
บมจ.โตเกียวมารนีประกันชีวิต (ประเทศไทย)
ผู้เช่ียวชาญด้านการบรหิารบํานาญและประกันชีวิตจากประเทศญี่ปุ่น

ขอแนะนําแบบประกันดีดี สาํหรบัคนมีภาระภาษี แบบประกันภัย โตเกียว แทกซ์ เซฟเวอร ์15/10
วางแผนจัดระเบียบการเงินอย่างชาญฉลาดต้ังแต่วันน้ี

หน่ึงชีวิตดีมีหลักประกันความคุ้มครอง สองได้สทิธิ์ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีเต็มท่ี แถมสบายใจดี
เพราะการนัตีผลตอบแทนตามเงื่อนไขในสญัญา 

แบบประกันภัย โตเกียว แทกซ์ เซฟเวอร ์15/10 
ดีอย่างไร
สรา้งวินัยการออมเงินในระยะชําระเบี้ย 10 ปี คุ้มครอง 15 ปี
การนัตีรบัเงินคืนจากกรมธรรม์ทุกปี ต้ังแต่ปีท่ี 1 – 14 สงูถึง 20%
และปีท่ีครบสญัญารบัเงินคืนอีก 810% ของทุนประกันภัยเริม่ต้น 
สามารถซื้อสญัญาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความคุ้มครองท่ีครอบคลมุ
ท้ังสขุภาพ โรครา้ยแรง อบุัติเหต ุ
เบี้ยประกันภัยนํามาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ 
สงูสดุถึง 100,000 บาท

Tokio Tax Saver 15/10
แบบประกันภัยโตเกียว แทกซ์ เซฟเวอร ์ 15/10
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www.tokiomarine.com csc@tokiomarinelife.co.th facebook.com/tokiomarine.th

หมายเหต ุ: การนําสง่เบีย้ประกันภัยเปน็หน้าท่ีของผู้เอาประกันภัย การท่ีตัวแทนประกันชวิีต หรอืนายหน้า
ประกันชวิีตเปน็ผู้ดําเนินการเก็บเบีย้ประกันภัยเปน็การใหบ้รกิารเท่าน้ัน 

02 650 1400

เราคือใคร
โตเกียวมารนี บรษัิทประกันภัยแรกในประเทศญี่ปุ่น ก่อต้ังขึ้นในปี 2422 
โตเกียวมารนีมกีารเติบโตตลอดหลายทศวรรษท่ีผ่านมา เรานําเสนอตัวเลือก  
ผลิตภัณฑ์ และการตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของการประกัน 
วินาศภัย การประกันชีวิตโตเกียวมารนีมีการดําเนินงานใน 486 เมือง ใน 
45 ประเทศ และเรายังคงขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มประกันภัยท่ีมี
ความหลากหลาย และมีความมั่นคงทางการเงินมากท่ีสดุในโลก

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการพิจารณารบัประกันตามหลักเกณฑ์ของบรษัิท ผลประโยชน์ท่ีปรากฎในเอกสารน้ี
เปน็เพียงการสรุปโดยสงัเขป เง่ือนไข และความคุม้ครองอย่างสมบรูณ์จะระบใุนกรมธรรม์ท่ีผู้เอาประกันภัยซ้ือ



• รบัเงินคืน 20% ของทุน* ทุกปี ต้ังแต่สิน้ปีกรมธรรม์ท่ี 1 - 14
• ครบสญัญารบัเงินคืน 810% ของทนุ*
• รวมผลประโยชน์ตลอดอายุสญัญาท้ังสิน้ 1090% ของทุน*
• รบัความคุ้มครองการเสยีชวิีต 110% ของทนุ* และเพิม่ข้ึน 110% ทกุปี ต้ังแต่ปีท่ี 1-9
  และ 1100% ของทุน* ต้ังแต่ปท่ีี 10-15 หรอืจํานวนท่ีมากกว่าระหว่างผลประโยชน์ 
  กรณีเสยีชีวิตขา้งต้น หรอืมลูค่าเวนคืนกรมธรรม ์หรอื 101% ของเบีย้ประกันภัยสะสม
• สามารถนําเบ้ียประกันภัยไปคํานวณลดหยอ่นภาษีได้ตามกฎเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด
  สงูสดุ 100,000 บาท
• ฟร ีความคุ้มครองพิเศษยกเว้นการชําระเบีย้ประกันภัย หากตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ
   ถาวรสิน้เชิง (WP) (ท้ังน้ีขึ้นอยูกั่บเง่ือนไขการรบัประกันภัยของบรษัิทฯ)
• กรณีเสยีชวิีตหลังสญัญามีผลบังคับแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ีรบัเงนิช่วยเหลือค่าปลงศพเบือ้งต้น 
  (FNB) ทันทีโดยไม่เกิน 30% ของผลประโยชน์กรณีเสยีชีวิต และสงูสดุไมเ่กิน 300,000 บาท 
  (เป็นการจ่ายผลประโยชน์กรณีเสยีชวิีตออกล่วงหน้า)

