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หมายเหตุ:ุ 
มาย สไตล์ ์พลั์ส เป็็นชื่่�อทางการตล์าด ชื่่�อของแบบป็ระกนัภัยัท่�ป็รากฎในกรมธรรม ์ 
คือ่ กรมธรรมป์็ระกนัชื่ว่ิติ แบบ มาย สไตล์ ์พลั์ส (ยนูติ ล์งิคื)์

Allianz Ayudhya Assurance Pcl. l บมจ. อลิอัินซ์ ์อยธุยา ประกัันชีวีิติุ
ชีั�น 1 อาคารเพลินิจติุทาวิเวิอร์ 898 ถนนเพลินิจิตุ เขตุปทมุวินั กัรุงเทพฯ 10330

azay.co.th Allianz Ayudhya @AZAYfan

ศูนูยด์ูแูลิลิกูัคา้อลิอินัซ์ ์อยธุยา

1373 ตลอด 24 ชั่่�วโมง



อลิอัินซ์ ์อยุธุยุา เป็็นหน่�งเรื่่�องความคุ�มครื่อง

 * เม่�อชื่ำาระเบ่�ย RPP ตามงวิดการชื่ำาระเบ่�ยป็ระกนัภัยัคืรบ 2 ป่็ แล์ะกรมธรรมม์มู่ล์คืา่รบัซื้่�อคืน่หนว่ิยล์งทุนเพย่งพอในการชื่ำาระคืา่ธรรมเนย่ม 
 กรมธรรมร์ายเดอ่น
** จำำานวินเงินขั�นตำ�าในการถอนเงินแต่ล์ะคืรั�งต้องไม่นอ้ยกว่ิา 5,000 บาท แล์ะมูล์ค่ืาคืงเหล์อ่หลั์งการถอนภัายหลั์งหักหน่�สนิตามกรมธรรม์  
 (ถา้ม)่ จำะต้องเหล์อ่ไมน่อ้ยกวิา่ 10,000 บาท โดยไมม่ค่่ืาใชื่จ้ำา่ยเม่�อไดช้ื่ำาระเบ่�ย RPP ตั�งแตง่วิดการชื่ำาระเบ่�ยป็ระกนัภัยัป่็ท่� 3 เป็็นตน้ไป็

มาย สไตล์ พล่ส เลิือกัไดู้ตุามใจคุณ

เลือกความค้�มครองชั่วีติได�เอง
สงูสด้ 250 เท่า่ (ข้�นอยู�กัับเพศูแลิะอาย)ุ
ปรับเปลิี�ยนไดูใ้นแตุ�ลิะชี�วิงชีวีิติุ อุ�นใจยิ�งข้�น สามารถเลืิอกัซ์ื�อ
ควิามคุม้ครองดู้านสุขภาพ โรคร้ายแรง แลิะอุบตัุเิหตุเุพิ�มเติุมไดู้

เลือกหยด้พก่ชั่ำาระเบี้ี�ยฯ ได�
แตุ�ยงัไดูรั้บควิามคุม้ครองชีวีิติุตุ�อเนื�อง*

เลือกลงท่น้ได�ตามไลฟ์์สไตล ์
•	 เลิือกัแลิะปรับเปลีิ�ยนกัารลิงทุนไดู้ทุกัเมื�อ เราคัดูสรรกัองทุน 
 ที�มีผลิประกัอบกัารดูี บริหารโดูยบริษััทหลิักัทรัพย์จัดูกัาร 
 กัองทนุที�มปีระสบกัารณ์แลิะควิามชีำานาญดูา้นกัารลิงทนุ

•	 เลิือกัรับผลิตุอบแทนสูงข้�น โดูยกัารเพิ�มเบี�ยส�วินกัารลิงทุน 
 (เบี�ย Top Up) ไดู้สงูสดุูถ้ง 120 ล�านบี้าท่ ตุ�อรอบปีกัรมธรรม์

เลือกถอนเงนิบี้างส่วนจากกรมธรรม์
มาใชั่�ได�**

มเีงนิใชีย้ามฉุกุัเฉิุน 

“ อยากทำ ประกันในแบบที่เราต้องการ

มีเงินมากก็จ่ายมาก มีน้อยก็จ่ายน้อย
 หรือหยุดจ่ายเบี้ยฯ บางปีก็ได้
  แต่ยังได้รับความคุ้มครองต่อเนื่อง

   แถมยังบริหารเงินของเราด้วยตัวเองได้ ”



อลิอัินซ์ ์อยุธุยุา เป็็นหน่�งเรื่่�องความคุ�มครื่องอลิอินัซ์ ์อยุธุยุา เป็็นหน่�งเรื่่�องความคุ�มครื่อง

ประกน่ชั่วีติ มาย สไตล ์พล่ส

ระยะเวิลิาในกัารคุม้ครอง กัรมธรรม์ครบกัำาหนดูสัญญา เมื�อผู้เอาประกันัภัยอายุ 99 ปี

ระยะเวิลิาชีำาระเบี�ยประกัันภยั ชีำาระเบี�ยประกันัภยัถ้งอายุ 99 ปี ดัูงนั�นผู้เอาประกันัภัยควิรเลืิอกัชีำาระ
เบี�ยประกันัภยัในจำานวินที�เหมาะสม แลิะสอดูคลิอ้งกับัควิามสามารถ
ในกัารชีำาระเบี�ยประกันัภยัไดูอ้ย�างตุ�อเนื�อง

อายรัุบประกันัภยั 1 เดูอืน 1 วินั – 70 ปี

ผลิประโยชีนก์ัรณีเสยีชีวีิติุ ผูรั้บประโยชีนจ์ะไดูรั้บจำานวินเงินเอาประกันัภัย ตุามที�ระบุในหนา้ 
ตุารางกัรมธรรม์ หรือบันท้กัสลิกััหลัิง (ถ้ามี) บวิกัดูว้ิยมลูิค�า
รับซ์ื�อคืนหน�วิยลิงทนุ

ผลิประโยชีน์
กัรณีครบกัำาหนดูสญัญา

ผูเ้อาประกันัภยัจะไดูรั้บมูลิค�ารับซ์ื�อคืนหน�วิยลิงทนุ

เบี�ยประกันัภยั

เบี�ยประกันัภยัหลิกัั
เพื�อควิามคุม้ครอง
Regular Protection Premium

(เบี�ย RPP) 

ผูเ้อาประกันัภยัสามารถกัำาหนดูเบี�ย RPP ที�ตุอ้งกัารชีำาระไดู้เอง
โดูยไม�ตุำ�ากัวิ�า 12,000 บาทตุ�อปี 
• ผูเ้อาประกันัภัยสามารถลิดูเบี�ย RPP ไดู ้
 หลิงัชีำาระเบี�ย RPP ตุามงวิดูกัารชีำาระเบี�ยประกันัภยัครบ 2 ปี
• ผูเ้อาประกันัภยัไม�สามารถเพิ�มเบี�ย RPP ไดูใ้นปีตุ�ออายุ
 กัรมธรรม์

เบี�ยประกันัภยัหลิกัั
เพื�อกัารออม
Regular Saving Premium

(เบี�ย RSP) 

ผูเ้อาประกันัภยัสามารถกัำาหนดูเบี�ย RSP สงูสดุู 5 เท�าของเบี�ย RPP
รายปี แลิะไม�ตุำ�ากัวิ�า 12,000 บาทตุ�อปี 
• ผูเ้อาประกันัภัยสามารถลิดูเบี�ย RSP ไดู้
 หลิงัชีำาระเบี�ย RSP ตุามงวิดูกัารชีำาระเบี�ยประกันัภยัครบ 2 ปี
• ผูเ้อาประกันัภัยไม�สามารถเพิ�มเบี�ย RSP ไดูใ้นปีตุ�ออายุ
 กัรมธรรม์

เบี�ยประกันัภยัเพิ�มเตุมิ
Top Up Premium

(เบี�ย Top Up)

ผูเ้อาประกันัภยัสามารถเลืิอกัชีำาระเบี�ย Top Up ไดูไ้ม�นอ้ยกัวิ�า
5,000 บาทตุ�อครั�ง แลิะสงูสดุูถ้ง 120 ลิา้นบาทตุ�อรอบปีกัรมธรรม์

หมายเหตุ:ุ
- มาย สไตล์ ์พล์สั เป็็นชื่่�อทางการตล์าด ชื่่�อของแบบป็ระกนัภัยัท่�ป็รากฎในกรมธรรม ์คือ่ กรมธรรมป์็ระกนัชื่ว่ิติ แบบ มาย สไตล์ ์พล์สั (ยนูติ ล์งิคื)์ 
- การล์ดเบ่�ย RPP ในชื่ว่ิง 6 ป่็แรก อาจำทำาใหก้รมธรรมข์าดอายไุด ้หากมูล์คืา่รบัซื้่�อคืน่หนว่ิยล์งทนุไมเ่พย่งพอในการหักคืา่ใชื่จ้ำา่ยในแตล่์ะเดอ่น

ลิักัษัณะสำาคัญ

หมายเหตุ:ุ
มาย สไตล์ ์พล์สั เป็็นชื่่�อทางการตล์าด ชื่่�อของแบบป็ระกันภัยัท่�ป็รากฎในกรมธรรม์ คือ่ กรมธรรม์ป็ระกนัชื่วิ่ิต แบบ มาย สไตล์ ์พลั์ส (ยูนติ ลิ์งคื)์

ลิักัษัณะสำาคัญ

ประกน่ชีั่วิต มาย สไตล ์พลส่

จำานวินเงนิเอาประกัันภัย

จำานวินเงนิเอาประกันัภยัหลิกัั
เพื�อควิามคุม้ครอง

ผูเ้อาประกันัภยัสามารถกัำาหนดูจำานวินเงนิเอาประกันัภัยหลิกัั
เพื�อควิามคุ้มครองไดูเ้องจากัจำานวินเท�าของเบี�ย RPP ที�ชีำาระรายปี ดูงันี�

ผูเ้อาประกันัภัยสามารถปรับเปลิี�ยนจำานวินเงินเอาประกันัภัย ไดู้ ณ วัินครบ
รอบปีกัรมธรรม์ แลิะผูเ้อาประกันัภยัสามารถลิดูจำานวินเงนิเอาประกันัภัย
เป็น 5 เท�าของเบี�ย RPP ไดู ้ณ วินัครบรอบปีกัรมธรรมท์ี�ผูเ้อาประกันัภัย
อายคุรบ 61 ปีข้�นไป

จำานวินเงนิเอาประกันัภยัหลิกัั
เพื�อกัารออม

5 เท�าของเบี�ย RSP ที�ชีำาระรายปี

ประเภทกัองทุนที�นำาเสนอ
คู�กับัแบบประกันัภัย 

บริษัทัจะทำากัารคดัูเลิอืกักัองทนุประเภทตุ�างๆ เชี�น กัองทุนรวิมตุลิาดูเงนิ 
กัองทนุรวิมตุราสารหนี� กัองทนุรวิมผสม กัองทนุรวิมตุราสารแห�งทนุ
หรือกัองทนุรวิมอื�นๆ ตุามที�สำานกัังานคณะกัรรมกัารกัำากับัหลัิกัทรัพย์
แลิะตุลิาดูหลิกััทรัพยก์ัำาหนดู

อายุ

จำานวินเท�าขั�นตุำ�าของเบี�ย RPP ตุ�อปี 
(ภยัมาตุรฐาน)

จำานวินเท�าขั�นสงูของเบี�ย RPP ตุ�อปี
(ภยัมาตุรฐาน)

ชีาย หญงิ ชีาย หญงิ

0-20 55 55 200 250

21-30 55 55 140 250

31-35 55 55 120 230

36-40 45 50 100 190

41-45 35 40 80 150

46-50 25 25 60 110

51-55 20 20 40 70

56-60 15 15 25 35

61-65 8 8 15 15

66-70 5 5 10 10



อลิอัินซ์ ์อยุธุยุา เป็็นหน่�งเรื่่�องความคุ�มครื่องอลิอินัซ์ ์อยุธุยุา เป็็นหน่�งเรื่่�องความคุ�มครื่อง

ประกน่ชั่วีติ มาย สไตล ์พล่ส

โปรแกัรมกัารบริหารกัองทนุ
ที�สามารถเลิอืกัไดู้

สามารถปรับเปลีิ�ยนรูปแบบกัารบริหารกัารลิงทุนไดู้หลิากัหลิาย
• กัารปรับสัดูส�วินลิงทนุอตัุโนมัตุ ิ(Automatic Fund Rebalancing)
• กัารสบัเปลีิ�ยนกัองทนุ (Fund Switching)

มลูิค�าหน�วิยลิงทนุ มลูิค�าทรัพยส์นิสทุธขิองแตุ�ลิะกัองทุนภายใตุก้ัรมธรรม์
หารดูว้ิย จำานวินหน�วิยลิงทุนที�จำาหน�ายไดู้แลิว้ิทั�งหมดูของกัองทนุนั�น
เมื�อสิ�นวัินทำากัารที�คำานวิณ

มลูิค�ารับซ์ื�อคนืหน�วิยลิงทุน ผลิรวิมของจำานวินหน�วิยลิงทุน คณูกับั ราคารับซ์ื�อคนืหน�วิยลิงทุน
ณ วินัที�ประเมนิราคาของแตุ�ลิะกัองทุนภายใตุก้ัรมธรรม์

มลูิค�าบญัชีกีัรมธรรม์ ผลิรวิมของจำานวินหน�วิยลิงทุน คณูกับั มูลิค�าหน�วิยลิงทุน ณ วัินที�
ประเมนิราคาของแตุ�ลิะกัองทุนภายใตุก้ัรมธรรม์

มลูิค�าเวินคนืกัรมธรรม์ มลูิค�ารับซ์ื�อคนืหน�วิยลิงทุน หักัดู้วิยค�าธรรมเนยีมในกัารถอนเงนิ
จากักัรมธรรม ์(ถ้าม)ี ตุามที�ระบไุว้ิในตุารางค�าธรรมเนยีมกัรมธรรม์

กัารสบัเปลิี�ยนกัองทุน • ผูเ้อาประกันัภัยสามารถขอสบัเปลิี�ยนกัองทุนบางส�วินหรือทั�งหมดู
 จากักัองทุนหน้�งไปยังกัองทุนอื�นไดู้ 
• ผูเ้อาประกันัภัยสามารถสบัเปลิี�ยนกัองทุนไดู้ โดูยไม�มี
 ค�าธรรมเนยีม
• จำานวินเงินขั�นตุำ�าในกัารสับเปลิี�ยนออกัจากักัองทุนตุน้ทาง
 เท�ากับั 1,000 บาท 

กัารถอนเงนิจากักัรมธรรม์ • ผูเ้อาประกันัภัยสามารถถอนเงนิจากักัรมธรรม์ไดู้ โดูยบริษัทัจะ
 ถอนเงินจากักัารขายคืนหน�วิยลิงทุนของเบี�ย Top Up (ถ้าม)ี กั�อน 
 หากัไม�พอจง้จะทำากัารถอนจากักัารขายคนืหน�วิยลิงทุนของ 
 เบี�ย RSP (ถ้าม)ี แลิะเบี�ย RPP ตุามลิำาดูบั
• จำานวินเงินขั�นตุำ�าในกัารถอนเงินจากักัรมธรรม์แตุ�ลิะครั�งตุอ้ง
 ไม�นอ้ยกัวิ�า 5,000 บาท แลิะมูลิค�าคงเหลิอืหลิงักัารถอนภายหลิงั
 หักัหนี�สนิตุามกัรมธรรม ์(ถ้าม)ี จะตุอ้งเหลิอืไม�นอ้ยกัวิ�า 
 10,000 บาท

หมายเหตุ:ุ
บริษััทขอสงวินสิทธิ�ในการไม่รับคืำาสั�งสับเป็ล์่�ยนกองทุน หร่อถอนเงินจำากกรมธรรม์ หากบริษััทยังไม่ทราบหน่วิยล์งทุนคืงเหล่์อของ 
ทกุกองทนุท่�ผูู้เ้อาป็ระกนัภัยัถอ่อยูจ่ำากรายการขายคืน่หน่วิยล์งทนุอตัโนมตัเิพ่�อชื่ำาระค่ืาการป็ระกนัภัยั แล์ะคืา่ธรรมเนย่มการรกัษัากรมธรรม์
(ถา้ม)่ อยา่งไรกต็ามในกรณีท่่�บรษิัทัไมส่ามารถดำาเนนิการตามคืำาสั�งเก่�ยวิกับกองทนุท่�ผูู้้เอาป็ระกนัภัยัมค่ืำาสั�งตามเง่�อนไขอยา่งคืรบถว้ิน
แล์ะสมบูรณีไ์ด ้ผูู้เ้อาป็ระกนัภัยัก็ยงัสามารถสง่คืำาสั�งของกองทนุท่�ไมเ่ก่�ยวิข้องกบัคืำาสั�งของกองทนุท่�ยงัไมส่ามารถดำาเนนิการได้

ประกน่ชีั่วิต มาย สไตล ์พลส่

โบนัสสำาหรับเบี�ย RPP
(Loyalty Bonus)

กัรณีที�ผูเ้อาประกันัภยัไม�เคยทำากัารลิดูเบี�ย RPP แลิะไม�เคยทำากัารถอนเงนิ
จากักัารขายคืนหน�วิยลิงทนุของเบี�ย RPP บริษัทัจะจ�ายโบนัสสำาหรับเบี�ย RPP 
ตุามอัตุราร้อยลิะดูงัตุ�อไปนี�

สทิธคิวิามคุม้ครองตุ�อเนื�องสำาหรับ
จำานวินเงนิเอาประกันัภยัหลิกัั
เพื�อควิามคุม้ครอง 
(Non-Lapse Guaranteed)

กัารันตุคีวิามคุม้ครองชีวีิติุอย�างตุ�อเนื�อง 6 ปี นบัตุั�งแตุ�วินัเริ�มมผีลิคุม้ครอง
ตุามกัรมธรรม์ ควิามคุม้ครองสำาหรับจำานวินเงนิเอาประกันัภยัหลิกััเพื�อ
ควิามคุม้ครองจะมผีลิบงัคบัตุ�อเนื�องถ้งแมม้ลูิค�ารับซ์ื�อคนืหน�วิยลิงทนุ
จะมไีม�เพยีงพอตุ�อกัารชีำาระค�าธรรมเนียมกัรมธรรมร์ายเดูอืนในส�วิน
ของเบี�ย RPP ซ์้�งถ้งกัำาหนดูชีำาระ โดูยมเีงื�อนไขดูงันี�
• มกีัารชีำาระเบี�ย RPP ตุามงวิดูที�ถ้งกัำาหนดูชีำาระอย�างตุ�อเนื�อง
 (ทั�งนี�ตุอ้งไม�เกันิกัวิ�าระยะเวิลิาผ�อนผัน 31 วินั) แลิะ
• ไม�เคยทำากัารถอนเงนิจากักัารขายคนืหน�วิยลิงทนุของเบี�ย RPP แลิะ
• ไม�เคยทำากัารลิดูเบี�ย RPP

ครั�งที�ของกัารชีำาระเบี�ยฯ RPP
% ตุ�อปีของมลูิค�ารับซ์ื�อคนื 

หน�วิยลิงทนุของเบี�ยฯ RPP
งวิดู

รายปี 
งวิดูราย
6 เดูอืน

งวิดูราย
3 เดูอืน

งวิดู
รายเดูอืน

1-5 1-10 1-20 1-60 0%

6
เป็นตุน้ไป

11
เป็นตุน้ไป

21
เป็นตุน้ไป

61
เป็นตุน้ไป

0.2%

ลิักัษัณะสำาคัญ ลิักัษัณะสำาคัญ
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1 2

ตุารางค�าธรรมเนียมกัรมธรรม์

ครั�งที�ของงวิดูกัารชีำาระเบี�ยประกันัภยั % ของเบี�ย RPP
ที�ชีำาระแตุ�ลิะครั�งรายปี ราย

6 เดูอืน
ราย

3 เดูอืน
ราย

1 เดูอืน
1 1-2 1-4 1-12 60
2 3-4 5-8 13-24 40
3 5-6 9-12 25-36 20
4 7-8 13-16 37-48 10
5 9-10 17-20 49-60 10
6 11-12 21-24 61-72 5
7

เป็นตุน้ไป
13

เป็นตุน้ไป
25

เป็นตุน้ไป
73

เป็นตุน้ไป
ไม�คดิูค�าธรรมเนียม

ครั�งที�ของงวิดูกัารชีำาระเบี�ยประกันัภยั % ของเบี�ย RSP
ที�ชีำาระแตุ�ลิะครั�งรายปี ราย

6 เดูอืน
ราย

3 เดูอืน
ราย

1 เดูอืน
1 1-2 1-4 1-12 10
2 3-4 5-8 13-24 8
3 5-6 9-12 25-36 6
4 7-8 13-16 37-48 2
5

เป็นตุน้ไป
9

เป็นตุน้ไป
17

เป็นตุน้ไป
49

เป็นตุน้ไป
0.5

คา่ใชั่�จา่ยในการดำาเนนิการประกน่ภัย่ คา่ธรรมเนยีมการบี้ริหารกรมธรรม์1

เบี�ยประกันัภยัหลัิกั

เพื�อควิามคุม้ครอง
Regular Protection
Premium (เบี�ย RPP) 
ค�าใชีจ้�ายฯ จะถูกัหกััจากั
เบี�ยประกันัภยัตุามที�บริษััท
ไดูรั้บชีำาระแตุ�ลิะครั�ง

เบี�ยประกันัภยัหลัิกั

เพื�อกัารออม
Regular Saving
Premium (เบี�ย RSP) 
ค�าใชีจ้�ายฯ จะถูกัหกััจากั
เบี�ยประกันัภยัตุามที�บริษััท
ไดูรั้บชีำาระแตุ�ลิะครั�ง

เบี�ยประกันัภยั เพิ�มเตุมิ
Top Up Premium
(เบี�ย Top Up)
ค�าใชีจ้�ายฯ จะถูกัหกััจากั
เบี�ยประกันัภยัเพิ�มเตุมิตุามที�
บริษัทัไดูรั้บชีำาระแตุ�ลิะครั�ง

ร้อยลิะ 1.5
ของเบี�ย Top Up ที�ชีำาระแตุ�ลิะครั�ง

1 คื่าใชื่้จำ่ายฯ แล์ะคื่าธรรมเน่ยมฯ อาจำเป็ล์่�ยนแป็ล์งได้โดยได้รับคืวิามเห็นชื่อบจำากนายทะเบ่ยน โดยบริษััทจำะแจำ้งให้ผูู้้เอาป็ระกันภััยทราบ 
 ล์ว่ิงหนา้ เป็็นล์ายล์กัษัณีอั์กษัร ไม่นอ้ยกวิา่ 3 เดอ่น

ตุารางค�าธรรมเนียมกัรมธรรม์

3 คา่การประกน่ภ่ัย
คืำานวิณีจำากอตัรามรณีะ2 ตามจำำานวินเงินเส่�ยงภัยัสทุธ3ิ โดยหกัเป็็นรายเดอ่น โดยเริ�มหกั 
คืรั�งแรกจำากเบ่�ยป็ระกนัภัยักอ่นนำาไป็ล์งทนุสำาหรบัเดอ่นตอ่ๆ ไป็ บริษัทัจำะทำาการขายคืน่ 
หนว่ิยล์งทนุอัตโนมัตทิ่�ราคืารบัซื้่�อคืน่หน่วิยล์งทนุตามสดัสว่ินของกองทนุท่�ถอ่อยู่

เดูอืนแรกั* เดูอืนตุ�อๆ ไป
0.7% ตุ�อปี

ของจำานวินเงนิเบี�ยประกันัภยั
0.7% ตุ�อปี

ของมลูิค�ารับซ์ื�อคนืหน�วิยลิงทนุ

เดูอืนแรกั* เดูอืนตุ�อๆ ไป
0.7% ตุ�อปี

ของจำานวินเงนิเบี�ยประกันัภยั
0.7% ตุ�อปี

ของมลูิค�ารับซ์ื�อคนืหน�วิยลิงทนุ

ไม�คดิูค�าธรรมเนยีม

เบี�ยประกันัภยัหลิกัั

เพื�อควิามคุม้ครอง
Regular Protection
Premium (เบี�ย RPP) 
ค�าธรรมเนียมฯ จะถูกัหกัั
เป็นรายเดูอืน

เบี�ยประกันัภยัหลิกัั

เพื�อกัารออม
Regular Saving
Premium (เบี�ย RSP) 
ค�าธรรมเนียมฯ จะถูกัหกัั
เป็นรายเดูอืน

เบี�ยประกันัภยั เพิ�มเตุมิ
Top Up Premium
(เบี�ย Top Up)

2   อตัรามรณีะคืำานวิณีจำากตารางอตัรามรณีะไทย 2560 ป็ระเภัทสามญัแล์ะอาจำเป็ล์่�ยนแป็ล์งไดต้ามท่�นายทะเบย่นป็ระกาศกำาหนด 
3  จำำานวินเงินเส่�ยงภัยัสทุธ ิคือ่ จำำานวินเงนิเอาป็ระกนัภัยัหล์กัเพ่�อการคืุม้คืรอง แล์ะจำำานวินเงินเอาป็ระกนัภัยัหล์กัเพ่�อการออม

*โดยเริ�มหกัเดอ่นแรกจำากเบ่�ยป็ระกนัภัยัซื้่�งมก่ารหกัคืา่ใชื่จ้ำา่ยการดำาเนนิการป็ระกนัภัยั
สำาหรบัเบ่�ยป็ระกนัภัยัป่็แรกแล้์วิ

*โดยเริ�มหกัเดอ่นแรกจำากเบ่�ยป็ระกนัภัยัซื้่�งมก่ารหกัคืา่ใชื่จ้ำา่ยการดำาเนนิการป็ระกนัภัยั
สำาหรบัเบ่�ยป็ระกนัภัยัป่็แรกแล้์วิ
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บรกิารป็รับสัดส่วินการล์งทุนอัตโนมัต ิชื่ว่ิยรักษัาสัดส่วินการล์งทุนท่�คืณุีออกแบบไว้ิให้คืงเดิม เน่�องจำาก
ราคืาหน่วิยล์งทุนอาจำมก่ารเป็ล่์�ยนแป็ล์งตามสภัาวิะตล์าด ด้วิยวิธิก่ารป็รับสัดส่วินล์งทุนอัตโนมัต ิ
ทกุไตรมาส คืร่�งป่็ หรอ่ตอ่ป่็ ตามท่�ผูู้เ้อาป็ระกนัภััยระบ ุ โดยระบบจำะทำาการขายแล์ะซ่ื้�อหนว่ิยล์งทนุ
อตัโนมติั เพ่�อเพิ�มแล์ะล์ดสัดสว่ินแต่ล์ะกองทุน

กัารปรับสัดูส�วินลิงทุนอัตุโนมัตุิ
(Automatic Fund Rebalancing Program)

กัองทุน

สดัูส�วิน

กัารลิงทนุ

ที�ตุอ้งกัาร

บาท

สดัูส�วิน

กัารลิงทนุ

ที�เปลิี�ยนไป

เมื�อครบรอบ

กัารปรับ

สดัูส�วิน

กัารลิงทนุ

บาท

บริษัทั

จะทำากัาร

ปรับสดัูส�วิน

ใหโ้ดูย

บาท

เพื�อใหส้ดัูส�วิน

กัารลิงทนุใน

ไตุรมาสแรกั

กัลิบัไปเหมอืน

สดัูส�วินที�

เริ�มตุน้ลิงทนุ

บาท

A 50% 50,000 60% 72,000 ขาย 12,000 50% 60,000

B 50% 50,000 40% 48,000 ซ์ื�อ 12,000 50% 60,000

เงินลิงทุน

ทั�งสิ�น
100% 100,000 100% 120,000 100% 120,000

4
ครั�งที�ของงวิดูกัารชีำาระเบี�ยประกันัภยั % มลูิค�ารับซ์ื�อคืน

หน�วิยลิงทนุของ
เบี�ย RPP ที�ถอนรายปี ราย

6 เดืูอน
ราย

3 เดูอืน
ราย

1 เดืูอน

1 1-2 1-4 1-12 40

2 3-4 5-8 13-24 30

3
เป็นตุน้ไป*

5
เป็นตุน้ไป*

9
เป็นตุน้ไป*

25
เป็นตุน้ไป*

ไม�คดิูค�าธรรมเนยีม

คา่ธรรมเนียมในการถอนเงนิจากกรมธรรมห์รอืการเวนคนืกรมธรรม์

ไม�คดิูค�าธรรมเนยีม

ไม�คดิูค�าธรรมเนยีม

เบี�ยประกันัภยัหลัิกั

เพื�อควิามคุม้ครอง
Regular Protection
Premium (เบี�ย RPP) 
ค�าธรรมเนยีมฯ จะถูกัหกัั
จากัมลูิค�ารับซ์ื�อคืนหน�วิย
ลิงทนุของเบี�ย RPP

เบี�ยประกันัภยัหลัิกั

เพื�อกัารออม
Regular Saving
Premium (เบี�ย RSP) 

เบี�ยประกันัภัย เพิ�มเตุมิ
Top Up Premium
(เบี�ย Top Up)

ผูู้้เอาป็ระกันภััยสามารถหยุดพักชื่ำาระเบ่�ย RPP หล์ังชื่ำาระเบ่�ย RPP ตามงวิดการชื่ำาระเบ่�ยป็ระกันภััย
คืรบ 2 ป่็ สว่ินเบ่�ย RSP ผูู้เ้อาป็ระกนัภััยสามารถหยดุพกัชื่ำาระเบ่�ยป็ระกันภััยเม่�อไรก็ได้ 

ทั�งน่�ในระหว่ิางการหยุดพักชื่ำาระเบ่�ย RPP กรมธรรม์แล์ะ/หร่อคืวิามคืุ้มคืรองในส่วินของเบ่�ย RSP  
จำะยังคืงม่ผู้ล์บังคืับตราบเท่าท่�มูล์คื่ารับซ่ื้�อคื่นหน่วิยล์งทุนยังม่เพ่ยงพอท่�จำะชื่ำาระคื่าธรรมเน่ยม
กรมธรรม์รายเดอ่นท่�เก่�ยวิข้องตามท่�กำาหนดไวิใ้นกรมธรรม์

ในกรณี่ท่�ม่การแนบสัญญาเพิ�มเติม ผูู้้เอาป็ระกันภััยยังคืงต้องชื่ำาระเบ่�ยป็ระกันภััยของสัญญา 
เพิ�มเตมิดงักล์า่วิ มเิชื่น่นั�น สญัญาเพิ�มเตมินั�นจำะสิ�นผู้ล์บังคัืบ

กัารหยดุูพกััชีำาระเบี�ยประกันัภยั

*ต้องชื่ำาระเบ่�ยป็ระกันภััยอย่างน้อย 3 งวิด (รายป่็) หรอ่ 5 งวิด  (ราย 6 เดอ่น) หรอ่ 9 งวิด (ราย 3 เดอ่น) 
หรอ่ 25 งวิด (รายเดอ่น)
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หมายเหตุ:ุ
- ข้อมลู์ในเอกสารน่�เป็็นเพย่งข้อมลู์เบ่�องตน้เพ่�อป็ระกอบการขายเท่านั�น ล์กูคืา้คืวิรศก่ษัาข้อมลู์เพิ�มเตมิเร่�องคืวิามคืุม้คืรอง ข้อกำาหนด 
 เง่�อนไข ข้อยกเวิน้แล์ะผู้ล์ป็ระโยชื่น์จำากกรมธรรม์ป็ระกนัภัยั
- ลู์กค้ืาคืวิรทำาคืวิามเข้าใจำในรายล์ะเอ่ยด คืวิามคืุม้คืรองแล์ะเง่�อนไขกอ่นตดัสนิใจำสมัคืรทำาป็ระกนัภัยั

ตุวัิอย�างข้อยกัเว้ินควิามคุม้ครอง
• กรณีไ่มเ่ปิ็ดเผู้ยคืวิามจำริง หรอ่แถล์งคืวิามเท็จำ บริษัทัจำะบอกล้์างสัญญาภัายใน 2 ป่็ นบัแต่วัินเริ�มมผู่้ล์คืุม้คืรอง 
 ตามกรมธรรม ์หรอ่ตามการตอ่อาย ุหรอ่วัินท่�บรษิัทัอนมุตัใิหเ้พิ�มจำำานวินเงนิเอาป็ระกันภัยัในเฉพาะส่วินท่�เพิ�ม
• กรณ่ีผูู้เ้อาป็ระกันภััยฆ่า่ตัวิตายภัายใน 1 ป่็ นบัตั�งแตว่ินัเริ�มมผู่้ล์คืุม้คืรองตามกรมธรรม ์ หรอ่ตามการต่ออายุ
  หรอ่วินัท่�บรษิัทัอนมุตัใิหเ้พิ�มจำำานวินเงนิเอาป็ระกันภัยัในเฉพาะสว่ินท่�เพิ�ม หรอ่ถูกผูู้ร้บัป็ระโยชื่น์ฆ่า่ตาย
• กรณ่ีผูู้เ้อาป็ระกันภัยัแถล์งอายุคืล์าดเคืล่์�อน ไม่ตรงตามคืวิามจำริง โดยอายุท่�ถกูต้องแท้จำริงอยูน่อกจำำากดั 
 อัตราตามทางการคืา้ป็กตขิองบรษิัทั สญัญาป็ระกนัภัยัน่�จำะตกเป็็นโมฆ่ย่ะ โดยบริษัทัมสิ่ทธิบอกล์า้งสัญญา 
 ป็ระกนัภัยั

คำาเตืุอน
1. การล์งทุนในหน่วิยล์งทุนตามรูป็แบบของกรมธรรม์ป็ระกันช่ื่วิิต ป็ระเภัท ยูนิต ลิ์งคื์ ม่คืวิามเส่�ยง 
 ผูู้้เอาป็ระกันภััยอาจำได้รับเงินคื่นมากกวิ่าหร่อน้อยกวิ่ามูล์คื่าเบ่�ยป็ระกันภััยท่�ถูกจำัดสรรเข้ากองทุนท่� 
 ผูู้เ้อาป็ระกนัภัยัเป็็นผูู้้เล่์อก ทั�งน่�กรมธรรมน์่�ไมม่ก่ารรบัป็ระกนัเงนิส่วินท่�ไดล้์งทนุไป็ 
2. ผูู้ข้อเอาป็ระกันภัยัคืวิรทำาคืวิามเข้าใจำในเง่�อนไขแล์ะผู้ล์ป็ระโยชื่น์ของกรมธรรม์ป็ระกันชื่วิ่ิต รวิมทั�งเง่�อนไข 
 ผู้ล์ตอบแทนแล์ะคืวิามเส่�ยงในการล์งทุน ตล์อดจำนคืวิามสามารถในการชื่ำาระเบ่�ยป็ระกันภััย เน่�องจำาก 
 กรมธรรม์น่�เหมาะสำาหรับการออมเงินระยะยาวิ แล์ะม่ค่ืาธรรมเน่ยมในการถอนเงินจำากกรมธรรม์แล์ะ 
 การเวินค่ืนกรมธรรม์ ซื้่�งอาจำม่ผู้ล์ให้มูล์ค่ืาจำากการถอนเงินจำากกรมธรรม์แล์ะมูล์ค่ืาเวินค่ืนกรมธรรม์ 
 ม่มูล์คื่าน้อยกวิ่ามูล์คื่ารับซื้่�อคื่นหน่วิยล์งทุน ผูู้้ขอเอาป็ระกันภััยคืวิรศ่กษัารายล์ะเอ่ยดจำากตาราง 
 คืา่ธรรมเนย่ม ในการถอนเงินจำากกรมธรรมแ์ล์ะการเวินคืน่กรมธรรม์
3. กองทนุเป็็นนติิบคุืคืล์แยกตา่งหากจำากบริษััทแล์ะบรษัิัทหล์กัทรพัยจ์ำดัการกองทนุ แล์ะผู้ล์การดำาเนินงาน 
 ของกองทุนซื้่�งออกหน่วิยล์งทุนคืวิบคืูก่รมธรรม์นั�น ไม่ไดข่้�นอยูกั่บสถานะทางการเงินหรอ่ผู้ล์การดำาเนินงาน 
 ของบรษิัทัแล์ะบรษิัทัหล์กัทรพัยจ์ำดัการกองทนุ ดงันั�น บรษิัทัแล์ะบรษิัทัหล์กัทรพัยจั์ำดการกองทนุจ่ำงไมม่่ 
 ภัาระผู้กูพนัในการชื่ดเชื่ยผู้ล์ขาดทุนของกองทนุ
4. ผู้ล์การดำาเนนิงานในอดต่ของกองทนุ มไิดเ้ป็็นสิ�งยน่ยนัถ่งผู้ล์การดำาเนนิงานในอนาคืต ราคืาของหนว่ิยล์งทนุ 
 แล์ะผู้ล์ตอบแทนท่�จำะไดร้บัจำากหนว่ิยล์งทนุมโ่อกาสสงูข่�นหรอ่ตำ�าล์งไดต้ล์อดเวิล์า ทั�งน่�ข่�นอยูก่บัการเล่์อก 
 กองทนุของผูู้เ้อาป็ระกนัภัยัแล์ะผู้ล์ป็ระกอบการของกองทนุ
5. ผูู้ข้อเอาป็ระกนัภัยัคืวิรศก่ษัารายล์ะเอย่ดเก่�ยวิกับคืวิามเส่�ยงจำากการล์งทุนในกองทุน คืา่ธรรมเนย่ม แล์ะค่ืาใชื่จ้ำา่ย
 ท่�เก่�ยวิข้องกับกองทนุท่�นอกเหนอ่จำากกรมธรรม์น่�ไดจ้ำากหนงัสอ่ช่ื่�ชื่วินของบรษิัทัหล์กัทรพัยจ์ำดัการกองทนุ
6. การล์งทุนในกองทุนรวิมในบางกองทุนอาจำม่คืวิามเส่�ยงจำากอัตราแล์กเป็ล์่�ยน ผูู้้เอาป็ระกันภััยอาจำจำะได ้
 รบัเงนิคืน่มากกวิา่หรอ่น้อยกวิา่มลู์คืา่เบ่�ยป็ระกนัภัยัท่�ถกูจัำดสรรเข้ากองทนุเริ�มแรกได ้นอกจำากน่�การล์งทนุ 
 ในกองทุนรวิมตราสารทุนนั�น ม่คืวิามเส่�ยงแล์ะม่คืวิามไม่แน่นอนของผู้ล์ป็ระโยชื่น์ท่�จำะได้รับคื่อนข้างสูง 
 แล์ะอาจำเป็็นไป็ได้ท่�ผู้ล์ป็ระโยชื่น์ดังกล์่าวิจำะไม่คุ้ืมกับมูล์คื่าท่�ล์งทุนไป็ ขณีะท่�กองทุนรวิมตล์าดเงินแล์ะ 
 กองทนุตราสารหน่�นั�นมค่ืวิามเส่�ยงท่�ตำ�ากวิา่ แตผู่้ล์ป็ระโยชื่นท์่�จำะไดร้บักจ็ำะตำ�ากวิา่เชื่น่กนั
7. การท่�ผูู้เ้อาป็ระกนัภัยัจำะไดร้บัคืวิามคืุม้คืรองอยา่งคืุม้คืา่ อาจำไมไ่ดเ้กดิจำากการชื่ำาระเบ่�ยป็ระกนัภััยหล์กัเพ่�อ 
 คืวิามคืุม้คืรองท่�สงูท่�สดุ แต่อาจำเกิดจำากการเล์อ่กอัตราส่วินท่�เหมาะสมระหว่ิางการชื่ำาระเบ่�ยป็ระกันภัยัหลั์ก 
 เพ่�อคืวิามคืุม้คืรองกับการชื่ำาระเบ่�ยป็ระกันภััยหลั์กเพ่�อการออม ดังนั�นผูู้เ้อาป็ระกันภัยัคืวิรพิจำารณีาอย่าง 
 รอบคือบในอตัราส่วินการชื่ำาระเบ่�ยป็ระกนัภัยัของทั�งสองป็ระเภัทจำากตวัิอยา่งในการคืำานวิณีหล์ายๆ แบบ
8. การชื่ำาระเบ่�ยป็ระกนัภัยัเป็็นหน้าท่�ของผูู้เ้อาป็ระกนัภัยั การท่�ตวัิแทนป็ระกนัชื่ว่ิติ หร่อนายหนา้ป็ระกนัช่ื่วิติ 
 เรย่กเก็บคืา่เบ่�ยป็ระกนัภัยัเป็็นการให้บรกิารเท่านั�น

สทิธขิองผูเ้อาประกันัภยั
1. สทิธขิองผูู้เ้อาป็ระกันภัยัในการยกเล์กิกรมธรรม์ภัายใน 15 วัินนับตั�งแตว่ินัท่�ได้รบักรมธรรม์
2. สิทธใินการรบัทราบการจัำดสรรเบ่�ยป็ระกันภัยัท่�ล์งทุนในกองทุน
3. สทิธใินการขอรบัหนงัสอ่ชื่่�ชื่วินสว่ินข้อมูล์รายล์ะเอ่ยดโคืรงการจำากตวัิแทนป็ระกนัช่ื่วิิต/นายหนา้ป็ระกนัชื่ว่ิติ
4. สิทธิในการได้รับทราบรายชื่่�อของบริษััทหลั์กทรัพย์จำัดการกองทุนทุกแห่งท่�รับจำัดการกองทุนคืวิบ 
 กรมธรรมท์่�เสนอขายโดยบริษัทั
5. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูล์เก่�ยวิกับชื่่�อ ท่�อยู่ ของบริษััทแล์ะบริษััทหล์ักทรัพย์จัำดการกองทุน รวิมทั�ง 
 ชื่่�อ ท่�อยู ่แล์ะเล์ขป็ระจำำาตัวิของตวัิแทนป็ระกันชื่ว่ิติ/นายหน้าป็ระกันชื่ว่ิติ
6. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูล์เก่�ยวิกับคืวิามเส่�ยงท่�เก่�ยวิข้องกับหน่วิยล์งทุนท่�ได้รับคืำาแนะนำาเพ่�อซื้่�อ 
 หนว่ิยล์งทุนนั�น ตล์อดจำนรับทราบคืำาเต่อนแล์ะคืำาอธบิายเก่�ยวิกับคืวิามเส่�ยงของการล์งทุนในหน่วิยล์งทนุ
7. สิทธิในการได้รับทราบข้อเท็จำจำริงท่�ม่ผู้ล์กระทบต่อสิทธิป็ระโยชื่น์ของผูู้้เอาป็ระกันภััยหร่อต่อการ 
 ตัดสินใจำในการล์งทุน เช่ื่น การขายหน่วิยล์งทุนของกองทุนท่�อยู่ในขั�นตอนการดำาเนินการเพ่�อการ 
 คืวิบกองทนุหรอ่การรวิมกองทนุ เป็็นตน้
8. สิทธใินการไดร้บัทราบขอ้มูล์เก่�ยวิกับคืวิามขดัแย้งทางผู้ล์ป็ระโยชื่น ์ เชื่น่ คืา่ธรรมเนย่มหรอ่ผู้ล์ตอบแทน 
 ท่�ตัวิแทนป็ระกันชื่่วิิต/นายหน้าป็ระกันชื่่วิิต อาจำได้รับจำากการซ่ื้�อกรมธรรม์ รวิมทั�งการซ่ื้�อหร่อขายค่ืน 
 หนว่ิยล์งทุน เป็็นตน้
9. สทิธใินการแสดงเจำตนาวิา่ไมต่อ้งการรบัการติดตอ่อก่เป็็นระยะเวิล์า 2 ป่็
10. สิทธขิองผูู้ถ้อ่หนว่ิยล์งทนุภัายใตก้รมธรรม ์ โดยไมเ่ปิ็ดเผู้ยชื่่�อท่�แทจ้ำรงิของผูู้ถ้อ่หนว่ิยล์งทนุ (Omnibus 
 Account) อาจำมสิ่ทธิแตกต่างจำากผูู้้ถอ่หน่วิยล์งทุนป็กติท่�ซื้่�อหน่วิยล์งทุนผู่้านบริษัทัหลั์กทรัพย์จำดัการ 
 กองทนุโดยตรง เช่ื่น 
 • ในการสั�งซื้่�อกรมธรรม์ ป็ระเภัทยูนิต ล์ิงคื์ จำะไม่ได้ราคืา ณี วิันทำาการนั�นๆ เน่�องจำากการดำาเนินงาน 
  ป็ระกนัชื่ว่ิติตอ้งใชื่เ้วิล์าในการพจิำารณีาคืำาขอเอาป็ระกนัชื่ว่ิติของล์กูคืา้ ทั�งน่�บรษัิัทจำะทำาการซื้่�อหนว่ิย 
  ล์งทนุหล์งัจำากท่�บรษิัทัอนมุติั
 • การรับเอกสารต่างๆ เก่�ยวิกับกองทุน อาจำช้ื่ากว่ิาการซ่ื้�อหน่วิยล์งทุนจำากบริษััทหลั์กทรัพย์จำดัการกองทุน 
  โดยตรง เน่�องจำากบริษัทัจำะดำาเนนิการจัำดสง่ใหแ้กล่์กูคืา้เม่�อไดร้บัเอกสารดังกล์า่วิจำากบริษัทัหลั์กทรพัย ์
  จำดัการกองทนุ
 • บรษิัทัจำะหกัคืา่การป็ระกนัภัยัแล์ะคืา่ธรรมเนย่มการบรหิารกรมธรรมท์กุเดอ่นจำากการขายคืน่หนว่ิยล์งทนุ 
  อตัโนมตัติามท่�ระบไุว้ิในตารางคืา่ธรรมเนย่มกรมธรรม์

กัารร้องเรียนของผูเ้อาประกันัภยั
ผูู้เ้อาป็ระกนัภัยั สามารถร้องเรย่นไดท้่�หนว่ิยงานดงัต่อไป็น่�
1. สามารถติดต่อได้ด้วิยตนเอง ส่งจำดหมาย หร่อ e-mail: customercare@azay.co.th หร่อติดต่อ 
 หนว่ิยรบัเร่�องรอ้งเรย่น ศนูยด์แูล์ล์กูคืา้อล์อัินซื้ ์อยุธยา โทร. 1373
2. สำานักงานคืณีะกรรมการกำากับแล์ะส่งเสริมการป็ระกอบธุรกิจำป็ระกันภััย สายด่วินป็ระกันภััย โทร. 1186 
3. สำานกังานคืณีะกรรมการกำากับหล์กัทรัพยแ์ล์ะตล์าดหล์กัทรัพย ์(สำานกังานคืณีะกรรมการ ก.ล์.ต.)
 SEC Help Center โทร. 1207 หร่อ www.sec.or.th



อลิอินัซ์ ์อยุธุยุา เป็็นหน่�งเรื่่�องความคุ�มครื่อง

Note:

สทิธพิเิศูษัเพื�อคณุลิกูัคา้คนสำาคญั
• บรกิารท่�เป็็นเลิ์ศ สิทธปิ็ระโยชื่นม์ากมาย แล์ะกจิำกรรมหล์ากหล์ายเพ่�อมอบคืวิามสุข ใหกั้บล์กูคืา้ทุกทา่น
• บรกิารท่�เป็็นเลิ์ศ ตล์อด 24 ชื่ั�วิโมง ดว้ิยบรกิารศนูย์ดูแล์ลู์กคืา้อล์อินัซื้ ์อยุธยา ป็ระกันท่�กล์า้บอกเง่�อนไข
• บริการแล์ะสทิธิป็ระโยชื่น์เหนอ่ระดบักบัการเป็็นสมาชื่กิ อล์อินัซื้ ์อยธุยา เพรสทจ่ำ

บรษิัทัขอสงวินสทิธิ�ในการเป็ล่์�ยนแป็ล์ง/แก้ไข วิิธก่ารชื่ำาระเบ่�ยป็ระกันภััย แล์ะ/หรอ่เพิ�มเติมบญัชื่ธ่นาคืารอ่�นๆ 
โดยท่�บรษิัทัจำะแจำง้ให้ทราบภัายหล์งั

ช่ื่�อบญัชื่ ่

เล์ขท่�บญัชื่่

บมจ. อลิอัินซ์์ อยุธยา ประกันัชีวีิติุ เพื�อลิกูัคา้
285-0-01858-2

ชี�องทางกัารชีำาระเบี�ยประกันัภยั 

กัรมธรรมป์ระกันัชีวีิติุ ประเภท ยูนติุ ลิงิค์
ตุิดูตุ�อ ศููนยบ์ริกัารลิกูัคา้อลิอัินซ์์ อยุธยา

 โทร. 1373 ตุลิอดู 24 ชีั�วิโมง
 หรือเยี�ยมชีมเว็ิบไซ์ตุ ์www.azay.co.th

กัารชีำาระเบี�ยประกันัภยัสามารถชีำาระโดูยเขา้บญัชี ี ธนาคารกัรุงศูรีอยธุยา

ดูาวินโ์หลิดู 2 แอปพลิเิคชีนัสำาคญั ตุวัิชี�วิยดูีๆ  ที�ทำาใหช้ีวิีิตุคณุสบายมากัข้�นไปอีกั

แอปฯ เดูยีวิครบทุกัเรื�องกัรมธรรม์ ไม�วิ�าจะอยู�ที�ไหน ไม�วิ�าเมื�อไหร� 
 กัเ็ข้าถ้งกัรมธรรม์ไดู้ อาทิเชี�น บริกัารตุรวิจสอบข้อมูลิ ผลิประโยชีน์
ตุามกัรมธรรม,์ บริกัารชีำาระเบี�ยออนไลิน,์ บริกัารเคลิมออนไลิน ์
แลิะ บริกัารเงนิกัูก้ัรมธรรม ์เป็นตุน้

แอปฯ รวิมเรื�องสขุภาพ แลิะ ไลิฟ์์สไตุล์ิ
เพื�อกัารกันิดู ีอยู�ดู ี สขุภาพดู ีมใีชี้


