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ติดต�อที่ปร�กษาการเง�นและตัวแทนประกันชีว�ต

ออมวันนี้ เพ�่อทุกเป�าหมายในชีว�ต
จ�ายเบี้ยสั้น รับผลตอบแทนสูง

บีแอลเอ แฮปป��เซฟว��ง 10/5
(มีเง�นป�นผล)

สะสมทรัพย� (มีเง�นป�นผล)



บีแอลเอ แฮปป��เซฟว��ง 10/5 (มีเง�นป�นผล)

รับความ
คุ�มครองชีว�ต

ระยะเวลาคุ�มครอง 
และชำระเบี้ยประกันภัย

การันตีผลประโยชน�
รวมตลอดสัญญา

ครบกำหนด
สัญญา

อายุรับ
ประกันภัย

คุ�มครองการเสียชีว�ต(1)

ป�กรมธรรม�ที่

มีชีว�ตอยู�จนครบกำหนดสัญญา

ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ป�

ผลประโยชน�รวมตลอดสัญญาขั้นต่ำ 510%
ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย

100% 200% 300%
400% 500%

เง�่อนไขการรับประกันภัย
• อายุรับประกันภัย ตั้งแต�แรกเกิด ถึง 80 ป�
• จำนวนเง�นเอาประกันภัย เร��มต�น 50,000 บาท
• ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายป�
• การพ�จารณารับประกันภัยเป�นไปตามหลักเกณฑ�ของบร�ษัท
• สามารถซื้อสัญญาเพ��มเติมแนบได� ตามเง�่อนไขที่บร�ษัทกำหนด
• สำหรับกรณีไม�ซื้อสัญญาเพ��มเติม ไม�ต�องตรวจและไม�ต�องตอบคำถามสุขภาพ

รับเง�นคืน(2) 5% 5% 5% 5%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

โอกาสรับ
เง�นป�นผล(3)510%

(2)สูงสุด
500%

(1)10/5
 ป�

แรกเกิด
ถึง 80 ป�

รับเง�น 490%
(2)

เมื่อครบกำหนดสัญญา
+ 

โอกาสรับเง�นป�นผล
(3)

(1) % ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย หร�อเบี้ยประกันชีว�ตสะสมตามจร�ง แล�วแต�จำนวนใดจะมากกว�า
(2) % ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย
(3) บร�ษัทอาจพ�จารณาจ�ายเง�นป�นผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให�ผู�เอาประกันภัย โดยเง�นป�นผลดังกล�าวจะข�้นอยู�กับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย�ของกลุ�มผลิตภัณฑ�
 แบบมีส�วนร�วมในเง�นป�นผลตลอดระยะเวลาสัญญาหลังหักด�วยต�นทุนทั้งหมดของกรมธรรม�ประกันภัย ซึ่งบร�ษัทจะจัดสรรในอัตราร�อยละ 80 ให�แก�ผู�เอาประกันภัย โดยเง�นป�นผล
 เมื่อครบกำหนดสัญญานี้จะแตกต�างกันในแต�ละแบบผลิตภัณฑ� ทั้งนี้ เป�นไปตามเง�่อนไข ข�อกำหนด และว�ธีการคำนวณเง�นป�นผลที่บร�ษัทพ�จารณา ณ  วันครบกำหนดสัญญา



กรณีที่บร�ษัทจะไม�คุ�มครอง

หมายเหตุ
1. เอกสารเสนอขายฉบับนี้เป�นเพ�ยงการสรุปผลประโยชน�เบื้องต�นเท�านั้น โปรดทำความเข�าใจในรายละเอียดเง�่อนไข ความคุ�มครอง และข�อยกเว�น
 ก�อนการตัดสินใจทำประกันภัย ท้ังน้ี เง�อ่นไข ความคุ�มครองและข�อยกเว�นอย�างสมบูรณ� สามารถสอบถามได�จากตัวแทนของท�าน หร�อสามารถศึกษา
 รายละเอียดได�จากกรมธรรม�ประกันชีว�ตของท�าน
2. การนำส�งเบี้ยประกันภัยเป�นหน�าที่ของผู�เอาประกันภัย การที่ตัวแทน/นายหน�าประกันชีว�ตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป�นการให�บร�การเท�านั้น
3. การแถลงสุขภาพเป�นป�จจัยหนึ่งในการพ�จารณารับประกันภัย หร�อพ�จารณาการจ�ายเง�นตามสัญญาประกันภัย
4. เพ�อ่สิทธิประโยชน�สูงสุดจากกรมธรรม� ผู�เอาประกันภัยควรชำระเบ้ียประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบ้ีย และถือครองกรมธรรม�จนครบกำหนดสัญญา
5. เบี้ยประกันภัยของแบบประกัน บีแอลเอ แฮปป��เซฟว��ง 10/5 (มีเง�นป�นผล) และเบี้ยประกันสุขภาพ (ถ�ามี) สามารถนำไปหักลดหย�อนภาษีเง�นได�
 บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ�ที่กรมสรรพากรกำหนด

