OCEAN LIFE SMART INVESTOR UNIT LINKED (99/1)

โอเชี่ยนไลฟ สมารท อินเวสเตอร ยูนิต ลิงค (99/1) เปนผลิตภัณฑประกันชีวิตควบการลงทุน โดยเบี้ยประกันภัยที่จายหลังจากหักคาใชจายของกรมธรรมแลวจะนำไปลงทุนใน
กองทุนรวมที่ผูเอาประกันภัยเลือก และตลอดอายุกรมธรรมจะมีการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติเพื่อนำมาจายคาใชจายของกรมธรรมทุกเดือน ดังนั้น คาใชจายของกรมธรรม
ในงวดถัด ๆ ไปจึงเก็บจากเงินลงทุนและผลตอบแทน (ถามี) ซึ่งหากไมเพียงพอกรมธรรมจะสิ้นอายุ เวนแตจะชำระเบี้ยประกันภัยพิเศษ (Top-up Premium) เพิ่มเติม
คาใชจายหลักของกรมธรรม

กลไกการทำงานของประกันชีวิตควบการลงทุน

ปกรมธรรม

คาใชจายตาง ๆ

เบี้ยประกันภัยที่ชำระ

ลงทุนในกองทุนรวม

รายการ

อัตราคาใชจาย

1. คาใชจายในการดำเนินการประกันภัย
ปที่ 1
เดือนที่ 1

หักลบ

เหลือนำไปลงทุน

3. คาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม
ขายคืนหนวยลงทุน
ทุกเดือนเพื่อชำระคาใชจาย

ปที่ 1
เดือนที่ 2

4. คาธรรมเนียมการรักษากรมธรรม

ตัวอยางคาการประกันภัย (COI)

เพศชาย อายุ 35 ป ชำระเบี้ย 2,000,000 บาท จำนวนเงินเอาประกันภัย 2,400,000 บาท (120% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว)

อายุ
35 ป
50 ป
60 ป
70 ป
80 ป
98 ป

ปที่ 1
เดือนที่ 3
เดือนตอๆ ไป

เบี้ยประกันภัยที่ชำระ
คาดำเนินการประกันภัย
คาการประกันภัย

2. คาการประกันภัย (COI)

1% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
ขึ้นอยูกับเพศและอายุของผูเอาประกันภัย
และจะเพิ่มขึ้นตามอายุของผูเอาประกันภัย
ย้ ประกันภัยหลังหักคาใชจา ย
เดือนแรก : 0.60% ตอป ของเบี
ในการดำเนินการประกันภัย
เดือนตอ ๆ ไป : 0.60% ตอป ของมูลคารับซือ้ คืนหนวยลงทุน
ฟรี

คาธรรมเนียมการรักษากรมธรรม (ถามี)
คาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม

การขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติเพื่อชำระคาใชจาย
เงินลงทุนในกองทุนรวมและผลตอบแทน (ถามี)

สวนเงินลงทุน
วิธีลงทุน : ผูเอาประกันภัยสามารถเลือกลงทุนในกองทุนที่บริษัทคัดสรรมาเปนอยางดีและสามารถ
กำหนดสัดสวนการลงทุนได
วิธีติดตามมูลคาเงินลงทุน :
1. บริษัทจะจัดสงใบแจงสถานะทางการเงินไมนอยกวา 2 ครั้งตอป หรือตามที่ผูเอาประกันภัยขอ
ไมเกิน 1 ครั้งตอเดือน
2. www.ocean.co.th หรือสอบถามไดที่ 0 2207 8888
การแจงเตือน หากมูลคาหนวยลงทุนไมเพียงพอสำหรับคาใชจาย หรือนอยกวาเกณฑที่บริษัทกำหนด
บริษทั จะจัดสงจดหมายแจงเตือนมูลคากอนสิน้ ผลบังคับไปยังผูเ อาประกันภัยลวงหนาไมนอ ยกวา 1 เดือน

ผูเอาประกันภัยตองไดรับคำอธิบาย
โดยละเอียด จากผูน
 ำเสนอผลิตภัณฑ

1. ตารางคำนวณผลประโยชนตามกรมธรรม
2. ผลการประเมิน Suitability Test
3. Factsheet ของกองทุนรวมที่เลือกลงทุน
4. ตัวอยาง statement สถานะการลงทุนที่
บริษัทแจงแกผูเอาประกันภัยและวิธีอาน
ทำความเขาใจ

คาการประกันภัย/เดือน คาการประกันภัย/ป คาการประกันภัยสะสม
850.07
4,037.56
13,477.89
55,812.69
217,240.43
937,764.37

72.98
330.07
1,102.46
4,574.33
17,905.92
79,579.77

850.07
32,111.15
113,952.55
430,162.61
1,738,751.99
11,896,718.99

ขอควรทราบ : คาการประกันภัยที่แสดงเปนตัวเลขที่คำนวณจากอัตราคาการประกันภัยของจำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิ
โดยคำนวณจากอัตราผลตอบแทนสมมติที่ 5% ซึ่งคาการประกันภัยที่แทจริงจะขึ้นอยูกับมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่
เกิดขึ้นจริงและคาการประกันภัย/เดือน ที่แสดงขางตนเปนคาเฉลี่ยที่คิดจากคาการประกันภัย/ป ตามสมมติฐานดังกลาว

