
หมายเหตุ:  * จำนวนเงินปนผลที่แสดงในเอกสารฉบับนี้เปนเพียงตัวเลขประมาณการเงินปนผลในอนาคตเทานั้น บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันวาทานจะไดรับเงินปนผลตามประมาณการนี้ในอนาคต ประมาณการเงินปนผลนี้

คำนวณจากสมมติฐาน ซึ่งอาจถูกกระทบจากปจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นในอนาคต หรือไมอยูในความควบคุมของบริษัทฯ หรือเปนกรณีที่ไมอาจคาดหมายไดอยางถูกตอง ดังนั้น เงินปนผลที่จายจริงอาจแตกตางจากตัวเลขประมาณ

การขางตนนี้ ทานควรพิจารณาตัวเลขประมาณการเงินปนผลและสมมติฐานโดยละเอียด โดยวิเคราะหถึงผลประกอบการในอนาคตและความคาดหวังในผลิตภัณฑนี้ดวยตัวทานเอง

 

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม
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รวมผลประโยชนกรณีเลือกรับครั้งเดียว ณ ครบกำหนดสัญญา

1,965,392 บาท 2,019,033 บาท1,794,513 บาท

เงินจายคืนตามกรมธรรมประกันภัย

และเงินครบกำหนดสัญญา (ณ สิ้นป)

กรณีรับเงินสด

เงินปนผล*

ณ ครบกำหนดสัญญา 

เงินจายคืนตามกรมธรรมประกันภัย

และเงินครบกำหนดสัญญา (ณ สิ้นป)

กรณีสะสมไวกับบริษัทฯ 

ดวยอัตราดอกเบี้ย

ขั้นต่ำ 0.5% ตอปี
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ความคุมครอง = จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท หรือมูลคาเวนคืนเงินสด แลวแตจำนวนใดที่มากกวา

ใชสิทธิกูยืมเงินจากมูลคาในกรมธรรม เพ�อใชในเวลาฉุกเฉิน

สิทธิพิเศษในการซื้อความคุมครองเพิ่มเติมเพ�อคุมครองคารักษา

พยาบาล, อุบัติเหตุ, โรครายแรง และคาชดเชยรายวัน ตามกฏเกณฑ

การรับประกันของบริษัทฯ

สามารถนำเบี้ยประกันภัยหลักของแบบประกันนี้ และสัญญาเพิ่มเติม

แบบชั่วระยะเวลา ระยะ 10 ปขึ้นไป มาหักลดหยอนภาษีไดตามเง�อนไข

ของกรมสรรพากร

PR60

คืนกำไรชีวิตหลังเกษียณอายุ

จากการทำงานหนักตลอดระยะเวลา 30-40 ปที่ผานมาทุกคนตองการจะมีชีวิตใน

บั้นปลายที่สุขสบายไดใชชีวิตอยางที่ตัวเองตั้งใจและมีความสุขกับครอบครัว

อันเปนที่รักในวัยเกษียณ แตจะมีสักกี่คนที่ทำไดตามที่ใจตองการ

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

รวมสรางแผนเกษียณของคุณใหเปนจริง ผานการออมอยางเปนระบบ

เพ�อที่จะทำใหแผนเกษียณของคุณ เปนไปตามที่ตั้งใจไว ดวยผลประโยชนสูงสุด

จุดเดน แผนคุมครองที่คุมคา

>มั่นใจวัยเกษียณ

ดวยเงินกอน ณ อายุ 60 ป ซึ่งขึ้นอยูกับอายุรับประกันภัย เพ�อ

เปนของขวัญเริ่มตนวัยเกษียณใหกับตัวคุณ

>อุนใจดวยเงินคืนที่เพิ่มขึ้นทุกป

โดยเริ่มตน ณ สิ้นปที่ 2 ดวยอัตราปละ 0.1% ของจำนวนเงิน

เอาประกันภัย และเพิ่มขึ้นทุกป ดวยอัตราปละ 0.1% ไปจนถึง   

1% หลังจากนั้นรับ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยไปจน

กระทั่งอายุ 59 ป

>พิเศษเงินปนผล*

ทานมีสิทธิไดรับผลประโยชนเพิ่มเติมจากเงินปนผล ณ วันครบ

กำหนดสัญญา สูงสุด 18%* ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

.....................................................................................................................

