
ขอกำหนดการจายเงินปนผล
     บริษัทฯ จะจายเงินปนผลเพิ่มเติมจากอัตราผลตอบแทนสุทธิจากการ
ลงทุนท่ีบริษัทฯจะประกาศใหทราบ ณ ส้ินปบัญชี ต้ังแตส้ินปท่ี 1 ของสัญญา
ตะกาฟุลเปนตนไป ดังนี้

สำหรับอัตราเงินสมทบรายเดือน, ราย 3 เดือน และราย 6 เดือน
ใหนำอัตราเงินสมทบรายป (ตามตาราง) คูณดวย 0.09,0.27 และ 0.52 ตามลำดับ

ชาย

270

275

280

หญิง

270

275

280

อายุ (ป)

0 - 40

41 - 65

66 - 70

อัตราเงินสมทบตะกาฟุลรายป
ตอจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล 1,000 บาท

     ทั้งนี้ เงินปนผลในแตละปของสัญญาที่คำนวณไดจะถูกสะสมไว
โดยจะจายเมื�อครบกำหนดสัญญา หรือเมื�อสมาชิกตะกาฟุลเสียชีวิต หรือ
เมื�อมีการเวนคืนสัญญาตะกาฟุล

นอยกวาหรือเทากับรอยละ 5 

มากกวารอยละ 5 

ไมมีการจายเงินปนผล

70% ของอัตราที่เกินรอยละ 5

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน อัตราสวนแบงกำไรจายจากอัตรา
ผลตอบแทนสุทธิจากการลงทุน

สัญญาตะกาฟุล อัล บารอกะฮ 15/7

     บริษัท ฟลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปนบริษัทประกันชีวิต
แหงแรกท่ีนำเสนอสัญญาตะกาฟุลท่ีถูกตองตามหลักการของศาสนาอิสลาม
การดำเนินการตางๆ ของโครงการตะกาฟุลอยูภายใตการดูแลของคณะกรรมการ
ฟลลิปชะรีอะฮดังมีรายนามตอไปน้ี

1. ดร.อณัส อมาตยกุล      ประธานคณะกรรมการ

2. ดร.แวดือราแม มะมิงจิ      กรรมการ

3. นายเจริญ โตะมางี       กรรมการ

4. นายอบี ยะลา       กรรมการ

5. ดร.ชัชวาลย นิยมวิทยานนท      ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ

6. ผศ.อับดุลรอซีด เจะมะ     ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ

7. นายเสนีย อยูเปนสุข      ท่ีปรึกษาคณะกรรมการและเลขานุการ

     สัญญาฟลลิปตะกาฟุลเปนรูปแบบหลักประกันที่ศาสนาอิสลามใหการ
ยอมรับบนพื้นฐานของความรวมมือ  และการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
เพื�อความชัดเจน โปรงใส และสอดคลองกับหลักการของศาสนาอิสลาม
บริษัท ฟลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ไดแยกการบริหารกองทุน
ฟลลิปตะกาฟุล ออกจากการบริหารงานประกันชีวิตตามปกติของบริษัท
เพื�อเปนการบริหารจัดการ และการลงทุนที่ถูกตองตามหลักศาสนา

บริษัท ฟลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
849 อาคารวรวัฒน ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท : 0 2022 5000   โทรสาร : 0 2022 5500
E-mail : crc@philliplife.com

www.philliplife.comwww.philliptakaful.com 

Phillip Takaful

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

ฟลลิปตะกาฟุล หุนสวนที่อยูเคียงขางคุณตลอดไป

แผนการเงินที่ถูกตองตามหลักศาสนาอิสลาม

ระยะเวลาของสัญญาตะกาฟุล 15 ป

ระยะเวลาชําระเงินสมทบ 7 ป

รับเงินคืนปละ2%ของหลักประกันตะกาฟุล
ตั้งแตสิ้นปที่ 1-14
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ฟลลิปตะกาฟุล“ตะกาฟุล อัล บารอกะฮ 15/7”



หมายเหตุ 
• เงินสมทบตะกาฟุลสามารถนำไปหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จายจริง แตไมเกินปละ 100,000 บาท
  (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 172)
• เอกสารนี้เปนเพียงการสรุปผลประโยชนเบื้องตนของสัญญาตะกาฟุล เงื�อนไขและผลประโยชนของสัญญาจะเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญาตะกาฟุลที่ทานสมัคร
• ผูสมัครเปนสมาชิกสัญญาตะกาฟุลควรทำความเขาใจรายละเอียดความคุมครอง และเงื�อนไขกอนการตัดสินใจทำสัญญาทุกครั้ง

กรณีเสียชีวิต  รับเงินปนผลสะสม (ถามี) พรอมผลประโยชนจำนวนที่มากกวาระหวาง (1) บัญชีตะบัรรุอฺ และบัญชีมุฎอรอบะฮ
ที่ ไดสะสมไวรวมกันเทากับ 100%* และสูงสุดถึง 200%* ตั้งแตปที่ 7 เปนตนไป  หรือ  (2)  มูลคาเวนคืนสัญญาตะกาฟุล

