แบบประกันภัยหลัก

เอไอเอ สะสมทรัพย 15/25 (ไมมีเงินปนผล)
ชื1อแบบ

เอไอเอ สะสมทรัพย 15/25 (ไมมเี งินปนผล)

ระยะเวลาคุมครอง

25 ป

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน

15 ป

ผลประโยชน
กรณีเสียชีวิตระหวางสัญญา จะจายผลประโยชนจำนวนใดที่มากกวาระหวาง
ปกรมธรรมที่เสียชีวิต
รอยละ
• รอยละของจำนวนเงินเอาประกัน
1 – 11
12
13
14
15 - 25

100
110
115
125
135

• เงินคาเวนคืนกรมธรรม
• จำนวนเบี้ยประกันหลักที่บริษัทไดรับชำระมาแลวทั้งหมด หักดวยจำนวนเงินจายคืนรายงวดที่บริษัทได
จายแลวทัง้ หมด (ถามี) (กรณีทม่ี กี ารลดจำนวนเงินเอาประกันในระหวางทีก่ รมธรรมมผี ลบังคับ จำนวน
เบี้ยประกันและเงินจายคืนรายงวดกอนที่จะมีการลดจำนวนเงินเอาประกัน จะลดลงตามสัดสวนของ
จำนวนเงินเอาประกันทีล่ ดลง หากผูเ อาประกันเสียชีวติ ระหวางปกรมธรรม บริษทั จะคำนวณเบีย้ ประกัน
ดังกลาวเต็มปกรมธรรม)
กรณีมีชีวิตอยูตลอดสัญญา
1. เงินจายคืนรายงวด*
บริษัทจะจายเงินคืนรายงวด ในอัตรารอยละของจำนวนเงินเอาประกัน
สิ้นปกรมธรรมที่
2 – 24

รอยละ
1

2. เงินครบกำหนดสัญญา จะจายผลประโยชนจำนวนใดที่มากกวาระหวาง
2.1 รอยละ 121 ของจำนวนเงินเอาประกัน
2.2 เงินคาเวนคืนกรมธรรม
2.3 จำนวนเบีย้ ประกันหลักทีบ่ ริษทั ไดรบั ชำระมาแลวทัง้ หมด หักดวยจำนวนเงินจายคืนรายงวดทีบ่ ริษทั
ไดจา ยแลวทัง้ หมด (ถามี) (กรณีทม่ี กี ารลดจำนวนเงินเอาประกันในระหวางทีก่ รมธรรมมผี ลบังคับ
จำนวนเบีย้ ประกันและเงินจายคืนรายงวดกอนทีจ่ ะมีการลดจำนวนเงินเอาประกัน จะลดลงตามสัดสวน
ของจำนวนเงินเอาประกันที่ลดลง)

100%

135%

115%
125%

ความคุมครองชีวิต

110%

ภาพแสดงผลประโยชนและความคุมครองของแบบประกันหลัก

ระยะเวลาคุมครอง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ระยะเวลาชำระ
เบี้ยประกัน
เงินคืน*

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

*ในกรณีคงเงินคืนสะสมไวกับบริษัท ผูเอาประกันภัยจะไดรับอัตราดอกเบี้ย (ถามี) ตามที่บริษัทประกาศกำหนด
โดยสามารถตรวจสอบไดที่ www.aia.co.th/th/help-support/announcement.html

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

121%
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ผูขอเอาประกันภัยมีหนาที่แถลงขอความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปดขอความจริงหรือแถลงขอความเปนเท็จใดๆ อาจเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันภัย
บอกลางสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไมจายคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนด
และเงื�อนไขในกรมธรรม
ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไว ในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

Basic Plan

AIA Endowment 15/25 (non par)
Basic Plan Name
Coverage Period

AIA Endowment 15/25 (Non Par)

Premium Payment Period

25 Years

15 Years

Benefit
Death Benefit: Pay the maximum from the following:
• x% of sum assured where x is defined as following:

Policy Year
1 – 11
12
13
14
15 - 25

x% of Sum Assured
100%
110%
115%
125%
135%

• Cash Surrender Value
• Accumulated basic premium that the company has received deducted by coupons that the company has already
paid (if any). In case that sum assured is decreased while the policy is in-force, premiums received and coupons
paid (prior to the decrease in sum assured) will be reduced in the same proportion as the sum assured. If the
insured dies during the policy year, company will calculate the premiums based on full year premium.

Living Benefit:

1. Cash Coupon*
The Company will pay the cash coupon from x% of sum assured as following:
The End of Policy Yearx
2 – 24

% of Sum Assured
1

2. Maturity Benefit
If insured stays alive until maturity date, the company will pay maximum from the following:
2.1 121% of sum assured shown
2.2 Cash Surrender Value
2.3 Accumulated basic premium that the company has received deducted by coupons that the company has
already paid (if any). In case that sum assured is decreased while the policy is in-force, premiums received
and coupons paid (prior to the decrease in sum assured) will be reduced in the same proportion as the sum
assured.

Coverage Period

100%

135%

115%
125%

Life Coverage

110%

Benefit Illustration

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Premium
Payment Period

Cash Coupon*

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

* The cash coupon that is accumulated with the company may receive the interest rate (if any).
Please check for a declaration of the interest rate (if any) from AIA website www.aia.co.th/th/help-support/announcement.html.

1%

1%

121%
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The insured is obliged to declare facts in applying for insurance. The insurer may void insurance agreement and deny to pay insurance compensation
as a result of any nondisclosure or false statement.
The applicant is advised to study details of product information in prospectus. After receiving the policy, the insured is advised to study the terms
and conditions of coverage in the policy.
Terms and conditions of coverage will be specified in the policy issued to the policyholder.

Important Note :

The English version is unofficial translation of the original Thai version for reference only and has no legal binding as the protective control.

