


หน�าที่ 2

วางแผนอย�างมีเป้าหมายกับ มาย ดับเบิล พลัส (มีเงินปันผล)

วางแผนลดหย�อนภาษี
แบบคุ้มๆ

มำย ดับเบิล พลัส 15/6

ออมเบาๆ วางแผน
การศึกษาให้ลูกรัก

มำย ดับเบิล พลัส 18/10

ช�ำระเบี�ยประกันภัย เพียงปีละ 27,345 บำท
เป็นเวลำ 15 ปี

รวม 410,175 บาท

รวมรับผลประโยชน์ 
ในวันครบก�ำหนดสัญญำ

529,680 บาท 

สิ�นปีกรมธรรม์ที่ 15 
(ช�ำระเบี�ยประกันภัยครบ)

ช�ำระเบี�ยประกันภัย 
ปีแรก

สิ�นปีกรมธรรม์ที่ 22 

ทั้งนี้ ผู�เอาประกันภัยจะได�รับความคุ�มครองกรณีเสียชีวิต 345,000 บาท (115% ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย1) 

เตรียมความพร้อม 
เพื่อสร้างอนาคตให้ลูกรัก

มำย ดับเบิล พลัส 22/15

สร้างความสุข
ในวัยเกษียณ

มำย ดับเบิล พลัส 25/20

ตัวอย�าง: นำยอันซ์ อำยุ 35 ปี ต้องกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อสร้ำงอนำคตให้ลูกรัก ซื�อ มาย ดับเบิล พลัส 22/15 (มีเงินปันผล)
เบี�ยประกันภัยรำยปี ปีละ 27,345 บำท ช�ำระเบี�ยประกันภัย เป็นระยะเวลำ 15 ปี
จ�ำนวนเงินเอำประกันภัย 300,000 บำท

ค�ำอธิบำยเพ่ิมเติม:
1 - มาย ดับเบิล พลัส 15/6, 18/10, 25/20 : 115% ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยที่ได�ช�าระมาท้ังหมด หรือเงินค�าเวนคืนกรมธรรม์ (แล�วแต�จ�านวนใดสูงกว�า) (ไม�รวมเบี้ยส�าหรับสัญญาเพิม่เติม และ/หรือ 
  บันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ�ามี)) 
 - มาย ดับเบิล พลัส 22/15 : 115% ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย หรือ 101% ของเบ้ียประกันภัยที่ได�ช�าระมาท้ังหมด หรือเงินค�าเวนคืนกรมธรรม์ (แล�วแต�จ�านวนใดสูงกว�า) (ไม�รวมเบ้ียส�าหรับสัญญาเพิ่มเติม และ/หรือ 
  บันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ�ามี)) 
2 - มาย ดับเบิล พลัส 15/6, 18/10, 25/20 : 140% ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย หรือเบ้ียประกันภัยท่ีได�ช�าระมาทั้งหมด (แล�วแต�จ�านวนใดสูงกว�า) (ไม�รวมเบ้ียส�าหรับสัญญาเพิ่มเติม และ/หรือบันทึกสลักหลังอ่ืนๆ (ถ�ามี)) 
  - มาย ดับเบิล พลัส 22/15: 140% ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ได�ช�าระมาทั้งหมด (แล�วแต�จ�านวนใดสูงกว�า) (ไม�รวมเบี้ยส�าหรับสัญญาเพิ่มเติม และ/หรือบันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ�ามี)) 
3 อัตราอ�างอิงที่ใช�ในการค�านวณเงินปันผลที่ 4% เป็นเพียงตัวอย�ำงเท�ำนั�น ไม�ใช�อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจริงหรือจากการลงทุนที่คาดการณ์ ซ่ึงอัตราที่บริษัทประกาศจริง อาจสูงกว�าหรือต�่ากว�าได�

=

50 ปี 57 ปี35 ปี

มีโอกำสรับเงินปันผลรำยปี ตั�งแต�สิ�นปีกรมธรรม์ปีที่ 2 - 22 

มีโอกำสรับเงินปันผล เมื่อครบก�ำหนดสัญญำ  
รวม 109,680 บาท
(อัตรำอ้ำงอิงที่ใช้ในกำรค�ำนวณเงินปันผลที่ 4%3)

