
 

บมจ.โตเกียวมารนีประกันชีวิต (ประเทศไทย)
ผู้เช่ียวชาญด้านการบรหิารบํานาญและประกันชีวิตจากประเทศญี่ปุ่น

แบบประกันภัย สมารท์ แพลนน่ิง
Smart Planning

มาสรา้งชีวิตเกษียณอยา่งมั่นคง เพือ่ปักธงความสขุในแบบฉบับท่ีคณุเลือกเอง
กรมธรรมป์ระกันชีวิตในรูปแบบบํานาญภาคเอกชน ช่วยรองรบัความอุน่ใจให้คณุในยามเกษียณมีสขุ ด้วยความคุม้ครองชวิีต

ควบคูกั่บการรบัผลประโยชน์เป็นประจําได้ยาวถึงครบอายุ 90 ป ีเพือ่สรา้งสภาพคล่องทางการเงินท่ีการนัตีผลตอบแทนตามเงือ่นไขในสญัญา

แบบประกันภัย สมารท์ แพลนน่ิง ดีอย่างไร
จัดสรรชีวิตบํานาญเพื่อรายรบัระยะยาวถึง ครบอายุ 90 ปี
เลือกรูปแบบรบัผลประโยชน์ได้ ท้ังแบบสม�าเสมอ หรอืเพิ่มค่า 
สงูสดุถึง 60% ของทุนประกันภัยเริม่ต้น
สามารถซื้อสญัญาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความคุ้มครองท่ีครอบคลมุ 
ท้ังสขุภาพ โรครา้ยแรง อบุัติเหต ุ
เบี้ยประกันภัยนํามาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ 
สงูสดุถึง 100,000 บาท
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www.tokiomarine.com csc@tokiomarinelife.co.th facebook.com/tokiomarine.th

หมายเหต ุ: การนําสง่เบีย้ประกันภัยเปน็หน้าท่ีของผู้เอาประกันภัย การท่ีตัวแทนประกันชวิีต หรอืนายหน้า
ประกันชวิีตเปน็ผู้ดําเนินการเก็บเบีย้ประกันภัยเปน็การใหบ้รกิารเท่าน้ัน 

02 650 1400

เราคือใคร
โตเกียวมารนี บรษัิทประกันภัยแรกในประเทศญี่ปุ่น ก่อต้ังขึ้นในปี 2422 
โตเกียวมารนีมกีารเติบโตตลอดหลายทศวรรษท่ีผ่านมา เรานําเสนอตัวเลือก  
ผลิตภัณฑ์ และการตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของการประกัน 
วินาศภัย การประกันชีวิต โตเกียวมารนีมีการดําเนินงานใน 486 เมือง ใน 
45 ประเทศ และเรายังคงขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มประกันภัยท่ีมี
ความหลากหลาย และมีความมั่นคงทางการเงินมากท่ีสดุในโลก

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการพิจารณารบัประกันตามหลักเกณฑ์ของบรษัิท ผลประโยชน์ท่ีปรากฎในเอกสารน้ี
เปน็เพียงการสรุปโดยสงัเขป เง่ือนไข และความคุม้ครองอย่างสมบรูณ์จะระบใุนกรมธรรม์ท่ีผู้เอาประกันภัยซ้ือ
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• รบัเงินคืน 10% ของทุน* ต้ังแต่สิน้ปีกรมธรรม์ท่ีครบอายุ 61 ปี - ครบอายุ 65 ปี
   รบัเงินคืน 15% ของทุน* ต้ังแต่สิน้ปีกรมธรรม์ท่ีครบอายุ 66 ปี - ครบอายุ 70 ปี
   รบัเงินคืน 25% ของทุน* ต้ังแต่สิน้ปีกรมธรรม์ท่ีครบอายุ 71 ปี - ครบอายุ 75 ปี
   รบัเงินคืน 40% ของทุน* ต้ังแต่สิน้ปีกรมธรรม์ท่ีครบอายุ 76 ปี - ครบอายุ 80 ปี 
   รบัเงินคืน 50% ของทุน* ต้ังแต่สิน้ปีกรมธรรม์ท่ีครบอายุ 81 ปี - ครบอายุ 85 ปี 
   รบัเงินคืน 60% ของทุน* ต้ังแต่สิน้ปีกรมธรรม์ท่ีครบอายุ 86 ปี - ครบอายุ 89 ปี  
• รบัเงินครบกําหนดสญัญา 60% ของทุน* รวมเงินคืนสะสม 1000% ของทุน* ต้ังแต่ครบอายุ 61 - 90 ปี
• รบัความคุม้ครองการเสยีชวิีต 100% ของทนุ* ต้ังแต่ปท่ีี 1 - 3  200% ของทนุ* ต้ังแต่ปท่ีี 4 - 10  250% ของทุน* 
   ต้ังแต่ปีท่ี 11 - 20  และ 300% ของทุน* ต้ังแต่ปท่ีี 21 - ครบอายุ 90 ป ีหรอืจํานวนท่ีมากกว่าระหว่างผลประโยชน์ 
   กรณีเสยีชีวิตขา้งต้น หรอืมลูค่าเวนคืนกรมธรรม ์หรอืเบ้ียประกันภัยสะสมท่ีหกัเงนิจ่ายคืนแล้ว
• สามารถนําเบี้ยประกันภัยไปคํานวณลดหย่อนภาษีได้ตามกฎเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนดสงูสดุ 100,000 บาท
• ฟร ีความคุ้มครองพิเศษยกเว้นการชําระเบี้ยประกันภัย (WP-F) หากตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  (ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรบัประกันภัยของบรษัิทฯ)
• กรณีเสยีชีวิตหลังสญัญามีผลบังคับแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ีรบัเงนิชว่ยเหลือค่าปลงศพเบ้ืองต้น (FNB) ทันทีโดยไม่เกิน 
   30% ของผลประโยชน์กรณีเสยีชวิีต และสงูสดุไมเ่กิน 300,000 บาท (เปน็การจ่ายผลประโยชน์กรณีเสยีชวิีตออกล่วงหน้า)

บํานาญ แบบประกันภัย สมารท์ แพลนน่ิง 1000

เงื่อนไขการรบัประกันภัย

หมายเหต ุ:  * ทนุประกันภัยเริม่ต้น

tokiomarine.com 02 650 1400

ชําระเบี้ยประกันภัย 5 ปี

ชําระเบี้ยประกันภัย 10 ปี

ชําระเบี้ยประกันภัย 15 ปี

ชําระเบี้ยประกันภัย ครบอายุ 60 ปี

ปีกรมธรรม์ท่ี 1ปีกรมธรรม์ท่ี 1 ปีท่ี 5ปีท่ี 5 ปีท่ี 10ปีท่ี 10 ปีท่ี 15ปีท่ี 15
ครบอายุ
60 ปี

ครบอายุ
60 ปี

ครบอายุ
61 - 65 ปี
ครบอายุ

61 - 65 ปี
ครบอายุ

66 - 70 ปี
ครบอายุ

66 - 70 ปี
ครบอายุ
71 - 75 ปี
ครบอายุ
71 - 75 ปี

ครบอายุ
76 - 80 ปี
ครบอายุ

76 - 80 ปี
ครบอายุ

81 - 85 ปี
ครบอายุ

81 - 85 ปี
ครบอายุ

86 - 89 ปี
ครบอายุ

86 - 89 ปี

รวมเงินคืนสะสม
ต้ังแต่ครบอายุ

61 -  90 ปี
1000%

ของทุน*

• อายท่ีุรบัประกันภัย
  30 - 54 ปี สาํหรบัชําระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
  30 - 49 ปี สาํหรบัชําระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
  30 - 44 ปี สาํหรบัชําระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
  30 - 57 ปี สาํหรบัชําระเบี้ยประกันภัย ครบอายุ 60 ปี
• ระยะเวลาคุ้มครอง ครบอายุ 90 ปี
• ชําระเบี้ยประกันภัย 5 ปี 10 ปี 15 ปี และครบอายุ 60 ปี
• ทนุประกันภัยขั้นต�า 100,000 บาท 
• สามารถซ้ือความคุ้มครองสญัญาเพิ่มเติมได้ทกุแบบ
  (ท้ังน้ี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรบัประกันภัยของบรษัิทฯ)

ความคุ้มครองกรณีเสยีชีวิต 100% ของทุน* ต้ังแต่ปีท่ี 1 - 3  200% ของทุน* ต้ังแต่ปีท่ี 4 - 10  250% ของทุน* ต้ังแต่ปีท่ี 11 - 20 300% ของทุน*
ต้ังแต่ปีท่ี 21 - ครบอายุ 90 ปี หรอืจํานวนท่ีมากกว่าระหว่างผลประโยชน์กรณีเสยีชีวิตข้างต้น หรอืมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรอืเบี้ยประกันภัยสะสมท่ีหักเงินจ่ายคืนแล้ว

ครบสญัญา
รบั 60%
ของทุน*

ครบอาย ุ90 ปีครบอาย ุ90 ปี

รบัเงินคืน
10%
ของทุน*

รบัเงินคืน
10%
ของทุน*

รบัเงินคืน
15%

ของทุน*

รบัเงินคืน
15%

ของทุน*

รบัเงินคืน
25%
ของทุน*

รบัเงินคืน
25%
ของทุน*

รบัเงินคืน
40%
ของทุน*

รบัเงินคืน
40%
ของทุน*

รบัเงินคืน
50%
ของทุน*

รบัเงินคืน
50%
ของทุน*

รบัเงินคืน
60%
ของทุน*

รบัเงินคืน
60%
ของทุน*

ผลประโยชน์ท่ีได้รบั
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