
หมายเหตุ:	 ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฏในกรมธรรม์	คือ	มาย	ยูนิต	ลิงค์	

ประกันชีวิต

มาย สไตล์



“ อยากทำ ประกันในแบบที่เราต้องการ

มีเงินมากก็จ่ายมาก มีน้อยก็จ่ายน้อย
 หรือหยุดจ่ายเบี้ยฯ บางปีก็ได้
  แต่ยังได้รับความคุ้มครองต่อเนื่อง

   แถมยังบริหารเงินของเราด้วยตัวเองได้ ”



อลิอันซ์ อยุธยา เป็นหนึ่งเรื่องความคุ้มครอง

	*	 เม่ือช�าระเบ้ีย	RPP	ตามงวดการช�าระเบีย้ประกนัภยัครบ	2	ปี	และกรมธรรม์มมีลูค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุเพยีงพอในการช�าระค่าธรรมเนียม	
	 กรมธรรม์รายเดือน
**	จ�านวนเงินขั้นต่ำในการถอนเงินแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า	5,000	บาท	และมูลค่าคงเหลือหลังการถอนภายหลังหักหนี้สินตามกรมธรรม์		
	 (ถ้ามี)	จะต้องเหลือไม่น้อยกว่า	10,000	บาท	โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่งวดการช�าระเบี้ยประกันภัยปีที่	3	เป็นต้นไป

มาย สไตล์ เลือกได้ตามใจคุณ

เลือกความคุ้มครองเองได้
ปรับเปลี่ยนได้ในแต่ละช่วงชีวิต อุ่นใจยิ่งขึ้น สามารถเลือกซื้อ
ความคุม้ครองด้านสขุภาพ โรคร้ายแรง และอบุตัเิหตเุพิม่เติมได้

เลือกหยุดพักช�าระเบี้ยฯ ได้
แต่ยังได้รับความคุ้มครองต่อเนื่อง* ทั้งความคุ้มครองชีวิต
สุขภาพ และอุบัติเหตุ

เลือกลงทุนได้ตามไลฟ์สไตล์ 
	 เลือกและปรบัเปล่ียนการลงทนุได้ทกุเมือ่ เราคดัสรรกองทนุ 
 ที่มีผลประกอบการดี บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ 
 กองทุนที่มีประสบการณ์และความช�านาญด้านการลงทุน
	 เลือกรับผลตอบแทนสูงขึ้น โดยการเพิ่มเบี้ยส่วนการลงทุน 
 (เบีย้ Top Up) ได้สงูสดุถงึ 120 ล้านบาท ต่อรอบปีกรมธรรม์

เลือกถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์
มาใช้ได้ **

มีเงินใช้ยามฉุกเฉิน 



อลิอันซ์ อยุธยา เป็นหนึ่งเรื่องความคุ้มครอง

ประกันชีวิต มาย สไตล์

ระยะเวลาในการคุ้มครอง กรมธรรม์ครบก�าหนดสัญญา เมื่อผู้เอาประกันภัยอายุ 99 ปี

ระยะเวลาช�าระเบี้ยประกันภัย ช�าระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 99 ปี ดังนั้นผู้เอาประกันภัยควรเลือกช�าระ
เบี้ยประกันภัยในจ�านวนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความสามารถ
ในการช�าระเบี้ยประกันภัยได้อย่างต่อเนื่อง

อายุรับประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์จะได้รับจ�านวนเงินเอาประกันภัย ตามที่ระบุในหน้า 
ตารางกรมธรรม์ หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี) บวกด้วยมูลค่า
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผลประโยชน์
กรณีครบก�าหนดสัญญา

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยหลัก
เพื่อความคุ้มครอง
Regular	Protection	Premium

(เบี้ย	RPP)	

ผู้เอาประกันภัยสามารถก�าหนดเบี้ย RPP ที่ต้องการช�าระได้เอง
โดยไม่ต�่ากว่าข้อก�าหนดเบี้ยประกันภัยขั้นต�่าต่อปี 12,000 บาท 
n	ผู้เอาประกันภัยสามารถลดเบี้ย RPP ได้ 
 หลังช�าระเบี้ย RPP ตามงวดการช�าระเบี้ยประกันภัยครบ 2 ปี
n	ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเพิ่มเบี้ย RPP ได้ในปีต่ออายุ
 กรมธรรม์

