
พรูซูเปอร ลิงค
ประกันชีวิตควบการลงทุนท่ีใหคุณไดรับผลประโยชนจากความคุมครองชีวิตท่ีสามารถปรับ 
เปลี่ยนไดในทุกชวงเวลาของชีวิต พรอมโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุน

ความคุมครองครอบคลุม
เลือกรับความคุมครอง
ดานสุขภาพ และโรครายแรงเพิ่มเติมได

เพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทน
ผานกองทุนรวมชั้นนำ
ทั้งในและตางประเทศ

รับโบนัสพิเศษ
ตั้งแตปกรมธรรมที่ 2 เปนตนไป

ยืดหยุนสูง
เพิ่ม หรือลดความคุมครองได 
หยุดพักชำระเบี้ยฯ ได* ถอนเงิน
บางสวนได สับเปลี่ยนกองทุนรวมไดฟรี
ไมจำกัดจำนวนครั้ง

*การใชสิทธิ์หยุดพักชำระเบี้ยฯ ติดตอกันเปนระยะเวลานาน อาจสงผลใหกรมธรรมสิ้นผลบังคับ หากมูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนมีไมเพียงพอ
 ในการชำระคาธรรมเนียมกรมธรรม

• อายุรับประกันภัย
• ระยะเวลาคุมครอง
• ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
• งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

: 1 เดือน - 70 ป
: ถึงอายุ 99 ป
: ถึงอายุ 99 ป
: รายป ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน

ขอกำหนดทั่วไป

เบี้ยประกันภัย

ผลประโยชนพรูซูเปอร ลิงค

1 รับโบนัส 0.5% ตอปของมูลคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนสำหรับเบ้ียประกันภัยหลัก 
เพื�อความคุมครอง ณ วันที่ชำระเบี้ยฯ ตั้งแตปกรมธรรมที่ 2 เปนตนไป โดย 
ผูเอาประกันภัยตองไมเคยใชสิทธ์ิในการถอนเงิน หรือลดเบ้ียประกันภัยหลัก เพื�อ
ความคุมครอง ทั้งนี้ เปนไปตามเงื�อนไขของบริษัทฯ 

โบนัสพิเศษ

2 รับมูลคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนของกองทุนภายใตกรมธรรม
กรณีผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยูจนครบกำหนดสัญญา

3 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื�อความคุมครอง
• จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื�อการออม (ถามี)
• มูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุนสำหรับกองทุนรวมภายใตกรมธรรม

กรณีเสียชีวิต รับผลประโยชนดังตอไปนี้

สัญญาเพิ่มเติมคุมครอง
โรครายแรงแบบ Multi_CI

สัญญาเพิ่มเติม
เลือกรับความคุมครองดานสุขภาพและโรครายแรง เพียงชำระเบี้ยฯ เพิ่มเติม

สัญญาเพิ่มเติมคาชดเชยรายวัน
กรณีเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
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เบี้ยประกันภัยหลัก
เพื�อความคุมครอง

เบี้ยประกันภัยหลัก
เพื�อการออม

เบี้ยประกันภัย
เพิ่มเติมพิเศษ

12,000 บาท/ป

12,000 บาท/ป

5,000 บาท/ครั้ง

ไมจำกัด

ตามกฎเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด

ไมเกิน 5 เทาของเบี้ยประกันภัยหลัก
เพื�อความคุมครอง

1.

2.

3.

สูงสุดประเภท ขั้นต่ำ

เลือกความคุมครองชีวิตไดสูงสุด 120 เทาของเบี้ยประกันภัยหลักเพื�อความคุมครอง 
(ข้ึนอยูกับเพศและอายุของผูเอาประกันภัย)
ปรับเปลี่ยนจำนวนเงินเอาประกันภัยได ตามกฎเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด

จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื�อความคุมครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื�อการออม
เลือกความคุมครองชีวิตไดสูงสุด 5 เทาของเบี้ยประกันภัยหลักเพื�อการออม

• เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของการประกันชีวิต (ไม่รวมส่วนของการลงทุน) สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ลดหย่อน
 ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถเลือกซื้อหรือไม่ซื้อเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม (RSP) หรือเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ
           (Top up) ได้

สิทธิประโยชนทางภาษี

จำนวนเงินเอาประกันภัย

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบ HA Wealth 2



**ตัวอยางประมาณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ 5% ตอป ไมใชผลตอบแทนที่จายจริง

เรารับฟ�ง เพ�่อเข�าใจ และลงมือทำ

พรูเด็นเชียล ประกันชีว�ต ความมั่นคงกับความคุ�มครองที่คุณวางใจได�
พรูเด็นเชียล ก�อตั้งข�้นที่กรุงลอนดอน เมื่อป�พ.ศ. 2391 ป�จจ�บัน พรูเด็นเชียลเป�นผู� ให�บร�การชั้นนำด�านการประกันชีว�ต
และสุขภาพ รวมถึงการบร�หารสินทรัพย� โดยมุ�งเน�นการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและแอฟร�กาเป�นสำคัญ พรูเด็นเชียล
มุ�งม่ันปกป�องความม่ังค่ัง ช�วยเพ��มพ�นสินทรัพย� และสนับสนุนให�ผู�คนเก็บออมเพ�อ่ให�บรรลุเป�าหมายท่ีต้ังไว� ในวันน้ี พรูเด็นเชียล
ให�บร�การลูกค�าประกันชีว�ตกว�า 17 ล�านรายในเอเชีย และแอฟร�กา และเป�นบร�ษัทที่เข�าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ชั้นนำ
ของโลก ได�แก� ลอนดอน ฮ�องกง สิงคโปร� และนิวยอร�ก พรูเด็นเชียล มีประสบการณ�การดำเนินธุรกิจมากกว�า 97 ป�
ในเอเชียครอบคลุม 15 ประเทศ โดย พรูเด็นเชียล เร��มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในฐานะหนึ่งในผู�นำด�านการประกันชีว�ต
ที่พร�อมมอบความคุ�มครองมั่นคงสู�ชีว�ตคนไทยทุกคน

ข�อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2564

เลขที่ 944 มิตรทาวน� ออฟฟ�ศ ทาวเวอร� ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330  โทรศัพท� 0 2352 8000

บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)

1621 hotline@prudential.co.th www.prudential.co.th

การรองเรียนของผูเอาประกันภัย
 ผู�เอาประกันภัยสามารถร�องเร�ยนได�ที่หน�วยงาน ดังต�อไปนี้
1. ศูนย�บร�การลูกค�า (Customer Service Center) บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีว�ต
 (ประเทศไทย) เลขท่ี 944 มิตรทาวน� ออฟฟ�ศ ทาวเวอร� ช้ัน 10, 29-31 ถนนพระราม 4  
 แขวงวังใหม� เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0 2353 4700   
 (ในวันเวลาทำการ)  โทรสาร. 0 2353 4888   อีเมล : hotline@prudential.co.th
2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส�งเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 สายด�วนประกันภัย โทร. 1186
3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� (สำนักคณะกรรมการ
  ก.ล.ต.) SEC Help Center โทร. 1207 อีเมล : complain@sec.or.th
คำเตือน
1. การนำส�งเบี้ยประกันภัยเป�นหน�าที่ของผู�เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีว�ต
 มาเก็บเบี้ยประกันภัยเป�นการให�บร�การเท�านั้น
2. ผู�ซื้อต�องทำความเข�าใจในรายละเอียดความคุ�มครองและเง�่อนไขการเอาประกันภัย 
 ก�อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3. ผู�เอาประกันภัยสามารถยกเลิกกรมธรรม�ได� โดยส�งคืนกรมธรรม�ต�นฉบับมายังบร�ษัทฯ 
 ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีได�รับกรมธรรม� โดยบร�ษัทฯ จะคืนค�าธรรมเนียมกรมธรรม� 
 และดำเนินการขายคืนหน�วยลงทุน รวมถึงคืนเบ้ียประกันภัยของสัญญาเพ��มเติม (ถ�ามี)
 โดยหักค�าใช�จ�ายกรมธรรม�ฉบับละ 500 บาท รวมถึงค�าตรวจสุขภาพ (ถ�ามี)
4. กรณีที่บร�ษัทฯ จะไม�คุ�มครอง
 • กรณีไม�เป�ดเผยความจร�ง หร�อแถลงความเท็จ บร�ษัทฯ จะบอกล�างสัญญา  
  ภายใน 2 ป�นับแต�วันเร��มมีผลคุ�มครองตามกรมธรรม� หร�อตามการต�ออายุ 
  หร�อตามการกลับคืนสู�สถานะเดิม หร�อวันที่บร�ษัทฯ อนุมัติให�เพ��มจำนวนเง�น  
  เอาประกันภัยในเฉพาะส�วนที่เพ��ม  
 • ฆ�าตัวตายภายใน 1 ป� นับแต�วันเร��มมีผลคุ�มครองตามกรมธรรม� หร�อตามการ  
  ต�ออายุ หร�อตามการกลับคืนสู�สถานะเดิม หร�อวันที่บร�ษัทฯ อนุมัติให�เพ��ม  
  จำนวนเง�นเอาประกันภัยในเฉพาะส�วนที่เพ��ม หร�อถูกผู�รับประโยชน�ฆ�าตายโดย  
  เจตนา  

5. การประกันชีว�ตประเภทนี้เปร�ยบเสมือนการลงทุนระยะยาว และมีความคุ�มครอง
 เพ�่อให� ได�ประโยชน�สูงสุด ผู�เอาประกันภัยควรตรวจสอบมูลค�าบัญชีกรมธรรม� 
 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาหน�วยลงทุนของกองทุนที่ท�านเลือกลงทุนอย�าง
 สม่ำเสมอ และถือกรมธรรม�จนครบกำหนดสัญญา
6. กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดข�้นจากการลงทุนใน
 ต�างประเทศ ถึงแม�ว�ากองทุนอาจป�องกันความเสี่ยงตามดุลยพ�นิจของผู�จัดการ
 กองทุนรวม แต�เนื่องจากกองทุนไม�ได�ป�องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 ทั้งจำนวน ผู�ลงทุนอาจจะขาดทุนหร�อได�รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หร�อได�รับ
 เง�นคืนต่ำกว�าเง�นลงทุนแรกเร��มได�
7. ผู�เอาประกันภัยสามารถศึกษาข�อมูลเก่ียวกับความเส่ียงจากการลงทุน ค�าธรรมเนียม
 และค�าใช�จ�ายที่เกี่ยวข�องกับกองทุนรวมที่นอกเหนือจากกรมธรรม�นี้ได�จากหนังสือ
 ชี้ชวนของกองทุน
8. กองทุนรวมเป�นนิติบุคคลแยกต�างหากจากบร�ษัทประกันชีว�ตและบร�ษัทจัดการฯ 
 ดังน้ันบร�ษัทประกันชีว�ตและบร�ษัทจัดการฯ จ�งไม�มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุน
 ของกองทุนรวม และจะไม�สามารถนำสินทรัพย�ของกองทุนรวมไปและจะไม�สามารถ
 นำทรัพย�สินของกองทุนรวมไปใช�ประโยชน�เพ�่อการชำระหนี้ของตนเอง
9. การลงทุนมีความเส่ียง ผู�ซ้ือต�องทำความเข�าใจลักษณะของสินค�า เง�อ่นไขผลตอบแทน
 คู�มือภาษี และความเส่ียงก�อนตัดสินใจลงทุน ผู�เอาประกันภัยอาจได�รับเง�นคืนมากกว�า
 หร�อน�อยกว�ามูลค�าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข�ากองทุนรวม โดยหากผลการ
 ดำเนินงานของกองทุนรวมมีกำไร ผู�เอาประกันภัยก็จะได�รับผลตอบแทนสูง แต�หาก
 ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมขาดทุน ผู�เอาประกันภัยจะได�รับผลตอบแทนต่ำ 
 หร�อบางกรณีอาจขาดทุน กล�าวคืออาจไม�ได�รับเง�นส�วนลงทุนคืนเต็มจำนวน ทั้งนี้ 
 กรมธรรม�นี้ไม�มีการรับประกันเง�นส�วนลงทุน
10. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในอดีต มิได�เป�นเคร�่องบ�งชี้ผลการดำเนินงาน
 ในอนาคต
11. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม�ได�ข�้นอยู�กับสถานะทางการเง�นหร�อผลการ
 ดำเนินงานของบร�ษัทประกันชีว�ตและบร�ษัทจัดการฯ

