
มาย สไตล์
ประกันชีวิต

เลือกความคุ้มครองได้สูง เบี้ยฯ ไม่แพง
• เลือกความคุ้มครองได้สูงถึง 120 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง 1 (เบี้ย RPP)
• เลือกซื้อความคุ้มครองด้านสุขภาพ โรคร้ายแรง และอุบัติเหตุเพิ่มเติมได้

เลือกกองทุน และปรับเปลี่ยนได ้เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

• เลือกและปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ทุกเมื่อ เราคัดสรรกองทุนที่มีผลประกอบการดี บริหารโดย 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์และความช�านาญด้านการลงทุน  
• เลือกรับผลตอบแทนสูงขึ้น โดยการเพิ่มเบี้ยส่วนการลงทุน (เบี้ย Top up) ได้สูงสุดถึง  
 120 ล้านบาท ต่อรอบปีกรมธรรม์

น�าเงินบางส่วนจากกรมธรรม์มาใช้ได้ 2

มีเงินใช้ยามฉุกเฉิน

หยุดพักช�าระเบี้ยประกันภัยได้
แต่ยังได้รับความคุ้มครองต่อเนื่อง 3 ทั้งความคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ

1 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุและเพศของผู้เอาประกันภัย และเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัท 2 จ�านวนเงินขั้นต�่าในการถอนเงินแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และมูลค่าคงเหลือหลังการถอนภายหลังหักหนี้สิน 
ตามกรมธรรม์ (ถ้าม)ี จะต้องเหลอืไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ทัง้นีค้�านวณจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุล่าสดุ โดยไม่มค่ีาใช้จ่ายตัง้แต่งวดการช�าระเบีย้ประกนัภยัปีที ่3 เป็นต้นไป 3 เมือ่ช�าระเบีย้ RPP ตามงวดการช�าระเบีย้ประกันภยั
ครบ 2 ปี และกรมธรรม์มีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอในการช�าระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์รายเดือนและเบี้ยสัญญาเพิ่มเติมทุกฉบับ (ถ้ามี) 4 เบี้ยฯจะถูกหักค่าใช้จ่ายการด�าเนินการประกันภัย, ค่าการประกันภัยและ
ค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์ 

ให้คุณใช้ชีวิตอย่างอุ่นใจ

ในแบบที่คุณเลือกได้

ประกันชีวิต มาย สไตล์ (ยูนิต ลิงค์) ท�างานอย่างไร
คุ้มครองชีวิต

รายการหักจากเบี้ยฯ

ช�าระเบี้ยฯ

ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม 4

ส่วนที่เหลือน�าไปลงทุน
ในกองทุนรวม

ประเภทของกองทุนรวมเป็นไปตามระดับความเสี่ยง 
ที่ลูกค้ายอมรับได้และสัดส่วนที่ลูกค้าเลือก ซึ่งประกอบด้วย

1. กองทุนรวมตลาดเงิน (ระดับความเสี่ยงต�่า)  
2. กองทุนรวมตราสารหนี้ (ระดับความเสี่ยงปานกลาง)  
3. กองทุนรวมตราสารทุน (ระดับความเสี่ยงสูง)

หมายเหตุ • มาย สไตล์ เป็นชือ่ทางการตลาด ชือ่ของแบบประกนัชวีติท่ีปรากฎในกรมธรรม์คอื มาย ยูนติ ลงิค์ • ข้อมลูในเอกสารนีเ้ป็นเพยีงข้อมลูเบือ้งต้นเพือ่ประกอบการขายเท่านัน้ ลกูค้าควรศกึษาข้อมลูเพิม่เติม 
เรือ่งความคุม้ครอง ข้อก�าหนด เง่ือนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกนัภยั • การรบัประกันภยัเป็นไปตามเง่ือนไขการพิจารณารบัประกันภยัของบรษัิท ค�าเตือน ลูกค้าควรศกึษาและท�าความเข้าใจในรายละเอียด
ความคุ้มครองและผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกนัภยั รวมถงึเงือ่นไข ผลตอบแทนและความเสีย่งในการลงทนุ ตลอดจนความสามารถในการช�าระเบีย้ประกนัภยั ก่อนสมคัรท�าประกันภยั  เนือ่งจากกรมธรรม์นีเ้หมาะส�าหรบัการ
ออมเงนิระยะยาว และมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงนิจากกรมธรรม์และมลูค่าเวนคนืกรมธรรม์ ซึง่อาจมผีลให้มลูค่าจากการถอนเงนิจากกรมธรรม์และมลูค่าเวนคืนกรมธรรม์มมีลูค่าน้อยกว่ามูลค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ



ตัวอย่างผลประโยชน์ ส�าหรับเพศชาย อายุเริ่มต้นที่ 35 ปี 
อายุ 35 ปี:  ซื้อแบบประกัน มาย สไตล์ ณ ม.ค. 2560 เลือกช�าระเบี้ย RPP 30,000 บาทต่อเนื่องทุกปี เพื่อวางแผนให้ตัวเองในอนาคตทั้งด้านความคุ้มครองและการลงทุน
อายุ 45 ปี:  ต้องการสร้างหลกัประกันให้กับครอบครวั โดยเพ่ิมจ�านวนเงนิเอาประกันภัยเป็น 2,000,000 บาท และยงัคงช�าระเบีย้ RPP 30,000 บาทต่อปีเท่าเดิม 
อายุ 55 ปี:  ต้องการมเีงินก้อนเพ่ือเป็นทุนการศกึษาให้ลกูเรยีนในระดบัทีส่งูข้ึน ขณะเดยีวกนักต้็องการเพิม่เงนิออมไว้ใช้ยามเกษยีณ จงึปรบัลดจ�านวนเงนิเอาประกนัภยั ลงเหลือ 600,000 บาท และยังคงช�าระเบ้ีย  
   RPP 30,000 บาทต่อปีเท่าเดิม
อายุ 65 ปี:  เข้าสู่วยัเกษียณอาย ุต้ังแต่อายุ 61 ปี โดยลดจ�านวนเงินเอาประกันภยัเหลอื 150,000 บาท และเลอืกหยดุพกัช�าระเบ้ียฯ แต่ยงัได้รบัความคุม้ครองชวีติอย่างต่อเนือ่ง* หากเกดิเหตุการณ์ไม่คาดฝันจะ 
   ยังมีมรดกส่งต่อให้ลูกหลาน หรือเลือกถอนเงินลงทุนบางส่วน เพื่อใช้ในยามเกษียณ

อายุ 35 ปี
เริ่มความคุ้มครองและการลงทุน

อายุ 45 ปี
เน้นความคุ้มครอง

อายุ 55 ปี
เน้นการลงทุนเพิ่มขึ้น

อายุ 65 ปี
สบายใจวัยเกษียณจากการลงทุน

อยากเก็บเงินเพื่ออนาคต 

เน้นเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุน

ให้เงินงอกเงย

มีครอบครัว จึงเน้นความคุ้มครอง

เพื่อเป็นหลักประกันส�าหรับ

ครอบครัว

อยากมีเงินก้อนเพื่อเป็นการศึกษา

ให้ลูกเรียนในระดับสูงขึ้น 

และเตรียมตัวเกษียณ

เลือกที่จะหยุดพักช�าระเบี้ยฯ 

แต่รับความคุ้มครอง

ต่อเนื่อง*

จ่ายเบี้ย RPP 30,000 บาท เบี้ย RPP สะสม 330,000 บาท เบี้ย RPP สะสม 630,000 บาท เบี้ย RPP สะสม 900,000 บาท

และเลือกจ�านวนเงินเอาประกันภัย 

เท่ากับ 1,650,000 บาท
เพิ่ม จ�านวนเงินเอาประกันภัย 

เป็น 2,000,000 บาท
ปรับลด จ�านวนเงินเอาประกันภัย

เหลือ 600,000 บาท 

และสามารถถอนเงินลงทุน 

บางส่วนใปใช้ยามเกษียณ

และเป็นค่ารักษาพยาบาล 

จ�านวนเงินเอาประกันภัยเหลือ

150,000 บาท

มูลค่าการลงทุน

6,583 บาท
มูลค่าการลงทุน

246,792 บาท
มูลค่าการลงทุน

529,566 บาท
มูลค่าการลงทุน

961,212 บาท

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

1,656,583 บาท
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

2,246,792 บาท
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

1,129,566 บาท
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

1,111,212 บาท

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุม้ครองตามกรมธรรม์ หรอืตามการต่ออาย ุหรอืวนัทีบ่รษิทัอนุมตัใิห้เพิม่จ�านวนเงนิเอาประกันภยัใน

เฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

สิทธิพิเศษเพื่อคุณลูกค้าคนส�าคัญ

• ใส่ใจ ดแูล ด้วยบรกิารหลังการขาย อาท ิบรกิารสอบถามข้อมลูเกีย่วกบักรมธรรม์ เปล่ียนแปลงข้อมลูกรมธรรม์ สอบถามเรือ่งการเรยีกร้องสินไหม