เบี้ยประกันภัยหลัก
เพื่อการออม
Regular	Saving	Premium

(เบี้ย	RSP)	

ผู้เอาประกันภัยสามารถก�าหนดเบี้ย RSP สูงสุด 5 เท่าของเบี้ย RPP
รายปี และไม่ต�่ากว่าข้อก�าหนดเบี้ยประกันภัยขั้นต�่าต่อปี 12,000 บาท 
n	ผู้เอาประกันภัยสามารถลดเบี้ย RSP ได้
 หลังช�าระเบี้ย RSP ตามงวดการช�าระเบี้ยประกันภัยครบ 2 ปี
n	ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเพิ่มเบี้ย RSP ได้ในปีต่ออายุ
 กรมธรรม์

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม
Top	Up	Premium

(เบี้ย	Top	Up)

ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกช�าระเบี้ย Top Up ได้ไม่น้อยกว่า
5,000 บาทต่อครั้ง และสูงสุดถึง 120 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์

หมายเหตุ:
-	ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฏในกรมธรรม์	คือ	มาย	ยูนิต	ลิงค์	
-	การลดเบีย้	RPP	ในชว่ง	6	ปแีรก	อาจท�าใหก้รมธรรมข์าดอายไุด	้หากมลูคา่รบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุไมเ่พยีงพอในการหกัคา่ใชจ้า่ยในแตล่ะเดอืน

ลักษณะส�าคัญ



อลิอันซ์ อยุธยา เป็นหนึ่งเรื่องความคุ้มครอง

หมายเหตุ:
ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฏในกรมธรรม์	คือ	มาย	ยูนิต	ลิงค์	

ลักษณะส�าคัญ

ประกันชีวิต มาย สไตล์

จ�านวนเงินเอาประกันภัย

จ�านวนเงินเอาประกันภัยหลัก
เพื่อความคุ้มครอง

ผู้เอาประกันภัยสามารถก�าหนดจ�านวนเงินเอาประกันภัยหลัก
เพื่อความคุ้มครองได้เองจากจ�านวนเท่าของเบี้ย RPP ที่ช�าระรายปี ดังนี้

ผูเ้อาประกนัภัยสามารถปรบัเปลีย่นจ�านวนเงนิเอาประกนัภยั ได้ ณ วนัครบ
รอบปีกรมธรรม์ และผู้เอาประกันภัยสามารถลดจ�านวนเงินเอาประกันภัย
เป็น 5 เท่าของเบี้ย RPP ได้ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัย
อายุครบ 61 ปีขึ้นไป

จ�านวนเงินเอาประกันภัยหลัก
เพื่อการออม

5 เท่าของเบี้ย RSP ที่ช�าระรายปี

ประเภทกองทุนที่น�าเสนอ
คู่กับแบบประกันภัย 

บริษัทจะท�าการคัดเลือกกองทุนประเภทต่างๆ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน 
กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมผสม กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
หรือกองทุนรวมอื่นๆ ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด

อายุ

จ�านวนเท่าของ เบ้ีย RPP ข้ันต�า่ 
(ภยัมาตรฐาน)

จ�านวนเท่าของเบีย้ RPP ข้ันสงู
(ภยัมาตรฐาน)

ชาย หญิง ชาย หญิง

0-35 55 55 100 120

36-37 50 50 90 110

38-39 45 45 80 100

40-41 40 40 70 90

42-43 35 35 60 80

44-45 30 30 55 65

46-50 25 25 45 55

51-54 20 20 35 45

55 20 20 25 45

56-60 15 15 25 35

61-64 10 10 15 20

65-67 8 8 8 15

68-70 8 8 8 8



อลิอันซ์ อยุธยา เป็นหนึ่งเรื่องความคุ้มครอง

ประกันชีวิต มาย สไตล์

โปรแกรมการบริหารกองทุน
ที่สามารถเลือกได้

สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารการลงทุนได้หลากหลาย
n	การปรับสดัส่วนลงทนุอตัโนมตั ิ(Automatic Fund Rebalancing)
n	การสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching)

มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนภายใต้กรมธรรม์
หารด้วย จ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนนั้น
เมื่อสิ้นวันท�าการที่ค�านวณ

มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผลรวมของจ�านวนหน่วยลงทุน คูณกับ ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันที่ประเมินราคาของแต่ละกองทุนภายใต้กรมธรรม์

มูลค่าบัญชีกรมธรรม์ ผลรวมของจ�านวนหน่วยลงทุน คูณกับ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่
ประเมินราคาของแต่ละกองทุนภายใต้กรมธรรม์

มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน
จากกรมธรรม์ (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

การสับเปลี่ยนกองทุน n	ผู้เอาประกันภัยสามารถขอสับเปลี่ยนกองทุนบางส่วนหรือทั้งหมด
 จากกองทุนหนึ่งไปยังกองทุนอื่นได้ 
n	ผู้เอาประกันภัยสามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้ โดยไม่มี
 ค่าธรรมเนียม
n	จ�านวนเงินขั้นต�่าในการสับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทาง
 เท่ากับ 1,000 บาท 

การถอนเงินจากกรมธรรม์ n	ผู้เอาประกันภัยสามารถถอนเงินจากกรมธรรม์ได้ โดยบริษัทจะ
 ถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ย Top Up (ถ้ามี) ก่อน 
 หากไม่พอจึงจะท�าการถอนจากการขายคืนหน่วยลงทุนของ 
 เบี้ย RSP (ถ้ามี) และเบี้ย RPP ตามล�าดับ
n	จ�านวนเงินขั้นต�่าในการถอนเงินจากกรมธรรม์แต่ละครั้งต้อง
 ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และมูลค่าคงเหลือหลังการถอนภายหลัง
 หักหนี้สินตามกรมธรรม์ (ถ้ามี) จะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 
 10,000 บาท

หมายเหตุ:
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับค�าสั่งสับเปลี่ยนกองทุน	 หรือถอนเงินจากกรมธรรม์	 หากบริษัทยังไม่ทราบหน่วยลงทุนคงเหลือของทุก	
กองทุนที่ผู้เอาประกันภัยถืออยู่จากรายการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อช�าระค่าการประกันภัย	 และค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์	
(ถา้ม)ี	อยา่งไรกด็ใีนกรณทีีบ่รษิทัยงัไมส่ามารถด�าเนนิการตามค�าสัง่เกีย่วกบักองทนุทีผู่เ้อาประกนัภัยมคี�าสัง่ไวไ้ดอ้ยา่งสมบรูณ	์ผูเ้อาประกนัภยั	
สามารถส่งค�าสั่งของกองทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับค�าสั่งที่ยังไม่เรียบร้อยได้

ลักษณะส�าคัญ



อลิอันซ์ อยุธยา เป็นหนึ่งเรื่องความคุ้มครอง

ประกันชีวิต มาย สไตล์

โบนัสส�าหรับเบี้ย RPP
(Loyalty	Bonus)

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่เคยท�าการลดเบี้ย RPP และไม่เคยมีการ
ถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ย RPP บริษัทจะจ่ายโบนัส
ส�าหรับเบี้ย RPP ตามอัตราร้อยละดังต่อไปนี้

สิทธิความคุ้มครองต่อเนื่องส�าหรับ
จ�านวนเงินเอาประกันภัยหลัก
เพื่อความคุ้มครอง 
(Non-Lapse	Guaranteed)

การนัตคีวามคุม้ครองชวีติอย่างต่อเนือ่ง 6 ปี นบัตัง้แต่วนัเร่ิมมผีลคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ ความคุ้มครองส�าหรับจ�านวนเงินเอาประกันภัยหลักเพื่อ
ความคุ้มครองจะมีผลบังคับต่อเนื่องถึงแม้มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
จะมีไม่เพียงพอต่อการช�าระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์รายเดือนในส่วน
ของเบี้ย RPP ซึ่งถึงก�าหนดช�าระ โดยมี เงื่อนไขดังนี้
n	มีการช�าระเบี้ย RPP ตามงวดที่ถึงก�าหนดช�าระอย่างต่อเนื่อง
 (ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาผ่อนผัน 31 วัน) และ
n	ไม่มีการถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ย RPP และ
n	ไม่มีการลดเบี้ย RPP

ลักษณะส�าคัญ

ครั้งที่ของการช�าระเบี้ย RPP
% ของเบี้ย RPP

ที่บริษัทได้รับช�าระในครั้งนั้น
รายปี

ราย

6 เดือน

ราย

3 เดือน

ราย

1 เดือน

1-7 1-14 1-28 1-84 0%

8

เป็นต้นไป

15

เป็นต้นไป

29

เป็นต้นไป

85

เป็นต้นไป
2%



อลิอันซ์ อยุธยา เป็นหนึ่งเรื่องความคุ้มครอง

1

2

ตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

ครั้งที่ของงวดการช�าระเบี้ยประกันภัย % ของเบี้ย RPP

ที่ช�าระแต่ละครั้งรายปี
ราย

6 เดือน
ราย

3 เดือน
ราย

1 เดือน

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
เป็นต้นไป

13
เป็นต้นไป

25
เป็นต้นไป

73
เป็นต้นไป

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ครั้งที่ของงวดการช�าระเบี้ยประกันภัย % ของเบี้ย RSP

ที่ช�าระแต่ละครั้งรายปี
ราย

6 เดือน
ราย

3 เดือน
ราย

1 เดือน

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
เป็นต้นไป

9
เป็นต้นไป

17
เป็นต้นไป

49
เป็นต้นไป

0.5

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการประกันภัย

ค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์ 1 เดือนละ 75 บาท 

เบี้ยประกันภัยหลัก

เพื่อความคุ้มครอง
Regular Protection
Premium (เบี้ย RPP) 

ค่าใช้จ่ายฯ จะถูกหักจาก
เบี้ยประกันภัยตามที่บริษัท
ได้รับช�าระแต่ละครั้งก่อน
น�าเงินไปลงทุน

เบี้ยประกันภัยหลัก

เพื่อการออม
Regular Saving
Premium (เบี้ย RSP) 

ค่าใช้จ่ายฯ จะถูกหักจาก
เบี้ยประกันภัยตามที่บริษัท
ได้รับช�าระแต่ละครั้งก่อน
น�าเงินไปลงทุน

เบี้ยประกันภัย เพิ่มเติม
Top Up Premium
(เบี้ย Top Up)

ค่าใช้จ่ายฯ จะถูกหักจาก
เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามที่
บริษัทได้รับช�าระแต่ละครั้ง
ก่อนน�าเงินไปลงทุน

ร้อยละ 1.5
ของเบี้ย Top Up 

หกัเป็นรายเดือน โดยเริม่หกัครัง้แรกจากเบีย้ประกนัภยัก่อนน�าไปลงทนุ ส�าหรบัเดอืนต่อๆ ไปบรษิทัจะหกั 
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที่ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของกองทุนที่ถืออยู่

1	 ค่าใช้จ่ายฯ	 และค่าธรรมเนียมฯ	อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน	 โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบ	
	 ล่วงหน้า	เป็นลายลักษณ์อักษร	ไม่น้อยกว่า	3	เดือน
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ตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

2	 อัตรามรณะมาจากตารางอัตรามรณะไทย	2560	ประเภทสามัญและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่นายทะเบียนประกาศก�าหนด	

