Single Premium

AIA SMART WEALTH (Unit Linked)
เอไอเอ สมารท เวลท (ยูนิต ลิงค) เปนประกันชีวิตควบการลงทุนแบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว โดยเบี้ยประกันภัยที่จาย
หลังจากหักคาธรรมเนียมกรมธรรมแลว จะนำไปลงทุนในกองทุนรวมที่ผูเอาประกันภัยเลือก และตลอดอายุกรมธรรมจะมี
การขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัตเิ พือ1 นำมาจายคาธรรมเนียมกรมธรรมทกุ เดือน ดังนัน้ คาใชจา ยของกรมธรรมในงวดถัดๆ ไป
จึงเก็บจากเงินลงทุนและผลตอบแทน (ถามี) ซึ่งหากไมเพียงพอกรมธรรมจะสิ้นอายุ เวนแตจะชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม
พิเศษ (Top Up) เพิ่มเติม
ขั้นตอนการนำเบี้ยประกันภัยไปลงทุน
ปกรมธรรม

เบี้ยประกันภัยที่ชำระ

ปที่ 1
เดือนที่ 1

คาใชจายตางๆ

ลงทุนในกองทุนรวม
เหลือนำไปลงทุน

หักลบ

ขายคืนหนวยลงทุน
ทุกเดือนเพื1อชำระคาใชจาย

ปที่ 1
เดือนที่ 2
เดือนตอๆ ไป

หักลบ

เหลือนำไปลงทุน

•
•
•
เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว

คาการประกันภัย

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

คาใชจายในการดำเนินการประกันภัย
(สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ)

คาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม

เงินลงทุนในกองทุนรวม
และผลตอบแทน (ถามี)

สวนเงินลงทุน

การขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติเพื1อชำระคาใชจาย

เอไอเอ สมารท เวลท (ยูนิต ลิงค) เหมาะกับใคร

• วิธีลงทุน แนะนำแผนจัดสรรการลงทุน โดยผูเอาประกันภัยเลือก • ผูท ม่ี เี งินกอนทีต่ อ งการความคุม ครอง และวางแผนทางการเงิน
กองทุนที่อยูในรายชื1อกองทุนที่บริษัทไดคัดสรรมาแลว และกำหนด • ผูที่ไมมีความจำเปนตองใชเงินกอนนี้ในระยะยาว
สัดสวนการลงทุนได
• ผูที่มีความเขาใจเรื1องความเสี่ยงจากการลงทุนและยอมรับ
• วิธีติดตามมูลคาเงินลงทุน
ความเสี่ยงได
1 บริษทั จะจัดสงรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรมประกันภัย
ใหแกผูเอาประกันภัยทุกรอบปกรมธรรม และสามารถขอเพิ่มได
ผูเอาประกันภัยตองไดรับคำอธิบายโดยละเอียด
เดือนละครั้งโดยไมเสียคาธรรมเนียม
1 ตารางคำนวณผลประโยชนตามกรมธรรม
2 สามารถดูไดในเว็บไซตของบริษัท www.aia.co.th หรือ
2 ผลการประเมิน Suitability Test
AIA iService หรือ สอบถามไดที่ AIA Call Center 1581
และ Basic Asset Allocation
• การแจงเตือนเมื1อเงินลงทุนอาจไมพอกับคาใชจาย
3 Factsheet ของกองทุนรวมที่เลือกลงทุน
บริษัทจะสงหนังสือแจงเตือน ดังนี้
4 ตัวอยาง Statement สถานะการลงทุนที่บริษัทแจงแก
1 แจงเตือนมูลคารับซือ้ คืนหนวยลงทุน สงใหลกู คาลวงหนา 1 เดือน
ผูเอาประกันภัยและวิธีอานทำความเขาใจ
กอนวันครบกำหนดขายคืนหนวยลงทุนที่ไมเพียงพอเพื1อชำระ
คาธรรมเนียม
2 แจงเตือนกรมธรรมขาดอายุ สงลวงหนา 1 เดือน กอนวันครบกำหนดจำนวนสวนที่ขาดถือเปนหนี้สิน
3 แจงกรมธรรมขาดอายุ กรณีกรมธรรมสิ้นสุดความคุมครอง

คาใชจายหลักของกรมธรรม
รายการคาใชจาย

อัตราคาใชจาย

1. คาใชจา ยในการดำเนินการประกันภัย ไมมีคาธรรมเนียมสำหรับเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
2. คาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม รอยละ 0.6 ตอป (ประมาณ รอยละ 0.05 ตอเดือน) ของมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ขึ้นอยูกบั เพศ อายุ และจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยอางอิงตามอัตราคา
3. คาการประกันภัย (COI)
การประกันภัยที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ทั้งนี้เปนไปตามหลักเกณฑที่
บริษัทกำหนด

ตัวอยางคาการประกันภัย (COI)

กรณีผูเอาประกันภัยเพศชาย อายุ 35 ป จายเบี้ยประกันภัย 2 ลานบาท
จำนวนเงินเอาประกันภัย 3 ลานบาท (150% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว)

อายุ
35 ป
50 ป
60 ป
70 ป
80 ป
98 ป

คาการประกันภัย
ตอเดือน (บาท)
ตอป (บาท)
174.17
443.33
979.16
2,753.32
7,869.97
34,269.03

2,090.04
5,319.96
11,749.92
33,039.84
94,439.64
411,228.36

2,090.04
53,830.20
136,799.64
350,478.84
979,116.12
5,035,029.96

หมายเหตุ : คาการประกันภัยในตารางเปนตัวเลขที่คำนวณจากการมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยสมมติอัตราผลตอบแทนที่ 5%
ซึ่งคาการประกันภัยที่แทจริงจะขึ้นอยูกับมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่แทจริง

คาใชจายที่เกิดขึ้นตามวาระ
รายการคาใชจาย

1. คาใชจายในการดำเนินการประกันภัย
สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ
2. คาธรรมเนียมการถอนเงิน
จากกรมธรรม

3. คาธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน
4. คาธรรมเนียมการขอใบแจงรายงาน
สถานะทางการเงินของกรมธรรม
5. การยกเลิกกรมธรรม (Free look)

รอยละ 3

อัตราคาใชจาย

รอยละของมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของ
เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวที่ถอน
1
5
2
4
3
3
4
2
5
1
6 เปนตนไป
0
ทั้งนี้ ไมมีคาธรรมเนียมในการถอนเงินจากหนวยลงทุนของ
เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top Up)
ฟรีคาธรรมเนียมครั้งแรกในแตละเดือน หลังจากนั้นฉบับละ 50 บาท
ปกรมธรรมที่

ไมมีคาธรรมเนียม

ยกเลิกภายใน 15 วัน นับตั้งแตไดรับกรมธรรมโดยมีคาธรรมเนียม 500 บาท
และคาตรวจสุขภาพตามที่จายจริง (ถามี)

คำเตือน 1. ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื1อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื1อนไขในกรมธรรม
2. ขอกำหนดและเงื1อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรมและเงื1อนไขที่เอไอเอกำหนด
3. ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานทีเ่ กีย่ วของกับผลิตภัณฑ มิไดเปนสิง่ ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผูข อเอาประกันภัย/ผูเ อาประกันภัยอาจไดรบั เงินคืนมากกวาหรือนอยกวามูลคาเบีย้ ประกันภัยทีถ่ กู จัดสรรเขากองทุนรวม
4. สงวนสิทธิตามกฏหมายหามทำซ้ำ ดัดแปลง ไมวาสวนหนึ่งสวนใดของเอกสารนี้ เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากเอไอเอ

aia.co.th

คาการประกันภัยสะสม
(บาท)

Single Premium

AIA SMART WEALTH (Unit Linked)
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top Up)
การปรับสัดสวนการลงทุนอัตโนมัติ (Auto Fund Re-balancing)
ระยะเวลาเอาประกันภัย1
ตลอดชีวิต (ถึงอายุ 99 ป) สามารถเพิ่มจำนวนเงินเพื1อการลงทุนได โดยจำนวน
เพื1อคงสัดสวนการจัดสรรการลงทุนตางๆ ตามวัตถุประสงคที่
เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษขั้นต่ำสุดและสูงสุด
เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ
200,000 บาท
ผูเอาประกันภัยกำหนดไวใหคงเดิม
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่บริษัทกำหนด
อายุผูเอาประกันภัย
1 เดือน - 75 ป
1

