
รบัเงนิบ�ำนำญ
ตัง้แตอ่ำย ุ55 ปี ถงึอำย ุ85 ปี

รบัเงนิบ�ำนำญแนน่อน 10% 
ของจ�ำนวนเงนิเอำประกนัภยัทกุปี

มโีอกำสรบัเงนิบ�ำนำญเพิม่เตมิ 10% 
ของจ�ำนวนเงินเอำประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม1 (ถ้ำมี) 

เบีย้ประกนัภยั
น�ำไปลดหยอ่นภำษไีด้  
(ทั้งนี้ เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ของกรมสรรพำกร) 

สุขใจหลังเกษียณ…
พร้อมโอกำส
รับเงินบ�ำนำญเพิ่มขึ้น

มำย บ�ำนำญ พลัส 
(บ�ำนำญแบบลดหย่อนได้)

   เงินบำ�น�ญร�ยปี2
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หมายถึง % ของจ�านวนเงินเอาปีระกันภัยเพิ�มพิเศษสะสม1 (ถ้ามี)

โอกำสรับจ�ำนวนเงินเอำประกนัภยัเพิม่พิเศษสะสม1 (ถ้ำม)ี
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ผลประโยชนก์ำรจำ่ยเงนิบ�ำนำญ 
จำกสญัญำหลกั มำย บ�ำนำญ พลัส (บ�ำนำญแบบลดหยอ่นได)้ 
(คุม้ครองถึงอำยุ 85 ปี ช�ำระเบีย้ฯ ถึงอำย ุ55 ปี)
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รับเงินบ�านาญแน่นอน
(ที่ี�บรษิทัี่รบัรองจา่ย)

โอกาสรบัเงนิบ�านาญ
เพิ�มเติมิ

ชำ�าระเบี�ยปีระกนัภยัครบ
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พิเศษส�ำหรับ (ชื่อ/สกุล - ผู้ขอเอำประกันภัย):

เสนอโดย (ชื่อ/สกุล - ตัวแทน/นำยหน้ำ):

เบอร์โทรศัพท์: 

เสนอจ�ำนวนเงินเอำประกันภัย (บำท):                               วัน/เวลำที่เสนอขำยประกันภัย:

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

azay.co.th azayfan @AZAYfan

ศูนย์ดูแลลูกค้ำอลิอันซ์ อยุธยำ

1373 ตลอด 24 ชั่วโมง

• กรณีไม่เปิดเผยควำมจริง หรือแถลงควำมเท็จ บริษัทจะบอกล้ำงสัญญำภำยใน 2 ปี นับแต่วันเร่ิมมีผลคุ้มครองตำมกรมธรรม์
• กรณีฆ่ำตัวตำยภำยใน 1 ปี นับแต่วันเร่ิมมีผลคุ้มครองตำมกรมธรรม์ หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่ำตำย

1  จ�ำนวนเงินเอำประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม: เป็ีนเงินปัีนผลในรูปีแบบจ�านวนเงินเอาปีระกันภัยเพิ�มพิเศษทีี่�สะสมตัิ�งแต่ิปีีแรกทีี่�บริษัที่พิจารณาเพิ�มจ�านวนเงินเอาปีระกันภัยเพิ�มพิเศษให้ผู้เอาปีระกันภัย 
 จ�ำนวนเงินเอำประกันภัยเพิ่มพิเศษ: บริษัที่อาจจะพิจารณาเงินปัีนผลในรูปีแบบของจ�านวนเงินเอาปีระกันภัยเพิ�มพิเศษ หากมีการพิจารณาจะเริ�มพิจารณาติั�งแติ่ติ้นปีีกรมธรรม์ปีระกันภัยปีีที่ี� 3 เป็ีนติ้นไปี  
 อนึ�ง เงินปัีนผลซึ�งได้เปีลี�ยนเป็ีนจ�านวนเงินเอาปีระกันภัยเพิ�มพิเศษนี� จะขึ�นอยู่กับผลติอบแที่นจากการลงทีุ่นที่ี�บริษัที่จัดสรรให้ผู้เอาปีระกันภัย ซึ�งจะแติกติ่างกันติามแบบปีระกันภัย ที่ั�งนี� เป็ีนไปีติามเงื�อนไข  
 ข้อก�าหนด และวิธีการค�านวณจ�านวนเงินเอาปีระกันภัยเพิ�มพิเศษที่ี�บริษัที่พิจารณาในแติ่ละปีี

2  เงินบ�ำนำญรำยปี: 10% ของจ�านวนเงินเอาปีระกันภัย และ 10% ของจ�านวนเงินเอาปีระกันภัยเพิ�มพิเศษสะสม (ถ้ามี)

ตัวอย่ำงข้อยกเว้นควำมคุ้มครอง

ค�ำอธิบำยเพิ่มเติม

รำยละเอียดกำรรับประกันภัย
 •  อำยุผู้ขอเอำประกันภัย: 25 – 50 ปี

 •  จ�ำนวนเงินเอำประกันภัยขั้นต�่ำ 100,000 บำท

 •  จ�ำนวนเงินเอำประกันภัยสูงสุด 5,500,000 บำท (ต่อผู้เอำประกันภัย) 