• สทิธปิระโยชน์และกจิกรรมหลากหลายเพือ่สร้างสรรค์จงัหวะดีๆ ให้ชวีติ กบัการเป็นสมาชกิ อลอินัซ์ อยุธยา แฟมลิี ่คลบั ส�าหรบัลกูค้าทกุท่านและรบับรกิารสทิธปิระโยชน์เหนอืระดบัจาก อลอินัซ์ อยธุยา เพรสทจี ส�าหรบัลกูค้า 

 ทีช่�าระเบีย้ประกันภยัรวมทุกกรมธรรม์ตัง้แต่ 300,000 บาทขึน้ไป

• ฟร ีบรกิาร SMS Intelligent Service เพือ่รบัทราบข่าวสาร / สทิธพิเิศษและกจิกรรมดีๆ  จากบริษทัก่อนใคร ง่ายๆ เพยีงแจ้งเบอร์โทรศพัท์มอืถอึและอีเมล์ของท่านมาที ่www.azay.co.th/MyInsurance หรอืแจ้ง  

 มายังศนูย์ดแูลลกูค้าอลอินัซ์ อยธุยา โทร. 1373

• บรกิารท่ีเป็นเยีย่ม เคียงข้างทกุจงัหวะชวีติ ตลอด 24 ช่ัวโมง ด้วยบรกิารศนูย์ดแูลลกูค้าอลิอันซ์ อยธุยา หนึง่เดียวท่ีเปิดบรกิารตลอด 24 ชม. พร้อมบรกิารพเิศษยามค�า่คนืให้คณุอุ่นใจแม้ในยามฉุกเฉิน กับบรกิาร 

 ให้ความช่วยเหลอืทางการแพทย์ทางโทรศพัท์ Medical Assistance Service (Over the Phone) และบรกิารเรยีกรถพยาบาลฉกุเฉิน** (Emergency Ambulance)

	 *ตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนยังมีเพียงพอที่จะช�าระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์รายเดือน	**ฟรีค่าประสานงาน		แต่ส�าหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ	กรุณาตรวจสอบก่อนรับบริการ

หมายเหตุ 
•มูลค่าที่แสดงข้างต้นเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณการจากผลตอบแทนจากการลงทุนที่ 3% ต่อปีตลอดสัญญา ผลตอบแทนจริงที่ได้ขี้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนที่ท่านเลือก 
และปัจจยัต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ระหว่างความคุม้ครองยังมผีลบงัคบั•มลูค่าการลงทนุเป็นการน�าเบีย้ประกนัภยัหลงัหกัค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนยีมแล้วไปซือ้หน่วยลงทนุ ซึง่ค�านวณ ณ สิน้ปีกรมธรรม์•ผลประโยชน์
กรณีเสียชีวติ = จ�านวนเงนิเอาประกนัภยั+มูลค่าการลงทนุ ณ สิน้ปีกรมธรรม์

มาย สไตล์...ให้คุณได้มากกว่า.. ตอบโจทย์ได้ใน 1 กรมธรรม์ 
ทั้งด้านความคุ้มครอง วางแผนการเงิน และการลงทุน ครอบคลุมความต้องการทุกจังหวะชีวิต

เบี้ย RPP (Regular Protection Premium) 

เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง 

เน้นให้ความคุ้มครองชีวิตเป็นหลัก

เบี้ย RSP (Regular Saving Premium) 

เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม เพิ่มความคุ้มครองและเน้น 

สร้างวินัยในการออม สามารถเพิ่มโอกาสให้กองทุนงอกเงย

เบี้ย Top Up (Top Up Premium) 

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม เลือกที่จะเพิ่มโอกาส

การออมและรับผลตอบแทนจากการลงทุนเมื่อไรก็ได้

ช่องทางการช�าระเบี้ยประกันภัย รับประกันชีวิตโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/วิธีการช�าระเบี้ยประกัน และ/หรือเพิ่มเติมบัญชีธนาคารอื่นๆ โดยที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

สามารถช�าระโดยเข้าบัญชี 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ชื่อบัญชี      บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เพื่อลูกค้า 

เลขที่บัญชี   285-0-01858-2

เบี้ยประกันภัย มาย สไตล์ (ยูนิต ลิงค์) มี 3 แบบ

1373 ตลอด 24 ชั่วโมง
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.azay.co.th A
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