สัญญาประกันชีว�ต บีแอลเอ แฮปป��เซฟว��ง 10/5 (มีเง�นป�นผล)
• กรณีผู�เอาประกันภัยไม�เป�ดเผยข�อความจร�ง หร�อแถลงข�อความเท็จ บร�ษัทจะบอกล�างสัญญาภายใน 2 ป� นับแต�วันเร��มมีผลคุ�มครองตามกรมธรรม�
 ประกันภัย หร�อตามการต�ออายุ หร�อตามการกลับคืนสู�สถานะเดิม หร�อวันที่บร�ษัทอนุมัติให�เพ��มจำนวนเง�นเอาประกันภัยในเฉพาะส�วนที่เพ��ม
 เว�นแต�ผู�เอาประกันภัยมิได�มีส�วนได�ส�วนเสียในเหตุท่ีเอาประกันภัยน้ัน หร�อการแถลงอายุคลาดเคล่ือนจนอายุจร�งอยู�นอกจำกัดอัตราเบ้ียประกันภัย
 ตามทางค�าปกติ
• กรณีผู�เอาประกันภัยฆ�าตัวตายภายใน 1 ป�นับแต�วันเร��มมีผลคุ�มครองตามกรมธรรม�ประกันภัย หร�อตามการต�ออายุ หร�อตามการกลับคืนสู�สถานะเดิม
 หร�อวันที่บร�ษัทอนุมัติให�เพ��มจำนวนเง�นเอาประกันภัยในเฉพาะส�วนที่เพ��ม หร�อถูกผู�รับประโยชน�ฆ�าตาย

ความคุ�มครองและผลประโยชน�

อัตราเบี้ยประกันภัยรายป� ต�อจำนวนเง�นเอาประกันภัย 1,000 บาท

อายุ (ป�)

แรกเกิด - 60

เพศหญิงและเพศชาย

981

61 - 80 997

หน�วย : บาท

ในวันครบรอบป�กรมธรรม�ที่ 2, 4, 6 และ 8 รับเง�นคืนป�ละ 5%
ในวันครบกำหนดสัญญา รับเง�นคืน 490%
รวมผลประโยชน�ตลอดสัญญา 510%
พร�อมโอกาสรับเง�นป�นผลตามนโยบายการจัดสรร
เง�นป�นผลของบร�ษัท(3)

(% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย)

ในป�กรมธรรม�ที่ 1 รับเง�น 100%
ในป�กรมธรรม�ที่ 2 รับเง�น 200%
ในป�กรมธรรม�ที่ 3 รับเง�น 300%
ในป�กรมธรรม�ที่ 4 รับเง�น 400%
ในป�กรมธรรม�ที่ 5 -10 รับเง�น 500%
(% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย หร�อเบี้ยประกันชีว�ต
สะสมตามจร�ง แล�วแต�จำนวนใดจะมากกว�า)

กรณีมีชีว�ตอยู� กรณีเสียชีว�ต



คุณผู�ชาย อายุ 35 ป� สุขภาพแข็งแรง จำนวนเง�นเอาประกันภัย 100,000 บาท 
เบี้ยประกันภัยรายป� ป�ละ 98,100 บาท และมีอัตราภาษีเง�นได�บุคคลธรรมดาร�อยละ 20 ตลอดอายุสัญญา

• ผลประโยชน�เง�นคืน, มูลค�าเวนคืนกรมธรรม� และเง�นขอคืนตามสิทธิ์ก�อนครบสัญญา เป�นมูลค�าที่คำนวณ ณ วันครบรอบป�กรมธรรม�
• เง�นขอคืนตามสิทธ�ก�อนครบสัญญา หมายถึง ผลรวมของจำนวนผลประโยชน�เง�นคืนที่ได�รับไปแล�วสะสม รวมกับจำนวนเง�นมูลค�าเวนคืนกรมธรรม�ที่คำนวณ ณ วันครบรอบ
 ป�กรมธรรม�นั้นๆ ทั้งนี้ ณ วันที่มีการเวนคืนกรมธรรม� ผู�เอาประกันภัยจะได�รับเฉพาะมูลค�าเวนคืนกรมธรรม�เท�านั้น

