คุณรูหรือไม?
ทุกๆ 1 ชั่วโมงมีคนเสียชีวิตเฉลี่ย
ถึง 48 คน

“

แลวคุณพรอมหรือยัง
ที่จะปกปองครอบครัวของคุณ
จากความสูญเสียนั้น
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รับความคุมครองสูงตั้งแต
วันแรก
ในขณะที่การลงทุนรูปแบบอ�นใชเวลากวา
50 ปถึงจะสรางกองมรดกได 1 ลานบาท
เทากับ iProtect*

ผลตอบแทนแนนอน ไม
ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ

แบบประกันประเภทตลอดชีพ
แบบประกันประเภทบำนาญ
แบบประกันสูงวัย
แบบประกันประเภทออมทรัพย
แบบประกันประเภทชั่วระยะเวลา
แบบประกันประเภทที่อยูอาศัย
แบบประกันประเภทสินเช�อ
แบบประกันประเภทประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล
แบบประกันประเภทควบการลงทุน
แบบประกันสุขภาพสวนบุคคล
สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน
แบบประกันเพ�อทุนการศึกษา
แบบประกันประเภทคุมครองสินเช�อเชาซื้อ
แบบประกันอุบัติเหตุกลุม
แบบประกันคุมครองโรครายแรง

ถาทุนประกัน 1 ลานบาท กองมรดกของคุณ
ก็จะมีคา 1 ลานบาทตลอดอายุสัญญา

โทร. 1159

หมดกังวลกับคาเบี้ยประกันภัย
ดวยเบี้ยเพียง 23 บาท/วัน **
เลือกจายเบี้ย 5 ป 10 ป หรือ 85 ป ก็ ได

www.krungthai-axa.co.th

ผลประโยชนที่ทายาทไดรับ
ไมตองเสียภาษี และคา
ธรรมเนียม
ไมตองโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน

* กรณีออม 71,360 บาทเปนเวลา 5 ป และสะสมตอไปจนถึง 1 ลานบาท ดวยผลตอบแทนเฉลี่ย 2%
** กรณีเพศหญิง อายุ 1 เดือน และเลือกชำระเบี้ยรายปจนถึงอายุ 85 ป ทุนประกันภัย 1,000,000 บาท
คำเตือน : ผูซื้อควรทำความเขาใจรายละเอียดความคุมครองและเง�อนไขกอนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร แกรนด รามา 9 ชั้น 1, 20-27
ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0 2044 4000 ศูนยลูกคาสัมพันธ โทร. 1159

www.krungthai-axa.co.th

พิมพเอกสารเม�อ ธันวาคม 2559
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เหตุผลที่ควรสรางมรดกผาน
iProtect

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มุงมั่นดำเนินธุรกิจเพ�อกาวเปนบริษัท
อันดับหนึง่ ในใจของคนไทย และจากการพัฒนาการดำเนินธุรกิจทีโ่ ดดเดนทำใหบริษทั ฯไดรบั รางวัล
ทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากลมากมาย อาทิเชน 2557 รางวัลสถานประกอบการการจางงาน
คนพิการประจำป 2557 - ระดับภูมภิ าคเอเชียจาก Springboard Consultant LLC (สหรัฐอเมริกา)
รางวั ล Asia Responsible Entrepreneurship Award สาขา Health Promotion จาก
Enterprise Asia และรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน ดานการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
จากกรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 2556 - บริษทั ประกันชีวติ ทีม่ กี ารพัฒนา
การบริหารงานดีเดนประจำป จากคปภ. และอันดับ 2 ของโลกในดานกิจกรรมเพ�อสังคมจากกลุม แอกซา
2554 - รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ องคกรภาคธุรกิจสงเสริมอาชีพคนพิการ จากกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยกลุมแอกซา รวมกับ สำนักงานยุทธศาสตรลดภัยพิบัติแหง
สหประชาชาติ (UNISDR) และโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) ในโครงการ
ความรวมมือดานประกันภัยอยางยั่งยืน (PSI) และ กรุงไทย-แอกซาประกันชีวิตตอกย้ำความเปน
ผูนำดานการประกันชีวิตและสุขภาพ โดยทำงานอยางใกลชิดรวมกับองคการสหประชาชาติเพ�อ
พัฒนาการประกันชีวิตเพ�อลูกคาอยางยั่งยืนตอไป

