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• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนการตัดสินใจทำประกันภัย
 เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
• ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

AIA SMART WEALTH
                  (Unit Linked)

คุมครองตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ป�)
ตราบเทาที่มูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน

เพียงพอหักคาใชจายตางๆ ตามตารางคาธรรมเนียมกรมธรรม

ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว

ไมมีคาใชจายในการดำเนินการประกันภัย
สำหรับเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว

เพิ่มโอกาสไดรับผลตอบแทน
เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวหลังจากหักคาใชจาย จะถูกนำไปลงทุน

ผานกองทุนรวม ที่ไดรับการเลือกสรรโดย AIA

ลดหยอนภาษีได
สามารถนำคาใชจายในการดำเนินการประกันภัย คาธรรมเนียมบริหารกรมธรรม

และคาการประกันภัย ไปหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
(ตามขอกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 172))



• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนการตัดสินใจทำประกันภัย
 เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
• ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

เอไอเอ สมารท เวลท (ยูนิต ลิงค)
AIA SMART WEALTH
                  (Unit Linked)
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หมายเหตุ :
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน หากบริษัทยังไมทราบหน�วยลงทุนคงเหลือทุกกองทุนที่ผูเอาประกันภัยถืออยูจากรายการขายคืนอัตโนมัติเพื�อชำระ
 คาการประกันภัย และ คาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม อยางไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทยังไมสามารถดำเนินการตามคำสั่งเกี่ยวกับกองทุนที่ผูเอาประกันภัยมีคำสั่งไวได
 อยางสมบูรณ ผูเอาประกันภัยสามารถสงของกองทุนที่ไมเกี่ยวของกับคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุนที่ยังไมเรียบรอยได
• ตัวอยางขอยกเวนความคุมครอง บริษัทจะไมจายเงินตามกรมธรรม เมื�อปรากฏวาผูเอาประกันภัยฆาตัวตายดวยใจสมัครภายใน 1 ป นับแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามกรมธรรม
 หรือถาผูเอาประกันภัยถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา
• ผูขอเอาประกันภัยมีหนาที่แถลงขอความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปดขอความจริงหรือแถลงขอความเปนเท็จใดๆ อาจเปนเหตุใหบริษัทผูรับประกันภัยบอกลาง
 สัญญาประกันภัย ปฏิเสธไมจายคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และจำกัดความรับผิดเพียงการคืนมูลคาเวนคืนกรมธรรม เบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถามี)
 และคาธรรมเนียมกรมธรรม ยกเวนคาธรรมเนียมการขอแจงใบแจงรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม

อายุรับประกัน

1 เดือน - 75 ป 

จำนวนเงินเอาประกันภัย

150% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว

เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว 

ขั้นต่ำ 200,000 บาท

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ
ขั้นต่ำ 10,000 บาท ทั้งนี้ ไมเกิน 10 เทาของเบี้ยประกันภัย
ชำระครั้งเดียว และไมเกิน 120 ลานบาท ตอปกรมธรรม

ผลประโยชนกรณีเสียชีวิต บริษัทจะจายผลประโยชนดังตอไปนี้ แลวแตจำนวนใดจะมากกวา
ระหวาง
1) 150% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว หัก จำนวนเงินที่ถอน
 จากการขายคืนหน�วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
 ทั้งหมด (ถามี) กับ
2) มูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
 บวก 50% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
บวก มูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถามี)  

ผลประโยชนกรณีครบสัญญา
หากผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยูจนถึงวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย
บริษัทจะจายมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนใหแกผูเอาประกันภัย
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1 คาธรรมเนียมในการถอนเปนเพียงตัวอยาง กรณีผูเอาประกันเวนคืนกรมธรรมกอนกำหนด (โปรดศึกษารายละเอียดคาธรรมเนียมและคาใชจาย หนา 6)
หมายเหตุ

2 การเปลี่ยนแปลงมูลคาของราคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนโดยเฉลี่ย -1%, 2%, 5% ตอป ณ สิ้นปกรมธรรมที่แสดงไวเปนเพียงคาสมมติตัวอยางเพื�อทำความเขาใจ
 ในการคำนวณเทานั้น ในความเปนจริงอาจมากกวา นอยกวา หรืออาจติดลบก็ได บริษัทไมไดรับรองหรือรับประกันมูลคาดังกลาว ทั้งนี้ มูลคาบัญชีสะสมที่แสดง 
 ไดทำการหักคาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม คาการประกันภัยแลว