(1) บร�ษัทอาจพ�จารณาจ�ายเง�นป�นผลเม่ือครบกำหนดสัญญาให�ผู�เอาประกันภัย โดยเง�นป�นผลดังกล�าวจะข�น้อยู�กับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย�ของกลุ�มผลิตภัณฑ�แบบมีส�วนร�วม
 ในเง�นป�นผลตลอดระยะเวลาสัญญาหลังหักด�วยต�นทุนท้ังหมดของกรมธรรม�ประกันภัย ซ่ึงบร�ษัทจะจัดสรรในอัตราร�อยละ 80 ให�แก�ผู�เอาประกันภัย โดยเง�นป�นผลเม่ือครบกำหนดสัญญาน้ี
 จะแตกต�างกันในแต�ละแบบผลิตภัณฑ� ทั้งนี้ เป�นไปตามเง�่อนไข ข�อกำหนด และว�ธีการคำนวณเง�นป�นผลที่บร�ษัทพ�จารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา
(2) ผลตอบแทนการลงทุนเฉล่ียตลอดสัญญา เป�นเพ�ยงป�จจัยหน่ึงท่ีนำไปใช�ในการคำนวณเง�นป�นผล และผลตอบแทนการลงทุนเฉล่ียตลอดสัญญาท่ีแสดงน้ัน ประมาณมาจากผลตอบแทน
 การลงทุนโดยเฉล่ียของบร�ษัท ซ่ึงผลตอบแทนการลงทุนท่ีได�รับจร�งอาจสูงกว�าหร�อต่ำกว�าจากท่ีแสดงได� ผู�เอาประกันภัยควรพ�จารณาข�อมูลในเอกสารเสนอขายก�อนตัดสินใจเลือกซ้ือ
 กรมธรรม�ประกันชีว�ต
     ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา คือ ผลตอบแทนที่บร�ษัทได�รับจากการลงทุนของสินทรัพย�กลุ�มผลิตภัณฑ�แบบมีส�วนร�วมในเง�นป�นผลตลอดระยะเวลาสัญญา
 โดยสามารถดูผลตอบแทนการลงทุนในแต�ละป�ผ�านทาง  www.bangkoklife.com/parfund_ROI  

ตัวอย�างความคุ�มครองและผลประโยชน�

หน�วย : บาท

ป�
กรมธรรม�

ที่

เบี้ยประกันชีว�ต
ต�อป�

(ณ ต�นป�กรมธรรม�)

ผลประโยชน�เง�นคืน
ณ วันครบรอบป�กรมธรรม� ความคุ�มครองชีว�ต

มูลค�าเวนคืน
กรมธรรม�

รวมเง�นขอคืน
ตามสิทธิ์

ก�อนครบสัญญา

ผลประโยชน�
ทางภาษี%ของจำนวนเง�น

เอาประกันภัย จำนวนเง�น %ของจำนวนเง�น
เอาประกันภัย จำนวนเง�น

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

รวม

98,100

98,100

98,100

98,100

98,100

490,500

-

5%

-

5%

-

5%

-

5%

-

490%

510%

-

5,000

-

5,000

-

5,000

-

5,000

-

490,000

510,000

100%

200%

300%

400%

500%

500%

500%

500%

500%

500%

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

-

21,800

74,000

184,100

278,300

395,100

399,800

409,500

414,500

424,600

435,000

-

21,800

79,000

189,100

288,300

405,100

414,800

424,500

434,500

444,600

510,000

-

19,620

19,620

19,620

19,620

19,620

98,100

1. ผลประโยชน�เง�นคืนรายป�ทั้งหมด
 ณ วันครบรอบป�กรมธรรม�ที่ 2, 4, 6 และ 8

2. เง�นครบกำหนดสัญญา
 ณ วันครบรอบป�กรมธรรม�ท่ี 10

3. โอกาสรับเง�นป�นผล ณ วันครบกำหนดสัญญา(1)

 (ผลประโยชน�ที่ไม�รับรองการจ�าย)

4. ผลประโยชน�ตลอดสัญญา (1.+2.+3.)

5. เบี้ยประกันภัยที่ชำระทั้งหมด 5 ป�

6. ผลประโยชน�มากกว�าเบี้ยประกันภัยที่ชำระ (4.-5.)

7. ผลประโยชน�จากการลดหย�อนภาษีทั้งหมด 5 ป�

8. ผลประโยชน�มากกว�าเบี้ยประกันภัยที่ชำระ
 (กรณีรวมผลประโยชน�จากการลดหย�อนภาษี (6.+7.))

