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สมาร์์ทอีีซีี่�เซี่ฟว่ิ่�ง 15/8 (20)
ให้้เงิินคืืนรวมสููงิสุูด 221% และรับคืวามคุ้ืมคืรองิสููงิสุูด 180%

ชำำาระเบ้�ยประกัันภััยง่ิายๆ เพ้ียงิ 8 ปี

ให้้คืวามคุ้ืมคืรองินานถึึงิ 15 ปี
% ของิจำำานวนเงิินเอาประกัันภััย

สูมาร์ทอ้ซ้ี่�เซี่ฟวิ�งิ 15/8 (20) เป็นช่ำอทางิกัารตลาด โดยในกัรมธรรม์จำะใช้ำช่ำอ สูมาร์ทอ้ซ้ี่� 15/8 เอสู 2 (ชำนิดไม่ม้สู่วนร่วมในเงิินปันผล)



ห้มายเห้ตุ : เอกัสูารฉบับน้�เป็นเพี้ยงิสูรุปคืวามคืุ้มคืรองิเท่านั�น ผลประโยชำน์ คืวามคืุ้มคืรองิ และเงิื�อนไขต่างิ ๆ ให้้เป็นไปตามท้�กัำาห้นดไว้ในกัรมธรรม์

คืำาเตือน ผู้ซี่ื�อคืวรทำาคืวามเข้าใจำในรายละเอ้ยดคืวามคืุ้มคืรองิและเงิื�อนไขกั่อนตัดสูินใจำทำาประกัันชำ้วิตทุกัคืรั�งิ

ห้มายเห้ตุ 

*  ในกัรณ้ีท้�ผลประโยชำน์กัรณ้ีเสู้ยช้ำวิตน้อยกัว่าเบ้�ยประกัันภััยท้�ชำำาระมาแล้วทั�งิห้มดของิกัรมธรรม์ประกัันภััยน้�ไม่รวมเบ้�ยประกัันภััยของิสัูญญาเพิี�มเติม รับคืวามคุื้มคืรองิช้ำวิตเพิี�มอ้กัร้อยละ 110 ของิผลต่างิระห้ว่างิเบ้�ยประกัันภััยท้�ชำำาระมาแล้วทั�งิห้มดของิกัรมธรรม์ประกัันภััยน้�ไม่รวมเบ้�ยประกัันภััย 

 ของิสัูญญาเพิี�มเติม กัับผลประโยชำน์กัรณ้ีเสู้ยช้ำวิต 

** ในกัรณ้ีท้�ผลประโยชำน์กัรณ้ีม้ช้ำวิตอยู่ตลอดสัูญญารวมกัันแล้วน้อยกัว่าเบ้�ยประกัันภััยท้�ชำำาระมาแล้วทั�งิห้มดของิกัรมธรรม์ประกัันภััยน้�ไม่รวมเบ้�ยประกัันภััยของิสัูญญาเพิี�มเติม รับเงิินคืืนเพิี�มอ้กัร้อยละ 110 ของิผลต่างิระห้ว่างิเบ้�ยประกัันภััยท้�ชำำาระมาแล้วทั�งิห้มดของิกัรมธรรม์ประกัันภััยน้� 

 ไม่รวมเบ้�ยประกัันภััยของิสัูญญาเพิี�มเติม กัับผลประโยชำน์กัรณ้ีม้ช้ำวิตอยู่รวมทั�งิห้มดตลอดสัูญญา

เพราะความมั่นคงไม่ได้ติดตัวมาตั้งแต่เกิด 

ดังนั้นการเก็บออมจึงเป็นสิ่งที่ควรค�านึงถึง

• รบัเงินิคืนื 2% 3% และ 4% ของิจำำานวนเงินิเอาประกันัภัยั ทกุัปี 

 ตั�งิแต่สูิ�นปีกัรมธรรม์ประกัันภัยัปีท้� 1-5 , 6-10 และ 11-14 ตามลำาดบั

• คืรบกัำาห้นดสูัญญารับเงิินคืืนรวมสููงิสูุด 221% ของิจำำานวนเงิินเอาประกัันภััย

• ให้้คืวามคืุ้มคืรองิกัรณี้เสู้ยชำ้วิต สููงิสูุด 180% ของิจำำานวนเงิินเอาประกัันภััย

