ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จับมือ พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
เปิ ดตัวกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน รับมือลูกค้ากลุ่มบริ หารความมังคั
่ ง่
“พรูพรีเมียร์ ลิ งค์ – ชาระเบีย้ ประกันภัย รายงวด”
รับความคุ้มครองชีวิต พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนการลงทุนที่สงู กว่า
กรุงเทพฯ - บริษทั พรูเด็นเชียล ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”) และธนำคำร
สแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน) (“ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด”) ร่วมต่อยอดควำมสำเร็จธุรกิจแบงก์แอสชัว
รันส์ภำยใต้แนวคิดที่เน้นตอบโจทย์กำรลงทุนและรับควำมคุ้มครองชีวติ ในเวลำเดียวกัน ด้วยกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่
“พรูพรีเมียร์ ลิงค์ (หรือ PRUpremier link)
ชูจุดเด่นเรื่องควำมยืดหยุ่นสูง เพรำะออกแบบพอร์ตได้เอง พร้อมสำมำรถ
ปรับเปลีย่ นกองทุนและควำมคุม้ ครองชีวติ ได้ อีกทัง้ ยังได้รบั โบนัสพิเศษ 10% ของเบีย้ ประกันภัยหลักรำยปี ณ ปี ทช่ี ำระเบีย้
ประกันภัยปี ท่ี 5
นางอรรัตน์ ชุติมิต รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบุคคลธนกิ จ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เปิ ดเผย ผล
กำรดำเนินงำนของสำยงำนลูกค้ำรำยย่อย (Retail Banking) นับว่ำมีกำรกระจำยตัวทีห่ ลำกหลำยขึน้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
ผลงำนจำกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริหำรกำรเงินกำรลงทุน (Wealth Management) มันใจว่
่ ำควำมร่วมมือกับพรูเด็นเชียลจะ
เสริมควำมแข็งแกร่งให้กบั เซ็กเมนท์น้ี
“ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ดมุ่งมันที
่ จ่ ะเป็ นหนึ่งในธนำคำรตัวเลือกสำหรับลูกค้ำในกลุ่มทีม่ คี วำมมังคั
่ ง่ และเรำเชื่อมันว่
่ ำ
อนำคตนัน้ สดใสสำหรับธุรกิจ โดยมีกลุ่มบริหำรกำรเงินกำรลงทุนทีเ่ ป็ นแรงขับเคลื่อนสำคัญ นอกจำกนัน้ เรำยังรูส้ กึ ตื่นเต้น
ในกำรเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์แบงก์แอสชัวรันส์ใหม่และหวังว่ำควำมร่วมมือกับพรูเด็นเชียลจะขับเคลือ่ นให้สำยงำนลูกค้ำรำยย่อย
ของธนำคำรเติบโตยิง่ ขึน้ ” นางอรรัตน์กล่าว
ซาชิ น บัมบานี ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หัวหน้ าฝ่ ายบริหารการเงิ นการลงทุน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
(ไทย) เปิ ดเผยว่ำกำรบริหำรควำมมังคั
่ งได้
่ รบั อำนิสสงฆ์จำกปจั จัยภำยนอก ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์แบงก์แอสชัวรันส์น้เี ป็ นอีก
หนึ่งตัวเลือกทำงกำรลงทุนทีต่ อบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้เป็ นอย่ำงดี
