท่านัน
้ • ข้อมูลในเอกสารนีเ้ ป็ นเพียงข้อมูลเบือ้ งต้นเพือ่ ประกอบการขายเท่านัน
้ ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิม
่ เติมเรือ่ งความคุม
้ ครอง ข้อก�ำหนด
เงือ่ นไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ • ลูกค้าควรท�ำความเข้าใจในรายละเอียดความคุม
้ ครองและเงือ่ นไขก่อนตัดสินใจท�ำประกันภัยทุกครัง้

พิเศษส�ำหรับ (ชื่อ/สกุล - ผู้ขอเอาประกันภัย):
เสนอโดย (ชื่อ/สกุล - ตัวแทน/นายหน้า):

เสนอจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท):		

			

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
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เบอร์โทรศัพท์:
วัน/เวลาที่เสนอขายประกันภัย:

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา

1373 ตลอด 24 ชั่วโมง

หน้าที่ 3

