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ແຜ ຸ່ນພບັນ ີ້ໃຊສ້ະເພາະເປນັຄ  ຸ່ມກືານຂາຍເທ ົ່ານ ັ້ນ.

ປະກັນຊີວິດອ ຸ່ນໃຈຫາຍຫຸ່ວງ
ໃຫ້ທຸ່ານອ ຸ່ນໃຈ ແລະ ສ້າງຫັກຄາປະກັນໃຫ້ກັບຄອບຄົວຂອງທຸ່ານ ເພາະເມື່ອເຫດທີ່ບໍ່ຄາດຄິດເກີດຂຶ້ນ ຄົງບໍ່ມີ
ຫຍັງດີເທົ່າກັບສິ່ງທີ່ທຸ່ານໄດ້ກຽມໄວ້ໃຫ້.

ພິເສດ!

1. ເສຍຊີວິດ ຫື ພິການຖາວອນຈາກພະຍາດ ຮັບເງິນທົດແທນ
ຄືນ 100% ຂອງຈຳນວນເງິນເອົາປະກັນໄພ.

2. ເສຍຊີວິດ ຫື ພິການຖາວອນຈາກອ ປະຕິເຫດ ຮັບເງິນທົດ
ແທນຄືນ 200% ຂອງຈຳນວນເງິນເອົາປະກັນໄພ.

3. ຮັບເງິນອ ດໜ ນທ ກປີພາຍຫັງການເສຍຊີວິດ ຫື ພິການ
ຖາວອນ ຈົນຜ ້ເອົາປະກັນໄພ ອາຍ ຄົບ 60 ປີ.

ປະກັນຊີວິດອ ຸ່ນໃຈຫາຍຫຸ່ວງ ໃຫ້ການຄ ້ມຄອງ:

ຄຸ່າທຳນຽມປະກັນໄພຄົງທີ່ສຳລັບທ ກຊຸ່ວງອາຍ 

ວົງເງິນເອົາປະກັນໄພ ແຕຸ່ 50 ລ້ານກີບ ຫາ 500 ລ້ານກີບ ແຕຸ່ 50 ລ້ານກີບ ຫາ 500 ລ້ານກີບ
ແຜນປະກັນຊີວິດ ອ ຸ່ນໃຈຫາຍຫຸ່ວງ 1 ອ ຸ່ນໃຈຫາຍຫຸ່ວງ 2

ເງິນອ ດໜ ນຈົນຜ ້ເອົາປະກນັໄພອາຍ ຄບົ 60 ປີ 10%ຂອງວົງເງິນເອົາປະກັນໄພ 20%ຂອງວົງເງິນເອົາປະກັນໄພ

ແຜນຄ ້ມຄອງປະກັນຊີວິດອ ຸ່ນໃຈຫາຍຫຸ່ວງ

ເງື່ອນໄຂຜ ູ້ສະໝັກເອົາປະກັນໄພ: ✓ ອາຍ 20ຫາ 60 ປີ.
✓ ຈຳນວນເງິນເອົາປະກັນໄພ ເລີ່ມແຕຸ່ 50 ລ້ານກີບ ຫາ 500 ລ້ານກີບ.

ຕົວຢ່າງ:

ທຸ່ານ ເອ ໄດ້ເສຍຊີວິດເມື່ອ ອາຍ 40 ປີ ແລະ ຄອບຄົບທຸ່ານ ເອ ໄດ້ຮັບເງິນຄ ້ມຄອງປະກັນຊີວິດ ແລະ ເງິນອ ດໜ ນ
ລາຍປີ ຈຳນວນ 20 ຄັ້ງ ຈົນທຸ່ານ ເອ ອາຍ ຄົບ 60 ປີ.

ກໍລະນີ ສາເຫດ ຈຳນວນເງິນທີ່ໄດູ້
ຮັບ

ເງິນອ ດໜ ນຈົນຜ ູ້ເອາົປະກນັໄພອາຍ ຄົບ 60 ປີ ລວມເງິນທີ່ໄດູ້ຮັບ

ເສຍຊີວິດ
ພະຍາດ 100 ລ້ານກີບ 20 ຄັ້ງ X 10% X 100 ລ້ານກີບ= 200 ລ້ານກບີ 300 ລ້ານກີບ

ອ ປະຕິເຫດ 200 ລ້ານກີບ 20 ຄັ້ງ X 10% X 100 ລ້ານກີບ= 200 ລ້ານກບີ 400 ລ້ານກີບ
ພິການຖາວອນ
ທັງໝົດ

ພະຍາດ 100 ລ້ານກີບ 20 ຄັ້ງ X 10% X 100 ລ້ານກີບ= 200 ລ້ານກບີ 300 ລ້ານກີບ
ອ ປະຕິເຫດ 200 ລ້ານກີບ 20 ຄັ້ງ X 10% X 100 ລ້ານກີບ= 200 ລ້ານກີບ 400 ລ້ານກີບ

ທຸ່ານ ເອ ອາຍ 40 ປີ ໄດ້ຊື້ປະກັນຊີວິດອ ຸ່ນໃຈຫາຍຫຸ່ວງ ນຳອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ ໃນວົງ
ເງິນຄາປະກັນ 100 ລ້ານກີບ ແລະ ເລືອກເອົາວົງເງິນອ ດໜ ນ ພາຍຫັງເສຍຊີວິດ ຫື ພິການ
ຖາວອນ 10% ຂອງວົງເງິນເອົາປະກັນໄພ.
- ຄຸ່າທຳນຽມທີ່ທຸ່ານ ເອ ຕູ້ອງຈຸ່າຍ: 2,020,000ກີບ/ປີ.



ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ, ກະລ ນາຕິດຕໍ່ຕົວແທນ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ ຈຳກັດໃກ້ບ້ານທຸ່ານ

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ ຈຳກັດ

ເລກທີ 33, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ອາຄານອາລິອັນສ໌
ຕ ້ ປ. ນ. 4223, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ
ໂທ: 1457, (021) 21 5903
ແຈ້ງອ ປະຕິເຫດ 24 ຊົ່ວໂມງໂທ: 1456, 021 222 222, 020 5524 4222
E-mai: agl@agl-allianz.com
www. azlaos.com
fb: allianzinsurancelaos
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ທຸ່ານສາມາດດາວໂຫລດ
My Insurance App. ໄດ້ທີ່
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