“จำกมุมมองของกำรบริหำรกำรเงินกำรลงทุน ลูกค้ำเริม่ มองหำผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินแบบอืน่ เพื่อเป็ นกำรกระจำยควำม
เสีย่ งในยุคทีอ่ ตั รำดอกเบีย้ ถดถอย โดยลูกค้ำอำจมุ่งกำรลงทุนไปทีก่ องทุน กองทุนรวม หรือผลิตภัณฑ์ทำงเลือกอื่นๆ อีก
ประกำรหนึ่งคือสภำพแวดล้อมของกฏระเบียบข้อบังคับทีเ่ ปิ ดกว้ำงให้นกั ลงทุนทีอ่ ำจรับควำมเสีย่ งได้น้อยให้มที ำงเลือกใน
กำรลงทุนได้มำกขึน้ เมื่อรวมเข้ำกับคุณค่ำทีธ่ นำคำรฯ นำเสนอ อันประกอบด้วยโครงสร้ำงแบบเปิ ดในกำรเลือกกองทุน
หรือ Open Architecture Model ผูเ้ ชีย่ วชำญกำรลงทุนทัวโลก
่
และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงิน – เช่น พรูพรีเมียร์ลงิ ค์
– เรำเชื่อมันว่
่ ำเรำจะสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรทำงกำรเงินสำหรับลูกค้ำได้อย่ำงแท้จริง” ซาชิ นอธิ บายเพิ่ มเติ ม
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มร. อรัน เวส ผูอ้ านวยการบริหารช่องทางการจัดจาหน่ าย บริษทั พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) กล่ำวว่ำ ในส่วนของธุรกิจประกันชีวติ มีกำรเติบโตอย่ำงมีนยั สำคัญโดยเฉพำะ กำรขำยประกันผ่ำนธนำคำร
พำณิชย์ (แบงค์แอสชัวร์รนั ซ์) มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในช่วงหลำยปี ทผ่ี ่ำนมำ โดยกลุ่มลูกค้ำในธุรกิจแบงค์แอสชัวรันซ์
มองกำรทำประกันชีวติ มิได้เป็ นเพียงกำรซือ้ ควำมคุม้ ครองชีวติ เพียงอย่ำงเดียว แต่ยงั เป็ นกำรลงทุนอีกวิธหี นึ่งทีเ่ หมำะสมใน
สภำวะทีด่ อกเบีย้ เงินฝำกลดต่ำลงมำก กลุ่มลูกค้ำทีเ่ กิดใหม่จงึ เป็ นกลุ่มลูกค้ำทีเ่ น้นกระจำยกำรลงทุนในพอร์ตของตนเอง
เพื่อให้เกิดผลตอบแทนทีส่ งู สุด
จำกกำรประสำนควำมร่วมมือกันระหว่ำงธนำคำรฯ และ พรูเด็นเชียล ผนวกกับกำรเป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจมำอย่ำงยำวนำน
จึงได้ร่วมกันพัฒนำและคัดสรรผลิตภัณฑ์ทส่ี ำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำกลุ่มใหม่ๆ โดยเน้นตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำเป็ นหลัก (Customer Centric) และกำรเป็ นผูน้ ำในกำรเปลีย่ นแปลงตลำดประกันชีวติ แบบเดิมๆ ไปสูก่ ำร
ทำประกันชีวติ ในรูปแบบใหม่ ทีใ่ ห้ควำมคุม้ ครองชีวติ ไปพร้อมกับผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในกองทุนชัน้ นำ จึงเป็ นทีม่ ำ
ของผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ “พรูพรีเมียร์ ลิ งค์” (PRUpremier link) - ประกันชีวติ ควบกำรลงทุน แบบชำระเบีย้ ประกันภัย
รำยงวด
มร. วิ ชวานาท ปะสุปะติ ผูอ้ านวยการบริหารการตลาด บริษทั พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) กล่ำวเพิม่ เติมว่ำ “พรูพรีเมียร์ ลิงค์” ถูกออกแบบมำเพื่อให้ลกู ค้ำมีโอกำสได้รบั ผลตอบแทนสูงจำกกำรลงทุนผ่ำน
