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ประกันชีวิต ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ พลัส

ประกันชีวิต ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ พลัส
เปิดโอกาสให้ลูกสู่ความสําเร็ จ
ด้วยความมั่งคั่งในวันนี้
พร้ อมคุ้มครองสุขภาพทั้งครอบครั ว
เคลมค่ารั กษาได้ไม่มีดอกจัน

หากมีการเตรียมความพร้อมวางแผนการออมเงินที่ดีให้กับ
ตัวเองและครอบครัวตั้งแต่วน
ั นี้จะช่วยเพิ่ มความมั่นใจในการ
ใช้ชีวต
ิ มากขึ้น เพราะไม่วา
่ จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตคนใน
ครอบครัวจะไม่ได้รบ
ั ผลกระทบ และมีชีวต
ิ ที่ดีต่อไป
ประกันชีวต
ิ ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ พลัส แผนออมเงินในรูปแบบ
ประกันชีวต
ิ ที่ออกแบบมาเพื่ อความคุ้มครองชีวต
ิ ที่สูง รับเงินคืน
แน่นอนทุกปี พร้อมรับเงินสะสมพิ เศษสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่ครอบคลุมทุกการรักษาไม่วา
่ จะป่วยเบาป่วยหนัก
รวมถึงโรคร้ายแรง ก็พร้อมดูแลค่าใช้จ่ายในทุกการรักษา
เพื่ อช่วยแบ่งเบาและลดความกังวลให้กับตัวคุณและคนที่คุณรัก
เปิดโอกาสให้ลูกสู่ความสําเร็จ ด้วยความมั่งคั่งในวันนี้
พร้อมคุ้มครองสุขภาพทั้งครอบครัว เคลมค่ารักษาได้ไม่มีดอกจัน
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ประกันชีวิต ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ พลัส
ช่วยวางแผนจัดสรรความมั่งคั่งเพื่ อคุณ และคนที่คุณรักได้อย่างไร
วางแผนการเงินง่ายๆ พร้อมรับผลตอบแทนที่คุ้มค่า
ชําระเบี้ยฯ เพี ยง 8 ปี ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 88 ปี
ตอบคําถามสุขภาพง่ายๆ พร้อมรับผลตอบแทนทุกปี
เป็นเงินคืน 8% ของทุนประกันภัยเริม
่ ต้น ถึงอายุ 87 ปี

รับเงินสะสมพิ เศษที่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพ
รับเงินเพิ่ มพิ เศษ 0.80% ของทุนประกันภัยเริม
่ ต้น
ตั้งแต่ส้ินปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงอายุ 87 ปี

หมดกังวลกับทุกการรักษา
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ครอบคลุมทุกการรักษา
จากเงินสะสมพิ เศษ ให้แก่คุณและคนที่คุณรักตลอดอายุสัญญา1
หากไม่มีการเคลมค่ารักษาใดๆ ได้รบ
ั เงินคืนเต็มจํานวน
เมื่อครบกําหนดสัญญา

มั่นใจ รับเงินก้อนเมื่ออายุครบ 88 ปี
เมื่อครบกําหนดสัญญารับเงินก้อนสูงถึง 888% ของทุนประกันภัยเริม
่ ต้น
พร้อมรับเงินสะสมพิ เศษ (ถ้ามี)

อุ่นใจกับความคุ้มครองชีวิต
รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวต
ิ สูงสุด 800% ของทุนประกันภัยเริม
่ ต้น
และสามารถออกแบบความคุ้มครองกรณีเสียชีวต
ิ จากอุบัติเหตุ
ได้สูงสุดถึง 1600% ของทุนประกันภัยเริม
่ ต้น

ประกันชีวิต ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ พลัส
วางแผนความมั่นคงทางการเงิน พร้อมกับการวางแผนสุขภาพ
ทําให้คลายกังวลกับทุกการรักษา เพื่ อคุณและคนที่คุณรักตั้งแต่วน
ั นี้
1

ผู้เอาประกันภัยสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลของบิดา มารดา คู่สมรส คู่ชีวต
ิ และบุตร รวมถึงบุตรบุญธรรมตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย
สําหรับค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ค่าฉีดวัคซีน ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม ค่าตรวจรักษาสายตา
ค่ารักษาแพทย์ทางเลือก (แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน แพทย์ไคโรแพรคติก) เป็นต้น ทั้งนี้เป็นไปตามเงือ
่ นไขที่บริษัทฯ กําหนด