อายุ 30 ป นายกรณตองการซ้ือผลิตภัณฑประกันชีวิตท่ีสามารถปรับเปล่ียนความคุมครองไดตามความตองการในแตละชวงของชีวิต  
 จึงเลือกซื้อผลิตภัณฑประกัน พรูซูเปอร ลิงค ชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื�อความคุมครอง ปละ 30,000 บาท ทั้งนี้  
 นายกรณยังโสด ไมเนนความคุมครองชีวิตสูง จึงเลือกจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 1,650,000 บาท  
 (ดูภาพประกอบดานลาง)
อายุ 33 ป นายกรณมีครอบครัวและบุตร และเพื�อสรางความมั่นคงใหกับครอบครัว จึงเลือกปรับเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยเปน  
 3,000,000 บาท
อายุ 55 ป บุตรของนายกรณจบการศึกษาและเร่ิมงานทำ นายกรณหมดกังวล และตองการเนนการลงทุนเพื�อใชในวัยเกษียณจึงเลือก  
 ปรับลดจำนวนเงินเอาประกันภัยเปน 600,000 บาท
อายุ 60 ป นายกรณเกษียณตามแผนที่วางไว จึงเลือกหยุดพักชำระเบี้ยฯ และถอนเงินบางสวนเพื�อนำมาเปนคาใชจาย

อายุ 30 ป
โสด

จำนวนเงินเอาประกันภัย
1,650,000 บาท

ปรับเพ่ิมจำนวนเงินเอาประกันภัย
เปน 3,000,000 บาท

ปรับลดจำนวนเงินเอาประกันภัย
เปน 600,000 บาท

อายุ 33 ป
มีครอบครัว

อายุ 55 ป
เตรียมเกษียณ

อายุ 60 ป
เกษียณ

เริ่มซื้อประกัน สรางความมั่นคง
ใหครอบครัว

เนนลงทุน
ใหเงินงอกเงย

หยุดพักชำระเบี้ยฯ
และถอนเงินบางสวน

ออกมาใช

ตัวอยางการวางแผนทางการเงินดวย พรูซูเปอร ลิงค

หมายเหตุ
1. พรูซูเปอร์ ลิงค์ เป็นช่ือทางการตลาดของแบบประกันชีวิตควบการลงทุนแบบชำระเบ้ียประกันภัยรายงวด โดยช่ือท่ีระบุในกรมธรรม์ คือ พรูยูนิตลิงค์ 6

หน่ึงเดียวท่ีครอบคลุม ความคุ�มครองชีว�ต และการลงทุน

• รับความคุ�มครองชีว�ตสูงสุด 120 เท�า
• รับโบนัสพ�เศษ ตั้งแต�ป�กรมธรรม�ที่ 2 เป�นต�นไป
• ยืดหยุ�นสูง เพ��มหร�อลดความคุ�มครอง หยุดพักชำระเบี้ยฯ และ
 สับเปลี่ยนกองทุนได�ฟร� ไม�จำกัดจำนวนครั้ง

พรซููเปอร ลิงค 

จำนวนเงินเอาประกันภัย มูลคารับซื้อคืนหนวยลงทุน**

1,650,000 บาท

6,544 บาท

3,000,000 บาท

70,375 บาท

600,000 บาท

982,455 บาท

600,000 บาท

1,349,478 บาท


