มาย เซฟวิ่งส์ 10/6 (มีเงินปั นผล)

แผนการออมคุ้มค่า

รับเงิน
จ่ายคืนทุกปี

YOUR BEST
PROTECTION

การันตีรับเงินคืนทุกปี…. รวมสูงสุด 220%
(พร้อมโอกาสรับเงินปั นผลรายปี 1 และเงินปั นผลเมื่อครบก�ำหนดสัญญา2)

คุ้มครองกรณีเสียชีวิต…
สูงสุดถึง 200%* ตั้งแต่ ปีที่ 6-10
เหมาะส�ำหรับแนบความคุ้มครองสุขภาพ
และอุบัติเหตุเพิ่มเติม
เบี้ยประกันภัยน�ำไปลดหย่อนภาษีได้
สูงสุดปี ละ 100,000 บาท (ทั้งนี้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
ผลประโยชน์จากสัญญาหลัก มาย เซฟวิ่งส์ 10/6 (มีเงินปั นผล)
(คุ้มครอง 10 ปี ช�ำระเบี้ยฯ 6 ปี )

100%*
สิ้นปี กรมธรรม์ที่
เงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์

0

160%*

140%*

120%*

ปี ที่ 6-10 = 200%*

180%*

ความคุ้มครองชีวิต
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6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

โอกาสรับเงินปั นผลรายปี 1
ช�ำระเบี้ยประกันภัยครบ

โปรดศึกษาค�ำอธิบายเพิม
่ เติมที่ 1 และ 2 ในหน้าที่ 2

รับเงินคืนเมื่อครบก�ำหนดสัญญา 160%
+ โอกาสรับเงินปั นผลเมื่อครบก�ำหนดสัญญา2

หน้า 1

% หมายถึง % ของจำ�นวนเงินเอาประกันภัย
* หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จำ�นวนใดจะสูงกว่า

รายละเอียดการรับประกันภัย
• อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี
• จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต�่ำ 50,000 บาท
• สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้
• สามารถช�ำระเบี้ยประกันภัยรายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน และรายปี
• เงื่อนไขอื่นๆ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

ค�ำอธิบายเพิ่มเติม
1

เงินปั นผลรายปี : บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลรายปี ให้ผู้เอาประกันภัย หากมีการพิจารณาว่าจะจ่าย จะเริ่มพิจารณาตั้งแต่สิ้นปี กรมธรรม์ที่ 2 เป็ นต้นไป โดยเงินปั นผลนี้ขึ้นอยู่กับผลตอบแทน
จากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเงินปั นผลรายปี นี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย ทั้งนี้เป็ นไปตามเงื่อนไข ข้อก�ำหนด และวิธีการค�ำนวณเงินปั นผลที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี

2

เงินปั นผลเมื่อครบก�ำหนดสัญญา: บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลเมื่อครบก�ำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดระยะเวลาสัญญา
ที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวอาจแตกต่างกันในแต่ละปี และเงินปั นผลเมื่อครบก�ำหนดสัญญานี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย ทั้งนี้ เป็ นไปตามเงื่อนไข ข้อก�ำหนด
และวิธีการค�ำนวณเงินปั นผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบก�ำหนดสัญญา

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

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

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

• 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
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เสนอจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท):		