กองทุนชัน้ นำทีไ่ ด้รบั คัดเลือกตำมมำตรฐำนพรูเด็นเชียลภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวติ ฉบับเดียว โดยลูกค้ำสำมำรถเลือก
ปรับเปลีย่ นควำมคุม้ ครองชีวติ ได้ตงั ้ แต่ 5 – 30 เท่ำของเบีย้ ประกันภัยรำยปี และยังสำมำรถสับเปลีย่ นกองทุนภำยใต้
กรมธรรม์ได้ฟรีถงึ 12 ครัง้ ต่อปี ตอบโจทย์พฤติกรรมกำรลงทุนของนักลงทุนกลุ่มเจเนอเรชันใหม่
่
ทีต่ อ้ งกำรจัดสรรหน่วย
กำรลงทุนได้ดว้ ยตนเอง และยังสำมำรถสับเปลีย่ นกองทุน หรือปรับเปลีย่ นควำมคุม้ ครองชีวติ ให้สอดคล้องกับภำวะตลำดใน
ปจั จุบนั ได้ คุณสมบัตหิ ลักของ “พรูพรีเมียร์ ลิงค์” คือลูกค้ำชำระเบีย้ ประกันภัยเป็ นรำยงวด มีสทิ ธิเลื
์ อกรับ และปรับเปลีย่ น
ควำมคุม้ ครองชีวติ เองได้, ชำระเบีย้ ประกันภัยเพิม่ เติมได้ตลอดเวลำ หรือหยุดพักชำระเบีย้ ประกันภัยได้หำกจำเป็ น
นอกจำกนัน้ ยังสำมำรถสับเปลีย่ นกองทุนได้จำกกองทุนหลำกหลำยประเภททีท่ ำงพรูเด็นเชียลได้คดั เลือกมำ อำทิ กองทุน
รวมตลำดเงิน กองทุนรวมผสม กองทุนรวมตรำสำรแห่งทุน หรือกองทุนรวมทีม่ นี โยบำยกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
ั บนั นี้จงึ ไม่ใช่กำรทำประกันเพียงเพื่อคุม้ ครองชีวติ
ดังนัน้ กำรทำประกันชีวติ ในปจจุ
หรือเพื่อนำเบีย้ ประกันภัยมำรับสิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษีตำมเงื่อนไขของกรมสรรพำกร แต่ยงั เป็ นกำรลงทุนเพื่อสร้ำงโอกำสในกำรรับผลตอบแทนทีม่ ำกกว่ำใน
อนำคตอีกด้วย “พรูพรีเมียร์ลงิ ค์” จึงเปรียบเสมือนเป็ นเครือ่ งมือในการต่อยอดความมังคั
่ งให้
่ กบั ลูกค้านักลงทุนกลุ่ม เจเนอ
เรชันใหม่
่
มร. วิ ชวานาท ปะสุปะติ กล่าวทิ้ งท้าย
กรมธรรม์พรูพรีเมียร์ ลิงค์ รับประกันภัย ทัง้ บุคคลชำย-หญิงอำยุ ตัง้ แต่ 1 เดือนถึง 70 ปี ระยะเวลำคุม้ ครองและระยะเวลำ
ชำเบี้ยประกันภัยถึงอำยุ 99 ปี สำมำรถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยหลักรำยปี ขัน้ ต่ ำ 120,000 บำท รำย 6 เดือน ขัน้ ต่ ำ
60,000 บำท รำย 3 เดือน ขัน้ ต่ำ 30,000 บำท หรือรำยเดือน ขัน้ ต่ำ 10,000 บำท ลูกค้ำสำมำรถนำเบีย้ ประกันภัยคุม้ ครอง
ชีวติ มำรับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีสงู สุดไม่เกิน 100,000 บำทต่อปี ทัง้ นี้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของกรมสรรพำกร
ผูท้ ส่ี นใจสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิม่ เติมได้ตงั ้ แต่วนั นี้ผ่ำนธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) ทุกสำขำ หรือติดต่อ
ศูนย์บริกำรลูกค้ำ ธนำคำรฯ โทร. 1595
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เกี่ยวกับ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด – ก้าวนาเป็ นแบบอย่างในเอเชีย แอฟริกาและตะวันออกกลาง
