ประกันที่ใหโอกาส
สรางผลตอบแทน
ที่มากกวา

(99/1)

เลือกลงทุน
สรางผลตอบแทน
ไดเอง

Code 21954

(99/1)
ชำระเบี้ยครั้งเดียวไดทั้งความคุมครอง และเลือกลงทุนในกองทุนที่คัดสรรให
ความคุมครองและผลประโยชนเติบโตไดตามความสามารถในการลงทุนของคุณ

ถาประกันชีวิตทั่วไป
ไมตอบโจทยชีวิตคุณ
ปรับเปลี่ยน
อะไรก็ยาก

ผลตอบแทน
นอยไป

ประกันชีวิตควบการลงทุนคือทางเลือกที่ใช
เพราะเปนประกันชีวิตที่แบงเบี้ยประกันภัยเปนสองสวน

สวนคุมครอง
ไดความคุมครองชีวิตเพื่อคนที่รัก
เหมือนประกันชีวิตทั่วไป

สวนลงทุน
ใหโอกาสเลือกลงทุนไดเอง
ในกองทุนที่คัดสรรให

คุณจึงไดทั้งความคุมครองชีวิตเพื่อคนที่รัก
และยังมีโอกาสสรางผลตอบแทนจากการลงทุนไดดวยตัวเอง

ทางเลือก
ที่ใหโอกาส
มากกวา

ความคุมครอง หรือ ผลประโยชนของกรมธรรม
มีโอกาสเติบโตตามสินทรัพยและความเสี่ยงที่ไดเลือกลงทุนไป
ผลตอบแทนขึ้นอยูกับความสามารถในการรับความเสี่ยงและ
การบริหารพอรตการลงทุนของแตละคน
ใหคุณมีอิสระในการวางแผนการเงิน สามารถเพิ่มเงินลงทุน (Top-up Premium) ได
อยางเหมาะสมตามชวงชีวิตที่คุณตองการ

(99/1)

ประกันชีวิตควบการลงทุน
ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว !
ชำระครั้งเดียว

(1)

ความ

โอกาสสรางผลตอบแทนจากการลงทุน
เบี้ยประกันภัยสวนใหญ เปดโอกาสใหคุณเลือกลงทุนในกองทุนที่คัดสรรใหแลว
โดยผูเชี่ยวชาญการลงทุนจาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร

เพิ่มเงินลงทุนเมื่อไหรก็ได (Top-up Premium)

ชำระเบี้ยครั้งเดียวคุมครองตลอดชีวิต
โอกาสสรางผลตอบแทนที่มากกวา
สนใจติดตอผูเชี่ยวชาญการลงทุน

ข้อควรทราบ:
(�) กรณีเสียชีวติ รับความคุม้ ครอง ���% ของเบีย� ประกันภัยชำระครัง� เดียว หรือ ���% ของมูลค่ารับซือ� คืนหน่วยลงทุนของเบีย� ประกันภัยชำระครัง� เดียว แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ทัง� นี� หากมีผลรวมจากการถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์ตง�ั แต่ ��% ของเบีย� ประกันภัยชำระครัง� เดียวขึน� ไป
รับความคุ้มครอง ���% ของมูลค่ารับซื�อคืนหน่วยลงทุนของเบี�ยประกันภัยชำระครั�งเดียว • OCEAN LIFE SMART INVESTOR UNIT LINKED (��/�) เป็นชื�อทางการตลาดของแบบประกัน สมาร์ท อินเวสเตอร์ ยูนิต ลิงค์ (ชำระเบี�ยประกันภัยครั�งเดียว) • ความคุ้มครองและ
การจ่ายผลประโยชน์ตา่ ง ๆ เป็นไปตามเงือ� นไขทีก� ำหนดไว้ในกรมธรรม์ • เงือ� นไขเป็นไปตามทีบ� ริษทั กำหนด • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงือ� นไขและหลักเกณฑ์ทบ�ี ริษทั กำหนด • การลงทุนมีความเสีย� ง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน• ผูข้ อเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียด
เกี�ยวกับความเสี�ยงจากการลงทุนในกองทุน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับกองทุนที�นอกเหนือจากกรมธรรม์นี� ได้จากหนังสือชี�ชวนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน • ข้อมูลในเอกสารนี�เป็นเพียงข้อมูลเบื�องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ ผู้เอาประกันภัย
ควรศึกษาข้อมูลเพิ�มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื�อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั�ง เมื�อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ�มเติม

OCEAN LIFE

SMART INVESTOR

ทำงานอยางไร?

