
มาย
ดับเบิล พลัส

4 แผนการออม
ทีเ่ลอืกได้ตามใจคณุ

มโีอกาสรบัเงนิปันผลทีส่งูขึน้ 
ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป

ความคุม้ครองชีวติสงูถึง 115% 
ของจ�ำนวนเงินเอำประกันภัย1

ครบก�าหนดสัญญา รับเงินคืน 
140% ของจ�ำนวนเงินเอำประกันภัย2

ลดหย่อนภาษี
ได้สูงสุดปีละ 100,000 บาท 
(ทั้งนี้ เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ของกรมสรรพำกร)

พลัสท้ังเงินออม พลัสท้ังความคุ้มครองให้คุณ
ประกันออมทรัพย์แบบมีเงินปันผล ที่มีกำรบริหำรพอร์ตกำรลงทุนแบบ Dynamic Asset Allocation
เพ่ือเพิ่มโอกำสในกำรรับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลที่สูงข้ึน

มาย ดับเบิล พลัส (มีเงินปันผล)

ระยะเวลาความคุ้มครอง (ปี) 15 18 22 25

ระยะเวลาช�าระเบี้ยฯ (ปี) 6 10 15 20

แผนภำพแสดงผลประโยชน์และควำมคุ้มครอง

M Nสิ้นปีกรมธรรม์ที่

โอกาสรับเงินปันผลรายปี

เงินครบก�าหนดสัญญา 
140%2

ช�ำระเบี้ยประกันภัยครบ

โอกาสรับเงินปันผล
เมื่อครบก�าหนดสัญญา

ควำมคุ้มครองชีวิต 115%1

M = ระยะเวลำช�ำระเบี้ยประกันภัย ขึ้นกับแบบประกัน
N = ระยะเวลำควำมคุ้มครอง ขึ้นกับแบบประกัน
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โปรดศึกษาค�าอธิบายเพิ่มเติมที่ 1 และ 2 ในหน้าที่ 2

https://www.azay.in.th/?p=6738


ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
• กรณีไม่เปิดเผยควำมจริง หรือแถลงควำมเท็จ บริษัทจะบอกล้ำงสัญญำภำยใน 2 ปี นับแต่วันเร่ิมมีผลคุ้มครองตำมกรมธรรม์
• ฆ่ำตัวตำยภำยใน 1 ปี นับแต่วันเร่ิมมีผลคุ้มครองตำมกรมธรรม์ หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่ำตำย

สินทรัพย์ “ควำมเสี่ยงสูง” สินทรัพย์ “ควำมเสี่ยงต�่ำ”

ช่วงภาวะเศรษฐกิจขยายตัว: 
เพิ่มสัดส่วนกำรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูง 
เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรรับผลตอบแทนที่มำกขึ้น

ช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว: 
ลดสัดส่วนกำรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูง 
เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรลงทุน

แผนภาพแสดงสัดส่วนการลงทุนตามสภาวะเศรษฐกิจ

วิธีกำรบริหำรพอร์ตกำรลงทุน แบบ Dynamic Asset Allocation ของ มาย ดับเบิล พลัส (มีเงินปันผล)

   ดูแล
กำรลงทุนโดยใช้ระบบที่มีควำมเชี่ยวชำญ

   ปรับ
พอร์ตกำรลงทุนเป็นประจ�ำ

ตำมควำมเคลื่อนไหวของตลำด

   ติดตาม
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนเป็นประจ�ำ

บริหำรพอร์ตกำรลงทุน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ค�าอธิบายเพิ่มเติม:
1  - มำย ดับเบิล พลัส 15/6, 18/10, 25/20 : 115% ของจ�ำนวนเงินเอำประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยที่ได้ช�ำระมำทั้งหมด หรือเงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์ (แล้วแต่จ�ำนวนใดสูงกว่ำ) (ไม่รวมเบี้ยส�ำหรับสัญญำเพิ่มเติม และ/หรือบันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ้ำมี)) 
 - มำย ดับเบิล พลัส 22/15 : 115% ของจ�ำนวนเงินเอำประกันภัย หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ได้ช�ำระมำทั้งหมด หรือเงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์ (แล้วแต่จ�ำนวนใดสูงกว่ำ) (ไม่รวมเบี้ยส�ำหรับสัญญำเพิ่มเติม และ/หรือบันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ้ำมี)) 
2 - มำย ดับเบิล พลัส 15/6, 18/10, 25/20 : 140% ของจ�ำนวนเงินเอำประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยที่ได้ช�ำระมำทั้งหมด (แล้วแต่จ�ำนวนใดสูงกว่ำ) (ไม่รวมเบี้ยส�ำหรับสัญญำเพิ่มเติม และ/หรือบันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ้ำมี)) 
  - มำย ดับเบิล พลัส 22/15: 140% ของจ�ำนวนเงินเอำประกันภัย หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ได้ช�ำระมำทั้งหมด (แล้วแต่จ�ำนวนใดสูงกว่ำ) (ไม่รวมเบี้ยส�ำหรับสัญญำเพิ่มเติม และ/หรือบันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ้ำมี)) 

รายละเอียดการรับประกันภัย
• มาย ดับเบิล พลัส 25/20 (มีเงินปันผล)  รับประกันภัยตั้งแต่อำยุ 1 เดือน 1 วัน - 60 ปี 
   มาย ดับเบิล พลัส 22/15 (มีเงินปันผล)  รับประกันภัยตั้งแต่อำยุ 1 เดือน 1 วัน - 60 ปี 
   มาย ดับเบิล พลัส 18/10 (มีเงินปันผล)  รับประกันภัยตั้งแต่อำยุ 1 เดือน 1 วัน - 65 ปี 
   มาย ดับเบิล พลัส 15/6 (มีเงินปันผล)  รับประกันภัยตั้งแต่อำยุ 1 เดือน 1 วัน - 65 ปี 

• จ�ำนวนเงินเอำประกันภัยขั้นต�่ำ 50,000 บำท
• สำมำรถซ้ือสัญญำเพิ่มเติมแนบได้ทุกสัญญำตำมกฎเกณฑ์ของบริษัท ยกเว้น สัญญำเพ่ิมเติม 
 คุ้มครองมะเร็งหำยห่วง
• กฎเกณฑ์กำรพิจำรณำรับประกันภัยและกำรตรวจสุขภำพเป็นไปตำมเงื่อนไขที่บริษัทก�ำหนด

พิเศษส�ำหรับ (ชื่อ/สกุล - ผู้ขอเอำประกันภัย):

เสนอโดย (ชื่อ/สกุล - ตัวแทน/นำยหน้ำ):

เบอร์โทรศัพท์: 

เสนอจ�ำนวนเงินเอำประกันภัย (บำท):                               วัน/เวลำที่เสนอขำยประกันภัย:

Version Aug 2021
บมจ. อลิอันซ์ อยุธยำ ประกันชีวิต
ชั้น 1 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

azay.co.th azayfan @AZAYfan

ศูนย์ดูแลลูกค้ำอลิอันซ์ อยุธยำ

1373 ตลอด 24 ชั่วโมง
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หมายเหตุ • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มำย ดับเบิล พลัส (มีเงินปันผล) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลประโยชน์ด้ำนกำรสะสมทรัพย์และให้ควำมคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ไม่ใช่กำรฝำกเงินกับธนำคำร ดังนั้น จึงไม่มีดอกเบ้ีย อนึ่ง เพื่อรับสิทธิประโยชน์สงูสดุจำกกรมธรรม ์ผูเ้อำประกนัภยั 
ควรช�ำระเบีย้ประกันภยัตรงตำมระยะเวลำท่ีก�ำหนดและครบตำมระยะเวลำช�ำระเบีย้ประกนัภัย รวมทัง้ถือกรมธรรมจ์นครบระยะเวลำทีก่�ำหนดในกรมธรรม ์หำกมกีำรเวนคนืกรมธรรมอ์ำจท�ำใหผู้้เอำประกนัภยัได้รับเงินน้อยกว่ำเบี้ยประกันภัยที่ช�ำระมำแล้ว • เบี้ยประกันภัยส�ำหรับ 
กำรประกันชีวิต สำมำรถน�ำไปใช้สิทธิลดหย่อนภำษีเงินได้ตำมกฎเกณฑ์ของกรมสรรพำกร ทั้งนี้ หำกกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลำ 10 ปี หรือท่ำนไม่ปฏิบัติตำมกฏเกณฑ์ของกรมสรรพำกร ท่ำนอำจถูกเรียกคืนภำษี • กำรช�ำระเบี้ยประกันภัย เป็นหน้ำที่ของผู้เอำประกันภัย 
กำรทีต่วัแทนประกนัชวีติหรือนำยหนำ้ประกันชวีติเกบ็เบีย้ประกนัภยัดงักล่ำว เป็นเพียงกำรใหบ้ริกำรเทำ่นัน้ • ขอ้มลูในเอกสำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้เพือ่ประกอบกำรขำยเทำ่นัน้ ลกูคำ้ควรศกึษำขอ้มลูเพิม่เตมิเร่ืองควำมคุม้ครอง ข้อก�ำหนด เงือ่นไข ขอ้ยกเวน้และผลประโยชน์
จำกกรมธรรม์ • ลูกค้ำควรท�ำควำมเข้ำใจในรำยละเอียดควำมคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจท�ำประกันภัยทุกคร้ัง

https://www.azay.in.th/?p=6738
http://line.me/ti/p/~r.chumdee



