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ประกันชีวิต ทีทีบี แฮปปี้ รีไทร์ 90

ประกันชีวิต ทีทีบี แฮปปี้ รีไทร์ 90
เกษี ยณเมื่อไร มีเงินใช้แน่นอน
วางแผนง่าย จ่ายสั้น

ทํางานมาหลายปี ตั้งใจว่าหากเกษี ยณก็อยากจะ
ใช้ชีวต
ิ ท่องเที่ยวให้ได้ตามใจหวัง ทําอย่างไรให้เกษี ยณ
แบบไร้กังวลรายได้ไม่สะดุด
ด้วยแบบประกันบํานาญ ให้คุณมีรายได้แน่นอนหลังเกษี ยณ
เริม
่ ยๆ ตั้งแต่วน
ั นี้ จ่ายเบี้ยฯ สั้นเพี ยง 5 ปี
่ วางแผนได้งา
รับเงินบํานาญตั้งแต่อายุ 60 – 90 ปี
เกษี ยณเมื่อไร มีเงินใช้แน่นอน
วางแผนง่าย จ่ายสั้น

Life and Health
Protection

Certainty

Caring

ประกันชีวิต ทีทีบี แฮปปี้ รีไทร์ 90
ช่วยให้คุณวางแผนอนาคตแบบที่ต้องการได้อย่างไร

มีเงินบํานาญใช้จ่าย
รับเงินบํานาญปกติ 15% ของทุนประกันภัยทุกปี
ทําให้มีเงินพร้อมใช้ต้ง
ั แต่อายุ 60-90 ปี (รับรองการจ่าย)

โอกาสรับเงินเพิ่ มพู น
มีโอกาสรับเงินบํานาญพิ เศษ 5% ของทุนประกันภัยเพิ่ มพิ เศษ (ถ้ามี)*
ทุนประกันภัยเพิ่ มพิ เศษเป็นเงินปันผล เริม
ั ครบรอบปี
่ สะสมตั้งแต่วน
กรมธรรม์ที่ 1 จนถึงอายุ 60 ปี (ไม่รบ
ั รองการจ่าย)

ออมสั้ น รับบํานาญยาว
ชําระเบี้ยฯ เพี ยง 5 ปี
ได้รบ
ั ความคุ้มครองถึงอายุ 90 ปี

เบี้ยฯ บํานาญลดหย่อนภาษี ได้
สามารถนํามาลดหย่อนภาษี ได้สูงสุด 200,000 บาทต่อปี
(ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร)

ประกันชีวิต ทีทีบี แฮปปี้ รีไทร์ 90
มั่นใจมีเงินใช้ รับบํานาญยาว
สร้างความมั่นคงในวัยเกษี ยณ ได้งา
่ ยๆ ตั้งแต่วน
ั นี้

หมายเหตุ :
ั ครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1
*ทุนประกันภัยเพิ่ มพิ เศษเป็นเงินปันผลที่บริษัทฯ พิ จารณาจัดสรรให้แก่ผู้เอาประกันภัย เริม
่ สะสมตั้งแต่วน
จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 60 ปี ตามเงือ
่ นไขข้อกําหนด และวิธก
ี ารคํานวณเงินปันผลของ
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวต
ิ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ตัวอย่างประกันชีวิต ทีทีบี แฮปปี้ รีไทร์ 90
พนักงานบริษัท เพศชาย อายุ 40 ปี ต้องการวางแผนเกษี ยณ โดยต้องการมีรายได้
หลังเกษี ยณอายุ ปีละ 60,000 บาท จึงเลือกซื้อที่ทุนประกันชีวต
ิ 400,000 บาท
จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรายปี 203,600 บาท
• จ่ายเบีย
้ ฯ 203,600 บาท

อายุ 40 ปี

• พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษีจากเบีย
้ ประกันภัย
แบบบํานาญได้สูงสุด 200,000 บาท (ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร)

