คุณรูหร�อไม?
ทุก ๆ 1 ชั่วโมงมีคนเสียชีว�ตเฉลี่ย
ถึง 48 คน

“

แลวคุณพรอมหร�อยัง
ที่จะปกปองครอบครัวของคุณ
จากความสูญเสียนั้น
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แบบประกันประเภทตลอดชีพ

รับความคุมครองสูงตั้งแต
วันแรก
ในขณะที่การลงทุนรูปแบบอื่นใชเวลากวา
50 ปถึงจะสรางกองมรดกได 1 ลานบาท
เทากับ iProtect*

ใหเง�นหลักรอย
เปนมรดก
หลักลาน

หมดกังวลกับคาเบี้ยประกันภัย
ดวยเบี้ยเพ�ยง 23 บาท/วัน **
เลือกจายเบี้ย 5 ป 10 ป หร�อ 85 ป ก็ ได

ผลตอบแทนแนนอน ไม
ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ

www.krungthai-axa.co.th
บร�ษทั กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวต� จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 อาคาร จ� ทาวเวอร แกรนด รามา 9
ชัน้ 1, 20-27 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0 2044 4000 ศูนยลกู คาสัมพันธ โทร. 1159

ถาทุนประกัน 1 ลานบาท กองมรดกของคุณ
ก็จะมีคา 1 ลานบาทตลอดอายุสัญญา

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

เอกสารฉบับเดือนตุลาคม 2561

4
1

เหตุผลที่ควรสรางมรดกผาน
iProtect

iProtect

หากมีสิ�งไมคาดฝนเกิดข�้นกับคุณ
ใครจะดูแล “คนขางหลัง” ของคุณ
ได ด ี เ ท า กั บ สี ่ ง ที ่ ค ุ ณ เตร� ย มไว
ใหพวกเขาเอง

เชื่อหร�อไม? คุณก็เปนคนหนึ่งที่สามารถมีมรดก
หลักลานเพ�่อลูกหลานไดดวย iProtect

เปลี่ยนเง�นสะสมของคุณใหกลายเปนมรดกหลักลาน
ตั้งแตปแรกที่เร��มออม
ตัวอยาง:
นาย สบายใจ เพศชาย อายุ 35 ป ตองการเร�ม� ทีจ่ ะจัดการมรดก และ
กำลังตัดสินใจวาจะเร�ม� สรางมรดกดวยว�ธใี ด

หร�อ

iProtect

เพราะความแนนอนคือความไมแนนอนและหากมีสิ�งไมคาดฝน
เกิดข�้นกับคุณแลวใครจะดูแล “คนขางหลัง” ของคุณไดดี
เทากับสี่งที่คุณเตร�ยมไวใหพวกเขาเอง

สรางมรดก
ดวยการลง
ทุนว�ธอี น่ื ๆ ?

ซื้อประกันชีว�ต

iProtect

จำนวนเง�นเอาประกันภัย
1,000,000 บาท?

1,000,000
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
สรางมรดก 300,000
ดวยว�ธอี น่ื ๆ *** 200,000
100,000

ทางเลือกที่

(

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

294,118
71,360

144,147

218,390

ออมเง�นปละ 71,360 บาท
เปนเวลา 5 ป

)

ปที่1

ปที่2

ปที่3

ปที่4

ปที่5

ลงทุน

ลงทุน

ลงทุน

ลงทุน

ลงทุน

iProtect

iProtect

iProtect

iProtect

iProtect

ปที่6 ………………….

อายุ

85

*** ผลตอบแทนเฉลี่ยปละ 2%

iProtect (5WL85)
จำนวนเง�น

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

รายละเอียดของผลิตภัณฑ
…………………………………………………………………………………………………………

ไมตองยุงยากผานขั้นตอนศาลเหมือนการรับมรดกตามปกติ
ไมถูกหักภาษี หร�อคาธรรมเนียมโอนทรัพยมรดก

371,360

ถานายสบายใจตองการกองมรดก
1,000,000 บาท ตองใช
เวลากวา 50 ป

ระยะเวลา

บร�ษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)
ชวยคุณสรางกองมรดกผานประกันชีว�ต iProtect
เพ�่อสงตอความมั่นคงทางการเง�นเปนมรดกจากรุนสูรุน

ความคุมครองสูง ถึง 120 เทา
ตั้งแตวันแรกที่คุณจายเบี้ย*
คาเบี้ยสบายกระเปา เพ�ยงหลักรอยตอเดือน*
จายเบี้ยสั้นๆ….จะ 5 ป 10 ปก็ ได หร�อคอยๆ
จายถึงอายุ 85 ก็มีใหเลือก
เง�นผลประโยชน ไมตองเสียภาษี

ลงทุนดวยว�ธีอื่น

จำนวนเง�น

iProtect

iProtect

สรางกองมรดกใหคุณ

ทางเลือกที่

อายุรบั ประกัน

:

1 เดือน – 70 ป

ระยะเวลาชำระเบีย้

:

5 ป 10 ป หร�อ 85 ป

ระยะเวลาคุม ครอง

:

ถึงอายุ 85 ป

ความคุม ครองชีวต�

ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย หร�อจำนวนเบีย้
: 100%
ประกันภัยทีจ่ า ยสะสมไป แลวแตจำนวนใดจะสูงกวา

การลดหยอนภาษี

:

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

(

ชำระเบี้ยปละ 71,360 บาท
เปนเวลา 5 ป ไมรวมสวนลด

)

iProtect

1,000,000 บาท
ตั้งแตวันแรก

356,800
285,440
71,360

142,720

ผลประโยชนเมื่อครบอายุสัญญา

1,000,000 บาท

214,080

ระยะเวลา

ปที่1

ชำระเบีย้

ปที่2

ชำระเบีย้

ปที่3

ชำระเบีย้

ปที่4

ชำระเบีย้

ปที่5

ชำระเบีย้

ปที่6 ………………….

อายุ

85