• ผู้เอาประกัันภััยสูามารถึนำาเบ้�ยประกัันภััยไปห้ักัลดห้ย่อนภัาษ้ได้ตามห้ลักัเกัณีฑ์ 

 ท้�กัรมสูรรพีากัรกัำาห้นด สููงิสูุดถึึงิ 100,000 บาท

• สูามารถึเลือกัชำำาระเบ้�ยประกัันภััยเป็น รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน ห้รือรายปี

แผนภาพผลประโยชน์และความค้้มครอง แบบประกันภัยสมาร์ทอีซ่ีี่เซี่ฟว่ิง 15/8 (20)

อัตราเบ้ียประกันภัยรายปี แบบประกันภัยสมาร์ทอีซ่ีี่เซี่ฟว่ิง 15/8 (20) (ต่อจ�านวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท)

อายุ
อัตราเบ้ี้�ยประกัันภััย

อายุ
อัตราเบ้ี้�ยประกัันภััย

อายุ
อัตราเบ้ี้�ยประกัันภััย

อายุ
อัตราเบ้ี้�ยประกัันภััย

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

0 243.09 243.02 17 243.70 243.02 34 244.58 243.37 51 249.38 245.70

1 242.94 242.90 18 243.74 243.03 35 244.70 243.42 52 250.04 246.06

2 242.94 242.90 19 243.78 243.04 36 244.82 243.47 53 250.79 246.47

3 242.96 242.90 20 243.82 243.05 37 244.96 243.53 54 251.65 246.94

4 242.97 242.90 21 243.85 243.06 38 245.11 243.60 55 252.65 247.50

5 243.00 242.90 22 243.87 243.08 39 245.28 243.68 56 253.79 248.15

6 243.02 242.91 23 243.90 243.09 40 245.46 243.77 57 255.13 248.92

7 243.05 242.91 24 243.93 243.10 41 245.66 243.86 58 256.69 249.82

8 243.09 242.92 25 243.96 243.11 42 245.89 243.97 59 258.54 250.89

9 243.14 242.93 26 244.00 243.13 43 246.13 244.08 60 260.75 252.16

10 243.21 242.94 27 244.04 243.15 44 246.40 244.21 61 263.36 253.67

11 243.28 242.95 28 244.09 243.17 45 246.70 244.36 62 266.45 255.47

12 243.36 242.96 29 244.15 243.19 46 247.04 244.52 63 270.12 257.62

13 243.44 242.98 30 244.22 243.22 47 247.41 244.70 64 274.48 260.25

14 243.51 242.99 31 244.29 243.25 48 247.82 244.90 65 279.68 263.41

15 243.58 243.00 32 244.38 243.28 49 248.28 245.13

16 243.64 243.01 33 244.48 243.32 50 248.80 245.40
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ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี

               

กรณีเสียชีวิต
(รับความคุ้มครองเป็น %)

กรณีมีชีวิต
(รับเงินคืนเป็น %)

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง แบบประกันภัย Samsung Easy Saving 15/8

% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
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เอกัสูารฉบับน้�ถึือเป็นทรัพีย์สูินของิบริษัทฯ ห้้ามมิให้้ผู้ใดนำาไปใชำ้โดยไม่ได้รับอนุญาต ผลิตวันท้� 1/08/14 จำำานวน 3,000 แผ่น ห้มดอายุวันท้� 1/01/15เอกัสูารฉบับน้�ถืึอเป็นทรัพีย์สิูนของิบริษัทฯ ห้้ามมิให้้ผู้ใดนำาไปใช้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

บี้ริษััท ซััมซุัง ประกัันช้วิิต (ประเทศไทย) จำำากััด (มหาชน)

2922/222-227 ช้ั้�น 15 อาคารชั้าญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชั้รบุุรีต้ัดใหม่่ แขวงบุางกะปิิ เขตัห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2308-2245 โทรสาร 0-2308-2269 | Call Center 0-2762-7777 | www.samsunglife.co.th
ทะเบีุยนเลขที�/เลขปิระจำำาต้ัวผู้้้เสียภาษีีอากร 0107556000124