 ผูซ้ือควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเง�อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกคร้ัง

ผลประโยชนขั้นต่ำ ผลประโยชนระดับกลาง(รวมเงินปนผล*) ผลประโยชนระดับสูง(รวมเงินปนผล*)

ดวยอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสะสม 0.5% ตอป ดวยอัตราดอกเบี้ยสะสม 1.5% ตอป ดวยอัตราดอกเบี้ยสะสม 2.5% ตอป



แบบประกันประเภทเกษียณอายุ

ตอบทุกความตองการเพ�อ

เพ�อการเกษียณอายุ

กรุงไทย-แอกซา

สินเกษียณ (PR60)
คืนกำไรชีวิต

หลังเกษียณอายุ

48 ป

8 ป

48 ป

   8 ป


วัยทำงาน

วัยเกษียณ

39 ป

20 ป
39 ป

   20
 ป

วัยทำงาน

วัยเกษียณ

จากสถิติพบวา ระยะเวลาในการหารายไดของประชากรไทยสั้นลง 

ในขณะที่ระยะเวลาที่ ไมมีรายไดกลับเพิ่มสูงขึ้น

สถิติประชากรวัยทำงานและการเกษียณอายุ

ในป 2540 คนสวนใหญเริ่มทำงานเม�ออายุ 17 ป เกษียณเม�ออายุ 65 ป 

ในป 2550 คนสวนใหญเริ่มทำงานเม�ออายุ 21 ป เกษียณเม�ออายุ 60 ป 

ในป 2560 คาดวาคนสวนใหญจะเริ่มทำงานเม�ออายุ 23 ป และจะเกษียณ

เม�ออายุ 55 ป 

32 ป

25 ป
32 ป

   25
 ป

วัยทำงาน

วัยเกษียณ

สงผลใหเงินทุนที่เตรียมไว ไมเพียงพอตอการใชจาย ในวัยเกษียณ

เริ่มตนวางแผนการออมตั้งแตวันนี้

เพ�อชีวิตในวัยเกษียณ
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บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มุงมั่นดำเนินธุรกิจเพ�อกาวเปนบริษัท

อันดับหน่ึงในใจของคนไทย และจากการพัฒนาการดำเนินธุรกิจท่ีโดดเดนทำใหบริษัทฯไดรับรางวัล

ท้ังในระดับประเทศและระดับสากลมากมาย อาทิเชน 2557 รางวัลสถานประกอบการการจางงาน

คนพิการประจำป 2557 - ระดับภูมิภาคเอเชียจาก Springboard Consultant LLC (สหรัฐอเมริกา)

รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Award สาขา Health Promotion จาก 

Enterprise Asia และรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน ดานการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 2556 - บริษัทประกันชีวิตท่ีมีการพัฒนา

การบริหารงานดีเดนประจำป จากคปภ. และอันดับ 2 ของโลกในดานกิจกรรมเพ�อสังคมจากกลุมแอกซา

2554 - รางวัลประกาศเกียรติคุณองคกรภาคธุรกิจสงเสริมอาชีพคนพิการ จากกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยกลุมแอกซา รวมกับ สำนักงานยุทธศาสตรลดภัยพิบัติแหง

สหประชาชาติ (UNISDR) และโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) ในโครงการ

ความรวมมือดานประกันภัยอยางยั่งยืน (PSI) และ กรุงไทย-แอกซาประกันชีวิตตอกย้ำความเปน

ผูนำดานการประกันชีวิตและสุขภาพ โดยทำงานอยางใกลชิดรวมกับองคการสหประชาชาติเพ�อ

พัฒนาการประกันชีวิตเพ�อลูกคาอยางยั่งยืนตอไป

โทร. 1159

www.krungthai-axa.co.th

แบบประกันประเภทตลอดชีพ

แบบประกันประเภทบำนาญ

แบบประกันสูงวัย

แบบประกันประเภทออมทรัพย

แบบประกันประเภทชั่วระยะเวลา

แบบประกันประเภทที่อยูอาศัย

แบบประกันประเภทสินเช�อ

แบบประกันประเภทประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล

แบบประกันประเภทควบการลงทุน

แบบประกันสุขภาพสวนบุคคล

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน

แบบประกันเพ�อทุนการศึกษา

แบบประกันประเภทคุมครองสินเช�อเชาซื้อ

แบบประกันอุบัติเหตุกลุม

แบบประกันคุมครองโรครายแรง

แบบประกันประเภทเกษียณอายุ

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