แบบประกันประเภทตลอดชีพ

ใหคุณเปลี่ยนเงินหลักรอย
เปนมรดกหลักลาน

iProtect

เช�อหรือไม? คุณก็เปนคนหนึ่งที่สามารถมีมรดก
หลักลานเพ�อลูกหลานไดดวย iProtect
เปลี่ยนเงินสะสมของคุณใหกลายเปนมรดกหลักลาน
ตั้งแตปแรกที่เริ่มออม
ตัวอยาง:
นาย สบายใจ เพศชาย อายุ 35 ป ตองการเริม่ ทีจ่ ะจัดการมรดก และ
กำลังตัดสินใจวาจะเริม่ สรางมรดกดวยวิธีใด

หรือ

iProtect
เพราะความแนนอนคือความไมแนนอนและหากมีสิ่งไมคาดฝน
เกิดขึ้นกับคุณแลวใครจะดูแล “คนขางหลัง” ของคุณไดดี
เทากับสี่งที่คุณเตรียมไว ใหพวกเขาเอง
บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ชวยคุณสรางกองมรดกผานประกันชีวิต iProtect
เพ�อสงตอความมั่นคงทางการเงินเปนมรดกจากรุนสูรุน
........................................................................................................................

ความคุมครองสูง ถึง 120 เทา
ตั้งแตวันแรกที่คุณจายเบี้ย*
คาเบี้ยสบายกระเปา เพียงหลักรอยตอเดือน*
จายเบี้ยสั้นๆ....จะ 5 ป 10 ปก็ ได หรือคอยๆ
จายถึงอายุ 85 ก็มี ใหเลือก
เงินผลประโยชน ไมตองเสียภาษี
ไมตองยุงยากผานขั้นตอนศาลเหมือนการรับมรดกตามปกติ
ไมถูกหักภาษี หรือคาธรรมเนียมโอนทรัพยมรดก

เบี้ยประกัน หักลดหยอนภาษีได**
* กรณีเพศหญิง อายุ 1 เดือน และเลือกชำระเบี้ยรายปจนถึงอายุ 85 ป
** เง�อนไขเปนไปตามกรมสรรพากรกำหนด

สรางมรดก
ดวยการลง
ทุนวิธอี น� ๆ?

ซื้อประกันชีวิต

iProtect

จำนวนเงินเอาประกันภัย
1,000,000 บาท?

1,000,000
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
สรางมรดก 300,000
ดวยวิธอี น� ๆ*** 200,000
100,000

ทางเลือกที่

(

ออมเงินปละ 71,360 บาท
เปนเวลา 5 ป

)

*** ผลตอบแทนเฉลี่ยปละ 2%

จำนวนเงิน

รายละเอียดของผลิตภัณฑ

iProtect

ลงทุนดวยวิธีอ�น

จำนวนเงิน

1,000,000
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
สรางมรดก 300,000
200,000
ดวย
iProtect 100,000

294,118
71,360

144,147

371,360

218,390
ระยะเวลา

ปที่1

ลงทุน

ปที่2

ลงทุน

ปที่3

ลงทุน

ปที่4

ลงทุน

ปที่5

ลงทุน

:

1 เดือน – 70 ป

ระยะเวลาชำระเบีย้

:

5 ป 10 ป หรือ 85 ป

ระยะเวลาคุม ครอง

:

ถึงอายุ 85 ป

ความคุม ครองชีวติ

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือจำนวนเบีย้
: 100%
ประกันภัยทีจ่ า ยสะสมไป แลวแตจำนวนใดจะสูงกวา

การลดหยอนภาษี

:

เบีย้ ประกันภัยสามารถลดหยอนภาษี
ไดสงู สุด 100,000 บาท
(ภายใตเง�อนไขของกรมสรรพากร)

้ยปละ 71,360 บาท
( เปชำระเบี
นเวลา 5 ป ไมรวมสวนลด )

อายุ
ปที่6 ........... ... ........... 85

iProtect
iProtect

iProtect

iProtect

iProtect

iProtect

(5WL85)

iProtect

iProtect

สรางกองมรดกใหคุณ

ทางเลือกที่

อายุรบั ประกัน

ถานายสบายใจตองการกองมรดก
1,000,000 บาท ตองใช
เวลากวา 50 ป

1,000,000 บาท
ตั้งแตวันแรก

285,440
71,360

142,720

356,800
ผลประโยชนเม�อครบอายุสัญญา

1,000,000 บาท

214,080

ระยะเวลา

ปที่1

ชำระเบีย้

ปที่2

ชำระเบีย้

ปที่3

ชำระเบีย้

ปที่4

ชำระเบีย้

ปที่5

ชำระเบีย้

ปที่6 ........... ... ........... อายุ
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