หรือ (3) เงินสมทบตะกาฟุลที่ชำระมาแลวทั้งหมด (ไมรวมเงินสมทบตะกาฟุลของสัญญาเพิ่มเติมใดๆ)

เงินสมทบตะกาฟุลจะถูกนำไปลงทุนตามหลักศาสนา

ครบสัญญา 15 ป
รับผลประโยชนจากบัญชี มุฎอรอบะฮ 200%* + เงินปนผลสะสม (ถามี)

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

ปที่ 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15

ระยะเวลาชำระเงินสมทบ 7 ป

รับเงินสมทบคืนทุกๆ สิ้นป** ตั้งแตปที่ 1 จนถึงปที่ 14 ปละ 2% ของหลักประกันตะกาฟุล

*อัตราตอเงินหลักประกันตะกาฟุล   **ปสัญญาตะกาฟุล
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Barakah;
The Missing Element In Our Pursuit for Happiness

ขอกำหนดการสมัครเปนสมาชิกสัญญาตะกาฟุล

สัญญาฟลลิปตะกาฟุล
ใหประโยชนกับสมาชิก 3 ประการ คือ 
1.

2.

3.

การออมเงินในรูปแบบตะกาฟุล สมาชิกสามารถเก็บรักษาเงินไดอยาง
เปนระบบและสม่ำเสมอ ซ่ึงบริษัทฯ จะนำเงินของสมาชิกไปลงทุนตามหลัก
ศาสนาอิสลาม เพื�อนำผลประโยชนกลับสูสมาชิก 
การชวยเหลือ โดยสมาชิกรวมบริจาคเงินสมทบเปนกองทุนในการ
ชวยเหลือสมาชิกซึ่งกันและกัน
มีหลักประกัน สมาชิกมีหลักประกันวาจะไดรับการชวยเหลือจาก
กองทุนตะกาฟุล

1.

2.

3.

สัญญาฟลลิปตะกาฟุล
ไมขัดกับหลักศาสนาอิสลามใน 3 ประการ คือ

มีความชัดเจน เพราะกำหนดเงื�อนไขและผลประโยชนไวแนนอน
การดำเนินการตางๆ อยูภายใต การกำกับของคณะกรรมการฟลลิปชะรีอะฮ 
ไมใชเกมการพนัน ไมเก่ียวของกับการเส่ียงโชคหรือการข้ึนอยูกับโอกาส
ผลประโยชนที่สมาชิกไดรับกรณีที่มีการเสียชีวิตมาจากกองทุนบริจาค
ของสมาชิกตะกาฟุล ตามเงื�อนไขของสัญญา 
หลุดพนจากดอกเบี้ย หรือสวนที่เกินเลยในการซื้อขายแลกเปลี่ยน
เงินปนผลที่ตอบแทนสมาชิกเกิดจากสวนแบงกำไร ไมไดเกิดจากสวน
ของดอกเบี้ย

• อายุสมาชิกตะกาฟุลตั้งแต 1 วัน - 70 ป

• ระยะเวลาของสัญญาตะกาฟุล 15 ป 

• ระยะเวลาชำระเงินสมทบตะกาฟุล 7 ป

• จำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ 100,000 บาท

• สามารถทำสัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลไดตามขอกำหนดของบริษัท

• การชำระเงินสมทบตะกาฟุลเลือกไดเปนรายป, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน

หรือรายเดือน 
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ผลประโยชนของสัญญา
รับเงินสมทบคืนตามสัญญาตะกาฟุลตั้งแตสิ้นปที่ 1- ปที่ 14 (ปละ 2% ของจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล) รวมทั้งสิ้น 28% ของหลักประกันตะกาฟุล 
กรณีมีชีวิตจนครบสัญญา
• รับเงินผลประโยชนครบสัญญาจากบัญชีมุฎอรอบะฮ (บัญชีสะสมทรัพย) เทากับ 200% ของเงินหลักประกันตะกาฟุล พรอมเงินปนผลสะสม (หากมี) 
กรณีเสียชีวิตระหวางสัญญา
• รับเงินปนผลสะสม (ถามี) พรอมผลประโยชนจำนวนท่ีมากกวาระหวาง (1) เงินชวยเหลือจากบัญชีตะบัรรุอฺ (บัญชีกองทุนบริจาค) และบัญชีมุฎอรอบะฮท่ี ไดสะสมไวรวมกัน
เทากับ 100% ของเงินหลักประกันตะกาฟุล ในปท่ี 1-3, 120% ในปท่ี 4, 150% ในปท่ี 5, 180% ในปท่ี 6 และ 200% ต้ังแตปท่ี 7 เปนตนไป หรือ (2) มูลคาเวนคืนสัญญาตะกาฟุล
หรือ  (3) เงินสมทบตะกาฟุลที่ชำระมาแลวทั้งหมด (ไมรวมเงินสมทบตะกาฟุลของสัญญาเพิ่มเติมใดๆ)