20,000

490,000

-

510,000

490,500

19,500

98,100

117,600

20,000

490,000

21,580

531,580

490,500

41,080

98,100

139,180

20,000

490,000

50,500

560,500

490,500

70,000

98,100

168,100

20,000

490,000

79,430

589,430

490,500

98,930

98,100

197,030

สรุปผลประโยชน�ตามกรมธรรม� (รวมเง�นป�นผล) กรณีไม�มีการ
จ�ายเง�นป�นผล 3% 4% 5%

ตัวอย�างเง�นป�นผลจากผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา(2)

หน�วย : บาท



ตอบโจทย�ความต�องการด�วยแบบประกันสะสมทรัพย�ชนิดมเีง�นป�นผล

คุ�มครองชีว�ต การันตีเง�นต�นไม�หาย

รับประกัน
ผลตอบแทนขั้นต่ำ

โอกาสรับ
เง�นป�นผลเพ��มเติม

แบบประกันทั่วไป

* บร�ษัทมีนโยบายลงทุนในสินทรัพย�ที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับแบบประกันชนิดมีเง�นป�นผล ในสัดส�วนที่สูงกว�าแบบประกันทั่วไป
 โดยสินทรัพย�ที่มีความเสี่ยงสูง ได�แก� หุ�นสามัญ  และกองทุนรวมอสังหาร�มทรัพย� ทั้งในประเทศและต�างประเทศ ที่รวมธุรกิจ
 ที่มีแนวโน�มอัตราการเติบโตสูงในระยะยาว เช�น กลุ�มเทคโนโลยี และสุขภาพ เพ�่อเพ��มโอกาสในการได�รับผลตอบแทนที่สูงข�้น

สินทรัพย�ลงทุน
ที่มีความเสี่ยงสูง

สินทรัพย�ลงทุน
ที่มีความเสี่ยงต่ำ

เปร�ยบเทียบสัดส�วนเง�นลงทุนสำหรับ 
แบบประกันทั่วไปและแบบประกันชนิด
มีเง�นป�นผล

จ�ดเด�นด�านการลงทุน

ว�เคราะห�ข�อมูลหลักทรัพย�เป�นหลัก 
เพ�่อประกอบการตัดสินใจลงทุน (Bottom Up) 
ทำให�ได�ผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสม
ในแต�ละช�วงเวลาแบบประกัน

ชนิดมีเง�นป�นผล

จัดพอร�ตการลงทุนเฉพาะ*
กลุ�มผลิตภัณฑ�แบบมเีง�นป�นผล
ทำให�มีความยืดหยุ�นในการลงทุน
เพ�่อมีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงข�้น
ในขณะที่ยังได�รับการการันตี
ผลตอบแทนขั้นต่ำ

บร�หารและติดตามการลงทุน
ด�วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ
และระบบบร�หารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพสูง

ผลตอบแทน

เพ��มโอกาสในการได�รับผลตอบแทนที่สูงข�้นจากจ�ดเด�นด�านการลงทุน

Min



• รับความคุ�มครองชีว�ตสูงสุด 500%
 ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย*
• การันตีผลตอบแทนรวมตลอดสัญญาประกันภัย
 สูงถึง 510% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย
• มีโอกาสได�รับเง�นป�นผลเมื่อครบกำหนดสัญญา
• เบี้ยประกันชีว�ตและเบี้ยประกันสุขภาพ (ถ�ามี) 
 สามารถนำไปหักลดหย�อนภาษีเง�นได�บุคคลธรรมดา
   ตามหลักเกณฑ�ที่กรมสรรพากรกำหนด

บีแอลเอ แฮปป��เซฟว��ง 10/5 (แบบมีเง�นป�นผล) ประกันชีว�ตประเภทสะสมทรัพย�ระยะสั้น ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ป� 
รับความคุ�มครองชีว�ต 10 ป� เหมาะสำหรับการต�อยอดความมั่นคงไปสู�เป�าหมายในชีว�ตที่ตั้งใจ ทั้งยังตอบโจทย�เร�่อง
ความคุ�มครองชีว�ตที่เพ��มข�้นอย�างต�อเนื่อง การันตีเง�นคืนและเพ��มโอกาสได�รับเง�นป�นผลเมื่อครบกำหนดสัญญา

* หร�อเบี้ยประกันชีว�ตสะสมตามจร�ง แล�วแต�จำนวนใดจะมากกว�า ระหว�างป�กรมธรรม�ที่ 5 -10

บีแอลเอ แฮปป��เซฟว��ง 10/5 (มีเง�นป�นผล)

บร�หารเง�นออมให�เพ��มพ�น เพ�่อทุกเป�าหมายที่ตั้งใจ
จ�ายเบี้ย 5 ป� การันตีผลตอบแทนสูง

บร�ษัท กรุงเทพประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุร� แขวงวงศ�สว�าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ติดต�อตัวแทนประกันชีว�ต หร�อที่ปร�กษาการเง�นที่สำนักงานใหญ� และสาขาบร�ษัททั่วประเทศ
โทร. 02-777-8888   www.bangkoklife.com
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