
อยากเกษียณเมื่อไร เลอืกได้ตามใจคณุ
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ลดหยอ่นภาษีได้สงูสดุ 300,000 บาท ตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด
(ไมร่วมเบีย้ประกันชวีติของแผนประกันอ่ืนๆ)

ลดหยอ่นภาษีได้

รบัเงินบาํนาญทกุป ีถึงอายุ 85 ป ีรบัเงินบาํนาญเพิม่ขึน้
เมื่ออายุมากขึน้ สงูสดุ 24% ของทนุประกันภัย

เกษียณมเีงินใช ้ไรกั้งวล

อยากเริม่รบัเงินบาํนาญไมว่า่จะอายุ 55 ป ีอายุ 60 ปี
หรอื อายุ 65 ป ีก็เลอืกได้

เกษียณเมื่อไร เลือกได้ตามใจคณุ 

ทุ่มเททํางานมาหลายป ีเกษียณทัง้ทีก็อยากใชช้วีติใหเ้ต็มท่ี เอฟดับบลวิดี ฟอร ์เพนชนั ใหค้ณุเลอืกเกษียณได้อยา่ง
สบายใจ เลือกได้จะเกษียณเรว็หรอืชา้ อยากเริม่รบับํานาญตัง้แต่เมื่อไร  จะอายุ 55 ปี อายุ 60 ปี หรอือายุ 65 ปี
ก็ทําได้ และรบับาํนาญเพิม่ขึน้เมื่ออายุมากขึน้ ใหค้ณุสบายใจใชช้วีติได้อยา่งไรกั้งวล

เอฟดับบลวิดี ฟอร ์เพนชนั 85/55, 85/60, 85/65



ผลประโยชนแ์ละความคุ้มครอง

ปกีรมธรรม์

ถึงอายุ 55 ปี

ความคุ้มครองชวีติ
เบีย้ประกันภัยท่ีชาํระมาทัง้หมดหกัเงินบาํนาญท่ีรบัไปแล้วทัง้หมด หรอื มูลค่าปจัจุบนัของเงินบาํนาญท่ียงัไมไ่ด้
จา่ยจนครบ 10 ป ี(กรณเีสยีชวีติก่อนรบัเงินบาํนาญครบ 10 ป)ี แล้วแต่จํานวนใดมากกวา่
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ระยะเวลาชาํระเบีย้
ประกันภัย
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รบัเงินบาํนาญตัง้แต่
ครบรอบปกีรมธรรม์

ปกีรมธรรม์

ถึงอายุ 60 ปี

ความคุ้มครองชวีติ
เบีย้ประกันภัยท่ีชาํระมาทัง้หมดหกัเงินบาํนาญท่ีรบัไปแล้วทัง้หมด หรอื มูลค่าปจัจุบนัของเงินบาํนาญ
ท่ียงัไมไ่ด้จา่ยจนครบ 10 ป ี(กรณเีสยีชวีติก่อนรบัเงินบาํนาญครบ 10 ป)ี แล้วแต่จํานวนใดมากกวา่

ระยะเวลาชาํระเบีย้
ประกันภัย
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รบัเงินบาํนาญตัง้แต่
ครบรอบปกีรมธรรม์

ปกีรมธรรม์

ถึงอายุ 65 ปี

ความคุ้มครองชวีติ
เบีย้ประกันภัยท่ีชาํระมาทัง้หมดหกัเงินบาํนาญท่ีรบัไปแล้วทัง้หมด 
หรอื มูลค่าปจัจุบนัของเงินบาํนาญท่ียงัไมไ่ด้จ่ายจนครบ 10 ป ี
(กรณเีสยีชวีติก่อนรบัเงินบาํนาญครบ 10 ป)ี แล้วแต่จาํนวนใดมากกวา่
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ระยะเวลาชาํระเบีย้
ประกันภัย
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รบัเงินบาํนาญตัง้แต่
ครบรอบปกีรมธรรม์