UNIT LINKED (99/1)

เบีย
้ ประกันภัย
ชำระครัง
้ เดียว

Top-up Premium

คาใชจา ยในการ

คาใชจา ยใน
การดำเนินการประกันภัย

ถอนเงินบางสวน
หรือเวนคืน
กรมธรรม

รับ 120% ของมูลคารับซื้อคืน
มูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนกรณี
ถอนเงินบางสวน หรือมูลคาเวนคืน
กรมธรรมบวกคาการประกันภัย
ตามจำนวนวันที่ยังไมไดรับ
ความคุมครองกรณีเวนคืนกรมธรรม
หักคาธรรมเนียม (ถามี)

หนวยลงทุนของเบี้ยประกันภัย
ชำระครั้งเดียว หรือ 120% ของ
(1)
เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
แลวแตจำนวนใดจะมากกวา
บวก มูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ของเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (ถามี)

ข้อควรทราบ:
(�) กรณีผเู้ อาประกันภัยมีผลรวมจากการถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์นอ้ ยกว่า ��% ของเบีย� ประกันภัยชำระครัง� เดียว • OCEAN LIFE SMART INVESTOR UNIT LINKED (��/�) เป็นชือ� ทางการตลาดของแบบประกัน สมาร์ท อินเวสเตอร์ ยูนติ ลิงค์ (ชำระเบีย� ประกันภัยครัง� เดียว)
• ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื�อนไขที�กำหนดไว้ในกรมธรรม์ • เงื�อนไขเป็นไปตามที�บริษัทกำหนด • การลงทุนมีความเสี�ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเกี�ยวกับความเสี�ยงจากการลงทุน
ในกองทุน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ ยทีเ� กีย� วข้องกับกองทุนทีน� อกเหนือจากกรมธรรม์นี� ได้จากหนังสือชี�ชวนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน • ข้อมูลในเอกสารนี�เป็นเพียงข้อมูลเบื�องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ�มเติม
และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื�อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั�ง เมื�อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ�มเติม

OCEAN LIFE

SMART INVESTOR

ตัวอยางการคำนวณผลประโยชน

UNIT LINKED (99/1)

ตัวอยาง
ผูเอาประกันภัยเพศชาย อายุ 30 ป ชำระเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว 120,000 บาท
คิดจากอัตราผลตอบแทนสมมติที่ 5%
ผลประโยชน
กรณีเสียชีวิต
ณ สิ้นป

ปกรมธรรม

อายุ

เบี้ยประกันภัย
ชำระครั้งเดียว
ณ ตนป

จำนวนเงินเอา
ประกันภัย

มูลคารับซื้อคืน
หนวยลงทุน
ณ สิ้นป

1

30

123,951.17

148,741.41

117,753.62

31

120,000.00
-

144,000.00

2

144,000.00

129,324.71

124,151.72

3

32

-

155,189.65

144,000.00

134,929.40

161,915.27

130,881.51

4

33

-

144,000.00

140,774.76

168,929.71

137,959.26

5

34

-

144,000.00

146,870.67

146,870.67

35

-

176,244.80

6

144,000.00

153,227.51

183,873.01

153,227.51

22

51

-

144,000.00

300,379.37

360,455.24

300,379.37

23

52

-

144,000.00

313,125.45

375,750.54

313,125.45

24

53

-

144,000.00

326,381.75

391,658.10

326,381.75

25

54

-

144,000.00

340,164.42

408,197.30

340,164.42

26

55

-

144,000.00

354,489.15

425,386.98

354,489.15

42

71

-

144,000.00

661,952.78

794,343.33

661,952.78

43

72

144,000.00

685,191.03

822,229.23

685,191.03

44

73

144,000.00

708,545.51

850,254.61

708,545.51

45

74

731,897.36

878,276.84

731,897.36

75

-

144,000.00

46

144,000.00

755,117.08

906,140.50

755,117.08

62

91

-

144,000.00

975,187.31

1,170,224.77

975,187.31

63

92

-

144,000.00

967,058.40

1,160,470.07

967,058.40

64

93

-

144,000.00

954,448.15

1,145,337.78

954,448.15

65

94

-

144,000.00

937,573.50

1,125,088.20

937,573.50

66

95

-

144,000.00

916,384.51

1,099,661.41

916,384.51

67

96

-

144,000.00

890,911.29

1,069,093.54

890,911.29

68

97

-

144,000.00

861,272.53

1,033,527.04

861,272.53

69

98

-

144,000.00

827,682.03

993,218.43

827,682.03

-

มูลคาเวนคืน
กรมธรรม ณ สิ้นป

ณ อายุ 75 ป
มูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุน (1)

755,117.08

เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว (2)

120,000.00

ผลตอบแทนสุทธิ (1) – (2)

635,117.08

ข้อควรทราบ:
• OCEAN LIFE SMART INVESTOR UNIT LINKED (��/�) เป็นชื�อทางการตลาดของแบบประกัน สมาร์ท อินเวสเตอร์ ยูนิต ลิงค์ (ชำระเบี�ยประกันภัยครั�งเดียว)• ผลิตภัณฑ์ประกันภัยนี�ไม่มีการรับประกันผลตอบแทน ตัวเลขที�แสดงในตารางคำนวณผลประโยชน์เป็นเพียงตัวอย่าง
เพื�อความเข้าใจเท่านั�น • ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื�อนไขที�กำหนดไว้ในกรมธรรม์ • เงื�อนไขเป็นไปตามที�บริษัทกำหนด • การลงทุนมีความเสี�ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเกี�ยวกับ
ความเสี�ยงจากการลงทุนในกองทุน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับกองทุนที�นอกเหนือจากกรมธรรม์นี� ได้จากหนังสือชี�ชวนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน • ข้อมูลในเอกสารนี�เป็นเพียงข้อมูลเบื�องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ ผู้เอาประกันภัย
ควรศึกษาข้อมูลเพิ�มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื�อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั�งเมื�อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ�มเติม

สาระสำคัญของแบบประกัน
อายุรับประกันภัย

30 วัน – 70 ป

ระยะเวลาคุมครอง

ถึงอายุครบ 99 ป

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ชำระครั้งเดียว

การตรวจสุขภาพ

เปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่บริษัทกำหนด

OCEAN LIFE

SMART INVESTOR

UNIT LINKED (99/1)

(บริษัทขอสงวนสิทธิในการใหตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทยเพิ่มเติมเมื่อเห็นวาจำเปน)

ผลประโยชนกรณีเสียชีวิต
(Death Beneﬁt)

หากผู  เ อาประกั น ภั ย มี ผ ลรวมจากการถอนเงิ น บางส ว นจากกรมธรรม
นอยกวา 20% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว บริษัทจะจายผลประโยชน
ดังตอไปนี้
1. จำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ
2. 120% ของมูลคารับซือ
้ คืนหนวยลงทุนของเบีย
้ ประกันภัยชำระครัง
้ เดียว
แลวแตจำนวนใดจะมากกวา
บวก มูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (ถามี)
หากผลรวมจากการถอนเงิ น บางส ว นจากกรมธรรม เ ท า กั บ หรื อ
มากกว า 20% ของเบี ้ ย ประกั น ภั ย ชำระครั ้ ง เดี ย ว บริ ษ ั ท จะจ า ย 120%
ของมูลคารับซือ
้ คืนหนวยลงทุนของเบีย
้ ประกันภัยชำระครัง
้ เดียว บวก มูลคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (ถามี)

ผลประโยชนกรณีครบกำหนดสัญญา
(Maturity Beneﬁt)

รับมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน

เบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
(Single Premium)

ขั้นต่ำ 100,000 บาท

เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ
(Top-up Premium)

ขั้นต่ำ 5,000 บาท/ครั้ง และไมเกิน 10 เทาของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
รวมทั้งตองไมเกิน 120 ลานบาทตอปกรมธรรม
โดยผลประโยชนจากเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ
(Top-up Premium) จะมีเพียงผลประโยชนดานการลงทุนเทานั้น

จำนวนเงินเอาประกันภัย (Sum Assured)
จำนวนเงินเอาประกันภัย

120% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว

สิทธิประโยชนของผูเอาประกันภัย
การชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ
(Top-up Premium Payment)

ผูเอาประกันภัยสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ
(Top-up Premium) ได

การถอนเงินบางสวนจากกรมธรรม
(Partial Withdrawal)

• ผูเอาประกันภัยสามารถถอนเงินบางสวนจากกรมธรรมได โดยจะถอนเงิน
จากการขายคืนหนวยลงทุนของเบีย
้ ประกันภัยเพิม
่ พิเศษ (ถามี) กอน หาก
ไมพอจึงจะทำการถอนเงินจากการขายคืนหนวยลงทุนของเบี้ยประกันภัย
ชำระครั้งเดียว
• อัตราคาธรรมเนียมในการถอนเงินบางสวนเปนไปตามที่ระบุไวในตาราง
คาธรรมเนียมกรมธรรม

การสับเปลี่ยนกองทุน
(Fund Switching)

• ผูเ อาประกันภัยสามารถเลือกและสับเปลีย
่ นกองทุนไดทก
ุ เมือ
่ ภายใตหลักเกณฑ
ที่บริษัทกำหนด
• ไมมีคาธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน

การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ
(Automatic Fund Switching)

• ผูเ อาประกันภัยสามารถใชสท
ิ ธิสบ
ั เปลีย
่ นกองทุนอัตโนมัตไิ ด โดยทำการสง
ใบคำรองขอดำเนินการมายังบริษัท
• ไมมีคาธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ

การปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติ
(Automatic Fund Re – balancing)

• เพือ
่ คงสัดสวนการจัดสรรการลงทุนในกองทุนตาง ๆ ตามทีผ
่ เู อาประกันภัย
ตองการ ผูเ อาประกันภัยสามารถใชสท
ิ ธิการปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัตไิ ด
• ไมมีคาธรรมเนียมในการใชสิทธิปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติ

ข้อควรทราบ:
• OCEAN LIFE SMART INVESTOR UNIT LINKED (��/�) เป็นชือ� ทางการตลาดของแบบประกัน สมาร์ท อินเวสเตอร์ ยูนติ ลิงค์ (ชำระเบีย� ประกันภัยครัง� เดียว) • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงือ� นไขและหลักเกณฑ์ทบ�ี ริษทั กำหนด • การตรวจสุขภาพและการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึง� ในการ
พิจารณารับประกันภัย และการจ่ายเงินตามเงื�อนไขกรมธรรม์ (บริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการให้ตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ�มเติมเมื�อเห็นว่าจําเป็น) • ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื�อนไขที�กำหนดไว้ในกรมธรรม์ • เงื�อนไข
เป็นไปตามที�บริษัทกำหนด • การลงทุนมีความเสี�ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน • การนำส่งเบี�ยประกันภัยเป็นหน้าที�ของผู้เอาประกันภัย การที�ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี�ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั�น • ผู้ขอเอาประกันภัย
ควรศึกษารายละเอียดเกีย� วกับความเสีย� งจากการลงทุนในกองทุน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ ยทีเ� กีย� วข้องกับกองทุนทีน� อกเหนือจากกรมธรรม์น�ี ได้จากหนังสือชีช� วนของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน • ข้อมูลในเอกสารนีเ� ป็นเพียงข้อมูลเบือ� งต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผูข้ อเอาประกันภัย/
ผูเ้ อาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ�มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื�อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั�งเมื�อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ�มเติม

การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ

OCEAN LIFE

SMART INVESTOR

(Automatic Fund Switching)

UNIT LINKED (99/1)

ผูเอาประกันภัยสามารถใชบริการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติได ซึ่งการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติจะชวยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในสภาวะ
ที่ตลาดมีความผันผวนได

ตัวอยาง

ผูเอาประกันภัยแจงความประสงคสับเปลี่ยนกองทุนออกจากกองทุนตลาดเงินทุกเดือน เดือนละ 10,000 บาท เพื่อไปลงทุนในกองทุนตราสาร
แหงทุนเปนเวลา 12 เดือน
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การปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติ
(Automatic Fund Re-balancing)

ผูเ อาประกันภัยสามารถใชบริการปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติ เพือ
่ ชวยดูแลและรักษาสัดสวนการลงทุนใหเปนไปตามทีผ
่ เู อาประกันภัยตองการ
เนื่องจากมูลคาหนวยลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดซึ่งมีผลตอสัดสวนการลงทุนที่ผูเอาประกันภัยตองการได

ตัวอยาง

50%

30%

มูลคา 60,000 บาท

มูลคา 36,000 บาท

มูลคา 60,000 บาท

70%

กองทุน
เริ่มตน

สัดสวน
การลงทุนที่เปลี่ยนไป

50%

กองทุน A

มูลคา 84,000 บาท

ซื้อ

เปนจำนวนเงิน 24,000 บาท

50%

กองทุนออก

50%

มูลคา 60,000 บาท

ปรับสัดสวนการลงทุน
โดยอัตโนมัติ

สัดสวนกองทุนหลังจาก
ปรับสัดสวนลงทุนอัตโนมัติ

กองทุนเพิ่ม

ขาย

เปนจำนวนเงิน 24,000 บาท

มูลคา 60,000 บาท

กองทุน B

ข้อควรทราบ:
• OCEAN LIFE SMART INVESTOR UNIT LINKED (��/�) เป็นชื�อทางการตลาดของแบบประกัน สมาร์ท อินเวสเตอร์ ยูนิต ลิงค์ (ชำระเบี�ยประกันภัยครั�งเดียว) • เงื�อนไขเป็นไปตามที�บริษัทกำหนด • การลงทุนมีความเสี�ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
• อัตราผลตอบแทนที�แสดงข้างต้น เป็นเพียงการสมมติเพื�อแสดงความเข้าใจเท่านั�น มิได้เป็นการแสดงผลตอบแทนจริงที�ได้รับจากกรมธรรม์ ดังนั�น ตัวเลขจริงที�ผู้เอาประกันภัยจะได้รับนั�นจะเปลี�ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ทางการตลาด การเลือกกองทุนของผู้เอาประกันภัย
และผลประกอบการของกองทุน • ผูข้ อเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเกีย� วกับความเสีย� งจากการลงทุนในกองทุน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ ยทีเ� กีย� วข้องกับกองทุนทีน� อกเหนือจากกรมธรรม์น�ี ได้จากหนังสือชีช� วนของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน • ข้อมูลในเอกสารนีเ� ป็นเพียงข้อมูล
เบื�องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัยผู้ขอเอาประกันภัย/ ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ�มเติม และทำความเข้าใจ ในรายละเอียดเงื�อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั�ง เมื�อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ�มเติม

OCEAN LIFE

SMART INVESTOR

สวนของการลงทุน
ประเภทกองทุน

ที่นำเสนอคูกับแบบประกันภัย

UNIT LINKED (99/1)

บริษท
ั ไดทำการคัดเลือกกองทุนตาง ๆ เชน กองทุนตลาดเงิน กองทุนตราสารแหงหนี้
กองทุนผสม กองทุนตราสารแหงทุน หรือกองทุนอืน
่ ๆ ตามทีส
่ ำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กำหนด

การนำเบี้ยประกันภัย
ไปซื้อหนวยลงทุน

• บริษัทจะนำเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวหลังหักคาธรรมเนียมกรมธรรมไปซื้อ
หนวยลงทุนตามรายละเอียดที่ผูเอาประกันภัยไดระบุไวที่ราคาขายหนวยลงทุน
ณ วันที่ประเมินราคาภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่บริษัทอนุมัติรับประกันภัย
และไดรับชำระเบี้ยประกันภัยครบเต็มจำนวน
• บริษัทจะนำเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (ถามี) หลังหักคาธรรมเนียมกรมธรรมและ
หนี้สินใด ๆ ที่คางชำระตามกรมธรรม (ถามี) ไปซื้อหนวยลงทุนตามรายละเอียดที่
ผูเ อาประกันภัยไดระบุไว ทีร่ าคาขายหนวยลงทุน ณ วันทีป
่ ระเมินราคาภายใน 2 วันทำการ
นับจากวันทีบ
่ ริษท
ั อนุมต
ั ริ บ
ั ประกันภัยและไดรบ
ั ชำระเบีย
้ ประกันภัยครบเต็มจำนวน

มูลคาหนวยลงทุน

มูลคาทรัพยสน
ิ สุทธิของแตละกองทุนภายใตกรมธรรม หารดวยจำนวนหนวยลงทุน
ที่ออกจำหนายแลวทั้งหมดของกองทุนนั้นเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณ ทั้งนี้
มูลคาหนวยลงทุน และมูลคาทรัพยสน
ิ สุทธิจะเปนไปตามทีบ
่ ริษท
ั จัดการเปนผูค
 ำนวณ
ตามวิธีการที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุน

มูลคาบัญชีกรมธรรม

ผลรวมของมูลคากองทุนภายใตกรมธรรมทง
้ั หมด ณ เวลาใด ๆ ซึง
่ จะแสดงมูลคา
ของหนวยลงทุน ณ วันนั้น ๆ โดยคำนวณจากผลรวมของจำนวนหนวยลงทุน
คูณกับมูลคาหนวยลงทุน ณ วันทีป
่ ระเมินราคาของแตละกองทุนภายใตกรมธรรม

มูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุน

ผลรวมของจำนวนหนวยลงทุน คูณกับราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ วันที่
ประเมินราคาของแตละกองทุนภายใตกรมธรรม

มูลคาเวนคืนกรมธรรม

มูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุน หักดวยคาธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม
(Surrender Charge) (ถามี) ตามที่ระบุไวในตารางคาธรรมเนียมกรมธรรม

ข้อควรทราบ:
• OCEAN LIFE SMART INVESTOR UNIT LINKED (��/�) เป็นชือ� ทางการตลาดของแบบประกัน สมาร์ท อินเวสเตอร์ ยูนติ ลิงค์ (ชำระเบีย� ประกันภัยครัง� เดียว) • ความคุม้ ครองและการจ่ายผลประโยชน์ตา่ ง ๆ เป็นไปตามเงือ� นไขทีก� ำหนดไว้ในกรมธรรม์ • เงือ� นไขเป็นไปตามทีบ� ริษทั กำหนด
• การลงทุนมีความเสีย� ง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเกี�ยวกับความเสี�ยงจากการลงทุนในกองทุน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับกองทุนที�นอกเหนือจากกรมธรรม์นี� ได้จากหนังสือชี�ชวนของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน • ข้อมูลในเอกสารนีเ� ป็นเพียงข้อมูลเบือ� งต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผูข้ อเอาประกันภัย/ ผูเ้ อาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิม� เติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงือ� นไขความคุม้ ครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครัง� เมือ� ได้รบั กรมธรรม์
ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิม� เติม
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ตารางคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม

UNIT LINKED (99/1)

วิธีการคำนวณ

รายละเอียด

1. คาใชจายในการดำเนินการประกันภัย
สำหรับเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
(Single Premium Charge)

หักกอนนำเงิน
ไปซื้อหนวยลงทุน

1% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว

2. คาใชจายในการดำเนินการประกันภัย
สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ
(Top-up Premium Charge)

หักกอนนำเงิน
ไปซื้อหนวยลงทุน

2% ของเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษทุกครั้งที่ชำระ

3. คาธรรมเนียมการรักษากรมธรรม
(Policy Fee)
4. คาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม
(Administration Fee)

ฟรีคาธรรมเนียม
หักเปนรายเดือน

สำหรับเดือนแรก

รอยละตอปของเบี้ยประกันภัยหลังหัก
คาใชจายในการดำเนินการประกันภัย

เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ
สำหรับเดือนตอ ๆ ไป

0.60
0.60
รอยละตอปของมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุน

เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ

0.60
0.60

5. คาการประกันภัย
(Cost of Insurance)

หักเปนรายเดือน
โดยจะคำนวณจากอัตรา
คาการประกันภัยรายป
หารดวย 12

• สำหรับเดือนแรก บริษัทจะหักจากเบี้ยประกันภัย
ชำระครั้งเดียวกอนนำไปซื้อหนวยลงทุน
• สำหรับเดือนตอ ๆ ไป บริษัทจะทำการขายคืน
หนวยลงทุนอัตโนมัติตามสัดสวนของกองทุน
ภายใตกรมธรรมที่ถืออยู

6. คาธรรมเนียมในการถอนเงิน
จากกรมธรรม และคาธรรมเนียมการ
เวนคืนกรมธรรม
(Partial Withdrawal/ Surrender Charge)

หักคาธรรมเนียมจาก
มูลคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนของเบี้ยประกันภัย
ชำระครัง
้ เดียวทีถ
่ อนเทานัน
้

ปกรมธรรมที่

รอยละของมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวที่ถอน

1

5

2

4

3

3

4

2

5 เปนตนไป

0

7. คาธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน
(Fund Switching Charge)

ฟรีคาธรรมเนียม

8. คาธรรมเนียมการขอใบแจงรายงาน
สถานะทางการเงินของกรมธรรม
(Financial Statement Fee)

ฟรีคาธรรมเนียม ตามจำนวนครั้งที่บริษัทกำหนด

หากมีการร้องขอให้บริษัท จัดส่งใบแจ้งรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม์
มากกว่าจำนวนครั�งที�บริษัทกำหนด จะมีค่าธรรมเนียม �� บาทต่อครั�ง

ข้อควรทราบ:
• OCEAN LIFE SMART INVESTOR UNIT LINKED (��/�) เป็นชือ� ทางการตลาดของแบบประกัน สมาร์ท อินเวสเตอร์ ยูนติ ลิงค์ (ชำระเบีย� ประกันภัยครัง� เดียว) • ความคุม้ ครองและการจ่ายผลประโยชน์ตา่ ง ๆ เป็นไปตามเงือ� นไขทีก� ำหนดไว้ในกรมธรรม์ • เงือ� นไขเป็นไปตามทีบ� ริษทั กำหนด
• การลงทุนมีความเสี�ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน • ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หลังจากเดือนที� � จะชำระโดยการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเกี�ยวกับความเสี�ยงจากการลงทุนในกองทุน ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับกองทุนที�นอกเหนือจากกรมธรรม์นี� ได้จากหนังสือชี�ชวนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน • ข้อมูลในเอกสารนี�เป็นเพียงข้อมูลเบื�องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ�มเติม และทำความเข้าใจใน
รายละเอียดเงื�อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั�ง เมื�อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ�มเติม
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กลไกของแบบประกัน
ปกรมธรรม

UNIT LINKED (99/1)

เบี้ยประกันภัยที่ชำระ

หักลบ

ปที่ 1
เดือนที่ 1

คาใชจายตางๆ

ลงทุนในกองทุนรวม

เหลือนำไปลงทุน

ขายคืนหนวยลงทุน
ทุกเดือนเพื่อชำระ
คาใชจาย
ปที่ 1
เดือนที่ 2

เดือนตอๆ ไป

เบี้ยประกันภัยที่ชำระ

คาธรรมเนียมการรักษากรมธรรม

คาดำเนินการประกันภัย

เงินลงทุนในกองทุนรวมและผลตอบแทน (ถามี)

คาการประกันภัย

การขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติเพื่อชำระคาใชจาย

คาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม

คำถามที่พบบอย
ถาม

ตอบ

หากตองการชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ
ตองทำอยางไร?

นำสงใบคำรองเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยพรอมชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ
มายังบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการ เมื่อไดรับขอมูลครบถวนเทานั้น

สำหรับสวนการลงทุน ผูเอาประกันภัยสามารถ
เลือกลงทุนในกองทุนไดมากที่สุดกี่กองทุน?

รวมกันไมเกิน 5 กองทุน โดยผูเอาประกันภัยสามารถจัดสรรแผนการลงทุน
ทีอ
่ ยูใ นรายชือ
่ ทีบ
่ ริษท
ั ไดคด
ั สรรมาแลวและสามารถกำหนดสัดสวนการลงทุนได

การจัดสรรการลงทุนมีเงื่อนไขอยางไร?

การเลือกลงทุนในแตละกองทุนจะตองไมต่ำกวา 5% ของเบี้ยประกันภัย
ชำระครั้งเดียว หรือเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (ถามี) หลังจากหักคา
ธรรมเนียมกรมธรรมและหนี้สินใด ๆ ที่คางชำระตามกรมธรรม (ถามี) แลว

ผูเอาประกันภัยจะติดตามมูลคาหนวยลงทุน (NAV)
ของแตละกองทุนไดจากที่ไหน?

สามารถดูไดจากเว็บไซตของบริษัท www.ocean.co.th

ข้อควรทราบ:
• OCEAN LIFE SMART INVESTOR UNIT LINKED (��/�) เป็นชือ� ทางการตลาดของแบบประกัน สมาร์ท อินเวสเตอร์ ยูนติ ลิงค์ (ชำระเบีย� ประกันภัยครัง� เดียว) • เงือ� นไขเป็นไปตามทีบ� ริษทั กำหนด • การลงทุนมีความเสีย� ง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน • ผูข้ อเอาประกันภัย
ควรศึกษารายละเอียดเกี�ยวกับความเสี�ยงจากการลงทุนในกองทุน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับกองทุนที�นอกเหนือจากกรมธรรม์นี� ได้จากหนังสือชี�ชวนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน • ข้อมูลในเอกสารนี�เป็นเพียงข้อมูลเบื�องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ผู้ขอเอาประกันภัย/ ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ�มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื�อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั�ง เมื�อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ�มเติม

คำเตือน
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UNIT LINKED (99/1)

1.การลงทุนในหนวยลงทุนตามรูปแบบของกรมธรรมประกันชีวิต แบบ ยูนิต ลิงค มีความเสี่ยง ผูขอเอาประกันภัยอาจไดรับเงินคืนมากกวาหรือนอยกวามูลคาเบี้ยประกันภัยที่ถูก
จัดสรรเขากองทุนทีผ
่ ข
ู อเอาประกันภัยเปนผูเ ลือก ทัง
้ นีก
้ รมธรรมนไ้ี มมก
ี ารรับประกันเงินสวนทีไ่ ดลงทุนไป
2.ผูข
 อเอาประกันภัยควรทำความเขาใจในเงือ
่ นไข ผลประโยชน และขอยกเวนของกรมธรรม รวมทัง
้ เงือ
่ นไข ผลตอบแทน และความเสีย
่ งในการลงทุน ตลอดจนความสามารถในการชำระเบีย
้ ประกันภัย
เนือ
่ งจากกรมธรรมนเ้ี หมาะสำหรับการออมเงินระยะยาว และมีคา ธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรมและคาธรรมเนียมการเวนคืนกรมธรรม ซึง
่ อาจมีผลใหมล
ู คาจากการถอนเงิน
จากกรมธรรมและมูลคาเวนคืนกรมธรรมมม
ี ล
ู คานอยกวามูลคารับซือ
้ คืนหนวยลงทุน ผูข
 อเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดจากตารางคาธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม
และคาธรรมเนียมการเวนคืนกรมธรรม
3. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ราคาของหนวยลงทุนและผลตอบแทนที่จะไดรับจากหนวยลงทุนมีโอกาสสูงขึ้นหรือต่ำลง
ไดตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเลือกกองทุนของผูเอาประกันภัยและผลประกอบการของกองทุน
4. การลงทุนในกองทุนในบางกองทุนอาจมีความเสีย
่ งจากอัตราแลกเปลีย
่ น ผูเ อาประกันภัยอาจจะไดรบ
ั เงินคืนมากกวาหรือนอยกวามูลคาเบีย
้ ประกันภัยทีถ
่ ก
ู จัดสรรเขากองทุนเริม
่ แรกได
นอกจากนีก
้ ารลงทุนในกองทุนตราสารทุนนัน
้ มีความเสีย
่ งและมีความไมแนนอนของผลประโยชนทจ
่ี ะไดรบ
ั คอนขางสูง และอาจเปนไปไดทผ
่ี ลประโยชนดง
ั กลาวจะไมคม
ุ กับมูลคาทีล
่ งทุนไป
ขณะที่กองทุนตลาดเงินและกองทุนตราสารหนี้นั้นมีความเสี่ยงที่ต่ำกวา แตผลประโยชนที่จะไดรับก็จะต่ำกวาเชนกัน
5. อัตราผลตอบแทนที่แสดงในเอกสารนี้ เปนการแสดงเพื่อความเขาใจเทานั้น ไมไดเปนการแสดงผลตอบแทนจริงที่ไดรับจากกรมธรรม ดังนั้นตัวเลขจริงที่ผูเอาประกันภัยจะไดรับนั้น
จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณทางการตลาด กองทุนที่ผูเอาประกันภัยเลือกและผลประกอบการของกองทุนดังกลาว
6. ผูข
 อเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเกีย
่ วกับความเสีย
่ งจากการลงทุนในกองทุน คาธรรมเนียม และคาใชจา ยทีเ่ กีย
่ วของกับกองทุนทีน
่ อกเหนือจากกรมธรรมน้ี ไดจากหนังสือ
ชี้ชวนของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
7. การนำสงเบี้ยประกันภัยเปนหนาที่ของผูขอเอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเปนการใหบริการเทานั้น
8. ผลิตภัณฑประกันภัยแบบที่นำเสนอนี้เปนการประกันชีวิต ไมใชการฝากเงิน ไมใชกองทุนแถมประกัน และไมใชประกันแถมกองทุน
9. ควรกรอกใบคำขอเอาประกันภัยดวยตนเอง ไมลงนามในเอกสารเปลา และตรวจสอบรายละเอียดในใบคำขอเอาประกันภัยกอนลงนาม
10.เรียกรับหลักฐานการรับเงินทุกครั้งที่มีการชำระเงินใหบริษัท โดยตองสังเกตวาเปนหลักฐานของบริษัทจริง
11.ใหความสำคัญในการตอบคำถามทางโทรศัพทจากบริษัท (Conﬁrmation Call) ภายหลังการขอทำประกันภัยกับบริษัท
12.ติดตามและใหความสำคัญกับเอกสารที่ไดรับจากบริษัท เพื่อรักษาสิทธิประโยชนของตนเอง
13.กรมธรรมอาจสิ้นผลบังคับทันที หากมูลคาหนวยลงทุนไมเพียงพอสำหรับคาธรรมเนียม และคาใชจายตาง ๆ หรือนอยกวาเกณฑที่ทางบริษัทกำหนดไว ดังนั้น ผูเอาประกันภัย
ควรหมั่นติดตามมูลคาหนวยลงทุน และพิจารณาทางเลือกการลงทุนที่เหมาะสมตลอดอายุกรมธรรม โดยผลตอบแทนจากการลงทุน จำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระ คาธรรมเนียม
และคาใชจายตาง ๆ ลวนมีผลตอมูลคาหนวยลงทุน

