สิทธิขั้นพื้นฐานของผูบริโภค

SCB Call Center 02-777-7777 www.scb.co.th

ประกันเพราะรัก
มรดกจากใจ

สิทธิที่จะไดรับขอมูลที่ถูกตอง
ผลิตภัณฑ
•
•

•

ผูบริโภคตองไดรับการชี้แจงถึงความแตกตาง ระหวางผลิตภัณฑหลัก
ของธนาคารพาณิชย กับผลิตภัณฑดานหลักทรัพยและดานประกันภัยที่ชัดเจน
ผูบริโภคตองไดรับขอมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ ความเสี่ยง เงื่อนไข
ผลตอบแทน เชน ในรูปของ APR (Annual Percentage Rate)
หรือ IRR (Internal Rate of Return) และสมมติฐานที่เ กี่ยวของ
ผูบริโภคตองไดรับขอมูลการโฆษณาหรือการใชสื่อทางการตลาด
ในการสงเสริมการขายอยางถูกตองและเหมาะสม

SCB CARE ความใสใจไมสิ้นสุด
บริการหลังการขาย
โดยเฉพาะเรื่องการเคลมประกัน
ดวยทีมงานที่พรอมใหบริการ
และดูแลลูกคาคนสำคัญดวยใจ

สรางความมั่นคง
เพื่อคนที่คุณรัก

My SCBLIFE :

บริการกรมธรรมออนไลน
ใหชีวิตคุณงายขึ้นทุกดาน
สมัครไดที่

www.scblife.co.th/login

ผูบริโภคตองไดรับเอกสารสรุปขอมูลสำคัญประกอบการเสนอขายผลิตภัณ ฑ
ดานหลักทรัพยและดานประกันภัย (Fact Sheet) ที่ระบุลักษณะพิเศษ
และความเสี่ยงของผลิตภัณฑดวยถอยคำที่กระชับ เขาใจงาย ตามรูปแบบ
ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) กำหนด เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ

สิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑและบริการทางการเงินไดอยางอิสระ
บุคลากรหรือกระบวนการ
•
•

•

ผูบริโภคมีสิทธิตัดสินใจลงทุนอยางอิสระและสามารถปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑ
ดานหลักทรัพยและดานประกันภัยได
ผูบริโ ภคมีสิทธิปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑดานหลักทรัพยและดานประกันภัย
ควบคูกับผลิตภัณฑของธนาคารพาณิชย และธนาคารพาณิชยตองใหสิทธิ
แกผูบริโภคในการเลือกซื้อหรือไมซื้อผลิตภัณฑดังกลาว
ผูบริโภคมีสิทธิใหคำยินยอมหรือปฏิเสธการเปดเผยขอมูล ตามเอกสารหนังสือ
ใหความยินยอม ซึ่งแยกออกจากสัญญาการซื้อผลิตภัณฑ

100 ลานบาทแรก ไมตองเสียภาษี
แต สวนที่เกิน จาก 100 ลานบาทแรก

•

สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคาชดเชย หากเกิดความเสียหาย

ธนาคารเปนเพียงนายหนาผูชี้ชองใหทำประกันเทานั้น
หากมีปญหาหรือขอสงสัยใดๆ เกี่ยวกับประกันชีวิต
กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

บุคลากรหรือกระบวนการ
•

ผูบริโภคมีสิทธิไดรับการชดเชยตามความเหมาะสม หากพิสูจนแลววา
ธนาคารพาณิชยไมไดปฏิบัติตามแนวนโยบายการขายผลิตภัณฑ ที่ดี โดยจงใจ
หรือประมาทเลินเลอ เปนเหตุใหผูบริโภคไดรับความเสียหาย

เสียภาษี

ไมเสียภาษี

บุคลากรหรือกระบวนการ

รับประกันภัยโดย
บริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
SCB Life Assurance Public Company Limited

หลักทรัพย
ตามกฎหมาย

รับมรดกเทาไร ถึงตองเสียภาษี

กรณีผูไดรับมรดกเปน
คูสมรส หรือองคกร
ไมแสวงหาผลกำไร
หรือองคกรที่กำหนด

ผูบริโภคมีสิทธิรองเรียนทุกสาขาของธนาคารพาณิชยที่ขายผลิตภัณฑ
ดานหลักทรัพยและดานประกันภัย (Point of Sale) โดยตองไดรับหลักฐานวา
ธนาคารพาณิชย ไดรับเรื่องรองเรียนแลว
ผูบริโภคสามารถสอบถามขอมูลเพื่อใหเกิดความเขาใจในผลิตภัณฑ
จากศูนยบริการขอมูลผูบริโภค (Call Center) ของธนาคารผูขาย

ทรัพยสิน
ทางการเงิน

ยานพาหนะ

อสังหาริมทรัพย
หมายเหตุ : • แบบประกันเพราะรัก มรดกจากใจ 99/5 (BW10) เบย้ี ประกันชีวติ สามารถ
หักลดหยอนภาษีไดตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได ฉบับที่ 172
และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินไดที่เกี่ยวของ • ขอมูลในเอกสารนี้
เปน เพยี งขอมูลเพอ่ื ประกอบการเสนอขายเทา นัน้ มิใชสว นหนึง่ สวนใดของสัญญาประกันภัย
• เพื่อประโยชนสูงสุดผูขอเอาประกันภัยควรศึกษา อาน และทำความเขาใจขอมูลเพิ่มเติม
ในกรมธรรม • แบบผลิตภัณฑนเ้ี ปน การประกันชีวติ มิใชการฝากเงนิ • เพอ่ื สิทธิประโยชน
สูงสุดจากกรมธรรม ผูขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัย จนครบระยะเวลาชำระเบี้ย
และถือครองกรมธรรมจนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรมยตุ คิ วามคุม ครองกอนครบ
กำหนดสัญญา ผูขอเอาประกันภัยอาจไมไดรับเงินตน หรือไดรับเงินคืนไมเต็มจำนวน
• ผูซื้อควรศึกษา ขอมูลเพิ่มเติมและทำความเขาใจรายละเอียดเงื่อนไขความคุมครองและ
ขอกำหนดการจายผลประโยชน รวมทั้งสิทธิประโยชนตางๆ ใหเขาใจ กอนตัดสินใจ
ทำประกันทุกครัง้ • เงอ่ื นไขในการซือ้ เปน ไปตามหลักเกณฑของธนาคาร • การรับประกันภัย
เปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑของบริษัทฯ

สิทธิที่จะรองเรียนเพื่อความเปนธรรม
•

มรดก 5 ประเภท ที่ตองเสียภาษี คือ

เงินฝาก

บุคลากรหรือกระบวนการ
•

รูหรือไม?

รับมรดก
ก็ตองจายภาษี

5%

10%

กรณีผูไดรับมรดก กรณีอื่นๆ
เปนพอ แม ลูก
หรือหลาน (สายตรง)

ตัวอยาง นายทายาท ไดรับมรดกจากปู 150 ลานบาท
ตองเสียภาษีมรดก = (150 - 100) x 5%
= 2.5 ลานบาท

(หนวย: ลานบาท)

หมดกังวลเรื่องภาษี ผลประโยชนจากประกันชีวิต
ไมตองเสียภาษีมรดกทั้งจำนวน

โทร. 02-655-3000 หรือ บริการโทรฟรี 1800-222-700

รับประกันภัยโดย

ประกันเพราะรัก มรดกจากใจ

ประกันเพราะรัก มรดกจากใจ 99/5

สงตอความมั่งคั่ง เพื่อความมั่นคงใหคนที่รัก
หมดกังวล ทั้งความคุมครองและ
ระยะเวลาจายเบี้ยฯ สั้นๆ เพียง 5 ป

คุมครองกรณีเสียชีวิต 100%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ปกรมธรรมที่ 0