  เมื่อรวมกับจ�ำนวนเงินเอำประกันภัย มำย บ�ำนำญ (บ�ำนำญแบบลดหย่อนได้)

ควำมคุ้มครองชีวิต

* ไม่รวมเบี�ยปีระกันภัยส�าหรับเบี�ยเพิ�มพิเศษ บันที่ึกสลักหลังอื�นๆ และ/หรือ สัญญาเพิ�มเติิมอื�นๆ (ถ้ามี)

ปีกรมธรรม์ที่ 1 - 2:  รับจ�ำนวนที่สูงกว่ำ ระหว่ำง 
• 100% ของเบี�ยปีระกันภัยหลักที่ี�ชำ�าระมาที่ั�งหมด* หรือ  
• เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
ปีกรมธรรม์ที่ 3 - ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอำประกันภัยมีอำยุครบ 55 ปี:  รับจ�ำนวนที่สูงกว่ำ ระหว่ำง
• 110% ของเบี�ยปีระกันภัยหลักที่ี�ชำ�าระมาที่ั�งหมด* หรือ  
• เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์

ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอำประกันภัยมีอำยุครบ 55 - 85 ปี:  รับจ�ำนวนที่สูงกว่ำ ระหว่ำง 
• เบี�ยปีระกันภัยหลักที่ี�ชำ�าระมาที่ั�งหมด* หักด้วยเงินบ�านาญ (ส่วนที่ี�บริษัที่รับรองจ่าย) ที่ี�บริษัที่จ่ายให้ผู้เอาปีระกันภัยไปีแล้วที่ั�งหมด หรือ 
• มูลค่าปัีจจุบันติามติารางมูลค่าปัีจจุบันของเงินบ�านาญ (กรณีเสียชำีวิติก่อนได้รับเงินบ�านาญครบ 15 ปีี) 

ช่วงกอ่น
รับเงนิบ�ำนำญ

ช่วงรับเงนิบ�ำนำญ

 •  ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบค�ำถำมสุขภำพ

 • สำมำรถเลือกช�ำระเบี้ยประกันภัย รำยเดือน, รำย 3 เดือน, รำย 6 เดือน หรือรำยปี

 • ไม่สำมำรถแนบสัญญำเพิ่มเติมได้

หมำยเหตุ 
• กำรรับประกันภัยเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรพิจำรณำรับประกันภัยของบริษัท
• เบี้ยประกันภัยส�ำหรับกำรประกันชีวิต สำมำรถน�ำไปใช้สิทธิลดหย่อนภำษีเงินได้ตำมกฎเกณฑ์ของกรมสรรพำกร ทั้งนี้ หำกกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลำ 10 ปี หรือท่ำนไม่ปฏิบัติตำม 
 กฏเกณฑ์ของกรมสรรพำกร ท่ำนอำจถูกเรียกคืนภำษี
• กำรช�ำระเบี้ยประกันภัยเป็นหน้ำที่ของผู้เอำประกันภัย กำรที่ตัวแทนประกันชีวิตหรือนำยหน้ำประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยดังกล่ำวเป็นเพียงกำรให้บริกำรเท่ำนั้น 
• ข้อมูลในเอกสำรนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบกำรขำยเท่ำนั้น ลูกค้ำควรศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองควำมคุ้มครอง ข้อก�ำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จำกกรมธรรม์ประกันภัย
• ลูกค้ำควรท�ำควำมเข้ำใจในรำยละเอียด ควำมคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครท�ำประกันภัย
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สิทธพิิเศษเพ่อ่คุณลกูคำ้คนส�ำคญั
• บริกำรท่ีเป็นเลศิ สทิธปิระโยชน์มำกมำย และกจิกรรมหลำกหลำยเพือ่มอบควำมสุข ใหกั้บลูกคำ้ทกุทำ่น
• บริกำรท่ีเป็นเลศิ ตลอด 24 ชัว่โมง ด้วยบริกำรศนูยด์แูลลกูคำ้อลอินัซ ์อยุธยำ ประกนัท่ีกลำ้บอกเงือ่นไข
• บริกำรและสทิธิประโยชน์เหนอืระดบักบักำรเป็นสมำชิก อลอินัซ์ อยธุยำ เพรสทจี

ดำวนโ์หลด 2 แอปพลิเคชนัส�ำคญั ตวัชว่ยดีๆ ทีท่�ำใหช้วีติคณุสบำยมำกขึน้ไปอกี

แอปฯ เดียวครบทุกเร่ืองกรมธรรม์ ไม่ว่ำจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่ำเม่ือไหร่  ก็เข้ำถึง
กรมธรรม์ได้ อำทิเช่น บริกำรตรวจสอบข้อมูล ผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์, 
บริกำรช�ำระเบี้ยออนไลน์, บริกำรเคลมออนไลน์ และ บริกำรเงินกู้กรมธรรม์ 
เป็นตน้

แอปฯ รวมเร่ืองสขุภำพ 
และ ไลฟ์์สไตล์
เพือ่กำรกนิด ีอยูด่ ี 
สขุภำพดี มใีช้


