กรมธรรม์ประกันชีวิต สมาร์ต เกน 10/55
(Smart Gain 10/5)
เกียวกับกรมธรรม์
หลายคนมองหากรมธรรม์ประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย์ ทีมีภาระชํ
าระชําระเบี! ยประกันภัยระยะสั!นๆ สามารถใช้สิทธิทางภาษี มี
ความคุม้ ครองด้านประกันชีวิต และเป็ นเงินออมไว้ใช้ตามแผนการชีวิตทีวางไว้ได้
บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด ขอเสนอกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย์ สมาร์ต เกน 10/5
10 โดยมอบความคุม้ ครองการ
เสียชีวิตทุกกรณี และสามารถนําไปใช้ลดหย่อนภาษี สูงสุด ไม่เกิน 100,000 บาท
ด้วยระยะเวลาการชําระเบี. ยประกันภัยเพียง 5 ปี แต่ให้ความคุม้ ครองถึง 10 ปี เพือช่วยให้คุณบรรลุเป
เป้ าหมายในการวางแผนอนาคตได้
ง่ายขึ. น พร้อมเป็ นหลักประกันเพือสร้างความอบอุ่นใจให้แก่คุณและคนทีคุณรัก

เงือนไขการรับประกันภัย
กรมธรรม์สาํ หรับผูม้ ีอายุ 20-60
60 ปี
เป็ นสมาชิกบัตรเครดิต Visa หรือ Master card **
รับความคุม้ ครองง่ายโดยไม่ต้ตอ้ งตรวจสุขภาพ
มีระยะเวลาการชําระเบี. ย 5 ปี แต่ให้ความคุม้ ครองถึง 10 ปี
สามารถนําเบี. ยประกันภัยไปใช้ลดหย่อนภาษีได้เต็มจํานวน สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
สามารถเลือกชําระเบี. ยประกั
ประกันภัยเป็ นรายเดือน / 3 เดือน / 6 เดือน / รายปี
สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันทีได้รบั กรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยจะได้รบั เงินเบี. ยประกันภัยที
ชําระเข้ามาแล้วคืนเต็มจํานวน
กรมธรรม์จะสิ. นสุดความคุม้ ครองเมือ...
: ผูข้ อเอาประกันภัยแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยแก่บริษทั ฯ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
: บริษัทฯ ไม่ได้รบั การชําระเบี. ยประกันภัยเมือถึงกําหนดชํ
หนด าระ
: บริษัทฯ จ่ายค่าสินไหมให้แก่ผเู้ อาประกันภัย หรือผูร้ บั ผลประโยชน์
•
•
•
•
•
•
•

ผลประโยชน์และความคุม้ ครอง


 กรณีมีชีวิตอยู่

จ่ายเงินคืนในอัตราร้อยละ 10 ของจํานวนเงินเอาประกันภัย เมือสิ. นปี ที 5 (ครั.งเดียว
เท่านั.น)
• จ่ายเงินคืน 3 เท่าของจํานวนเงินเอาประกันภัย เมือครบกําหนดสัญญาในปี ที 10
 กรณีเสียชีวิต
• กรณีผเู ้ อาประกันภัยเสียชีวิตในปี ที 1
รับ 100 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
• กรณีผเู ้ อาประกันภัยเสียชีวิตในปี ที 2
รับ 200 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
• กรณีผเู ้ อาประกันภัยเสียชีวิตในปี ที 3-10 รับ 300 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
 การยกเว้นเบี! ยประกันภัย กรณีทุพพลภาพถาวรสิ! นเชิง
• หากผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ. นเชิง * บริษัทจะยกเว้นเฉพาะเบี. ย
ประกันภัย (ไม่รวมเบี. ยประกันอุบตั ิเหตุและเบี. ยประกันภัยสําหรับสัญญาพิเศษเพิมเติมอืนๆ
•

รับฟรี !! บริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ ทุกทีทวั  โลก ตลอด 24 ชัว โมง โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย ซึง
เป็ น บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ และบริการช่วยเหลือการเดินทาง (กรณีเดินทางไป
ต่างประเทศไม่เกิน 90 วัน)
ข้อยกเว้นความคุม้ ครองทีคณ
ุ ควรทราบ
สัญญาฉบับนี. ไม่คุม้ ครองการทุพพลภาพอันเกิดขึ. นโดยตรง หรือโดยอ้อม จากสาเหตุดงั ต่อไปนี.
•
•
•

การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง
ขณะทีผเู้ อาประกันภัยปฏิบตั ิหน้าทีทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และปฏิบตั ิการสงคราม หรือปราบปราม
ขณะขึ. นหรือลง หรือขณะโดยสารอยูใ่ นอากาศยานทีมิได้จดทะเบียนเพือบรรทุกผูโ้ ดยยสาร และมิได้ประกอบการโดยสารการบิน
พาณิชย์ หรือขณะขับขีห รือเป็ นพนักงานประจําในอากาศยานใดๆ

*ทุพพลภาพถาวรสินเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที"การงานใดๆ ได้โดยสินเชิงตลอดไป และมีขอ้
บ่งชีทางการแพทย์ชัดเจนว่า ผูเ้ อาประกันภัยตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพถาวรสินเชิง
การสูญเสียมือและเท้า หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตังแต่ขอ้ มือหรือข้อเท้า และรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้
งาน โดยมีขอ้ บ่งชีทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิทและไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป

แผนการประกันภัยและเบี! ยประกันภัย
ตารางแสดงอัตราเบี! ยประกันภัย
จํานวน (บาท)
ทุนประกันภัย

แผนที 1

แผนที 2

แผนที 3

แผนที 4

แผนที 5

50,000

75,000

100,000

125,000

150,000

ตารางแสดงอัตราการจ่ายเงินคืนเมือสิ! นปี ที 5 (กรณีมีชีวิตอยู)่
จ่ายเงินคืน

จํานวน (บาท)

(กรณีมีชีวิตอยู)่

แผนที 1

แผนที 2

แผนที 3

แผนที 4

แผนที 5

สิ! นปี ที 5

5,000

7,500

10,000

12,500

15,000

ตารางแสดงอัตราการจ่ายเงินคืนกรณีชีวิต
จ่ายเงิน

เบี! ยประกันภัย (บาท)

(กรณีเสียชีวิต)

แผนที 1

แผนที 2

แผนที 3

แผนที 4

แผนที 5

ปี ที 1

50,000

75,000

100,000

125,000

150,000

ปี ที 2

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

ปี ที 3 - 10

150,000

225,000

300,000

375,000

450,000