คาใชจายที่เกิดขึ้นตามวาระ

รายการ
1. คาใชจายในการดำเนินการประกันภัย
สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ
2. คาธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน
3. การถอนเงินบางสวนจากกรมธรรม
4. การขอใบแจงสถานะทางการเงิน
5. การยกเลิกกรมธรรม (Free Look)

อัตราคาใชจาย
2% ของเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ
ฟรี
ปที่ 1 : 5% ปที่ 2 : 4% ปที่ 3 : 3%
ปที่ 4 : 2% ปที่ 5 เปนตนไป : ฟรี

% ของมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวที่ถอน
ฟรี 1 ครั้ง/เดือน หลังจากนั้น 50 บาท/ครั้ง
สามารถยกเลิกภายใน 15 วัน นับตั้งแตไดรับกรมธรรม
(เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทกำหนด)

ขอควรทราบ :
• OCEAN LIFE SMART INVESTOR UNIT LINKED (99/1) เปนชื่อทางการตลาดของแบบประกัน สมารท อินเวสเตอร ยูนิต ลิงค (ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว) • ความคุมครองและการจายผลประโยชนเปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในกรมธรรม • เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทกำหนด • ขอมูลในเอกสารนี้เปนเพียง
ขอมูลเบื้องตนของผลิตภัณฑประกันภัย ผูขอเอาประกันภัย/ผูเอาประกันภัยควรศึกษาขอมูลเพิ่มเติม และทำความเขาใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุมครอง ผลประโยชน และขอยกเวน กอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อไดรับกรมธรรมประกันภัยแลวโปรดศึกษาเพิ่มเติม

OCEAN LIFE SMART INVESTOR UNIT LINKED (99/1)
ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

ระยะเวลาเอาประกันภัยถึงอายุค
ุ รบ 99 ป

• เหมาะสำหรับผูท ม่ี เี งินกอนทีต่ อ งการความคุม ครองชีวติ และวางแผนทางการเงิน
• กรมธรรมนี้เหมาะกับการออมเงินระยะยาว ซึ่งเปนการออมเงินในรูปแบบ
ประกันชีวิต
• มีภาระที่ตองเลี้ยงดูและคอยหวงใย
• มีความเขาใจเรื่องความเสี่ยงจากการลงทุนและสามารถยอมรับความเสี่ยงได

ผลประโยชน

ขอควรระวังและพึงปฏิบัติ

• กรณีเสียชีวิต รับจำนวนที่มากกวาระหวาง

1. 120% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว หรือ
2. 120% ของมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว แลวแตจำนวนใดจะมากกวา
บวก มูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (ถามี)
ทั้งนี้ หากมีผลรวมจากการถอนเงินบางสวนจากกรมธรรมตั้งแต 20% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวขึ้นไป รับความคุมครอง 120% ของมูลคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว บวกมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (ถามี)

• กรณีมีชีวิตอยูจนครบกำหนดสัญญา รับมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
• กรณีถอนเงินบางสวนหรือเวนคืนกรมธรรมกอนครบสัญญา

รับมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุน หักดวยคาธรรมเนียมการถอนเงินจากกรมธรรม (ถามี)

สิ่งที่ผูเอาประกันภัยควรทราบ
1. ผลิตภัณฑประกันภัยนี้เปนการประกันชีวิต
ควบการลงทุน ไมใชการฝากเงิน ไมใชกองทุน
แถมประกัน และไมใชประกันแถมกองทุน

2. คาการประกันภัยขึ้นอยูกับเพศ อายุ ความเสี่ยงของผูเอาประกันภัย
รวมถึงจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยหากจำนวนเงินเอาประกันภัย
มีมูลคาสูง คาการประกันภัยจะสูงตามไปดวย และจะเพิ่มสูงขึ้น
เมื่อผูเอาประกันภัยมีอายุมากขึ้น

3. ผูเอาประกันภัยสามารถขอถอนเงินบางสวนจากกรมธรรมไดตามหลักเกณฑที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การถอนเงินบางสวนจาก
กรมธรรม จะถูกหักคาธรรมเนียมตามอัตราที่ระบุไวในตารางคาธรรมเนียมกรมธรรม (ถามี)
4. คาธรรมเนียม และคาใชจายตาง ๆ หลังจากเดือนที่ 1 จะชำระโดยการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ กรมธรรมอาจสิ้นผลบังคับ
ทันที หากมูลคาหนวยลงทุนไมเพียงพอสำหรับคาธรรมเนียม และคาใชจายตาง ๆ หรือนอยกวาเกณฑที่บริษัทกำหนดไว
ดังนั้น ผูเอาประกันภัยควรหมั่นติดตามมูลคาหนวยลงทุนและพิจารณาทางเลือกการลงทุนที่เหมาะสมตลอดอายุกรมธรรม
โดยผลตอบแทนจากการลงทุน จำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระ คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ลวนมีผลตอมูลคาหนวยลงทุน
5. เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอางอิงลดหยอนภาษีไดเฉพาะ
สวนที่เปนคาใชจายของกรมธรรมเทานั้น สวนที่นำไปลงทุน
ไมสามารถนำไปลดหยอนได

เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
ขั้นต่ำ 100,000 บาท

• เพิ่มเงินลงทุน: ผูเอาประกันภัยสามารถเพิ่มเงินลงทุนไดโดย
การชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (Top-up Premium)
ทั้งนี้ มีคาใชจายในการเพิ่มเงินลงทุน
• สับเปลี่ยนกองทุน: สามารถเลือกกองทุน และปรับเปลี่ยน
กองทุนไดโดยไมมีคาใชจาย

6. ผลิตภัณฑประกันภัยนี้ไมมีการรับประกันผลตอบแทน
ตัวเลขที่แสดงในตารางคำนวณผลประโยชนเปนเพียง
ตัวอยางเพื่อความเขาใจเทานั้น

1. พิจารณาความพรอมทางการเงินในการชำระเบี้ยประกันภัย กอนตัดสินใจทำประกัน เนื่องจากเปนผลิตภัณฑ
ที่มีความผูกพันทางการเงินในระยะยาว
2. ทำความเขาใจ ความคุมครอง เงื่อนไขทั้งสวนประกันภัยและสวนลงทุนกอนตัดสินใจทำประกันภัย
3. แมวาขอมูลและตัวเลขในเอกสารประกอบการขายมีความซับซอน ผูเอาประกันภัยจะตองศึกษาทำความเขาใจ
และสอบถามผูนำเสนอผลิตภัณฑเมื่อมีขอสงสัย
4. ควรกรอกใบคำขอเอาประกันภัยดวยตนเอง ไมลงนามในเอกสารเปลา และตรวจสอบรายละเอียดในใบคำขอ
เอาประกันภัยกอนลงนาม
5. เรียกรับหลักฐานการรับเงินทุกครั้งที่มีการชำระเงินใหบริษัท โดยตองสังเกตวาเปนหลักฐานของบริษัทจริง
6. ใหความสำคัญในการตอบคำถามทางโทรศัพทจากบริษทั (Conﬁrmation Call) ภายหลังการขอทำประกันภัยกับบริษทั
7. ติดตามและใหความสำคัญกับเอกสารที่ไดรับจากบริษัท เพื่อรักษาสิทธิประโยชนของตนเอง

การยกเลิกกรมธรรม
(Free Look Period)
ผูเอาประกันภัยอาจยกเลิกกรมธรรม
ประกันภัยโดยการสงคืนกรมธรรม
ประกันภัยมายังบริษัท ภายใน 15
(สิบหา) วัน นับแตวันที่ผูเอาประกันภัย
ไดรับกรมธรรมประกันภัย โดยบริษัท
จะคืนมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนและ
คาธรรมเนียมกรมธรรม หักดวยคาใชจาย
500 บาท และคาตรวจสุขภาพ (ถามี)
(เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทกำหนด)
ชองทางการรองเรียน
(1) ศูนยลูกคาสัมพันธ โทร 0 2207 8888

สิทธิของบริษัท
• บริษัทอาจปฏิเสธคำขอเอาประกันภัย หากลูกคาปฏิเสธการทำ
แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)
หรือใหขอมูลที่จำเปนในใบคำขอเอาประกันภัย
• หากผูเอาประกันภัยแถลงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอ
เท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ บริษัทอาจปฏิเสธการรับประกันภัย
บอกลางกรมธรรมประกันภัย หรือปฏิเสธการจายเงินตาม
กรมธรรมประกันภัย
• การพิจารณาวาจะรับประกันหรือไม เปนไปตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
(2) สำนักงานใหญและสาขาของบริษัท

หากไมไดรับการแกไขที่เหมาะสมสามารถติดตอ

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

ขอควรทราบ :
• OCEAN LIFE SMART INVESTOR UNIT LINKED (99/1) เปนชื่อทางการตลาดของแบบประกัน สมารท อินเวสเตอร ยูนิต ลิงค (ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว) • ความคุมครองและการจายผลประโยชนเปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในกรมธรรม • เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทกำหนด • ขอมูลในเอกสารนี้เปนเพียง
ขอมูลเบื้องตนของผลิตภัณฑประกันภัย ผูขอเอาประกันภัย/ผูเอาประกันภัยควรศึกษาขอมูลเพิ่มเติม และทำความเขาใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุมครอง ผลประโยชน และขอยกเวน กอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อไดรับกรมธรรมประกันภัยแลวโปรดศึกษาเพิ่มเติม

