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ศึกษารายละเอียด
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

โปรดศึกษาค�าอธิบายเพิ่มเติมในหน้าที่ 2

หน้าที่ 1

เงินครบก�าหนดสัญญา 
100% ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย

เลือกระยะเวลาช�าระเบี้ยฯ 
ได้ตามต้องการ 

(10 ปี, 15 ปี, 20 ปี  หรือ 25 ปี)

รับความคุ้มครองยาวถึงอายุ 85 ปี

รับเงินก้อน
เมื่อครบก�าหนดสัญญา 100%

ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย
+ โอกาสรับจ�านวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม1

+ โอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบก�าหนดสัญญา2

เหมาะส�าหรับซื้อความคุ้มครอง
สุขภาพและอุบัติเหตุแนบ

ลดหย่อนภาษีได้ 
สูงสุด 100,000 บาท

(ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)

x ปี อายุครบ 85 ปี1  2   3   4

ช�าระเบี้ยประกันภัยครบ

X หมายถึง ระยะเวลาช�าระเบี้ยประกันภัย 
(เลือกได้ทั้งแบบ 10 ปี 15 ปี 20 ปี หรือ 25 ปี)

*หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จ�านวนใดสูงกว่า

แผนภาพแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง

 โอกาสรับจ�านวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม1

และโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบก�าหนดสัญญา2

โอกาสรับจ�านวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม1

ความคุ้มครองชีวิต 100% ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย*

ปีกรมธรรม์ที่

อยุธยาชีวิตมั่นคง 
A85/X
เพิ่มความคุ้มครองที่คุ้มค่า
เพื่อชีวิตที่มั่นคงของคนที่คุณรัก
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หน้าที่ 2

รายละเอียดการรับประกันภัย
 อายุผู้ขอเอาประกันภัย
   อยุธยาชีวิตมั่นคง A85/10, A85/15 และ A85/20 รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน – 65 ปี
   อยุธยาชีวิตมั่นคง A85/25 รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน – 60 ปี
 จ�านวนเงินเอาประกันภัยขั้นต�่า 50,000 บาท
 เบี้ยประกันภัยรายปีของสัญญาหลักขั้นต�่า 2,500 บาท
 สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ตามที่บริษัทก�าหนด
 การตรวจสุขภาพ เป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัท
 สามารถเลือกช�าระเบี้ยประกันภัย รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือรายปี 
 เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท 

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี 
   นับแต่วันเร่ิมมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
 ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเร่ิมมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

ตัวอย่างช่องทางการช�าระเบี้ยประกันภัย 
 ช�าระออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน My Allianz และที่เว็บไซต์ธนาคาร เฉพาะที่ร่วมรายการ
 ช�าระโดยตรงที่ส�านักงานใหญ่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
 ช�าระที่สาขา ส�านักงานของตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนผู้รับมอบอ�านาจของบริษัท
 ช�าระโดยบัตรเครดิตที่ฝ่ายการเงิน ส�านักงานใหญ่ หรือช�าระผ่านตัวแทนหรือสาขาของบริษัท
 ช�าระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
 ช�าระโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (เฉพาะเบี้ยฯ ปีต่ออายุ)
 ช�าระเงินสด ณ เคาน์เตอร์ของธนาคาร
สิทธิพิเศษเพื่อคุณลูกค้าคนส�าคัญ