4
ครั้งที่ของงวดการช�าระเบี้ยประกันภัย % มูลค่ารับซื้อคืน

หน่วยลงทุนของ
เบี้ย RPP ที่ถอนรายปี

ราย
6 เดือน

ราย
3 เดือน

ราย
1 เดือน

1 1-2 1-4 1-12 40

2 3-4 5-8 13-24 30

3
เป็นต้นไป

5
เป็นต้นไป

9
เป็นต้นไป

25
เป็นต้นไป

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์หรือการเวนคืนกรมธรรม์

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

เบี้ยประกันภัยหลัก

เพื่อความคุ้มครอง
Regular Protection
Premium (เบี้ย RPP) 

ค่าธรรมเนียมฯ จะถูกหัก
จากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของเบี้ย RPP

เบี้ยประกันภัยหลัก

เพื่อการออม
Regular Saving
Premium (เบี้ย RSP) 

เบี้ยประกันภัย เพิ่มเติม
Top Up Premium
(เบี้ย Top Up)

ผู้เอาประกันภัยสามารถหยุดพักช�าระเบี้ย	 RPP	 หลังช�าระเบี้ย	 RPP	 ตามงวดการช�าระเบี้ยประกันภัย	
ครบ	2	ปี	ส่วนเบี้ย	RSP	ผู้เอาประกันภัยสามารถหยุดพักช�าระเบี้ยประกันภัยเมื่อไรก็ได้	

ทัง้นีใ้นการระหวา่งการหยุดพกัช�าระเบีย้ประกนัภยั	กรมธรรมแ์ละ/หรอืความคุ้มครองในสว่นของเบ้ีย	RSP	
จะยงัคงมผีลบงัคบัตราบเทา่ทีม่ลูค่ารบัซ้ือคืนหนว่ยลงทนุยงัมเีพยีงพอทีจ่ะช�าระค่าธรรมเนยีมกรมธรรม์
รายเดือนที่เกี่ยวข้องตามที่ก�าหนดไว้ในกรมธรรม์

การหยุดพักช�าระเบี้ยประกันภัย

3 ค่าการประกันภัย
ค�านวณจากอัตรามรณะ2 ตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญตามจ�านวนเงิน
เสี่ยงภัยสุทธิ โดยหักเป็นรายเดือน โดยเริ่มหักครั้งแรกจากเบี้ยประกันภัยก่อนน�าไปลงทุน
ส�าหรับเดือนต่อๆ ไป บริษัทจะหักจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที่ราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามสัดส่วนของกองทุนที่ถืออยู่
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บริการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ	ช่วยรักษาสัดส่วนการลงทุนที่คุณออกแบบไว้ให้คงเดิม	เนื่องจาก
ราคาหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด	 ด้วยวิธีการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ	
ทกุไตรมาส	คร่ึงปี	หรือต่อปี	ตามทีผู่เ้อาประกนัภยัระบ	ุโดยระบบจะท�าการขายและซือ้หน่วยลงทนุอตัโนมัต	ิ
เพื่อเพิ่มและลดสัดส่วนแต่ละกองทุน

การปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ
(Automatic Fund Rebalancing Program)

กองทุน
สัดส่วน

การลงทุน
ที่ต้องการ

บาท

สัดส่วน
การลงทุน
ที่เปลี่ยนไป

เมื่อครบรอบ
การปรับ
สัดส่วน

การลงทุน

บาท

บริษัท
จะท�าการ

ปรับสัดส่วน
ให้โดย

บาท

เพื่อให้
สัดส่วน

การลงทุนใน
ไตรมาสแรก
กลบัไปเหมอืน

สัดส่วนที่
เริ่มต้นลงทุน

บาท

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

B 50% 50,000 40% 48,000 ซื้อ 12,000 50% 60,000

เงินลงทุน

ทั้งสิ้น
100% 100,000 100% 120,000 100% 120,000
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สิทธิของผู้เอาประกันภัย