ครบก�ำหนดสัญญำ รับเงินก้อน 420,000 บำท
(140% ของจ�ำนวนเงินเอำประกันภัย2) 



หน�าที่ 3

รายละเอียดการรับประกันภัย

� มาย ดับเบิล พลัส 25/20 (มีเงินปันผล) รับประกันภัยตั�งแต�อำยุ 1 เดือน 1 วัน -  60 ปี 

   มาย ดับเบิล พลัส 22/15 (มีเงินปันผล) รับประกันภัยตั�งแต�อำยุ 1 เดือน 1 วัน -  60 ปี 

   มาย ดับเบิล พลัส 18/10 (มีเงินปันผล) รับประกันภัยตั�งแต�อำยุ 1 เดือน 1 วัน -  65 ปี 

   มาย ดับเบิล พลัส 15/6 (มีเงินปันผล) รับประกันภัยตั�งแต�อำยุ 1 เดือน 1 วัน -  65 ปี 

� จ�ำนวนเงินเอำประกันภัยขั�นต�่ำ 50,000 บำท

� สำมำรถซื�อสัญญำเพ่ิมเติมแนบได้ทุกสัญญำตำมกฎเกณฑ์ของบริษัท ยกเว้น สัญญำเพิ่มเติม 

 คุ้มครองมะเร็งหำยห�วง

� กฎเกณฑ์กำรพิจำรณำรับประกันภัยและกำรตรวจสุขภำพเป็นไปตำมเงื่อนไขที่บริษัทก�ำหนด

ตัวอย�างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

� กรณีไม�เปิดเผยควำมจริง หรือแถลงควำมเท็จ บริษัทจะบอกล้ำงสัญญำภำยใน 2 ปี นับแต�วัน 

 เร่ิมมีผลคุ้มครองตำมกรมธรรม์

� ฆ�ำตัวตำยภำยใน 1 ปี นับแต�วันเริ่มมีผลคุ้มครองตำมกรมธรรม์ หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ�ำตำย

ตัวอย�างช�องทางการช�าระเบี�ยประกันภัย 

� ช�ำระออนไลน์ผ�ำนแอปพลิเคชัน My Allianz และที่เว็บไซต์ธนำคำร เฉพำะที่ร�วมรำยกำร

� ช�ำระโดยตรงท่ีส�ำนักงำนใหญ� บริษัท อลิอันซ์ อยุธยำ ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)

� ช�ำระที่สำขำ ส�ำนักงำนของตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนผู้รับมอบอ�ำนำจของบริษัท

� ช�ำระโดยบัตรเครดิตที่ฝ� ำยกำรเงิน ส�ำนักงำนใหญ� หรือช�ำระผ�ำนตัวแทนหรือสำขำของบริษัท

� ช�ำระผ�ำนเคำน์เตอร์เซอร์วิส

� ช�ำระโดยหักบัญชีเงินฝำกธนำคำรอัตโนมัติ (เฉพำะเบี�ยฯ ปีต�ออำยุ)

� ช�ำระเงินสด ณ เคำน์เตอร์ของธนำคำร

สิทธิพิเศษเพื่อคุณลูกค้าคนส�าคัญ

� ใส�ใจ…ดูแล ด้วยบริกำรหลังกำรขำย อำทิ บริกำรสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ เปลี่ยนแปลงข้อมูล 

 กรมธรรม์ สอบถำมเรื่องกำรเรียกร้องสินไหม

� สิทธิประโยชน์และกิจกรรมหลำกหลำยเพื่อสร้ำงสรรค์จังหวะดีๆ ให้ชีวิต กับกำรเป็นสมำชิก  

 อลิอันซ์ อยุธยำ แฟมิลี่ คลับ ส�ำหรับลูกค้ำทุกท�ำน และรับบริกำรและสิทธิประโยชน์เหนือระดับจำก  

 อลิอันซ์ อยุธยำ เพรสทีจ ส�ำหรับลูกคำ้ท่ีช�ำระเบี�ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ตั�งแต� 300,000 บำทขึ�นไป

