
ผลประโยชน์การจ่ายเงินบ�านาญ
มาย บ�านาญ ไฟว์ A90/5 บ�านาญแบบลดหย่อนได้ (มีเงินปันผล)
(คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี ช�าระเบี้ยฯ 5 ปี) 

โอกาสรับจ�านวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม1 (ถ้ามี)

ปีกรมธรรม์ที่ 5

ช�าระเบี้ยประกันภัยครบ
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..........................

7 อายุครบ (ปี).......... 9060 6261

จ�านวนเงินเอาประกันภัย

หมายถึง % ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย
หมายถึง % ของจ�านวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม1 (ถ้ามี)
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**
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ออมส้ัน 5 ปี รับเงินบ�ำนำญทุกปี ตั้งแต่อายุ 60-90 ปี

รับเงินบ�ำนำญแน่นอน 10% ของจ�านวนเงินเอาประกนัภัยทกุปี

มีโอกำสรับเงินบ�ำนำญเพิ่มเติม 10% 
ของจ�านวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม1 (ถ้ามี)

เบี้ยประกันภัยน�ำไปลดหย่อนภำษีได้  
(ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)

สมัครง่ำย ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบค�ำถำมสุขภำพ

ออมส้ัน
รับบ�ำนำญ
ยำว

มำย บ�ำนำญ ไฟว์ A90/5
บ�านาญแบบลดหย่อนได้ (มีเงินปันผล)

YOUR BEST 
PROTECTION

   เงินบำ�น�ญร�ยปี2

10% 10% 10% 10%

10% 10% 10% 10%

* * * *

** ** ** **

รับเงินบ�านาญแน่นอน
(ที่บริษัทรับรองจ่าย)

โอกาสรับเงินบ�านาญ
เพิ่มเติม

ห
น

า้ 
1

โปรดศึกษาค�าอธิบายเพิ่มเติมที่ 1 และ 2 ในหน้าที่ 2



• กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเร่ิมมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
• กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเร่ิมมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

1  จ�านวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม: เป็นเงินปันผลในรูปแบบจ�านวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษที่สะสมตั้งแต่ปีแรกท่ีบริษัทพิจารณาเพ่ิมจ�านวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษให้ผู้เอาประกันภัย  
 จ�านวนเงินเอาประกนัภยัเพิม่พเิศษ: บรษิทัอาจจะพจิารณาเงนิปันผลในรปูแบบของจ�านวนเงนิเอาประกนัภยัเพิม่พเิศษ หากมกีารพจิารณาจะเริม่พจิารณาตัง้แตต่น้ปีกรมธรรมป์ระกนัภยัปีที่ 6 เป็นต้นไป  
 อนึ่ง เงินปันผลซึ่งได้เปลี่ยนเป็นจ�านวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษนี้ จะข้ึนอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะแตกต่างกันตามแบบประกันภัย ทั้งน้ี เป็นไปตามเงื่อนไข  
 ข้อก�าหนด และวิธีการค�านวณจ�านวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี

2  เงินบ�านาญรายปี: 10% ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย และ 10% ของจ�านวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม (ถ้ามี)

ตัวอย่ำงข้อยกเว้นควำมคุ้มครอง

ค�ำอธิบำยเพิ่มเติม

รำยละเอียดกำรรับประกันภัย
• อายุผู้ขอเอาประกันภัย 40-55 ปี 
• จ�านวนเงินเอาประกันภัยขั้นต�่า 100,000 บาท
• จ�านวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 7,500,000 บาท (ต่อผู้เอาประกันภัย)

ควำมคุ้มครองชีวิต

* ไม่รวมเบี้ยประกันภัยส�าหรับเบี้ยเพิ่มพิเศษ บันทึกสลักหลังอื่นๆ และ/หรือ สัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี)
** เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ส�าหรับจ�านวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม1 (ถ้ามี)  นั้นไม่ใช่มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยตามตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย

• สามารถเลือกช�าระเบี้ยประกันภัย รายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน และรายปี
• ไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้

พิเศษส�ำหรับ (ชื่อ/สกุล - ผู้ขอเอำประกันภัย):

เสนอโดย (ชื่อ/สกุล - ตัวแทน/นำยหน้ำ):

เบอร์โทรศัพท์: 

เสนอจ�ำนวนเงินเอำประกันภัย (บำท):                               วัน/เวลำที่เสนอขำยประกันภัย:

Version Aug 2021
บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

azay.co.th azayfan @AZAYfan

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา

1373 ตลอด 24 ชั่วโมง

สิทธพิิเศษเพ่อ่คุณลกูคำ้คนส�ำคญั
• บริการท่ีเป็นเลศิ สทิธปิระโยชน์มากมาย และกจิกรรมหลากหลายเพือ่มอบความสุข ใหกั้บลูกคา้ทกุทา่น
• บริการท่ีเป็นเลศิ ตลอด 24 ชัว่โมง ด้วยบริการศนูยด์แูลลกูคา้อลอินัซ ์อยุธยา ประกนัท่ีกลา้บอกเงือ่นไข
• บริการและสทิธิประโยชน์เหนอืระดบักบัการเป็นสมาชิก อลอินัซ์ อยธุยา เพรสทจี

หมำยเหตุ
• การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
• เบี้ยประกันภัยส�าหรับการประกันชีวิต สามารถน�าไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี หรือท่านไม่ปฏิบัติตาม 
 กฏเกณฑ์ของกรมสรรพากร ท่านอาจถูกเรียกคืนภาษี
• การช�าระเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยดังกล่าวเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น 
• ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองความคุ้มครอง ข้อก�าหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
• ลูกค้าควรท�าความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครท�าประกันภัย

ดำวนโ์หลด 2 แอปพลิเคชนัส�ำคญั ตวัชว่ยดีๆ ทีท่�ำใหช้วีติคณุสบำยมำกข้น้ไปอกี
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ปีกรมธรรม์ที่ 1 - 2:  รับจ�านวนที่สูงกว่า ระหว่าง 
• 100% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ช�าระมาทั้งหมด* หรือ  
• เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามตารางมูลค่ากรมธรรม์รวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ส�าหรับจ�านวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม1 (ถ้ามี)**
ปีกรมธรรม์ที่ 3 – ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี:  รับจ�านวนที่สูงกว่า ระหว่าง 
• 110% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ช�าระมาทั้งหมด* หรือ  
• เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามตารางมูลค่ากรมธรรม์รวมกับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ส�าหรับจ�านวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม1 (ถ้ามี)**

ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 - 90 ปี: รับ 
• เบี้ยประกันภัยหลักที่ช�าระมาทั้งหมด* หักด้วยเงินบ�านาญ (ส่วนที่บริษัทรับรองจ่าย) ที่บริษัทจ่ายให้ผู้เอาประกันภัยไปแล้วทั้งหมด

ช่วงกอ่น
รับเงนิบ�านาญ

ช่วงรับเงนิบ�านาญ

แอปฯ เดียวครบทุกเร่ืองกรมธรรม์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าเม่ือไหร่  ก็เข้าถึง
กรมธรรม์ได้ อาทิเช่น บริการตรวจสอบข้อมูล ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์, 
บริการช�าระเบี้ยออนไลน์, บริการเคลมออนไลน์ และ บริการเงินกู้กรมธรรม์ 
เป็นตน้

แอปฯ รวมเร่ืองสขุภาพ 
และ ไลฟ์สไตล์
เพือ่การกนิด ีอยูด่ ี 
สขุภาพดี มใีช้