% หมายถึง เปอรเ์ซน็ต์ของทนุประกันภัย

110% ของเบี้ยประกันภัยท่ีชาํระมา
ทัง้หมด หรอืมูลค่าเวนคืนเงินสดแล้ว
แต่จาํนวนใดมากกวา่

110% ของเบีย้ประกันภัยท่ีชาํระมาทัง้หมด
หรอืมูลค่าเวนคืนเงินสด แล้วแต่จํานวนใด
มากกวา่

110% ของเบีย้ประกันภัยท่ีชาํระมาทัง้หมด หรอืมูลค่าเวนคืนเงินสด
แล้วแต่จาํนวนใดมากกวา่
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ตัง้แต่อายุ 75 - 85 ปี

ตัง้แต่อายุ 65 - 74 ปี ตัง้แต่อายุ 75 - 85 ปี
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ตัวอยา่งเบีย้ประกันภัยรายปี
ต่อทนุประกันภัย 1,000 บาท

รบัประกันชวีติโดย บรษัิท เอฟดับบลิวดี ประกันชวีติ จาํกัด (มหาชน)

บรษัิท ศรกีรุงประกันชวีติโบรคเกอร ์จาํกัด เปน็นายหน้าประกันชวีติในการนาํเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย
เบีย้ประกันภัยสามารถนาํไปลดหยอ่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด
การพจิารณารบัประกันภัยเปน็ไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของบรษัิท เอฟดับบลิวดี ประกันชวีติ จาํกัด (มหาชน)

เอกสารนีม้ใิชส่ว่นหนึ่งของสญัญาประกันภัย ขอ้กําหนดและเง่ือนไขของความคุ้มครองจะระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันภัย
เง่ือนไขความคุ้มครองเปน็ไปตามท่ีกรมธรรมกํ์าหนด โปรดอ่าน ศึกษา และทําความเขา้ใจในเอกสารประกอบการขาย ก่อนตัดสนิใจทําประกันภัย
สงวนสทิธิต์ามกฎหมาย หา้มทําซํ้า ดัดแปลงไมว่า่สว่นหนึ่งสว่นใดของเอกสารนี้

หมายเหตุ :

เง่ือนไขการรบัประกันภัย

อายุรับประกันภัย

ระยะเวลาคุ้มครอง

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

เอฟดับบลิวดี ฟอร์ เพนชัน 85/55 : 20 – 50 ปี
เอฟดับบลิวดี ฟอร์ เพนชัน 85/60 : 20 – 55 ปี
เอฟดับบลิวดี ฟอร์ เพนชัน 85/65 : 20 – 60 ปี

ถึงอายุ 85 ปี

ถึงอายุ 55 ปี ถึงอายุ 60 ปี หรือ ถึงอายุ 65 ปี

100,000 บาททุนประกันภัยขั้นต่ำ

เอฟดับบลวิดี ฟอร ์เพนชนั 85/55, 85/60, 85/65

นาํเสนอโดย
บรษัิท ศรกีรุงประกันชวีติโบรคเกอร ์จํากัด

เลขท่ีหอ้ง 46/8 อาคารรุง่โรจนธ์นกลุ B ชัน้11 ถนนรชัดาภิเษก
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Line ID : @SrikrungLife
Facebook : @SKLifeBroker

E-Mail : Lifesupport@srikrungbroker.co.th
Phone : 02-867-3857

รบัประกันโดย
บรษัิท เอฟดับบลวิดี ประกันชวีติ จํากัด (มหาชน)
ศูนยบ์รกิารลกูค้าเอฟดับบลิวดี 1351 
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เอฟดับบลิวดี ฟอร์ เพนชัน
 85/65

เอฟดับบลิวดี ฟอร์ เพนชัน
 85/60

เอฟดับบลิวดี ฟอร์ เพนชัน
 85/55


