
 

บมจ.โตเกียวมารนีประกันชีวิต (ประเทศไทย)
ผู้เช่ียวชาญด้านการบรหิารบํานาญและประกันชีวิตจากประเทศญี่ปุ่น

แบบประกันภัย โตเกียว ชายด์ ชิลด์
Tokio Child Shield

เตรยีมแผนการออมในรูปแบบประกันชีวิต เพื่อความพรอ้มรองรบัอนาคตของลกูรกั
และสรา้งความอุ่นใจให้คณุด้วย โตเกียว ชายด์ ชิลด์ 18/5 และ 22/10 

กรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีให้ความคุ้มครองชีวิต และผลประโยชน์เงินคืนด้วยการการนัตีผลตอบแทนตามเงื่อนไขในสญัญา
สรา้งหลักประกัน ความอุ่นใจการใช้ชีวิตเพื่อพัฒนาการของลกูรกั ให้มีอนาคตท่ีมั่นคง

แบบประกันภัย โตเกียว ชายด์ ชิลด์ ดีอย่างไร
เลือกสรา้งวินัยการออมเงินในระยะสั้น 5 ปี หรอื 10 ปี
ระหว่างสญัญา รบัเงินคืนตามกรมธรรม์สงูถึง 20% หรอื 50% 
ของทุนประกันภัยเริม่ต้น
สามารถซื้อสญัญาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความคุ้มครองท่ีครอบคลมุ 
ท้ังสขุภาพ และอบุัติเหตุ

CMPR JAN 2020
C P 4 0 0 2 0 2 0 2 2

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



• รบัเงินคืน 20% ของทนุ* สิน้ปกีรมธรรม์ท่ีครบอายุ 12 ป ีรบัเงินคืน 50% ของทุน* สิน้ปกีรมธรรม์ท่ีครบอายุ 15 ปี และ 
  รบัเงินคืน 100% ของทุน* ครบกําหนดสญัญาท่ีครบอายุ 18 ปี สาํหรบั โตเกียว ชายด์ ชิลด์ 18/5
• รบัเงินคืน 50% ของทุน* สิน้ปีกรมธรรม์ท่ีครบอายุ 19 - ครบอายุ 21 ปี 
   รบัเงินคืน 100% ของทุน* ครบกําหนดสญัญาท่ีครบอายุ 22 ปี สาํหรบั โตเกียว ชายด์ ชิลด์  22/10
• รบัความคุ้มครองการเสยีชีวิต 100% ของทุน* ต้ังแต่ปีท่ี 1 - 3 และ รบัความคุ้มครองการเสยีชีวิต 150% ของทุน* 
  ต้ังแต่ปีท่ี 4 - ครบอายุ 18 ปี หรอืจํานวนท่ีมากกว่าระหว่างผลประโยชน์ กรณีเสยีชีวิตขา้งต้น หรอืมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ 
  หรอื 101% เบี้ยประกันภัยสะสม สาํหรบั โตเกียว ชายด์ ชิลด์  18/5
• รบัความคุม้ครองการเสยีชวิีต 100% ของทุน* ต้ังแต่ปท่ีี 1 - 3 และ รบัความคุม้ครองการเสยีชีวิต 150% ของทนุ* ต้ังแต่
  ปีท่ี 4 - ครบอายุ 22 ปี หรอืจํานวนท่ีมากกว่าระหว่างผลประโยชน์ กรณีเสยีชีวิตข้างต้น หรอืมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ 
  หรอื 101% เบี้ยประกันภัยสะสม สาํหรบั โตเกียว ชายด์ ชิลด์  22/10
• กรณีเสยีชวิีตหลังสญัญามผีลบงัคับแล้วไมน้่อยกว่า 2 ป ีรบัเงินชว่ยเหลือค่าปลงศพเบือ้งต้น (FNB) ทันทีโดยไมเ่กิน
  30% ของผลประโยชน์กรณีเสยีชวิีต และสงูสดุไมเ่กิน 300,000 บาท (เปน็การจ่ายผลประโยชน์กรณีเสยีชีวิตออกล่วงหน้า)

• อายท่ีุรบัประกันภัย
  0 - 10 ปี สาํหรบั โตเกียว ชายด์ ชิลด์  18/5
  0 - 12 ปี สาํหรบั โตเกียว ชายด์ ชลิด์  22/10 
• เลือกระยะเวลาคุม้ครอง 18 ป ี/ ชําระเบ้ียประกันภัย 5 ปี 
  หรอื ระยะเวลาคุม้ครอง 22 ป ี/ ชําระเบ้ียประกันภัย 10 ปี 
• ทนุประกันภัยขั้นต�า 100,000 บาท 
• สามารถซ้ือความคุ้มครองสญัญาเพิม่เติมได้ทกุแบบ
  (ท้ังน้ี ขึ้นอยูกั่บเง่ือนไขการรบัประกันภัยของบรษัิทฯ)

ผลประโยชน์ท่ีได้รบั

สะสมทรพัย์ แบบประกันภัย โตเกียว ชายด์ ชิลด์

แบบประกันภัย โตเกียว ชายด์ ชิลด์ 22/10

แบบประกันภัย โตเกียว ชายด์ ชิลด์ 18/5

เงื่อนไขการรบัประกันภัย

หมายเหต ุ:  * ทนุประกันภัยเริม่ต้น

กรมธรรม์ประกันภัย แบบประกันภัย โตเกียว ชายด์ ชิลด์
อัตราเบี้ยประกันภัยรายปีต่อจํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท (สาํหรบัทุกเพศ)

ความคุ้มครองกรณีเสยีชีวิต 100% ของทุน*
ต้ังแต่ปีท่ี 1 - 3 หรอืจํานวนท่ีมากกว่า

ระหว่างผลประโยชน์กรณีเสยีชวิีตขา้งต้น 
หรอืมูลค่าเวนคืนกรมธรรม ์หรอื 101% เบีย้ประกันภัยสะสม

ความคุ้มครองกรณีเสยีชวิีต 150% ของทุน*
ต้ังแต่ปท่ีี 4 - ครบอายุ 18 ป ีหรอืจํานวนท่ีมากกว่าระหว่างผลประโยชน์กรณีเสยีชวิีตขา้งต้น 

หรอืมูลค่าเวนคืนกรมธรรม ์หรอื 101% เบีย้ประกันภัยสะสม

ปีกรมธรรม์ท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6ปีท่ี 4 ครบอายุ 12 ปี

ครบสญัญา
รบั 100%
ของทุน*

ผลประโยชน์รวม
170%ของทุน*

(กรณีอยูจ่นครบสญัญา)

ครบอายุ 18 ปีครบอายุ 15 ปี

ชําระเบี้ยประกันภัย 5 ปี

ปีกรมธรรม์ท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 10 ครบอายุ 19 ปี

-------------------------------

--------------------------

ครบสญัญา
รบั 100%
ของทุน*

ผลประโยชน์รวม
250%ของทุน*

(กรณีอยูจ่นครบสญัญา)

ครบอายุ 22 ปี

ชําระเบี้ยประกันภัย 10 ปี

รบัเงินคืน
20%
ของทุน*

รบัเงินคืน
50%
ของทุน*

รบัเงินคืน
50%
ของทุน*

ครบอายุ 20 ปี

รบัเงินคืน
50%
ของทุน*

ครบอายุ 21 ปี

รบัเงินคืน
50%
ของทุน*

tokiomarine.com 02 650 1400

อายุ
โตเกียว ชายด์ ชิลด์ 18/5 โตเกียว ชายด์ ชิลด์ 22/10
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ความคุ้มครองกรณีเสยีชวิีต 100% ของทุน*
ต้ังแต่ปท่ีี 1 - 3 หรอืจํานวนท่ีมากกว่า

ระหว่างผลประโยชน์กรณีเสยีชวิีตข้างต้น 
หรอืมูลค่าเวนคืนกรมธรรม ์หรอื 101% เบีย้ประกันภัยสะสม

ความคุ้มครองกรณีเสยีชีวิต 150% ของทุน*
ต้ังแต่ปท่ีี 4 - ครบอายุ 22 ป ีหรอืจํานวนท่ีมากกว่าระหว่างผลประโยชน์กรณีเสยีชวิีตขา้งต้น 

หรอืมูลค่าเวนคืนกรมธรรม ์หรอื 101% เบีย้ประกันภัยสะสม


