
% หมายถึง % ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย
*  หรือเบี้ยประกันภัยที่ได้ช�าระมาทั้งหมด โดยไม่รวมเบี้ยประกันภัยส�าหรับสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ และ/หรือบันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ้ามี) หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จ�านวนใดสูงกว่า
  การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงสุขภาพ และเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท       เงื่อนไข ความคุ้มครอง และผลประโยชน์เป็นไปตามที่ก�าหนดในกรมธรรม์        ลูกค้าควรท�า 
ความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครท�าประกันภัย      ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มาย ควิก รีเทิร์น 12/6 (มีเงินปันผล) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลประโยชน์ด้านการ 
สะสมทรัพย์และให้ความคุ้มครองกรณเีสยีชวีติ ไม่ใช่การฝากเงนิกบัธนาคาร จงึไม่มีดอกเบ้ียเหมือนกบัการฝากเงินกบัธนาคาร ท้ังน้ีเพือ่รับสิทธปิระโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ผูเ้อาประกนัภยัควรช�าระเบีย้
ประกนัภยัตรงตามระยะเวลาท่ีก�าหนดและครบตามระยะเวลาช�าระเบีย้ประกนัภยั รวมทัง้ถอืกรมธรรม์จนครบระยะเวลาทีก่�าหนดในกรมธรรม์ หากมกีารเวนคนืกรมธรรม์อาจท�าให้ผูเ้อาประกนัภยัได้รบัเงนิ
น้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ช�าระมาแล้ว       การน�าส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย เป็นการให้บริการเท่านั้น

อายุ เพศชาย /หญิง

1 เดือน 1 วัน - 70 ปี 995 บาท

รับเงินคืนไว
ตั้งแต่ปีแรก
การันตีรับเงินคืน
ทุกปี ตั้งแต่สิ้นปี

กรมธรรม์ที่ 1-11
ปีละ 3%

การันตี 

รับเงินคืนรวม
ตลอดสัญญา 

623%

ออมสั้น
เพียง 6 ปี 

คุ้มครองชีวิต

12 ปี

ไม่ต้อง
ตรวจ

สุขภาพ

ลดหย่อนภาษี
เงินได้ สูงสุด

100,000 
บาท

(ภายใต้กฎเกณฑ์
ของกรมสรรพากร)

มาย ควิก รีเทิร์น 12/6

(มีเงินปันผล)

ออมสั้น รับเงินคืนไว
ได้เงินคืนคุ้ม

ความคุ้มครองชีวิต

600%*500%*
400%*

300%*
200%*

100%*

ผลประโยชน์จาก มาย ควิก รีเทิร์น 12/6 (มีเงินปันผล) คุ้มครอง 12 ปี ช�าระเบี้ยฯ 6 ปี

สิ้นปีกรมธรรม์ที่

ช�าระเบี้ยฯ ครบ

เงินจ่ายคืน
ตามกรมธรรม์

โอกาสรับเงินปันผลรายปี1

โอกาสรับเงินปันผล
เมื่อครบก�าหนดสัญญา2

สรุปรวมรับผลประโยชน์
ด้านการออมตลอดสัญญาขั้นต�่า

 623%
อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี (ต่อจ�านวนเงนิเอาประกนัภยั 1,000 บาท)

หมายเหตุ: ค�าอธิบาย 1 และ 2 อยู่หน้าถัดไป

เงินครบก�าหนด
สัญญา 590%



ตัวอย่าง ผลตอบแทน
ด้านการออมจากกรมธรรม์โดยสรุป

ตัวอย่าง อัตราเครดิตรายปี 3 (บาท)

กรณี 3.25% กรณี 4.50%

ผลประโยชน์ที่รับรองตามกรมธรรม์ (A) 626,133 626,133

โอกาสรับเงินปันผลรายปีสะสม4 (B) 30,050 80,211

โอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบก�าหนดสัญญา2 (C) 14,030 24,060