จ่ายเบีย
้ ฯ ครบ 5 ปี

อายุ 44 ปี

รวมเป็นเงิน 1,018,000 บาท

เริม
้ แต่อายุ 60-90 ปี
่ รับเงินบํานาญตัง

อายุ 60 ปี

• เงินบํานาญปกติ ปีละ 60,000 บาท
• เงินบํานาญพิ เศษ* ปีละ 20,200 บาท
• ผูเ้ อาประกันภัยจะได้รบ
ั เงินบํานาญปกติ รวม 1,860,000 บาท

อายุ 90 ปี

• และเงินบํานาญพิ เศษรวม 626,200*** บาท
• ตัง
้ แต่อายุ 60-90 ปี รวมรับเงินบํานาญ
คืนตลอดสัญญาทัง
้ สิ้น 2,486,200 บาท

ตารางตัวอย่างเงินบํานาญ
รวมตลอดสัญญา
(กรณีมีชีวต
ิ อยู่ ครบอายุ 90 ปี)
เงินบํานาญปกติ
เงินบํานาญพิ เศษ*
(5% ของทุนประกันภัยเพิ่ มพิ เศษ**)
ผลประโยชน์เงินบํานาญ
ตลอดอายุกรมธรรม์

ตัวอย่าง
กรณีอต
ั รา
ผลตอบแทน 0%

ตัวอย่าง
***ตัวอย่าง
กรณีอต
ั รา
กรณีอต
ั รา
ผลตอบแทน 4% ผลตอบแทน 6%

1,860,000

1,860,000

1,860,000

0

626,200

1,535,120

1,860,000

2,486,200

3,395,120

หมายเหตุ :
*เงินบํานาญพิ เศษเป็นผลประโยชน์ที่ไม่รบ
ั รองการจ่าย
**ทุนประกันภัยเพิ่ มพิ เศษเป็นเงินปันผลที่บริษัทพิ จารณาจัดสรรให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเริม
ั ครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1
่ สะสมตั้งแต่วน
จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 60 ปี ทั้งนี้เป็นไปตามเงือ
่ นไขข้อกําหนด และวิธก
ี ารคํานวณเงินปันผล โดย
เงินปันผลนี้จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนหลังจากหักด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท และผลประกอบการที่บริษัทฯ พิ จารณา
จัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย
***การคํานวณข้างต้นเป็นเพี ยงตัวอย่างเท่านั้น โดยใช้อต
ั ราผลตอบแทนคงที่ตลอดสัญญา ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนที่จ่ายจริง
จะแตกต่างจากตัวอย่างข้างต้น อาจสูงกว่าหรือตํ่ากว่าจากตัวเลขประมาณการนี้ หรืออาจไม่มีก็ได้ และอาจเป็นอัตราผลตอบแทน
ไม่คงที่ตลอดสัญญา

รายละเอียดแบบประกันภัยโดยย่อ
อายุรบ
ั ประกันภัย

20 - 55 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง

ถึงอายุ 90 ปี

ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย

5 ปี

ทุนประกันภัย

เริม
่ ต้น 50,000 บาท

เงือ
่ นไขอัตราเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับเพศ อายุ และทุนประกันภัย

งวดการชําระเบี้ยประกันภัย

รายปี / ราย 6 เดือน

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
กรณีมีชีวต
ิ อยู่
ตั้งแต่วน
ั ครบรอบปีกรมธรรม์

• รับเงินบํานาญปกติ ปีละ 15% ของทุนประกันภัย

ที่อายุครบ 60-90 ปี

• รวมรับเงินบํานาญปกติตลอดสัญญา
465% ของทุนประกันภัย
• โอกาสรับเงินบํานาญพิ เศษ 5% ของทุนประกันภัย
เพิ่ มพิ เศษ (ถ้ามี)