ตัวอยางสิทธิตางๆ
ตัวอยางสิทธิของผูเอาประกันภัย
1. ผูเอาประกันภัยอาจยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free Look Period) ก็ได โดยการสงคืนกรมธรรมประกันภัยมายังบริษัท ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูเอาประกันภัยไดรับ
กรมธรรมประกันภัย
2. สิทธิของผูถ
 อ
ื หนวยลงทุนภายใตกรมธรรม โดยไมเปดเผยชือ
่ ทีแ่ ทจริงของผูถ
 อ
ื หนวยลงทุน (Omnibus Account) อาจมีสท
ิ ธิแตกตางจากผูถ
 อ
ื หนวยลงทุนปกติทซ
่ี อ
้ื หนวยลงทุน
ผานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนโดยตรง เชน
• การสั่งซื้อหนวยลงทุนจะไมไดราคา ณ วันทำการนั้นๆ เนื่องจากการดำเนินงานประกันชีวิตตองใชเวลาในการพิจารณาคำขอเอาประกันชีวิตของลูกคา ทั้งนี้บริษัทจะทำ
การซื้อหนวยลงทุนหลังจากที่บริษัทอนุมัติ
• การรับเอกสารตางๆ เกี่ยวกับกองทุน อาจชากวาการซื้อหนวยลงทุนจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนโดยตรง เนื่องจากบริษัทจะดำเนินการจัดสงใหแกลูกคา
เมื่อไดรับเอกสารดังกลาวจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
• บริษท
ั จะหักคาการประกันภัย คาธรรมเนียมการรักษากรมธรรม (ถามี) และคาธรรมเนียมบริหารกรมธรรมทก
ุ เดือนจากการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ ตามทีร่ ะบุไวในตาราง
คาธรรมเนียมกรมธรรม
3. สิทธิในการไดรับคำอธิบายโดยละเอียดจากผูนำเสนอผลิตภัณฑ
• ตารางคำนวณผลประโยชนตามกรมธรรม
• ผลการประเมิน Suitability Test
• Factsheet ของกองทุนรวมที่เลือกลงทุน
• ตัวอยาง statement สถานะการลงทุนที่บริษัทแจงแกผูเอาประกันภัยและวิธีอานทำความเขาใจ

ตัวอยางสิทธิของบริษัท
1. บริษัทอาจปฏิเสธคำขอเอาประกันภัย หากลูกคาปฏิเสธการทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) หรือใหขอมูลที่จำเปนในใบคำขอเอาประกันภัย
2. หากผูเอาประกันภัยแถลงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ บริษัทอาจปฏิเสธการรับประกันภัย บอกลางกรมธรรมประกันภัย หรือปฏิเสธการจายเงิน
ตามกรมธรรมประกันภัย
3. การพิจารณาวาจะรับประกันหรือไม เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

ชองทางการติดตอ
ชองทางการชำระเบี้ยประกันภัยแบบยูนิต ลิงค

1. สำนักงานใหญและสาขาของบริษัท
2. ธนาคาร
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง/ แกไข วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย และ/หรือเพิ่มเติมบัญชีธนาคารอื่น ๆ

ชองทางการรองเรียน

1. ศูนยลูกคาสัมพันธ โทร. 0 2207 8888
2. สำนักงานใหญและสาขาของบริษัท

หากไมไดรับการแกไขที่เหมาะสม สามารถติดตอ

1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สายดวนประกันภัย โทร. 1186
2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) SEC Help Center โทร. 1207 หรือ www.sec.or.th

ข้อควรทราบ:
• OCEAN LIFE SMART INVESTOR UNIT LINKED (��/�) เป็นชือ� ทางการตลาดของแบบประกัน สมาร์ท อินเวสเตอร์ ยูนติ ลิงค์ (ชำระเบีย� ประกันภัยครัง� เดียว) • เงือ� นไขเป็นไปตามทีบ� ริษทั กำหนด • ผูข้ อเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเกีย� วกับความเสีย� งจากการลงทุนในกองทุน
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ ยทีเ� กีย� วข้องกับกองทุนทีน� อกเหนือจากกรมธรรม์น�ี ได้จากหนังสือชีช� วนของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน • ข้อมูลในเอกสารนีเ� ป็นเพียงข้อมูลเบือ� งต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผูข้ อเอาประกันภัย/ ผูเ้ อาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิม� เติม และทำความเข้าใจ
ในรายละเอียดเงื�อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั�ง เมื�อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ�มเติม

มองหาประกันทีใ่ หความคุม
 ครอง
และโอกาสไดผลตอบแทนสูง

มองหาประกันที่ยืดหยุน เพิ่มเงิน
หรือถอนเงินเมื่อไหรก็ได

สนใจติดตอ ผูเชี่ยวชาญการลงทุน