1.	 สิทธิของผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกกรมธรรม์ภายใน	15	วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์
2.	 สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันภัยที่ลงทุนในกองทุน
3.	 สทิธิในการขอรบัหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูรายละเอยีดโครงการจากตวัแทนประกนัชวีติ/นายหนา้ประกนัชวีติ
4.	 สิทธิในการได้รับทราบรายช่ือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนควบ	
	 กรมธรรม์ที่เสนอขายโดยบริษัท
5.	 สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับชื่อ	 ท่ีอยู่	 ของบริษัทและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 รวมทั้ง	
	 ชื่อ	ที่อยู่	และเลขประจ�าตัวของตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกันชีวิต
6.	 สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับค�าแนะน�าเพื่อซื้อ	
	 หน่วยลงทุนนั้น	ตลอดจนรับทราบค�าเตือนและค�าอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
7.	 สิทธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยหรือต่อการ	
	 ตัดสินใจในการลงทุน	 เช่น	 การขายหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีอยู่ในขั้นตอนการด�าเนินการเพื่อการ	
	 ควบกองทุนหรือการรวมกองทุน	เป็นต้น
8.	 สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 เช่น	 ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทน	
	 ท่ีตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกันชีวิต	 อาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์	 รวมทั้งการซื้อหรือขายคืน	
	 หน่วยลงทุน	เป็นต้น
9.	 สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา	2	ปี
10.	 สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์	 โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน	 (Omnibus	
	 Account)	 อาจมีสิทธิแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติท่ีซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการ	
	 กองทุนโดยตรง	เช่น	
	 n	 ในการสั่งซื้อกรมธรรม์	 ประเภทยูนิต	 ลิงค์	 จะไม่ได้ราคา	ณ	 วันท�าการน้ันๆ	 เน่ืองจากการด�าเนินงาน	
	 	 ประกันชีวิตต้องใช้เวลาในการพิจารณาค�าขอเอาประกันชีวิตของลูกค้า	 ทั้งนี้บริษัทจะท�าการซื้อหน่วย	
	 	 ลงทุนหลังจากที่บริษัทอนุมัติ
	 n	 การรับเอกสารต่างๆ	เกีย่วกับกองทุน	อาจชา้กวา่การซือ้หน่วยลงทุนจากบริษทัหลักทรพัยจ์ดัการกองทนุ	
	 	 โดยตรง	เนือ่งจากบรษัิทจะด�าเนนิการจดัส่งใหแ้กลู่กคา้เมือ่ไดร้บัเอกสารดงักล่าวจากบรษิทัหลกัทรพัย์	
	 	 จัดการกองทุน
	 n	 บริษัทจะหกัค่าการประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมการรกัษากรมธรรม์ทุกเดอืนจากการขายคนืหนว่ยลงทนุ	
	 	 อัตโนมัติ	ตามที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

การร้องเรียนของผู้เอาประกันภัย

ผู้เอาประกันภัย	สามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงานดังต่อไปนี้
1.	 สามารถติดต่อได้ด้วยตนเอง	 ส่งจดหมาย	 หรือ	 e-mail:	 customercare@azay.co.th	 หรือติดต่อ	
	 หน่วยรับเรื่องร้องเรียน	ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา โทร. 1373
2.	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 สายด่วนประกันภัย โทร. 1186	
3.	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.)
	 SEC	Help	Center	โทร.	1207	หรือ	www.sec.or.th
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หมายเหตุ:
-	 ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น	ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม	เรื่องความคุ้มครอง
	 ข้อก�าหนด	เงื่อนไข	ข้อยกเว้น	สิทธิและผลประโยชน์	จากกรมธรรม์
-	 ลูกค้าควรท�าความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครท�าประกันภัย

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

n	 กรณไีมเ่ปดิเผยความจรงิ	หรอืแถลงความเทจ็	บรษิทัจะบอกลา้งสญัญาภายใน	2	ป	ีนบัแตว่นัเริม่มผีลคุม้ครอง	
	 ตามกรมธรรม์	หรือตามการต่ออายุ	หรือวันท่ีบริษัทอนุมัติให้เพ่ิมจ�านวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนท่ีเพ่ิม
n	 กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน	1	ปี	นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์	หรือตามการต่ออายุ		
	 หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจ�านวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม	หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
n	 กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อน	 ไม่ตรงตามความจริง	 โดยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจ�ากัด	
	 อตัราตามทางการค้าปกติของบรษิทั	สัญญาประกนัภยันีจ้ะตกเปน็โมฆยีะ	โดยบรษิทัมีสิทธบิอกลา้งสญัญา	
	 ประกันภัย