หมายเหตุ : ทุนประกันภัยเพิ่ มพิ เศษ เป็นเงินปันผลที่บริษัทพิ จารณาจัดสรรให้แก่
ผู้เอาประกันภัย โดยเริ่มสะสมตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงวันครบ
รอบปีกรมธรรม์ทผ
ี่ เู้ อาประกันภัยอายุครบ 60 ปี ทัง
่ นไขข้อกําหนด
้ นีเ้ ป็นไปตามเงือ
และวิธก
ี ารคํานวณเงินปันผล โดยเงินปันผลนีจ
้ ะขึ้นอยูก
่ บ
ั ผลตอบแทนจากการลงทุน
หลังจากหักด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษัท และผลประกอบการทีบ
่ ริษัทฯ พิ จารณาจัดสรร
ให้ผเู้ อาประกันภัย ดังนัน
ั รองการจ่าย
้ เงินบํานาญพิ เศษจึงเป็นผลประโยชน์ทไี่ ม่รบ

กรณีเสียชีวต
ิ
ช่วงก่อนรับเงินบํานาญ

(ตั้งแต่วน
ั ที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
จนถึงก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์
ที่อายุครบ 60 ปี)

ช่วงรับเงินบํานาญ

(ตั้งแต่วน
ั ครบรอบปีกรมธรรม์
ที่อายุครบ 60 - 90 ปี)

• รับผลประโยชน์ในจํานวนที่มากกว่าระหว่างมูลค่าเวนคืน
กรมธรรม์ หรือ 100% ของทุนประกันภัย
หรือ 120% ของเบี้ยประกันภัยที่ชําระมาแล้วทั้งหมด

• เงินปันผลสะสม (ถ้ามี)
• รับผลประโยชน์ในจํานวนที่มากกว่า ระหว่างจํานวนเบี้ย
ประกันภัยที่ชําระมาแล้วทั้งหมด หักด้วย จํานวนเงิน
บํานาญปกติที่รบ
ั ไปแล้วทั้งหมด หรือ มูลค่าปัจจุ บัน
ของจํานวนเงินบํานาญปกติที่ยังไม่ได้รบ
ั จนครบ 15 งวด
โดยจะจ่ายให้แก่ผู้รบ
ั ประโยชน์ในครัง
้ เดียว

• เงินปันผลสะสมคงเหลือหลังจากหักด้วยเงินบํานาญ
พิ เศษ ที่ผู้เอาประกันภัยได้รบ
ั ไปแล้วทั้งหมด (ถ้ามี)
หมายเหตุ
1. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวต
ิ มิใช่การฝากเงิน เพื่ อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควร
ชําระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาการชําระเบี้ยฯ และถือครองกรมธรรม์จนครบกําหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความ
คุ้มครองก่อนครบกําหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รบ
ั เงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ หรือ
จํานวนเบี้ยประกันภัยที่ชําระมาแล้ว
2. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทําความเข้าใจ ในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจทําประกันภัย เมื่อได้รับ
กรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกําหนด และเงือ
่ นไขในกรมธรรม์
ิ แบบบํานาญสามารถนํามาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี หรือสูงสุด
3. เบี้ยประกันภัยชีวต
ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี (ในกรณีทไี่ ม่มเี บีย
้ ประกันภัยคุม
้ ครองชีวต
ิ แบบอืน
่ ๆ) แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน
และเมื่อรวมกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนประเภทเดียวกันอืน
่ ๆ เช่น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพกบข. กองทุนสงเคราะห์ตามกฏหมาย
ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และเงินลงทุนกองทุน SSF/RMF แล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

“
การเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งที่จําเป็น
หากเตรียมความพร้อมได้อย่างดีเยี่ยม
การใช้ชีวต
ิ วัยเกษี ยณย่อมมีความสุข
เพราะตัวเองได้ใช้ชีวต
ิ ในแบบที่ต้องการ
ในอนาคต

”

รับประกันชีวต
ิ โดยบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวต
ิ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) เป็นเพี ยงนายหน้าประกันชีวต
ิ และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น
วันที่จัดทําเอกสาร 23/09/65

#ให้ชีวต
ิ การเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต

