
เหตุผลที่ควรสรางมรดกผาน

1
รับความคุมครองสูงตั้งแต

วันแรก

ในขณะที่การลงทุนรูปแบบอ�นใชเวลากวา 

50 ปถึงจะสรางกองมรดกได 1 ลานบาท

เทากับ iProtect*

2
หมดกังวลกับคาเบี้ยประกันภัย

ดวยเบี้ยเพียง 23 บาท/วัน

เลือกจายเบี้ย 5 ป 10 ป หรือ 85 ป ก็ได

3
ผลตอบแทนแนนอน ไม

ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ

ถาทุนประกัน 1 ลานบาท กองมรดกของคุณ

ก็จะมีคา 1 ลานบาทตลอดอายุสัญญา

4

ผลประโยชนที่ทายาทไดรับ

ไมตองเสียภาษี และคา

ธรรมเนียม

ไมตองจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน

4

*  กรณีออม 71,360 บาทเปนเวลา 5 ป และสะสมตอไปจนถึง 1 ลานบาท ดวยผลตอบแทนเฉลี่ย 2%

** กรณีเพศหญิง อายุ 1 เดือน และเลือกชำระเบี้ยรายปจนถึงอายุ 85 ป

ใหคุณเปลี่ยนเงินหลักรอย

เปนมรดกหลักลาน

แบบประกันประเภทตลอดชีพ

iProtect

ทุกๆ 1 ชั่วโมงมีคนเสียชีวิตเฉลี่ย

ถึง 48 คน

คุณรูหรือไม?

แลวคุณพรอมหรือยัง

ที่จะปกปองครอบครัวของคุณ

จากความสูญเสียนั้น

“

”

**

iProtect
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แบบประกันประเภทตลอดชีพ

แบบประกันประเภทบำนาญ

แบบประกันสูงวัย

แบบประกันประเภทออมทรัพย

แบบประกันประเภทชั่วระยะเวลา

แบบประกันประเภทที่อยูอาศัย

แบบประกันประเภทสินเช�อ

แบบประกันประเภทประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล

แบบประกันประเภทควบการลงทุน

แบบประกันสุขภาพสวนบุคคล

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน

แบบประกันเพ�อทุนการศึกษา

แบบประกันประเภทคุมครองสินเช�อเชาซื้อ

แบบประกันอุบัติเหตุกลุม

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

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร แกรนด รามา 9 ชั้น 1, 20-27

ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
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จุดเดนของ

ความคุมครองสูง ถึง 120 เทา ตั้งแตวัน

แรกที่คุณจายเบี้ย*

คาเบี้ยสบายกระเปา เพียงหลักรอยตอเดือน*

จายเบี้ยสั้นๆ....จะ 5 ป 10 ปก็ได หรือคอยๆ

จายถึงอายุ 85 ก็มีใหเลือก

เงินผลประโยชน ไมตองเสียภาษี

ไมตองยุงยากผานขั้นตอนศาลเหมือนการรับมรดกตามปกติ

ไมถูกหักภาษี หรือคาธรรมเนียมโอนทรัพยมรดก

เบี้ยประกัน หักลดหยอนภาษีได**

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

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

เพราะความแนนอนคือความไมแนนอน

และหากมีสิ่งไมคาดฝนเกิดขึ้นกับคุณแลว

ใครจะดูแล “คนขางหลัง” ของคุณไดดีเทากับ

สี่งที่คุณเตรียมไวใหพวกเขาเอง

  บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ชวยคุณสรางกองมรดกผานประกันชีวิต iProtect เพ�อสงตอ

ความมั่นคงทางการเงินเปนมรดกจากรุนสูรุน

เช�อหรือไม? คุณก็เปนคนหนึ่งที่สามารถมีมรดก

หลักลานเพ�อลูกหลานไดดวย iProtect

รายละเอียดของผลิตภัณฑ 

iProtect
อายุรับประกัน

ระยะเวลาชำระเบ้ีย

ระยะเวลาคุมครอง

ความคุมครองชีวิต

การลดหยอนภาษี

:

:

:

:

:

1 เดือน – 70 ป

5 ป 10 ป หรือ 85 ป

ถึงอายุ 85 ป

100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือจำนวนเบ้ีย

ประกันภัยท่ีจายสะสมไป แลวแตจำนวนใดจะสูงกวา

เบ้ียประกันภัยสามารถลดหยอนภาษี

ไดสูงสุด 100,000 บาท 

(ภายใตเง�อนไขของกรมสรรพากร)

ตัวอยาง: 

นาย สบายใจ เพศชาย อายุ 35 ป ตองการเร่ิมท่ีจะจัดการมรดก และ

กำลังตัดสินใจวาจะเร่ิมสรางมรดกดวยวิธีใด 

สรางมรดก

ดวยการลง

ทุนวิธีอ�นๆ?
จำนวนเงินเอาประกันภัย

1,000,000 บาท?

ซื้อประกันชีวิต

เปลี่ยนเงินสะสมของคุณใหกลายเปนมรดกหลักลาน  ตั้งแต

ปแรกที่เริ่มออม

สรางมรดก

ดวยวิธีอ�นๆ 

1,000,000

900,000

800,000

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

ปที่1 ปที่2 ปที่3 ปที่4 ปที่5 ปที่6   ...........   ...   ........... 

จำนวนเงิน

ระยะเวลา

ลงทุนดวยวิธีอ�น

ลงทุน ลงทุน ลงทุน ลงทุน ลงทุน

71,360 
 144,147

 

218,390 

294,118

371,360

ถานายสบายใจตองการกองมรดก

1,000,000 บาท ตองใช

เวลากวา 50 ป

ทางเลือกท่ี

หรือ

อายุ

85

*  กรณีเพศหญิง อายุ 1 เดือน และเลือกชำระเบี้ยรายปจนถึงอายุ 85 ป 

** เง�อนไขเปนไปตามกรมสรรพากรกำหนด

ออมเงินปละ 71,360 บาท

เปนเวลา 5 ป 
( )

*** ผลตอบแทนเฉลี่ยปละ 2%

***

1,000,000

900,000

800,000

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

สรางมรดก

ดวย

iProtect

ปที่1 ปที่2 ปที่3 ปที่4 ปที่5 ปที่6   ...........   ...   ........... 

จำนวนเงิน

ระยะเวลา

iProtect iProtect iProtect iProtect iProtect

iProtect
(5WL85)

71,360 

ชำระเบี้ยปละ 71,360 บาท

เปนเวลา 5 ป 

142,720

214,080 

285,440 

356,800 

ชำระเบ้ีย ชำระเบ้ีย ชำระเบ้ีย ชำระเบ้ีย ชำระเบ้ีย

ทางเลือกท่ี

อายุ

85( )

ผลประโยชนเม�อครบอายุสัญญา

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

สรางกองมรดกใหคุณ

ตั้งแตวันแรก

iProtect

i-Protect

iProtect

iProtect

iProtect