ตัวอย่างแบบประกันชีวิต ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ พลัส
คุณพ่ อเจ้าของธุรกิจ อายุ 38 ปี ต้องการวางแผนสร้างความมั่งคั่งในอนาคตพร้อม
วางแผนด้านสุขภาพให้แก่ลูกชายอายุ 3 ปี ด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ พลัส
ด้วยทุนประกันภัยเริม
่ ต้น 2 ล้านบาท

ลูกชาย
อายุ 3 ปี
8%
0.80%

คุณพ่ อ ซื้อประกันชีวต
ิ ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ พลัส ให้ลูกชายอายุ 3 ปี
ด้วยทุนประกันภัยเริม
่ ต้น 2 ล้านบาท
ชําระเบี้ยฯ 1,106,000 บาท ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 8 ปี
ได้เงินคืน 8% ของทุนประกันภัยเริม
่ ต้น ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงอายุ 87 ปี
ได้รบ
ั เงินสะสมพิ เศษ 0.80% ของทุนประกันภัยเริม
่ ต้น
สะสมได้ต้ังแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงอายุ 87 ปี

นําเงินคืนที่สะสมปีละ 160,000 บาท เป็นเงินออมให้แก่ตัวเองในอนาคต

ลูกชาย
อายุ 18 ปี

ณ สิ้นปีกรมธรรม์มีเงินสะสมพิ เศษ ทั้งหมด 240,000 บาท
ลูกชายเข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่งโดยการส่องกล้อง เป็นเงิน 150,000 บาท
ทําให้มีเงินสะสมพิ เศษ คงเหลือ 90,000 บาท

ลูกชาย
อายุ 30 ปี

ลูกชายนําเงินคืนสะสมจํานวน 2,000,000 บาท
ลงทุนเพื่ อทําธุรกิจร่วมกับเพื่ อน ทําให้มีเงินคืนสะสมคงเหลือ 2,320,000 บาท

ลูกชาย
อายุ 35 ปี

ลูกชายแต่งงาน พร้อมมีหลักประกันให้กับภรรยา หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น
จากอุบัติเหตุ รับผลประโยชน์สูงถึง 32,000,000 บาท

ลูกชาย
อายุ 50 ปี

ณ สิ้นปีกรมธรรม์มีเงินสะสมพิ เศษ ทั้งหมด 602,000 บาท
ภรรยาเข้ารับการรักษารากฟันเทียมไททาเนียม Straumann Roxolid
พร้อมครอบฟันบนรากเทียมรวมเป็นเงิน 85,000 บาท
ทําให้มีเงินสะสมพิ เศษ คงเหลือ 517,000 บาท

ลูกชาย
อายุ 80 ปี

ลูกชายมีเงินออมจากเงินคืนสะสมจํานวน 10,320,000 บาท

กรณีเสี ยชีวิต คนข้างหลัง (ภรรยา) จะได้รบ
ั เงินผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวต
ิ 16,000,000 บาท
และเงินสะสมพิ เศษ 997,000 บาท รวมรับเงินคืนจากกรมธรรม์ท้ังสิ้น 16,997,000 บาท
กรณีเสี ยชีวิตจากอุบัติเหตุ
คนข้างหลัง (ภรรยา) จะได้รบ
ั เงินผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวต
ิ 32,000,000 บาท
และเงินสะสมพิ เศษ 997,000 บาท รวมรับเงินคืนจากกรมธรรม์ท้ังสิ้น 32,997,000 บาท

8%
ลูกชาย
อายุ 88 ปี

ผู้เอาประกันจะได้รบ
ั เงินคืนสะสม ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 1 - อายุ 87 ปี รวมทั้งสิ้น 13,440,000 บาท

รับเงินคืน 888% ของทุนประกันภัยเริม
่ ต้น
เพื่ อความมั่งคั่งของลูกชายเป็นเงิน 17,760,000 บาท
พร้อมรับเงินสะสมพิ เศษเป็นเงิน 1,109,000 บาท
รวมรับเงินคืนจากกรมธรรม์ทั้งสิ้น 18,869,000 บาท