 ใสใ่จ…ดแูล ดว้ยบริการหลงัการขาย อาท ิบริการสอบถามข้อมลูเกีย่วกบักรมธรรม ์เปลีย่นแปลงขอ้มลู 
 กรมธรรม์ สอบถามเร่ืองการเรียกร้องสินไหม
 สิทธิประโยชน์และกิจกรรมหลากหลายเพื่อสร้างสรรค์จังหวะดีๆ ให้ชีวิต กับการเป็นสมาชิก  
 อลิอันซ์ อยุธยา แฟมิล่ี คลับ ส�าหรับลูกค้าทุกท่าน และรับบริการและสิทธิประโยชน์เหนือระดับจาก  
 อลอินัซ ์อยธุยา เพรสทีจ ส�าหรับลกูคา้ทีช่�าระเบีย้ประกนัภยัรวมทกุกรมธรรมต์ัง้แต ่300,000 บาทข้ึนไป
 ฟรี บริการ SMS Intelligent Service เพือ่รับทราบขา่วสาร/สทิธพิเิศษและกจิกรรมดีๆ  จากบริษทักอ่นใคร 
 ง่ายๆ เพียงอัพเดทเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลของท่านมาที่ www.azay.co.th/MyInsurance  
 หรือแจ้งมายังศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา โทร. 1373
 บริการทีเ่ป็นเยีย่ม เคยีงขา้งทกุจงัหวะชวีติ ตลอด 24 ช่ัวโมง ดว้ยบริการศนูยด์แูลลกูคา้อลอินัซ ์อยธุยา

พิเศษส�ำหรับ (ชื่อ/สกุล - ผู้ขอเอำประกันภัย):

เสนอโดย (ชื่อ/สกุล - ตัวแทน/นำยหน้ำ):

เบอร์โทรศัพท์: 

เสนอจ�ำนวนเงินเอำประกันภัย (บำท):                               วัน/เวลำที่เสนอขำยประกันภัย:
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หมายเหต ุ• ผลติภณัฑป์ระกนัชวีติ อยธุยาชวีติมัน่คง A85/X เป็นผลติภณัฑท์ีใ่หผ้ลประโยชนด์า้นการสะสมทรัพย์และใหค้วามคุ้มครองกรณีเสยีชีวติ ไมใ่ช่การฝากเงนิกบัธนาคาร ดังน้ัน จงึไมม่ดีอกเบ้ีย อน่ึง เพือ่รับสทิธิประโยชน์สงูสดุจากกรมธรรม ์ผูเ้อาประกนัภยัควรช�าระเบีย้
ประกันภัยตรงตามระยะเวลาที่ก�าหนดและครบตามระยะเวลาช�าระเบี้ยประกันภัย รวมทั้งถือกรมธรรม์จนครบระยะเวลาที่ก�าหนดในกรมธรรม์ หากมีการเวนคืนกรมธรรม์อาจท�าให้ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ช�าระมาแล้ว • การช�าระเบ้ียประกันภัย 
เป็นหนา้ทีข่องผูเ้อาประกนัภยั การทีต่วัแทนประกนัชวีติหรือนายหนา้ประกนัชวีติเกบ็เบีย้ประกนัภยัดงักลา่ว เป็นเพยีงการให้บริการเท่าน้ัน • ขอ้มลูในเอกสารน้ีเป็นเพียงขอ้มลูเบือ้งต้นเพ่ือประกอบการขายเท่าน้ัน ลกูค้าควรศึกษาขอ้มลูเพิม่เตมิเร่ืองความคุม้ครอง ขอ้ก�าหนด 
เงือ่นไข ขอ้ยกเวน้และผลประโยชนจ์ากกรมธรรม ์• ลูกคา้ควรท�าความเขา้ใจในรายละเอยีดความคุม้ครองและเงือ่นไขกอ่นตดัสนิใจท�าประกนัภยัทุกคร้ัง

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

azay.co.th azayfan @AZAYfan

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา

1373 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตัวอย่าง : ผู้ขอเอาประกันภัย เพศชาย อายุ 35 ปี ซื้อ อยุธยาชีวิตมั่นคง A85/20
จ�านวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท ช�าระเบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ 43,780 บาท

ตัวอย่าง : ผลประโยชน์ด้านการสะสมทรัพย์
ค�านวณจากอัตราเครดิตรายปี3 (บาท)

กรณี 3.00% กรณี 4.50%

เงินครบก�าหนดสัญญาที่รับรองตามกรมธรรม์ (a) 1,000,000 1,000,000 

มีโอกาสรับเงินครบก�าหนดสัญญาจากจ�านวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม1 (b)  317,000 1,314,000 

มีโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบก�าหนดสัญญา2 (c) 186,000 491,000 

รวมผลประโยชน์ด้านการสะสมทรัพย์ตลอดสัญญา (อายุครบ 85 ปี) (d) = (a)+(b)+(c) 1,503,000  2,805,000

เบี้ยประกันภัยจ่ายรวม 20 ปี (e)  875,600 875,600 

เงินรับสุทธิ (f) = (d)-(e) 627,400 1,929,400 

ค�าอธิบายเพิม่เติม:
1จ�านวนเงนิเอาประกนัภยัเพิม่พเิศษสะสม: เป็นจ�านวนเงนิเอาประกนัภัยเพิม่พเิศษท่ีสะสมตัง้แต่ปีแรกทีบ่ริษทัพจิารณาเพ่ิมจ�านวนเงนิเอาประกนัภยัเพิม่พเิศษใหผู้เ้อาประกนัภยั การค�านวณขา้งตน้เป็นเพยีงตวัอยา่งเทา่นัน้ 
จ�านวนเงินเอาประกนัภยัเพิม่พเิศษ: บรษัิทอาจจะพิจารณาเพิม่จ�านวนเงนิเอาประกันภยัให้ผูเ้อาประกนัภยั ในอตัราปีละ 2% ของจ�านวนเงนิเอาประกนัภัยเริม่ตน้ตัง้แตต่น้ปีกรมธรรมท์ี ่2 จนถงึต้นปีกรมธรรมท์ี ่4 หลังจากนัน้
บริษัทจะแจง้ใหท้ราบในแตล่ะปี โดยจ�านวนเงนิเอาประกนัภัยเพิม่พเิศษนีจ้ะข้ึนอยูก่บัผลตอบแทนจากการลงทนุทีบ่ริษทัจดัสรรใหผู้เ้อาประกนัภัย ซ่ึงจะแตกตา่งกนัตามแบบประกนัภยั ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นไข ข้อก�าหนด และ 
วธิกีารค�านวณจ�านวนเงินเอาประกนัภยัเพิม่พเิศษทีบ่ริษทัพจิารณาในแตล่ะปี การค�านวณขา้งตน้เป็นเพยีงตวัอย่างเทา่น้ัน 
2เงนิปันผลเมือ่ครบก�าหนดสญัญา: บรษิทัอาจพจิารณาจ่ายเงนิปันผลเม่ือครบก�าหนดสญัญาใหผู้เ้อาประกนัภยั โดยเงนิปันผลดังกลา่วจะข้ึนอยูก่บัผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดระยะเวลาสญัญาทีบ่ริษทัจดัสรรใหผู้เ้อา
ประกนัภยั ซ่ึงผลตอบแทนดงักลา่วอาจแตกต่างกนัในแตล่ะปี และเงนิปันผลเมือ่ครบก�าหนดสญัญานีจ้ะแตกตา่งกนัในแตล่ะแบบประกนัภยั ทัง้น้ี เป็นไปตามเงือ่นไข ข้อก�าหนด และวธิกีารค�านวณเงนิปันผลทีบ่ริษทัพจิารณา 
ณ วนัครบก�าหนดสญัญา การค�านวณขา้งตน้เป็นเพยีงตัวอยา่งเท่านัน้
3อัตราเครดิตรายปี: เป็นอัตราอ้างอิงที่ใช้ในการค�านวณเงินปันผลรายปี และ/หรือจ�านวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ ซึ่งข้ึนอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรไว้เพื่อการก�าหนดอัตราเครดิตรายปี และ 
แตกตา่งกนัในแต่ละแบบประกันภยั โดยบรษัิทจะประกาศอัตราเครดิตรายปีใหท้ราบทกุปี ทัง้นีอั้ตราเครดิตรายปีทีแ่สดงข้างตน้ไม่ใชอ่ตัราทีค่�านวณจากผลตอบแทนจากการลงทนุจริงหรอืคาดการณ ์แต่เป็นเพียงตัวอยา่ง 
ซึง่อตัราท่ีบริษัทประกาศจรงิอาจสงูกวา่หรอืต�า่กว่าได้

http://line.me/ti/p/~r.chumdee