รวมผลประโยชน์ด้านการออมตลอดอายุ

กรมธรรม์ (D) = (A) + (B) + (C)
670,213 730,404

เบี้ยประกันภัยจ่าย รวม 6 ปี 600,000 600,000

เงินรับสุทธิ 70,213 130,404

1 เงินปันผลรายปี: บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้ผู้เอาประกันภัย หากมีการพิจารณาว่าจะจ่ายจะเริ่มพิจารณาตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป 
 โดยเงินปันผลนี้ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเงินปันผลรายปีน้ีจะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย ท้ังน้ี 
 เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อก�าหนด และวิธีการค�านวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี การค�านวณข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
2 เงินปันผลเมือ่ครบก�าหนดสญัญา: บรษิทัอาจพจิารณาจ่ายเงนิปันผลเมือ่ครบก�าหนดสญัญาให้ผูเ้อาประกนัภยั โดยเงนิปันผลดงักล่าวจะขึน้อยูก่บัผลตอบแทน 
 จากการลงทุนตลอดระยะเวลาสัญญาที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวอาจแตกต่างกันในแต่ละปี และเงินปันผลเมื่อครบก�าหนด 
 สญัญานีจ้ะแตกต่างกนัในแต่ละแบบประกนัภยั ทัง้นี ้เป็นไปตามเงือ่นไข ข้อก�าหนด และวธีิการค�านวณเงินปันผลท่ีบริษทัพจิารณา ณ วนัครบก�าหนดสัญญา 
 การค�านวณข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น 
3 อัตราเครดิตรายปี: เป็นอัตราอ้างอิงที่บริษัทใช้ในการค�านวณเงินปันผล  ซึ่งไม่ใช่อัตราดอกเบ้ียหรืออัตราเงินปันผล โดยอัตราเครดิตรายปีน้ีจะขึ้นอยู่กับ
 ผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ และบริษัทจะประกาศอัตราดังกล่าวให้ทราบทุกปี อนึ่ง อัตราเครดิตรายปีที่แสดงก่อนหน้านี้ เป็นเพียงตัวอย่าง  
 อัตราที่บริษัทประกาศจริงอาจสูงกว่าหรือต�่ากว่าได้
4 เงินปันผลรายปีสะสม: เงินปันผลรายปีที่มีการสะสม ซึ่งการระบุข้างต้นเป็นตัวอย่างแสดงเงินปันผลรายปีกรณีเลือกออมเงินปันผลรายปีไว้กับบริษัท 
 จนครบก�าหนดสัญญาที่อัตราดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ 2.0 ต่อปี ซึ่งไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทรับรองอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ค�านวณจริงส�าหรับแต่ละปีกรมธรรม์ 
 อาจต�่ากว่าหรือสูงกว่า โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบในแต่ละปี การค�านวณข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น 

รายละเอียดการรับประกันภัย 
	อายุผู้ขอเอาประกันภัย: 1 เดือน 1 วัน - 70 ปี
	ตอบค�าถามสุขภาพ 1 ข้อ
	จ�านวนเงนิเอาประกนัภัยขัน้ต�า่ - สงูสดุ: 30,000-5,000,000 บาท (ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัเงือ่นไข 
 การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท) 
	 ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้

การช�าระเบี้ยประกันภัย
	งวดการช�าระเบี้ยประกันภัย : รายปี 
	ช่องทางการช�าระเบ่้ียประกันภัย : ส�านักงานและสาขาของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา 
 ประกนัชวีติ จ�ากดั (มหาชน) / ส�านกังานของตวัแทนประกันชีวติ หรอืผูแ้ทนผูร้บัมอบ 
 อ�านาจของบริษัท / หักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (เฉพาะเบี้ยฯ ปีต่ออายุ) / 
 เคาน์เตอร์ของธนาคาร เป็นต้น

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
	กรณไีม่เปิดเผยข้อความจรงิ หรอืแถลงข้อความเทจ็ บรษิทัจะบอกล้างสญัญาภายใน 2 ปี 
 นับแต่วันท�าสัญญาประกันภัย หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งหลังสุด หรือวันกลับคืนสู่ 
 สถานะเดิม
	ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

แบบประกันภัย

มาย ควิก รีเทิร์น 12/6 (มีเงินปันผล)
ตัวอย่าง: นายธราธร อายุ 35 ปี ซื้อ แบบประกันภัย มาย ควิก รีเทิร์น 12/6 (มีเงินปันผล)

 จ�านวนเงินเอาประกันภัย 100,503 บาท ช�าระเบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ 100,000 บาท

พิเศษส�าหรับ (ชื่อ/สกุล - ผู้ขอเอาประกันภัย): 

เสนอโดย (ชื่อ/สกุล - ตัวแทน/นายหน้า):  

เบอร์โทรศัพท์: 

เสนอจ�านวนเงินเอาประกันภัย: บาท วัน/เวลาที่เสนอขายประกันภัย: 

ปี
กรมธรรม์

ที่

เบี้ย
ประกันภัย

รายปี (บาท)

  เงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์
ณ สิ้นปีกรมธรรม์ (บาท)

ตัวอย่าง เงินปันผลรายปี1

ค�านวณจากอัตราเครดิตรายปี3

ณ สิ้นปีกรมธรรม์ (บาท)
ผลประโยชน์
กรณีเสียชีวิต

(บาท)คิดเป็น % ของจ�านวน
เงินเอาประกันภัย

คิดเป็นจ�านวนเงิน
(บาท)

กรณี 3.25% กรณี 4.50%

1 100,000 3% 3,015 - - 100,503

2 100,000 3% 3,015 - - 201,006

3 100,000 3% 3,015 - - 301,509

4 100,000 3% 3,015 - - 402,012

5 100,000 3% 3,015 - - 502,515

6 100,000 3% 3,015 3,558 9,487 603,018

7 - 3% 3,015 3,940 10,523 603,018

8 - 3% 3,015 4,020 10,714 603,018

9 - 3% 3,015 4,090 10,925 603,018

10 - 3% 3,015 4,171 11,136 603,018

11 - 3% 3,015 4,251 11,347 603,018

12 - 590% 592,968 4,332 11,568 603,018

โอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบก�าหนดสัญญา2 14,030 24,060 -

รวม 600,000 623% 626,133 42,392 99,760 -

28,362 75,700


