เกษีียณตอนไหน

รัับเงิินได้้ตอนนั้้�น

ประกัันชีีวิต
ิ อยุุธยาเกษีียณมั่่�นคง
A55/A55, A60/A60, A65/A65

� ฯ ได้้
อิิสระเลืือกอายุุเริ่่�มต้้นในการรัับเงิินบำำ�นาญ และ ระยะเวลาการชำำ�ระเบี้้ย
เริ่่�มรัับเงิินบำำ�นาญ

ตั้้�งแต่่อายุุครบ 55 ปีี 	ตั้้�งแต่่อายุุครบ 60 ปีี 	ตั้้�งแต่่อายุุครบ 65 ปีี

ระยะเวลาการชำำ�ระเบี้้�ยฯ 	ถึึงอายุุครบ 55 ปีี 	ถึึงอายุุครบ 60 ปีี 	ถึึงอายุุครบ 65 ปีี

อิิสระเลืือกรัับเงิินบำำ�นาญได้้หลายแบบตามต้้องการ
1. เลืือกรัับเงิินบำำ�นาญเป็็ นเงิินก้้อน หรืือ
2. เลืือกรัับเงิินบำำ�นาญเป็็ นเงิินรายงวดแบบรายเดืือน, ราย 3 เดืือน, ราย 6 เดืือน หรืือรายปีี จนอายุุครบ 75 ปีี , 80 ปีี , หรืือ 90 ปีี หรืือ
3. เลืือกรัับเงิินบำำ�นาญเป็็ นเงิินก้้อนบางส่่วนและเงิินรายงวดบางส่่วนก็็ได้้

� ฯ ต่่อปีีไม่่แพง
เริ่่�มทำำ�เร็็ว ยิ่่�งสบาย…. จ่่ายเบี้้ย
� ประกัันภััยสามารถนำำ�ไปลดหย่่อนภาษีี
เบี้้ย
ได้้สูง
ู สุุด 100,000 บาทต่่อปีี (ทั้้�งนี้้� เป็็ นไปตามกฎเกณฑ์์ของกรมสรรพากร)
ตััวอย่่างแผนภาพแสดงผลประโยชน์์และความคุ้้�มครอง
โอกาสรับจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม1 (ถ้ามี)

ความคุ้มครองชีวิต 100%*
ปี กรมธรรม์ที่

1

2

3

4

5

อายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปี หรือ 65 ปี

เงินครบก�ำหนดสัญญา 100%
+ โอกาสรับจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม1 (ถ้ามี)
+ โอกาสรับเงินปั นผลเมื่อครบก�ำหนดสัญญา2
โปรดศึกษาค�ำอธิบายเพิ่มเติมที่ 1 และ 2 ในหน้าที่ 2
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* หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จำ� นวนใดสูงกว่า
% หมายถึง % ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย

รายละเอีียดการรัับประกัันภััย
3) จำำ�นวนเบี้้�ยประกัันภััยรายปีี ของสััญญาหลัักขั้้�นต่ำำ�� 4,000 บาท

1) อายุุผู้ข
้� อเอาประกัันภััย
• อยุุธยาเกษีียณมั่่�นคง A55/A55 รัับประกัันภััยตั้้�งแต่่อายุุ 16 - 45 ปีี

4) สามารถเลืือกชำำ�ระเบี้้�ยประกัันภััย รายเดืือน ราย 3 เดืือน ราย 6 เดืือน หรืือรายปีี

• อยุุธยาเกษีียณมั่่�นคง A60/A60 รัับประกัันภััยตั้้�งแต่่อายุุ 16 - 50 ปีี

5) สามารถแนบสััญญาเพิ่่�มเติิมได้้ตามที่่�บริิษัท
ั กำำ�หนด

• อยุุธยาเกษีียณมั่่�นคง A65/A65 รัับประกัันภััยตั้้�งแต่่อายุุ 16 - 55 ปีี

6) เงื่่�อนไขอื่่�นๆ เป็็ นไปตามกฎเกณฑ์์การพิิจารณารัับประกัันภััยของบริิษัท
ั

2) จำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััยขั้้�นต่ำำ�� 100,000 บาท

ค�ำอธิบายเพิ่มเติม
1

จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม: เป็ นเงินปั นผลในรูปแบบจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษที่สะสมตั้งแต่ปีแรกที่บริษัทพิจารณาเพิ่มจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษให้ผู้เอาประกันภัย
จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยเพิม
่ พิเศษ: บริษท
ั อาจจะพิจารณาเงินปั นผลในรูปแบบของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยเพิม
่ แบบประกันภัยนีบ
้ ริษท
ั จะพิจารณาจ่ายในอัตราปี ละ 1% ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย
่ พิเศษ ซึง
โดยเริ่มตั้งแต่ต้นปี กรมธรรม์ที่ 2 - 4 และหลังจากนั้นบริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็ นรายปี อนึ่ง เงินปั นผลซึ่งได้เปลี่ยนเป็ นจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษนี้ จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัท
จัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะแตกต่างกันตามแบบประกันภัย ทั้งนี้ เป็ นไปตามเงื่อนไข ข้อก�ำหนด และวิธีการค�ำนวณจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี

2

เงินปั นผลเมื่อครบก�ำหนดสัญญา: บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลเมื่อครบก�ำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดระยะเวลาสัญญา
ที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวอาจแตกต่างกันในแต่ละปี และเงินปั นผลเมื่อครบก�ำหนดสัญญานี ้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย ทั้งนี้ เป็ นไปตามเงื่อนไข ข้อก�ำหนด
และวิธีการค�ำนวณเงินปั นผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบก�ำหนดสัญญา

ตััวอย่่างข้้อยกเว้้นความคุ้้�มครอง
• กรณีีไม่่เปิิ ดเผยความจริิง หรืือแถลงความเท็็จ บริิษัท
ั จะบอกล้้างสััญญาภายใน 2 ปีี นัับแต่่วัน
ั เริ่่�มมีีผลคุ้้�มครองตามกรมธรรม์์
• กรณีีฆ่า
่ ตััวตายภายใน 1 ปีี นัับแต่่วัน
ั เริ่่�มมีีผลคุ้้�มครองตามกรมธรรม์์ หรืือถููกผู้้รั
� ับประโยชน์์ฆ่า
่ ตาย

หมายเหตุ
• การรับประกันภัยเป็ นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
• เบี้ยประกันภัยส�ำหรับการประกันชีวิต สามารถน�ำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์ส้ินผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี หรือท่านไม่ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร 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 Aug 2021

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

1373 ตลอด 24 ชั่วโมง
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เสนอจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท):		