• ตัวอยางที่แสดงขางตน มิไดเปนการแสดงผลตอบแทนจริงที่ไดรับจากกรมธรรม ทั้งนี้ ผลตอบแทนขึ้นกับภาวะการณของตลาดและการลงทุนในกองทุนรวม
• ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

มูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนดวยอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ย -1% ตอป2

มูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนดวยอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ย 2% ตอป2

มูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนดวยอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ย 5% ตอป2

ผลประโยชนกรณีเสียชีวิตของกรมธรรมหลักดวยอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ย -1% ตอป2

ผลประโยชนกรณีเสียชีวิตของกรมธรรมหลักดวยอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ย 2% ตอป2

ผลประโยชนกรณีเสียชีวิตของกรมธรรมหลักดวยอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ย 5% ตอป21
2
3
4
5

6 เปนตนไป

49,155
38,650
28,483
18,652
9,158
-   

50,646
41,022
31,135
21,020
10,638

-   

52,116
43,457
33,970
23,603
12,301

-   

ตัวอยาง : ลูกคาเพศชาย อายุ 40 ป สุขภาพมาตรฐาน ซื้อแบบเอไอเอ สมารท เวลท (ยูนิต ลิงค) จำนวนเงินเอาประกันภัยหลัก 1,500,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว 1,000,000 บาท

• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนการตัดสินใจทำประกันภัย
 เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
• ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

หน�วย : บาท

อายุ
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1,500,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000
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983,103.77
1,012,923.35
1,042,324.69

898,951.3
1,076,518.85
1,281,965.33

1,574,875.17
1,141,448.32

813,671.3

1,932,019.17
1,205,921.78
729,085.41

2,365,371.95
1,266,564.70
633,437.06

2,885,755.41
1,315,815.16
512,564.62

334,727.63
1,340,401.84
3,499,758.34

10,163.59
1,315,237.29
4,205,080.96

1,205,348.57
4,989,908.63 976,300.24

5,842,604.57

301,458.41
6,735,038.71

7,567,050.34
7,991,696.29

คาธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม1 จากมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนเฉลี่ยตอป ณ สิ้นปกรมธรรม
ปกรมธรรมที่

-1% 2% 5%

จำนวนเงินเอาประกันภัย
(150% ของเบี้ยประกันภัย

ชำระครั้งเดียว)



• ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนการตัดสินใจทำประกันภัย
 เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงื�อนไขในกรมธรรม
• ขอกำหนดและเงื�อนไขของความคุมครองจะระบุไวในกรมธรรมประกันภัยที่ออกใหกับผูถือกรมธรรม

6 |  INVESTMENT  AIA SMART WEALTH (UNIT LINKED)

เอไอเอ สมารท เวลท (ยูนิต ลิงค)

คาใชจายในการดำเนินการ
ประกันภัย3

หักออกจากเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม
พิเศษ ทุกครั้งที่ไดรับชำระ

สำหรับเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว : ไมมี  
สำหรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ : 3% ของเบี้ย
ประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ  

คาธรรมเนียมการบริหาร
กรมธรรม3,4

หักเปนรายเดือนจากการขายคืน
หน�วยลงทุนอัตโนมัติที่ราคารับซื้อคืน
หน�วยลงทุนตามสัดสวนของกองทุน
ที่ถืออยู

0.6% ตอป (0.05% ตอเดือน)
ของมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน  

อางอิงตามอัตราคาการประกันภัยที่ ไดรับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียน ทั้งนี้เปนไปตามหลักเกณฑ
ที่บริษัทกำหนด  

ทั้งนี้ ไมมีคาธรรมเนียมในการถอนเงินจากหน�วยลงทุน
ของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

ไมมีคาธรรมเนียม 

ขอไดโดยไมคิดคาธรรมเนียมเดือนละ 1 ครั้ง
หลังจากนั้นฉบับละ  50 บาท  

คาธรรมเนียมในการถอนเงิน
จากกรมธรรม

การถอนเงินจากกรมธรรม หรือ
การเวนคืนกรมธรรม กอนวันครบ
กำหนดสัญญา บริษัทจะคิดคา
ธรรมเนียมในการถอนเงินจากหน�วย
ลงทุนของเบี้ยประกันชำระครั้งเดียว 

คาธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน3 

ปกรมธรรมที่

1
2
3
4
5

6 เปนตนไป

5 
4 
3 
2 
1 
0 

% ของมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนของ
เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวที่ถอน

 