ตัวอย่างแบบประกันชีวิต ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ พลัส
เจ้าของธุรกิจ เพศชาย อายุ 38 ปี ต้องการวางแผนเพื่ อสร้างความมั่นคงเป็นหลักประกัน
ให้กับครอบครัว และสร้างความมั่งคัง
่ ในอนาคตให้แก่ลูกชาย พร้อมรับเงินพิ เศษระหว่าง
สัญญาเพื่ อนํามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของคนในครอบครัว ด้วยการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ พลัส ด้วยทุนประกันภัยเริม
่ ต้น 1 ล้านบาท

อายุ 38 ปี
8%
0.80%

เจ้าของกิจการ ต้องการวางแผนความมั่งคัง
่ เพื่ อสร้างความมั่นคงระยะยาว
ให้ตัวเองและครอบครัว ด้วยทุนประกันภัยเริม
่ ต้น 1,000,000 บาท
ชําระเบี้ยฯ 742,000 บาท ต่อปี
ได้เงินคืน 8% ของทุนประกันภัยเริม
่ ต้น ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงอายุ 87 ปี
ได้รบ
ั เงินสะสมพิ เศษ 0.80% ของทุนประกันภัยเริม
่ ต้น
สะสมได้ต้ังแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงอายุ 87 ปี

นําเงินคืนที่สะสมปีละ 80,000 บาท เป็นเงินออมให้แก่ลูกชายในอนาคต

อายุ 45 ปี

ชําระเบี้ยฯ ครบ 8 ปี พร้อมหลักประกันให้กับคนที่คุณรักได้อย่างมั่นคง
หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นจากอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 16,000,000 บาท

อายุ 48 ปี

ณ สิ้นปีกรมธรรม์มีเงินสะสมพิ เศษ ทั้งหมด 80,000 บาท
ลูกชายเข้ารับการรักษาไข้เลือดออกในฐานะผู้ป่วยในเป็นเงิน 38,000 บาท
ทําให้มีเงินสะสมพิ เศษ คงเหลือ 42,000 บาท

อายุ 65 ปี

ลูกชายนําเงินคืนสะสมจํานวน 2,000,000 บาท ลงทุนเพื่ อทําธุรกิจ
ร่วมกับเพื่ อน ทําให้มีเงินคืนสะสมคงเหลือ 160,000 บาท

อายุ 65 ปี

ณ สิ้นปีกรมธรรม์มีเงินสะสมพิ เศษ 178,000 บาท
ภรรยาได้รบ
ั การวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระดูกพรุน แพทย์แนะนําให้ฉีดยา
เพื่ อเพิ่ มความหนาแน่นของมวลกระดูก เป็นเงิน 16,000 บาท
ทําให้มีเงินพิ เศษสะสม คงเหลือ 162,000 บาท

อายุ 80 ปี

ลูกชายมีเงินออมจากเงินคืนสะสมจํานวน 1,360,000 บาท

กรณีเสี ยชีวิต คนข้างหลัง (ภรรยา) จะได้รบ
ั เงินผลประโยชน์ความคุม
้ ครองชีวต
ิ 8,000,000 บาท
และเงินสะสมพิ เศษ 282,000 บาท รวมรับเงินคืนจากกรมธรรม์ทง
้ั สิ้น 8,282,000 บาท
กรณีเสี ยชีวิตจากอุบต
ั เิ หตุ
คนข้างหลัง (ภรรยา) จะได้รบ
ั เงินผลประโยชน์ความคุม
้ ครองชีวต
ิ 16,000,000 บาท
และเงินสะสมพิ เศษ 282,000 บาท รวมรับเงินคืนจากกรมธรรม์ทง
้ั สิ้น 16,282,000บาท

8%

อายุ 88 ปี

ผู้เอาประกันจะได้รบ
ั เงินคืนสะสม ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 1 - อายุ 87 ปี รวมทั้งสิ้น 3,920,000 บาท