ค�าเตือน

1.	 การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิต	 ประเภท	 ยูนิต	 ลิงค์	 มีความเสี่ยง	
	 ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนที	่
	 ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เลือก	ทั้งนี้กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนที่ได้ลงทุนไป	
2.	 ผู้เอาประกันภัยควรท�าความเข้าใจในเงื่อนไขและผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันชีวิต	 รวมทั้งเง่ือนไข	
	 ผลตอบแทนและความเส่ียงในการลงทุน	 ตลอดจนความสามารถในการช�าระเบี้ยประกันภัย	 เน่ืองจาก	
	 กรมธรรม์นี้เหมาะส�าหรับการออมเงินระยะยาว	 และมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์และ	
	 การเวนคืนกรมธรรม์	 ซ่ึงอาจมีผลให้มูลค่าจากการถอนเงินจากกรมธรรม์และมูลค่าเวนคืนกรมธรรม	์
	 มมีลูค่าน้อยกว่ามลูค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ	ผูเ้อาประกนัภัยควรศกึษารายละเอยีดจากตารางค่าธรรมเนยีม	
	 ในการถอนเงินจากกรมธรรม์และการเวนคืนกรมธรรม์
3.	 กองทุนเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 และผลการด�าเนินงาน	
	 ของกองทนุซ่ึงออกหน่วยลงทนุควบคูก่รมธรรม์นัน้	ไม่ได้ขึน้อยูก่บัสถานะทางการเงนิหรอืผลการด�าเนนิงาน	
	 ของบริษัทและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ดังนั้น	 บริษัทและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจึงไม่ม	ี
	 ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน
4.	 ผลการด�าเนนิงานในอดีตของกองทุน	มิได้เป็นส่ิงยนืยนัถงึผลการด�าเนินงานในอนาคต	ราคาของหน่วยลงทนุ	
	 และผลตอบแทนที่จะได้รับจากหน่วยลงทุนมีโอกาสสูงขึ้นหรือต่ำลงได้ตลอดเวลา	 ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับการเลือก	
	 กองทุนของผู้เอาประกันภัยและผลประกอบการของกองทุน
5.	 ผูเ้อาประกนัภยัควรศกึษารายละเอยีดเกีย่วกบัความเสีย่งจากการลงทุนในกองทนุ	ค่าธรรมเนยีม	และค่าใช้จ่าย	
	 ทีเ่กีย่วข้องกบักองทนุทีน่อกเหนือจากกรมธรรม์นีไ้ด้จากหนงัสอืชีช้วนของบรษิทัหลักทรพัย์จดัการกองทนุ
6.	 การลงทุนในกองทุนรวมในบางกองทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน	ผู้เอาประกันภัยอาจจะได	้
	 รบัเงนิคืนมากกว่าหรอืน้อยกว่ามลูค่าเบีย้ประกนัภยัทีถ่กูจดัสรรเข้ากองทนุเริม่แรกได้	นอกจากนีก้ารลงทนุ	
	 ในกองทุนรวมตราสารทุนนั้น	 มีความเสี่ยงและมีความไม่แน่นอนของผลประโยชน์ที่จะได้รับค่อนข้างสูง	
	 และอาจเป็นไปได้ที่ผลประโยชน์ดังกล่าวจะไม่คุ้มกับมูลค่าท่ีลงทุนไป	 ขณะท่ีกองทุนรวมตลาดเงินและ	
	 กองทุนตราสารหนี้นั้นมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่า	แต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับก็จะต่ำกว่าเช่นกัน
7.	 การที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองอย่างคุ้มค่า	อาจไม่ได้เกิดจากการช�าระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อ	
	 ความคุม้ครองทีส่งูทีส่ดุ	แต่อาจเกดิจากการเลอืกอตัราส่วนทีเ่หมาะสมระหว่างการช�าระเบีย้ประกนัภยัหลกั	
	 เพื่อความคุ้มครองกับการช�าระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม	ดังนั้นผู้เอาประกันภัยควรพิจารณาอย่าง	
	 รอบคอบในอัตราส่วนการช�าระเบี้ยประกันภัยของทั้งสองประเภทจากตัวอย่างในการค�านวณหลายๆ	แบบ
8.	 การน�าส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย	การที่ตัวแทนประกันชีวิต	หรือนายหน้าประกันชีวิต	
	 มาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น