คาการประกันภัย3,4 คำนวณจากอัตราคาการประกันภัย1

ของจำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธ2ิ โดย
หักเปนรายเดือนจากการขายคืน
หน�วยลงทุนอัตโนมัติที่ราคารับ
ซื้อคืนหน�วยลงทุนตามสัดสวนของ
กองทุนที่ถืออยู 

1

2

3

4

5

6
คาธรรมเนียมการขอใบแจงรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม 

หมายเหตุ : 1. อัตราคาการประกันภัยรายปที่แนบกับกรมธรรมอาจเปลี่ยนแปลงได  ทั้งนี้ไมเกินอัตราสูงสุดที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน    
 2. จำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิ หมายถึง จำนวนเงินเอาประกันภัยหักดวยเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว สำหรับจำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิครั้งแรก สำหรับเดือนตอๆไป หมายถึง
  จำนวนที่มากกวาระหวาง 1) กับ 2)    
  1) จำนวนเงินเอาประกันภัยหักดวยมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว และหักดวยจำนวนเงินที่ถอนจากการขายคืนหน�วยลงทุนของเบี้ยประกันภัย
   ชำระครั้งเดียว (ถามี) 
  2) จำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิขั้นต่ำ ตามที่ระบุไวในหนาตารางกรมธรรมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมธรรม และบันทึกสลักหลัง (ถามี) 
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมตาง ๆ แตไมเกินอัตราที่กำหนดตามเงื�อนไขของกรมธรรม โดยบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 1 เดือน
 4. ในการคำนวณหาคาธรรมเนียมบริหารกรมธรรม และคาการประกันภัยในเดือนแรก บริษัทจะทำการหักจากเบี้ยประกันกอนนำไปลงทุน  สำหรับเดือนตอๆไป บริษัทจะหัก
  จากการขายคืนหน�วยลงทุนอัตโนมัติที่ราคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน ตามสัดสวนของกองทุนภายใตกรมธรรมที่ถืออยู หากมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนของกองทุนใด ณ วันที่
  ขายคืนหน�วยลงทุนมีมูลคาไมเพียงพอตอการหักคาธรรมเนียมดังกลาว คาธรรมเนียมที่ไมสามารถหักไดนั้นจะถือเปนหนี้สินของกรมธรรม และจะทำการหักจากกองทุนภายใต
  กรมธรรมตามสัดสวนของมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนของแตละกองทุนในเดือนถัดไป

AIA Smart Wealth
                (Unit Linked)

คาธรรมเนียมและคาใชจาย วิธีการคำนวณ อัตรา(ปจจุบัน)
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สิทธิของผูเอาประกันภัย

คำเตือน

สามารถชำระเบี้ยประกันภัยแบบยูนิต ลิงค  โดยผานชองทางการชำระเงินดังตอไปนี้        

สิทธิของผูเอาประกันภัยในการยกเลิกกรมธรรมภายใน 15 วันนับตั้งแตวันที่ไดรับกรมธรรมประกันภัย
สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันภัยที่ลงทุนในกองทุนรวม
สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลรายละเอียดโครงการจากตัวแทนฯ ที่ไดรับอนุญาตจากเอไอเอ
สิทธิในการไดรับทราบรายชื�อของบริษัทจัดการทุกแหงที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรมที่เสนอขายโดยเอไอเอ
สิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับชื�อ ที่อยู ของบริษัทจัดการ เอไอเอ รวมทั้งชื�อ ที่อยู และเลขประจำตัวของตัวเเทนฯ ที่ไดรับอนุญาต
จากเอไอเอ
สิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับหน�วยลงทุนที่ไดรับคำแนะนำเพื�อซื้อหน�วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือน
และคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน�วยลงทุน           
สิทธิในการไดรับทราบขอเท็จจริงที่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูเอาประกันภัยหรือตอการตัดสินใจในการลงทุน เชน การขายหน�วยลงทุน
ของกองทุนรวมที่อยูในขั้นตอนการดำเนินการเพื�อการควบกองทุนรวมหรือกองทุนรวม เปนตน           
สิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน เชน คาธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนฯ ที่ไดรับอนุญาตจากเอไอเอ
ไดรับจากการซื้อกรมธรรม รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน�วยลงทุน เปนตน           
สิทธิในการแสดงเจตนาวาไมตองการรับการติดตออีกเปนระยะเวลา 2 ป
สิทธิของผูถือหน�วยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหน�วยลงทุนโดยไมเปดเผยชื�อที่แทจริงของผูถือหน�วยลงทุน (Omnibus Account)
อาจมีสิทธิแตกตางจากผูถือหน�วยลงทุนปกติที่ซื้อหน�วยลงทุนผานบริษัทจัดการโดยตรง เชน           
  • ในการสั่งซื้อกรมธรรมควบรวมหน�วยลงทุน จะไมไดราคา ณ วันทำการนั้นๆ เนื�องจากการดำเนินงานประกันชีวิตตองใชเวลา
   ในการพิจารณาคำขอเอาประกันชีวิตของลูกคา หลังจากวันที่ไดรับเอกสารของลูกคา และเอไอเอจะทำรายการซื้อหน�วยลงทุน
   ใหกับลูกคาภายหลังจากอนุมัติ           
  • การรับเอกสารตางๆ เกี่ยวกับกองทุน อาจชากวาการซื้อหน�วยลงทุนจากบริษัทจัดการโดยตรงเนื�องจากเอไอเอจะดำเนินการ
   จัดสงใหแกลูกคาเมื�อไดรับเอกสารดังกลาวจากบริษัทจัดการ           
  • เอไอเอจะหักคาการประกันภัย และคาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม (ดูจากตารางคาธรรมเนียมกรมธรรม) จากการขายคืน
   หน�วยลงทุนอัตโนมัติทุกเดือน
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 1 ชำระผานชองทางอิเล็กทรอนิกส เชน เอทีเอ็ม /อินเตอรเน็ต /โมบาย แบงกกิ้ง ฯลฯ     
 2 ชำระผานเคานเตอรธนาคาร และผูใหบริการรับชำระเงิน     
 3 ที่ทำการ บริษัท เอไอเอ จำกัด
 4 ตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ    

ผูเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมื�อไดรับกรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียด ขอกำหนด
 และเงื�อนไขกรมธรรม      
การนำสงเบี้ยประกันภัยเปนหนาที่ของผูขอเอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัย เปนการใหบริการเทานั้น         
ผูขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันตามระยะเวลาที่กำหนดไวของแบบประกัน หากมีการยกเลิกหรือหยุดชำระเบี้ยประกันกอนกำหนด
อาจทำใหเกิดขาดทุนหรือเสียผลประโยชนได         
ผูขอเอาประกันภัยควรพิจารณาถึงความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย เนื�องจากกรมธรรมนี้เหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาว
มีคาธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม ซึ่งอาจมีผลใหมูลคาเวนคืนกรมธรรม และมูลคาจากการถอนเงินจากกรมธรรม มีมูลคานอยกวา
มูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน ผูขอเอาประกันภัย ควรศึกษารายละเอียดจากตารางคาธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม 
ผูขอเอาประกันภัยควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื�อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงศึกษา อาน และทำความเขาใจในเอกสาร
ประกอบการเสนอขาย และหนังสือชี้ชวนของกองทุนกอนตัดสินใจลงทุน ผูขอเอาประกันภัยอาจไดรับเงินคืนมากกวา หรือนอยกวามูลคา
เบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเขากองทุนรวม โดยหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมีกำไร ผูขอเอาประกันภัยก็จะไดรับผลตอบแทนสูง
แตหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมขาดทุน ผูขอเอาประกันภัยจะไดผลตอบแทนต่ำ หรือบางกรณีอาจขาดทุน กลาวคือ ไมไดรับเงิน
สวนลงทุนคืนเต็มจำนวน ทั้งนี้ กรมธรรมนี้ไมมีการรับประกันเงินสวนลงทุน
ผูขอเอาประกันภัยเปนผูเลือกลงทุนในกองทุน เพื�อวัตถุประสงคในการลงทุนของตนเอง และเปนผูรับความเสี่ยงจากการลงทุนเอง ทั้งนี้
ผูขอเอาประกันภัยควรทำความเขาใจในกองทุน โดยสามารถดูระดับความเสี่ยงและรายละเอียดของกองทุนจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
ในระหวางสัญญากรมธรรม กรมธรรมอาจจะสิ้นผลบังคับในปใดปหนึ่งก็ไดหากมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนเทากับหรือนอยกวาศูนย
หรือมูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุนมีไมเพียงพอที่จะหักคาธรรมเนียมกรมธรรม         
กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ จึงไมมีภาระผูกพัน
ในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมควบกรมธรรม และจะไมสามารถนำสินทรัพยของกองทุนรวมไปใชประโยชนเพื�อการชำระหนี้ของตัวเอง
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