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เหตุผลดี ๆ ที่ควรสรางมรดก
ผาน ไอโพรเทค เอส
รับความคุมครองสูงตั้งแตวันแรก
ในขณะที่การลงทุนรูปแบบอ�นใชเวลากวา
58 ป* ถึงจะสรางกองมรดกได 1 ลานบาท
เทากับ iProtect S

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

สรางกองมรดก 1,000,000 บาท
ดวยเบี้ยเพียง 2,859 บาท/เดือน**
จายเบี้ยประกันภัยเพียง 10 ป แต
คุมครองยาวถึงอายุ 85 ป
.................................................................

ผลตอบแทนแนนอน ไม
ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ
ถาจำนวนเงินเอาประกันภัย 1 ลานบาท
กองมรดกของคุณก็จะมีคา 1 ลานบาทตลอด
อายุสัญญา
.................................................................

ผลประโยชนที่ทายาทไดรับ
ไมตองเสียภาษี และคาธรรมเนียม
ไมตองจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสิน

NO
TAX

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

สงตอทุกความหวงใย
ดวยการสรางความมั่นคง
ทางการเงิน

แบบประกันประเภทอิสระ
แบบประกันประเภทตลอดชีพ
แบบประกันประเภทบำนาญ
แบบประกันสูงวัย
แบบประกันประเภทออมทรัพย
แบบประกันประเภทชั่วระยะเวลา
แบบประกันประเภทที่อยูอาศัย
แบบประกันประเภทสินเช�อ
แบบประกันประเภทประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล
สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน

โทร. 1159

www.krungthai-axa.co.th

* กรณีออมดวยจำนวนเงิน 35,300 บาท เปนเวลา 10 ป และสะสมตอไปจนถึง 1 ลานบาท ดวยผลตอบแทนเฉลี่ย
2% ตอป
** กรณีผูเอาประกันภัย เพศหญิง อายุ 20 ป

iProtect S

iProtect S

ใหคุณเปลี่ยนเงินหลักรอย
เปนมรดกหลักลาน

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

อายุรับประกัน

20 ป – 55 ป
ระยะเวลาชำระเบี้ย

10 ป

ความคุมครองชีวิต

ถึงอายุ 85 ป

เพราะความแนนอนคือความไมแนนอน และหากมีสิ่งไมคาดฝน
เกิดขึ้นกับคุณแลวใครจะดูแล “คนขางหลัง” ของคุณไดดี
เทากับสี่งที่คุณเตรียมไวใหพวกเขาเอง

ออมเงินปละ
35,300 บาท
เปนเวลา 10 ป

สงตอทุกความหวงใย ดวยการสราง
ความมั่นคงทางการเงิน

เริ่มสรางกองมรดกตั้งแตวันนี้ ผานประกันชีวิต iProtect S
เพ�อสงตอทุกความหวงใยใหกลายเปนความมั่นคงทางการเงิน
เปนมรดกจากรุนสูรุน

> ไมตองยุงยากผานขั้นตอนศาลเหมือนการรับมรดกตามปกติ
> ไมถูกหักภาษี หรือคาธรรมเนียมโอนทรัพยมรดก

เบี้ยประกันภัย หักลดหยอนภาษีได**
* กรณีผูเอาประกันภัย เพศหญิง อายุ 20 ป จำนวนเงินเอาประกันภัย 1 ลานบาท
** เง�อนไขเปนไปตามกรมสรรพากรกำหนด

จำนวนเงิน
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iProtect S
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สรางมรดกดวย

iProtect S
ชำระเบี้ยปละ
35,300 บาท
เปนเวลา 10 ป

ถานางอุนใจตองการกองมรดก

1,000,000 บาท
ตองใชเวลากวา 58 ป

108,032
35,300 71,012
1
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145,493 183,703
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386,256

อายุ
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จำนวนเงิน

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

.....................................................................................
ความคุมครองสูง ถึง 31 เทา ตั้งแตวันแรก
ที่คุณจายเบี้ย*
สรางมรดกหลักลาน ดวยเบี้ยประกันภัยเพียง
2,859 บาท ตอเดือน*
จายเบี้ยประกันภัยสั้น เพียง 10 ป
แต คุมครองถึงอายุ 85 ป
เงินผลประโยชน ไมตองเสียภาษี

(ผลตอบแทนเฉลี่ยปละ 2%)

(ภายใตเง�อนไขของกรมสรรพากร)

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

iProtect S

1

1. สรางมรดกดวยการลงทุนวิธีอ�น
2. ซื้อประกัน iProtect S จำนวนเงิน
เอาประกันภัย 1,000,000 บาท

การลดหยอนภาษี
เบีย้ ประกันภัยสามารถลดหยอนภาษี
ไดสงู สุด 100,000 บาท

ระยะเวลาคุมครอง:

สรางมรดก
ดวยวิธีอ�นๆ

ตัวอยาง:
นาง อุน ใจ เพศหญิง อายุ 35 ป ตองการเริม่ ทีจ่ ะจัดการ
มรดก และกำลังตัดสินใจวาจะเริม่ สรางมรดกดวยวิธีใด

100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือจำนวนเบีย้
ประกันภัยทีจ่ า ยสะสมไป แลวแตจำนวนใดจะสูงกวา
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85

ระยะเวลา

จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
iProtest S ชวยสรางกองมรดก

1,000,000 บาท
ตั้งแตวันแรกที่ชำระเบี้ย

105,900
35,300 70,600
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141,200

176,500 211,800

247,100

282,400 317,700

353,000
ผลประโยชนเม�อครบอายุสัญญา

1,000,000 บาท
อายุ
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ระยะเวลา