� ฟรี บริกำร SMS Intelligent Service เพื่อรับทรำบข�ำวสำร/สิทธิพิเศษและกิจกรรมดีๆ จำกบริษัทก�อนใคร 

 ง�ำยๆ เพียงอัพเดทเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลของท�ำนมำท่ี www.azay.co.th/MyInsurance  

 หรือแจ้งมำยังศูนย์ดูแลลูกค้ำอลิอันซ์ อยุธยำ โทร. 1373

� บริกำรที่เป็นเยี่ยม เคียงข้ำงทุกจังหวะชีวิต ตลอด 24 ช่ัวโมง ด้วยบริกำรศูนย์ดูแลลูกค้ำอลิอันซ์ อยุธยำ

เพ่ือ“เพิ่ม” โอกำสรับผลตอบแทน

ในรูปแบบเงินปันผลที่สูงขึ�น

สินทรัพย์ “ควำมเส่ียงสูง” สินทรัพย์ “ควำมเส่ียงต�่ำ”

ช�วงภาวะเศรษฐกิจขยายตัว: 
เพิ่มสัดส�วนกำรลงทุนในสินทรัพย์เส่ียงสูง 
เพื่อเพ่ิมโอกำสในกำรรับผลตอบแทนท่ีมำกขึ�น

ช�วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว: 
ลดสัดส�วนกำรลงทุนในสินทรัพย์เส่ียงสูง 
เพื่อลดควำมเส่ียงในกำรลงทุน

แผนภาพแสดงสัดส�วนการลงทุนตามสภาวะเศรษฐกิจ

วิธีกำรบริหำรพอร์ตกำรลงทุน แบบ Dynamic Asset Allocation

ของ มาย ดับเบิล พลัส (มีเงินปันผล)

   ดูแล
กำรลงทุนโดยใช้ระบบที่มีควำมเชี่ยวชำญ

   ปรับ
พอร์ตกำรลงทุนเป็นประจ�ำ

ตำมควำมเคลื่อนไหวของตลำด

   ติดตาม
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนเป็นประจ�ำ

บริหำรพอร์ตกำรลงทุน
อย�ำงมีประสิทธิภำพ
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หมายเหตุ • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มำย ดับเบิล พลัส (มีเงินปันผล) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลประโยชน์ด้ำนกำรสะสมทรัพย์และให้ควำมคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ไม�ใช�กำรฝำกเงินกับธนำคำร ดังนั�น จึงไม�มีดอกเบี�ย อนึ่ง เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุดจำกกรมธรรม์ ผู้เอำประกันภัยควร
ช�ำระเบี�ยประกันภัยตรงตำมระยะเวลำที่ก�ำหนดและครบตำมระยะเวลำช�ำระเบี�ยประกันภัย รวมทั�งถือกรมธรรม์จนครบระยะเวลำที่ก�ำหนดในกรมธรรม์ หำกมีกำรเวนคืนกรมธรรม์อำจท�ำให้ผู้เอำประกันภัยได้รับเงินน้อยกว�ำเบี�ยประกันภัยที่ช�ำระมำแล้ว • กำรช�ำระเบี�ยประกันภัย 
เป็นหน้ำท่ีของผู้เอำประกันภัย กำรที่ตัวแทนประกันชีวิตหรือนำยหน้ำประกันชีวิตเก็บเบี�ยประกันภัยดังกล�ำว เป็นเพียงกำรให้บริกำรเท�ำนั�น • ข้อมูลในเอกสำรนี�เป็นเพียงข้อมูลเบื�องต้นเพื่อประกอบกำรขำยเท�ำนั�น ลูกค้ำควรศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องควำมคุ้มครอง ข้อก�ำหนด 
เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จำกกรมธรรม์ • ลูกค้ำควรท�ำควำมเข้ำใจในรำยละเอียดควำมคุ้มครองและเงื่อนไขก�อนตัดสินใจท�ำประกันภัยทุกครั�ง

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยำ ประกันชีวิต
ชั�น 1 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

azay.co.th azayfan @AZAYfan

ศูนย์ดูแลลูกค้ำอลิอันซ์ อยุธยำ

1373 ตลอด 24 ชั่วโมง