• รบัเงินคืน 20% ของทุน* ทุกปี ต้ังแต่สิน้ปีกรมธรรม์ท่ี 1 - 14
• ครบสญัญารบัเงินคืน 810% ของทนุ*
• รวมผลประโยชน์ตลอดอายุสญัญาท้ังสิน้ 1090% ของทุน*
• รบัความคุ้มครองการเสยีชวิีต 110% ของทนุ* และเพิม่ข้ึน 110% ทกุปี ต้ังแต่ปีท่ี 1-9
  และ 1100% ของทุน* ต้ังแต่ปท่ีี 10-15 หรอืจํานวนท่ีมากกว่าระหว่างผลประโยชน์ 
  กรณีเสยีชีวิตขา้งต้น หรอืมลูค่าเวนคืนกรมธรรม ์หรอื 101% ของเบีย้ประกันภัยสะสม
• สามารถนําเบ้ียประกันภัยไปคํานวณลดหยอ่นภาษีได้ตามกฎเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด
  สงูสดุ 100,000 บาท
• ฟร ีความคุ้มครองพิเศษยกเว้นการชําระเบีย้ประกันภัย หากตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ
   ถาวรสิน้เชิง (WP) (ท้ังน้ีขึ้นอยูกั่บเง่ือนไขการรบัประกันภัยของบรษัิทฯ)
• กรณีเสยีชวิีตหลังสญัญามีผลบังคับแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ีรบัเงนิช่วยเหลือค่าปลงศพเบือ้งต้น 
  (FNB) ทันทีโดยไม่เกิน 30% ของผลประโยชน์กรณีเสยีชีวิต และสงูสดุไมเ่กิน 300,000 บาท 
  (เป็นการจ่ายผลประโยชน์กรณีเสยีชวิีตออกล่วงหน้า)

• อายท่ีุรบัประกันภัย 0 - 65 ปี
• ระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี 
• ระยะเวลาชําระเบีย้ประกันภัย 10 ปี
• ทนุประกันภัยข้ันต�า 50,000 บาท
• สามารถซ้ือความคุ้มครองสญัญาเพ่ิมเติมได้ทกุแบบ
  (ท้ังน้ี ขึ้นอยูกั่บเงือ่นไขการรบัประกันภัยของบรษัิทฯ)

ผลประโยชน์ท่ีได้รบั

สะสมทรพัย์ แบบประกันภัย โตเกียว แทกซ์ เซฟเวอร ์ 15/10

เงื่อนไขการรบัประกันภัย

หมายเหต ุ:  * ทนุประกันภัยเริม่ต้น

ตัวอย่างการรบัเงินคืนจาก แบบประกันภัย โตเกียว แทกซ์ เซฟเวอร ์ 15/10
สาํหรบัผู้เอาประกันภัย เพศ ชาย อาย ุ35 ปี ทนุประกันภัย 100,000 บาท ชําระเบี้ยประกันภัย 100,000 บาท

แบบสะสมทรพัย์ โตเกียว แทกซ์ เซฟเวอร ์ 15/10
อัตราเบี้ยประกันภัย 1,000 บาทต่อทุน 1,000 บาท

(สาํหรบัทุกเพศ และทุกอายุ)

รบัเงินคืน 20% ของทุน* ทุกปี ต้ังแต่สิน้ปีกรมธรรม์ท่ี 1 - 14

เบี้ยประกันภัยต่อปี
(ต้นปี)ปีกรมธรรม์ท่ี

รบัเงินคืน
(สิน้ปี) ความคุ้มครองชีวิต**
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บคุคลธรรมดา (35%)

รวม

รวมผลประโยชน์ท่ีได้รบั และสทิธิลดหย่อนภาษีของเบี้ยประกันภัย 
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ความคุ้มครองกรณีเสยีชีวิต 1100% ของทนุ*
ต้ังแต่ปท่ีี 10-15 หรอืจํานวนท่ีมากกว่าระหว่างผลประโยชน์กรณีเสยีชวิีตข้างต้น 

หรอืมูลค่าเวนคืนกรมธรรม ์หรอื 101% ของเบีย้ประกันภัยสะสม

ปีกรมธรรม์ท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 7 ปีท่ี 8ปีท่ี 6 ปีท่ี 10ปีท่ี 9 ---------------------------------------------------------

ครบสญัญา
รบั 810%
ของทุน*

ผลประโยชน์รวม
1090%ของทุน*

(กรณีอยูจ่นครบสญัญา)

ปีท่ี 15ปีท่ี 14

ชําระเบี้ยประกันภัย 10 ปี

จํานวนท่ีมากกว่าระหว่างผลประโยชน์กรณีเสยีชวิีตข้างต้น 
หรอืมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรอื 101% ของเบีย้ประกันภัยสะสม

110%
ของทุน*

220%
ของทุน*

330%
ของทุน*

440%
ของทุน*

550%
ของทุน*

660%
ของทุน*

770%
ของทุน*

880%
ของทุน*

990%
ของทุน*

**จํานวนท่ีมากกว่าระหว่างความคุ้มครองชวิีตข้างต้น หรอืมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรอื 101% ของเบีย้ประกันภัยสะสม