อลิอันซ์ อยุธยา เป็นหนึ่งเรื่องความคุ้มครอง

สิทธิพิเศษเพื่อคุณลูกค้าคนส�าคัญ

n	 สิทธิประโยชน์พิเศษ	 “อลิอันซ์อยุธยาแคร์” ให้ส�าหรับท่านที่ซื้อเพิ่มสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ	
	 มาไม่น้อยกว่า	3	เดอืน(กรณอีบุตัเิหต	ุใช้บรกิารได้ทนัท)ี	ในการใช้บรกิารรกัษาพยาบาลแบบผูป่้วยใน	
	 โดยไม่ต้องส�ารองจ่ายเงินเอง	 ถามสิทธิประโยชน์ของกรมธรรม์	ณ	 โรงพยาบาลในเครือข่าย	
	 อลิอันซ์อยุธยาแคร์ทั่วประเทศ	(กรุณาตรวจสอบค่าใช้จ่ายทุกครั้งก่อนรับบริการ)
n	 ใส่ใจ	 ดูแล	 ด้วยบริการหลังการขาย	 อาทิ	 บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์	 เปลี่ยนแปลง	
	 ข้อมูลกรมธรรม์	สอบถามเรื่องการเรียกร้องสินไหม
n	 สิทธิประโยชน์และกิจกรรมหลากหลายเพื่อสร้างสรรค์จังหวะดีๆ	 ให้ชีวิต	 กับการเป็นสมาชิก	
	 อลิอันซ์ อยุธยา แฟมิลี่ คลับ ส�าหรับลูกค้าทุกท่านและรับบริการสิทธิประโยชน์เหนือระดับ	
	 จาก	 อลิอันซ์ อยุธยา เพรสทีจ ส�าหรับลูกค้าที่ช�าระเบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ตั้งแต่	
	 300,000	บาทขึ้นไป
n	 ฟร ีบรกิาร SMS Intelligent Service เพือ่รับทราบข่าวสาร/สทิธิพเิศษและกจิกรรมดีๆ 	จากบรษิทั	
	 ก่อนใครง่ายๆ	 เพียงอัพเดทเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมล์ของท่านมาที่	www.azay.co.th/ 
 MyInsurance	หรือแจ้งมายังศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา โทร. 1373
n	 บริการที่เป็นเยี่ยม	 เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยบริการศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ	์	
	 อยุธยา	 หนึ่งเดียวท่ีเปิดบริการตลอดทั้งคืน	พร้อมบริการพิเศษยามค�่าคืนให้คุณอุ่นใจแม้ในยาม	
	 ฉุกเฉิน	กับบริการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ทางโทรศัพท์ Medical Assistance Service  
 (Over the Phone) และบริการเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน** (Emergency Ambulance)

**	ฟรีค่าประสานงาน		แต่ส�าหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ	กรุณาตรวจสอบก่อนรับบริการ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข	วิธีการช�าระเบี้ยประกันภัย	และ/หรือเพิ่มเติมบัญชี
ธนาคารอื่นๆ	โดยที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ชื่อบัญชี	

เลขที่บัญชี

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เพื่อลูกค้า

2 8 5 - 0 - 0 1 8 5 8 - 2

ช่องทางการช�าระเบี้ยประกันภัย 

กรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท ยูนิต ลิงค์

ติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา

 โทร. 1373 ตลอด 24 ชั่วโมง

 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.azay.co.th

การช�าระเบีย้ประกนัภยัสามารถช�าระโดยเข้าบญัช	ีธนาคารกรงุศรอียธุยา
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