มาย บ�ำนาญ พลัส
(บ�ำนาญแบบลดหย่อนได้)

สุขใจหลังเกษียณ…
พร้อมโอกาส
รับเงินบ�ำนาญเพิ่มขึ้น
YOUR BEST
PROTECTION

รับเงินบ�ำนาญ
ตัง
้ แต่อายุ 55 ปี ถึงอายุ 85 ปี

รับเงินบ�ำนาญแน่นอน 10%
ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยทุกปี

้ ประกันภัย
เบีย
น�ำไปลดหย่อนภาษีได้

มีโอกาสรับเงินบ�ำนาญเพิม
่ เติม 10%

B

ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม1 (ถ้ามี)

(ทั้งนี้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)

ผลประโยชน์การจ่ายเงินบ�ำนาญ
จากสัญญาหลัก มาย บ�ำนาญ พลัส (บ�ำนาญแบบลดหย่อนได้)
(คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี ช�ำระเบี้ยฯ ถึงอายุ 55 ปี )

โอกาสรับจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม1 (ถ้ามี)

จำ�นวนเงินเอาประกันภัย

2

3

4

5

ครบอายุ (ปี )

..........

รับเงินบำ�นาญแน่นอน
(ที่บริษัทรับรองจ่าย)

เงินบำ�นาญรายปี

56

57

*

10%

**

10%

10%

*

10%

**

10%

58

59

*

10%

**

10%

60

*

10%

**

10%

85

..............

84

*

..............

10%

*

10%

**

..............

10%

**

10%

*

10%

**

10%

*

2

โอกาสรับเงินบ�ำนาญ
เพิ่มเติม

* หมายถึง % ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย
1
** หมายถึง % ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม (ถ้ามี)

โปรดศึกษาค�ำอธิบายเพิม
่ เติมที่ 1 และ 2 ในหน้าที่ 2

55

10%

**

ช�ำระเบี้ยประกันภัยครบ

หน้า 1

ปี กรมธรรม์ที่ 1

ความคุ้มครองชีวิต
ช่วงก่อน
รับเงินบ�ำนาญ

ปี กรมธรรม์ที่ 1 - 2: รับจ�ำนวนที่สูงกว่า ระหว่าง
• 100% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ช�ำระมาทั้งหมด* หรือ		
• เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
ปี กรมธรรม์ที่ 3 - ก่อนวันครบรอบปี กรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 55 ปี : รับจ�ำนวนที่สูงกว่า ระหว่าง
• 110% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ช�ำระมาทั้งหมด* หรือ		
• เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์

ช่วงรับเงินบ�ำนาญ

ตั้งแต่วันครบรอบปี กรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 55 - 85 ปี : รับจ�ำนวนที่สูงกว่า ระหว่าง
• เบี้ยประกันภัยหลักที่ช�ำระมาทั้งหมด* หักด้วยเงินบ�ำนาญ (ส่วนที่บริษัทรับรองจ่าย) ที่บริษัทจ่ายให้ผู้เอาประกันภัยไปแล้วทั้งหมด หรือ
• มูลค่าปั จจุบันตามตารางมูลค่าปั จจุบันของเงินบ�ำนาญ (กรณีเสียชีวิตก่อนได้รับเงินบ�ำนาญครบ 15 ปี )

* ไม่รวมเบี้ยประกันภัยส�ำหรับเบี้ยเพิ่มพิเศษ บันทึกสลักหลังอื่นๆ และ/หรือ สัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)

รายละเอียดการรับประกันภัย
• อายุผู้ขอเอาประกันภัย: 25 – 50 ปี

• ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบค�ำถามสุขภาพ

• จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต�่ำ 100,000 บาท

• สามารถเลือกช�ำระเบี้ยประกันภัย รายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน หรือรายปี

• จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 5,500,000 บาท (ต่อผู้เอาประกันภัย)

• ไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้

		 เมื่อรวมกับจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย มาย บ�ำนาญ (บ�ำนาญแบบลดหย่อนได้)

ค�ำอธิบายเพิ่มเติม
1

จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม: เป็ นเงินปั นผลในรูปแบบจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษที่สะสมตั้งแต่ปีแรกที่บริษัทพิจารณาเพิ่มจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษให้ผู้เอาประกันภัย
จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ: บริษัทอาจจะพิจารณาเงินปั นผลในรูปแบบของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ หากมีการพิจารณาจะเริ่มพิจารณาตั้งแต่ต้นปี กรมธรรม์ประกันภัยปี ที่ 3 เป็ นต้นไป
อนึ่ง เงินปั นผลซึ่งได้เปลี่ยนเป็ นจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยเพิม
่ พิเศษนี้ จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะแตกต่างกันตามแบบประกันภัย ทั้งนี้ เป็ นไปตามเงื่อนไข
ข้อก�ำหนด และวิธีการค�ำนวณจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี

2

เงินบ�ำนาญรายปี : 10% ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย และ 10% ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม (ถ้ามี)

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
• กรณีไม่เปิ ดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
• กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

สิทธิพิเศษเพื่อคุณลูกค้าคนส�ำคัญ
• บริการที่เป็ นเลิศ สิทธิประโยชน์มากมาย และกิจกรรมหลากหลายเพื่อมอบความสุข สร้างสรรค์จังหวะดีๆ ให้ชีวิต กับการเป็ นสมาชิก อลิอันซ์ อยุธยา แฟมิลี่ คลับ ส�ำหรับลูกค้าทุกท่าน
• บริการและสิทธิประโยชน์เหนือระดับกับการเป็ นสมาชิก อลิอันซ์ อยุธยา เพรสทีจ ส�ำหรับลูกค้าที่ช�ำระเบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป
• ฟรี บริการ SMS Intelligent Service และ E Magazine: One Moment เพื่อรับทราบข่าวสาร/ สิทธิพิเศษและกิจกรรมดีๆ จากบริษัทก่อนใครง่ายๆ เพียงแจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลของท่าน
มายังบริษัทผ่าน My Allianz แอปฯ หรือติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา โทร. 1373
• บริการที่เป็ นเลิศ ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยบริการศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา ประกันที่กล้าบอกเงื่อนไข

ดาวน์โหลด 2 แอปพลิเคชันส�ำคัญ ตัวช่วยดีๆ ที่ท�ำให้ชีวิตคุณสบายมากขึ้นไปอีก
1. My Allianz แอปฯ เดียวครบทุกเรือ
่ งกรมธรรม์
ไม่วา่ จะอยูท
่ ไี่ หน ไม่วา่ เมือ
่ ไหร่ คุณเข้าถึงกรมธรรม์ได้

• ตรวจสอบข้อมูลผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
• เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามกรมธรรม์
• ช�ำระเบี้ยประกันภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง*
• เคลมออนไลน์
• ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการช�ำระเบี้ยประกันภัย

2. Healthy Living แอปฯ รวมเรือ
่ งสุขภาพ
และไลฟ์ สไตล์เพือ
่ การกินดี อยูด
่ ี สุขภาพดี มีใช้ อาทิ

• สมัครหักค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตอัตโนมัติ
• สมัครรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร
• บริการกู้เงินตามกรมธรรม์
• ตรวจสอบกิจกรรมพิเศษและค้นหาโรงพยาบาลในเครือข่าย
*ยกเว้นกรมธรรม์ ยูนิต ลิงค์ และกรมธรรม์ที่มีการสมัครหักเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติไว้

• อัปเดตคอนเทนต์สุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์จริง
• สะสมแต้มผ่านกิจกรรม แลกรับของรางวัลมากมาย
อาทิ วิ่งกับ Move, ตอบ Quiz
• คุยกับหมอไม่มีค่าใช้จ่ายในบริการ Healthy Living Talk หรือ
ถามตอบใน Forum

หมายเหตุ
• การรับประกันภัยเป็ นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
• เบี้ยประกันภัยส�ำหรับการประกันชีวิต สามารถน�ำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี หรือท่านไม่ปฏิบัติตาม
กฏเกณฑ์ของกรมสรรพากร ท่านอาจถูกเรียกคืนภาษี
• การช�ำระเบี้ยประกันภัยเป็ นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยดังกล่าวเป็ นเพียงการให้บริการเท่านั้น
• ข้อมูลในเอกสารนี้เป็ นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อก�ำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
• ลูกค้าควรท�ำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครท�ำประกันภัย

พิเศษส�ำหรับ (ชื่อ/สกุล - ผู้ขอเอาประกันภัย):
เสนอโดย (ชื่อ/สกุล - ตัวแทน/นายหน้า):
เบอร์โทรศัพท์:
			

วัน/เวลาที่เสนอขายประกันภัย:
Version June 2020

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

azayfan

@AZAYfan

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา

1373 ตลอด 24 ชั่วโมง

หน้า 2

เสนอจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท):		