ระยะเวลาเอาประกันภัย ตลอดชีวิต (ถึงอายุ 99 ป) หรือตราบที่มูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนเพียงพอตอคาใชจายตางๆ ตามตารางคาธรรมเนียมกรมธรรม

AIA Smart Wealth Prestige (Unit Linked)

เอไอเอ สมารท เวลท เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค) เปนชื1อทางการตลาดของเอไอเอ สมารท เวลท (ยูนิต ลิงค)
ที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป สำหรับผูเอาประกันภัยที่มีสุขภาพมาตรฐานจะไดรับ
สวนลดคาการประกันภัย 10% ของอัตราคาการประกันภัยตามทีร่ ะบุในหนาตารางอัตราคาการประกันภัยรายป
ทั้งนี้ เปนไปตามที่บริษัทกำหนด

สิ่งที่ผูเอาประกันภัยควรรู
1 เอไอเอ สมารท เวลท (ยูนิต ลิงค) เปนประกันชีวิต ไมใชเงินฝาก ไมใชกองทุนแถมประกัน ไมใชประกันแถมกองทุน
2 จำนวนเงินเอาประกันภัยมีผลตอคาใชจาย หากตองการจำนวนเงินเอาประกันภัยสูง คาการประกันภัยจะสูงตามไปดวย
และจะยิ่งเพิ่มขึ้นเมื1อผูเอาประกันภัยมีอายุมากขึ้น
3 ถอนเงินจากกรมธรรมได การถอนเงินจากกรมธรรมหรือการเวนคืนกรมธรรมกอนวันครบกำหนดสัญญา
บริษัทจะคิดคาธรรมเนียมในการถอนเงินจากหนวยลงทุนของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
4 เงินลงทุนถูกหักไปชำระคาใชจายของกรมธรรมทุกเดือน ในการคำนวณหาคาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม และคา
การประกันภัยในเดือนแรก บริษัทจะทำการหักจากเบี้ยประกันภัยกอนนำไปลงทุนสำหรับเดือนตอๆ ไป บริษัทจะหัก
จากการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติที่ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนของกองทุนภายใตกรมธรรมที่ถืออยู
หากมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนใด ณ วันที่ขายคืนหนวยลงทุนมีมูลคาไมเพียงพอตอการหักคาธรรมเนียม
ดังกลาว คาธรรมเนียมที่ไมสามารถหักไดนั้นจะถือเปนหนี้สินของกรมธรรม และจะทำการหักจากกองทุนภายใตกรมธรรม
ตามสัดสวนของมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของแตละกองทุนในเดือนถัดไป
5 ลดหยอนภาษีไดเพียงบางสวน ลดหยอนภาษีไดเฉพาะสวนที่เปนคาใชจายของกรมธรรม สวนที่นำไปลงทุนลดหยอนไมได
6 ไมมีการรับประกันผลตอบแทน สวนเงินลงทุนไมมีการรับประกันผลตอบแทน ตัวเลขที่แสดงในตารางคำนวณผลประโยชน
ในเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรมแบบยูนิต ลิงค เปนเพียงตัวอยางเพื1อความเขาใจ

การสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching)
ไมคิดคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนกองทุนบางสวน
หรือทั้งหมด ตามกฎเกณฑที่บริษัทกำหนด
โดยจำนวนเงินขัน้ ต่ำในการสับเปลีย่ นคือ 1,000 บาท

ผลประโยชน
1. กรณีเสียชีวิตระหวางสัญญา รับมูลคาสูงสุดระหวาง
1. 150% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว หักดวยจำนวนเงินที่ถอนจากการขายคืน
หนวยลงทุนของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวทั้งหมด (ถามี) กับ
2. มูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว บวกดวย 50% ของ
เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว รวมกับมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของเบี้ยประกันภัย
เพิ่มเติมพิเศษ (ถามี)
2. กรณีมีชีวิตอยูตลอดสัญญา

หากผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยูจนถึงครบกำหนดสัญญาประกันภัย บริษัทจะจายมูลคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูขอเอาประกันภัย

3. กรณีถอนเงิน หรือ
เวนคืนกอนครบสัญญา

รับมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถอน หรือมูลคาเวนคืนกรมธรรม หักดวยคาธรรมเนียม
การถอนเงินจากกรมธรรม (ถามี)

ขอควรระวังและพึงปฏิบัติ
1. พิจารณาความพรอมทางการเงินในการชำระเบี้ยประกันภัย
กอนตัดสินใจทำประกัน เนื1องจากเปนผลิตภัณฑที่มีความผูกพัน
ทางการเงินระยะยาว
2. ทำความเขาใจ ความคุมครอง เงื1อนไขทั้งสวนประกันภัย
และสวนลงทุนกอนตัดสินใจทำประกัน
3. แมวาขอมูลและตัวเลขในเอกสารการขายมีความซับซอน
ผูเอาประกันภัยจะตองศึกษาทำความเขาใจ และสอบถาม
ผูขายเมื1อมีขอสงสัย
4. ควรกรอกใบสมัครดวยตนเอง ไมลงนามในเอกสารเปลา
และตรวจสอบรายละเอียดในใบสมัครกอนลงนาม
5. เรียกรับหลักฐานการรับเงินจากผูขายทุกครั้ง โดยสังเกตวา
เปนหลักฐานของบริษัทจริง
6. ใหความสำคัญในการตอบคำถามทางโทรศัพทจากบริษัท
ประกันภัยภายหลังการซื้อกรมธรรม
7. ติดตามและใหความสำคัญกับเอกสารที่ไดรับจากบริษัทประกันภัย
เพื1อรักษาสิทธิประโยชนของตนเอง

ชองทางรองเรียน

การยกเลิกกรมธรรม (Free Look)
ผูเอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรมภายใน 15 วัน
นับแตวันที่ไดรับกรมธรรม โดยบริษัทจะคืนคาธรรมเนียม
กรมธรรม และเงินสวนลงทุนตามราคาขายคืนหนวยลงทุน
หักดวยคาใชจาย 500 บาท รวมทั้งคาตรวจสุขภาพ (ถามี)

สิทธิของบริษัท
• บริษัทสามารถปฏิเสธคำขอเอาประกัน หากลูกคาปฏิเสธ
การทำ Suitability Test หรือปฏิเสธการใหขอมูล
ที่จำเปนในใบคำขอเอาประกันชีวิต
• กรณีผูเอาประกันภัยฆาตัวตายใน 1 ป หรือถูกผูรับ
ผลประโยชนฆาตาย บริษัทมีสิทธิปฏิเสธความคุมครอง
• กรณีผูเอาประกันภัยเปดเผยขอมูลเท็จ ปกปดความจริง
บริษัทสามารถบอกลางสัญญาได
• กรณีผูขอเอาประกันภัยมีปญหาทางสุขภาพ บริษัทมีสิทธิ
ปฏิเสธคำขอเอาประกัน

รองเรียนผาน AIA Call Center โทร.1581 หากไมไดรับการแกไขที่เหมาะสมสามารถติดตอ
1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) โทร.1207
2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โทร.1186

คำเตือน 1. ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื1อไดรับกรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนดและเงื1อนไขในกรมธรรม
2. ขอกำหนดและเงื1อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรมและเงื1อนไขที่เอไอเอกำหนด
3. ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานทีเ่ กีย่ วของกับผลิตภัณฑ มิไดเปนสิง่ ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผูข อเอาประกันภัย/ผูเ อาประกันภัยอาจไดรบั เงินคืนมากกวาหรือนอยกวามูลคาเบีย้ ประกันภัยทีถ่ กู จัดสรรเขากองทุนรวม
4. สงวนสิทธิตามกฏหมายหามทำซ้ำ ดัดแปลง ไมวาสวนหนึ่งสวนใดของเอกสารนี้ เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากเอไอเอ

aia.co.th