กลุ่มธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ดเป็ นธนำคำรสำกลชัน้ นำระดับโลก ที่ได้ดำเนินธุรกิจมำนำนกว่ำ 150 ปี ในบำงประเทศที่มกี ำร
เติบโตอย่ำงรวดเร็ว รำยได้และกำไรรำว 90% ของกลุ่มมำจำกเอเชีย แอฟริกำและตะวันออกกลำง กลยุทธ์ท่มี ุ่งเน้ นเฉพำะภูมภิ ำค
และควำมมุ่งมั ่นพัฒ นำควำมสัม พันธ์ ท่ีแน่ นแฟ้นกับลูกค้ำเป็ นปจั จัยขับเคลื่อ นให้ธนำคำรเติบโตในช่วงหลำยปี ท่ีผ่ำนมำ บริษ ัท
สแตนดำร์ดชำร์เตอร์ดจำกัด มหำชนได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ในลอนดอนและฮ่องกง นอกจำกนี้ยงั ได้จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์บอมเบย์และตลำดหลักทรัพย์ระดับชำติในประเทศอินเดียอีกด้วย
ด้วยจำนวนสำนักงำนและสำขำกว่ำ 1,700 แห่งใน 68 ประเทศทั ่วโลก กลุ่มสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ดเป็ นผู้นำเสนอโอกำสที่น่ำตื่นเต้น
และท้ำทำยทำงอำชีพกำรงำนแก่พนักงำนรำว 88,000 คน ธนำคำรมุ่งมั ่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่ำงยั ่งยืนในระยะยำว และได้รบั ควำม
ไว้วำงใจจำกทั ่วโลกในมำตรฐำนระดับสูงด้ำนบรรษัทภิบำล ควำมรับผิดชอบต่อสังคม กำรอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและควำมหลำกหลำย
ของพนักงำน หลักกำรทีส่ บื ทอดมำและค่ำนิยมองค์กรนี้สะท้อนอยูใ่ นพันธกิจของสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ดทีว่ ำ่ ‘Here for good’

เกี่ยวกับ บริษทั พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั พรูเด็นเชียล ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) เริม่ ดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2538 จำกควำมร่วมมือกันระหว่ำงกลุ่ม
บริษทั พรูเด็นเชียล ซึ่งเป็ นบริษทั ที่จดทะเบียนและมีสถำนประกอบธุรกิจหลักในสหรำชอำณำจักร และบริษทั ไทยเศรษฐกิจประกัน
ชีวติ จำกัด (มหำชน) หรือทีเอสไลฟ์
ด้ว ยประสบกำรณ์ และควำมเชี่ย วชำญ รวมถึง ควำมตัง้ ใจที่จ ะพัฒ นำศักยภำพขององค์ก ร เพื่อ มอบผลิต ภัณ ฑ์แ ละบริก ำรที่จ ะ
ตอบสนองควำมต้องกำรของคนไทยให้ดที ่สี ุด ส่งผลให้ตลอดระยะเวลำ 18 ปี ของกำรดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษทั ฯ เติบโต
อย่ำงแข็งแกร่งและมั ่นคง และเปี่ ยมด้วยควำมมุง่ มั ่นทีจ่ ะช่วยสร้ำงสรรค์สงั คมไทย
ข้อมูลเพิ่ มเติ มติ ดต่อ:
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
คุณตรงเจตน์ นามวงษ์ ผูอ้ ำนวยกำร ฝำ่ ยองค์กรสัมพันธ์
ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
อีเมล trongjate.namwong@sc.com
โทร 0 2724 8024, 08 6577 6969
บริษทั พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
คุณกัลยาณี วัชโรบล รองประธำน ฝำ่ ยกำรตลำด ประชำสัมพันธ์ และสื่อสำรองค์กร
อีเมล kanlayanee.vajarobol@prudential.co.th
โทร 08 4874 4643
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