อายุ 99 ป

5

รับเงิน 100%
ครบสัญญา

ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ป

สบายใจเรื่องภาษี รับเงินมรดกเต็มจำนวน(1)
สมัครรับความคุมครองงาย ๆ เพียงตอบ
คำถามสุขภาพเบื้องตน(2)
(1) ตามเงื่อนไขกรมสรรพากร (2) กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยไมเกิน 4 ลานบาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย
• อายุรับประกันภัย
• จำนวนเงินเอาประกันภัย

อายุ 1 วัน - 70 ป
500,000 บาท - สูงสุดไมจำกัด

• ระยะเวลาเอาประกันภัย
• ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ถึงอายุ 99 ป
5 ป

กรณีศึกษา เก็บเงินอยางไร ใหมรดกเพิ่มพูน

ตัวอยาง ผูเอาประกันภัย เพศชาย อายุ 45 ป
ปกรมธรรมที่

เงินมรดกที่ตองการ

5 ลานบาท

จายคาเบี้ยฯ (รายป)
1
2
3
4
5

482,150
482,150
482,150
482,150
482,150

อายุ

10 ลานบาท

รับเงินมรดก

จายคาเบี้ยฯ (รายป)

5 ลานบาท

896,700
896,700
896,700
896,700
896,700

กรณีเสียชีวิต
หรือเมื่ออายุ 99 ป

นายสะสม

รับเงินมรดก
ลงทุน ปละ

2,410,750

รวมรับเงินมรดก

5,000,000

รวมจายคาเบี้ยฯ

4,483,500

ทำประกันชีวิต
มรดกจากใจ ปละ
480,000 บาท
(ชำระเบี้ยฯ 5 ป)

(ดอกเบี้ย 3% ตอป)

10 ลานบาท
กรณีเสียชีวิต
หรือเมื่ออายุ 99 ป

:
:
:
รวมจายคาเบี้ยฯ

นายจัดการ

480,000 บาท

รวมรับเงินมรดก

10,000,000

(หนวย:บาท)

ลูกคาควรศึกษาถึงสิทธิและหนาที่ของตนเอง รวมถึงความคุมครองและขอยกเวน
ใหเขาใจอยางถี่ถวนกอนตัดสินใจซื้อ | อางอิงขอมูลจากสำนักงานคปภ.

1
ประกันชีวิตไมใช
การฝากเงินกับธนาคาร

3
เลือกแบบประกันที่ตรงกับ
ความตองการ

5
ทำความเขาใจความคุมครอง
และขอยกเวนตางๆ ของกรมธรรม

45 ป

เงินมรดกที่ตองการ

12

ขอควรรู เมื่อซื้อประกั นชี วิ ต

7
ตรวจสอบขอมูลใบคำขอเอาประกัน
ใหถูกตองกอนลงชื่อ

9

2
ขอดูใบอนุญาตนายหนา
ประกันชีวิตของพนักงานธนาคาร

4
วางแผนการเงินเพื่อใหสามารถ
จายคาเบี้ยประกันไดครบสัญญา

6
เลือกซือ้ ดวยความสมัครใจ
และปฏิเสธได หากไมตรงความตองการ

8
สอบถามสิทธิ
และระยะเวลาการยกเลิก

10

สอบถามวิธีการติดตอ
ตรวจสอบเอกสารการชำระเงินทุกครัง้
หรือเรียกรองผลประโยชนจากผูขาย
วาเขาบัญชีบริษทั ประกันภัยเทานัน้
มีเงินมรดกใหลูกหลาน

RIP

2,700,000 บาท

เสียชีวิต
อายุ 50 ป

มีเงินมรดกใหลูกหลาน
ตั้งแตวันแรกที่ทำประกัน

5,000,000 บาท

หมายเหตุ จำนวนเงินในกรณีศึกษาเปนเพียงตัวอยางโดยประมาณเทานั้น

11
ตรวจสอบกรมธรรมวา ถูกตอง
ตามการเสนอขาย

12
หากมีขอโตแยงเกิดขึ้น ลูกคายังสามารถ
รับสิทธิคุมครองตามกฎหมาย โดยผูขาย
ไมสามารถนำขอแนะนำขางตน
มาอางสิทธิปฏิเสธความคุมครองได