รับเงินคืน 888% ของทุนประกันภัยเริม
่ ต้น
เพื่ อความมั่งคั่งของลูกชายเป็นเงิน 8,880,000 บาท
พร้อมรับเงินสะสมพิ เศษเป็นเงิน 338,000 บาท
รวมรับเงินคืนจากกรมธรรม์ท้ังสิ้น 9,218,000 บาท

รายละเอียดแบบประกันภัยโดยย่อ
1 เดือน – 70 ปี

อายุรบ
ั ประกันภัย

ถึงอายุ 88 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

8 ปี

ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย

เริม
่ ต้น 200,000 บาท

ทุนประกันชีวต
ิ

รายปี

งวดการชําระเบี้ยฯ

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (เพี ยงตอบคําถามสุขภาพ)

การพิ จารณารับประกันภัย

ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
กรณีมีชีวิตอยู่

กรณีเสี ยชีวิต

• รับเงินคืน 8% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น ทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงอายุ 87 ปี
• รับเงินสะสมพิ เศษ 0.80% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1
จนถึงอายุ 87 ปี สําหรับเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
• เมื่อครบกําหนดสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ ที่อายุครบ 88 ปี รับเงินก้อนสูงถึง 888%
ของทุนประกันภัยเริ่มต้น พร้อมรับเงินสะสมพิ เศษ (ถ้ามี)
เสี ยชีวิตทุกกรณี (ยกเว้นเสี ยชีวิตจากอุบัติเหตุ)
• รับผลประโยชน์จํานวนหนึ่งจํานวนใดที่มากกว่าระหว่างเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ย
ประกันภัยของกรมธรรม์ที่ชําระมาแล้วทั้งหมด หรือผลประโยชน์เฉพาะในปีกรมธรรม์ที่
ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
• รับเงินสะสมพิ เศษ (ถ้ามี)
เสี ยชีวิตจากอุบัติเหตุ
• รับผลประโยชน์เพิ่ ม เฉพาะในปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
• รับเงินสะสมพิ เศษ (ถ้ามี)

ในปีกรมธรรม์ที่

กรณีเสี ยชีวิตทุกกรณี ยกเว้นจากอุบัติเหตุ
(% ของทุนประกันภัยเริม
่ ต้น)

กรณีเสี ยชีวิตจากอุบัติเหตุ
(% ของทุนประกันภัยเริม
่ ต้น)

1

100%

100%

2

200%

200%

3

300%

300%

4

400%

400%

5

500%

500%

6

600%

600%

7

700%

700%

8 เป็นต้นไป

800%

800%

หมายเหตุ
1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา และทําความเข้าใจ ในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจทําประกันภัย
เมื่อได้รบ
ั กรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกําหนด และเงือ
่ นไขในกรมธรรม์
2. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวต
ิ มิใช่การฝากเงิน เพื่ อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัย
ควรชําระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาการชําระเบี้ยฯ และถือครองกรมธรรม์จนครบกําหนดสัญญา หากกรมธรรม์
ยุติความคุ้มครองก่อนครบกําหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รบ
ั เงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจาก
กรมธรรม์หรือจํานวนเบี้ยประกันภัยที่ชําระมาแล้ว
3. เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวต
ิ สามารถนํามาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
(สําหรับแผน 1 ผู้ขอเอาประกันภัย เพศชาย อายุตั้งแต่ 13 ปีข้ น
ึ ไป และเพศหญิง อายุต้ง
ั แต่ 21 ปีข้ น
ึ ไป) ในส่วนของ
เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่ มเติมคุ้มครองการเสียชีวต
ิ จากอุบัติเหตุ 88/8 จะไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้
ทั้งนี้ เป็นไปตามเงือ
่ นไขของกรมสรรพากร

“
แผนประกันชีวต
ิ ที่ช่วยวางแผนการเงินระยะยาว
เพื่ อถึงเป้าหมายได้อย่างมั่นใจด้วยผลตอบแทนที่แน่นอน
พร้อมเพิ่ มความสบายใจกับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
ให้กับตัวเองและทุกคนในครอบครัว

”

รับประกันชีวต
ิ โดยบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวต
ิ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) เป็นเพี ยงนายหน้าประกันชีวต
ิ และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น
วันที่จัดทําเอกสาร 04/11/65

#ให้ชีวต
ิ การเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต

