
หลังจากผ�านการทำงานมาหลายสิบป� คุณและคู�สมรสตัดสินใจที่จะเกษียณตัวเอง ซึ่งคุณมีธุรกิจที่มีมูลค�าคิดเป�นจำนวน 25 ล�านบาท โดยตั้งใจจะแบ�ง
มรดกจำนวน 15 ล�านบาท ให�กับลูกของคุณจำนวน 4 คน และเง�นส�วนที่เหลือจำนวน 10 ล�านบาท คุณได��จัดสรรไว�สำหรับการเกษียณอายุของตัวคุณ
เองและคู�สมรส ซึ่งนั่นอาจยังไม�เพ�ยงพอ หากคุณต�องการรักษาระดับมาตรฐานการครองชีพในป�จจ�บัน รวมถึงการสำรองเง�นทุนไว�ใช�ในกรณีฉุกเฉิน

แบบที่ 1 กรณีปราศจากการวางแผนมรดก

ด�วยการวางแผนมรดก คุณสามารถจัดสรรเง�นเพ�ยงจำนวน 10 ล�านบาทสำหรับลูกหลานของคุณ และคุณยังมีเง�นอีกจำนวน 15 ล�านบาท
สำหรับการเกษียณของตัวคุณเอง ซึ่งมากกว�าแบบที่ไม�มีการวางแผนมรดกเลยถึง 1.5 เท�า โดยเง�นจำนวน 10 ล�านบาทที่แบ�งออกมานั้น คุณและคู�สมรส
ของคุณใช�เง�นจำนวน 9 ล�านบาท ในการสร�างความคุ�มครองกับแผนประกัน ไลฟ� เลกาซี่ ด�วยจำนวนเง�นเอาประกันภัย 14 ล�านบาท รวมกับอีก 
1 ล�านบาท ที่เหลือ เพ�่ิอส�งต�อเป�นมรดกโดยแบ�งให�ลูกหลานทั้ง 4 คนเท�าๆ กัน

แบบท่ี 2 วางแผนมรดกกับ LIFE LEGACY

แบ�งมรดกเป�นเง�นสด
จำนวน 15 ลานบาท

ลูกคนที่ 1 ได�รับมรดก
จำนวน 3.75 ลานบาท 

ลูกคนที่ 2 ได�รับมรดก
จำนวน 3.75 ลานบาท

ลูกคนที่ 3 ได�รับมรดก
จำนวน 3.75 ลานบาท

ลูกคนที่ 4 ได�รับมรดก
จำนวน 3.75 ลานบาท

ส�วนที่เหลือจำนวน 10 ลานบาท 

สำหรับการเกษียณอายุ

แบ�งมรดกเป�นเง�นสด
จำนวน 1 ล�านบาท 

เง�นส�วนที่เหลือ 9 ล�านบาท* สร�างความคุ�มครองกับแผนประกัน
ไลฟ� เลกาซี่ โดยทยอยจ�ายป�ละ 450,000 บาท* จนถึงอายุ 60 ปี
ด�วยจำนวนเง�นเอาประกันภัย 14 ล�านบาท

จัดสรรเง�นเพ�ยง
จำนวน 10 ล�านบาท

ส�วนที่เหลือจำนวน 15 ล�านบาท
สำหรับการเกษียณอายุ
(ซึ่งมากกว�าแบบที่ 1 ถึง 5 ล�านบาท)

ลูกคนที่ 1 ได�รับมรดก
จำนวน 3.75 ลานบาท

ลูกคนที่ 2 ได�รับมรดก
จำนวน 3.75 ลานบาท

ลูกคนที่ 3 ได�รับมรดก
จำนวน 3.75 ลานบาท

ลูกคนที่ 4 ได�รับมรดก
จำนวน 3.75 ลานบาท

ตัวอย�างเปร�ยบเทียบกรณีส�งต�อมรดกแบบมี และไม�มีการวางแผนล�วงหน�า

คุณลูกค�าอายุ 40 ปี

มีธุรกิจมูลค�าคิดเป�นจำนวนเง�น 25 ล�านบาท

คุณลูกค�าอายุ 40 ป�**
มีธุรกิจมูลค�าคิดเป�นจำนวนเง�น 25 ล�านบาท

* เป�นเพ�ยงตัวเลขประมาณการเท�านั้น โปรดตรวจสอบจำนวนเบี้ยประกันภัยจากเจ�าหน�าที่ฝ�ายขายอีกครั้ง  ** ผู�เอาประกันภัยอายุ 40 ป� เพศชาย ซื้อแบบประกันไลฟ� เลกาซี่ แบบชำระเบี้ยถึงอายุ 60 ป�
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Life Legacy
ช�วยให�คุณสามารถวางแผนล�วงหน�าเพ�่อ
จัดสรรมรดกของคุณตามที่คุณต�องการ 

กองมรดก
หลักล�าน

เร��มได�วันนี้

แบบประกันประเภทตลอดชีพ



• คุ�มครองยาวนานตลอดชีพ หร�อจนถึงอายุ 99 ป�
• ให�ความคุ�มครองสูงตั้งแต�วันแรก เบี้ยประกันภัยต่ำ
• สามารถเลือกชำระเบี้ยจนถึงอายุ 60 ป� หร�อทยอยชำระ
  ไปจนถึงอายุ 99 ป�
• ผลประโยชน�ได�รับการยกเว�นภาษีมรดก
• เบี้ยประกันนำไปลดหย�อนภาษีได� ตามเง�่อนไขของกรมสรรพากร

LIFE LEGACY

แบบประกันตลอดชีพ (WLNP60L/WLNP99L)
คือทางเลือกและทางออกที่เหมาะสมสำหรับคุณ
ช�วยให�คุณสามารถวางแผนล�วงหน�าเพ�่อจัดสรรมรดก
ของคุณตามที่คุณต�องการ 

อสังหาร�มทรัพย� ทรัพย�สินทางการเง�น

ยานพาหนะ

เง�นฝาก

หลักทรัพย�

LTF
RMF

รู�หร�อไม�?
ป�จจ�บันประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีมรดกตาม 
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558
โดยผู�ที่มีหน�าที่เสียภาษีการรับมรดก คือ ผู�รับมรดกที่ได�มรดกสุทธิ

หลังหักภาระติดพันต�าง ๆ แล�ว เช�น ภาระจำนอง ฯลฯ จากเจ�ามรดก

แต�ละรายในคราวเดียวหร�อหลายคราว ให�เสียภาษีเฉพาะมูลค�ามรดกสุทธิ

ส�วนที่เกิน 100 ล�านบาท ในอัตราภาษีร�อยละ 10 แต�ถ�าผู�ได�รับมรดก

เป�นบุพการ�หร�อผู�สืบสันดานก็ให�เสียภาษีในอัตราภาษีร�อยละ 5 ไม�คำนึง

ถึงจำนวนครั้ง หร�อ จำนวนหน�วยของทรัพย�มรดกที่ได�รับ 

ทรัพย�มรดกที่ต�องเสียภาษี

มูลค�ามรดกสุทธิส�วนที่เกิน 100 ล�านบาทเสียภาษีมรดก

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย : goo.gl/PeVz55

บุคคลธรรมดา
อัตราภาษีร�อยละ 10%

บุพการ�หร�อผู�สืบสันดาน
อัตราภาษีร�อยละ 5%

LIFE LEGACY
ผลประโยชน�ได�รับการยกเว�นภาษีมรดก
ไม�ถูกหักภาษี หร�อค�าธรรมเนียมโอนทรัพย�มรดก

TAX

มีผู�คนจำนวนมากที่วางแผนการสร�างมรดกด�วยการเร��มต�น
ธุรกิจของตัวเอง โดยหวังที่จะส�งต�อธุรกิจนั้นให�แก�ทายาท
รุ�นต�อไปของครอบครัว แต�หากคนในครอบครัวเลือกที่จะไล�
ตามความฝ�นของตัวเอง จ�งไม�คิดที่จะสานต�อธุรกิจของ
ครอบครัวอีกต�อไป เมื่อต�องเผชิญกับป�ญหาการส�งต�อ
กิจการหร�อธุรกิจ รวมถึงทรัพย�สินที่ไม�สามารถแบ�งออกได�
คุณอาจไม�สามารถแจกจ�ายมรดกของคุณให�กับผู�สืบทอด
ของคุณได�ตามที่ต�องการ

ส�งต�อความมั่งคั่งของคุณ
ให�กับคนที่คุณรัก

LIFE LEGACY 

LIFE LEGACY60

LIFE LEGACY99

สร�างกองมรดก 1 ล�านบาท ให�คุณตั้งแต�วันแรกที่ชำระเบี้ย

อายุ

จำนวนเง�น

35 40 45 50 55 60 99
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ตัวอย�างกราฟแสดงความคุ�มครอง LIFE LEGACY 60 
: ผู�เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 35 ป� จำนวนเง�นเอาประกันภัย 1 ล�านบาท

สร�างกองมรดกผ�าน

สร�างกองมรดกผ�าน

กองมรดก

1 ล�านบาท
1M

อายุรับประกันภัย

รายละเอียดผลิตภัณฑ�

ระยะเวลาชำระเบี้ย

ระยะเวลาคุ�มครอง

ความคุ�มครองชีว�ต

กรณีครบกำหนดสัญญา

1 เดือน – 50 ป�

ถึงอายุ 60 ป�

ถึงอายุ 99 ป�

100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย**

ถึงอายุ 99 ป�

1 เดือน – 70 ป�

100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย หร�อเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม�หลัก
ที่ชำระมาแล�วทั้งหมด แล�วแต�จำนวนใดจะมากกว�า**

LIFE LEGACY60 LIFE LEGACY99

ชำระเบี้ยป�ละ 25,790 บาท จนถึงอายุ 60 ป� = 644,750 บาท
ได�รับความคุ�มครอง 1 ล�านบาท

ตั้งแต�วันแรก*ต�อเนื่องจนถึงอายุ 99 ป�

ชำระเบี้ยป�ละ 19,440 บาทจนถึงอายุ 99 ป� แต�สามารถสร�างกองมรดก 1 ล�านบาท ตั้งแต�วันแรกที่ชำระเบี้ย

*กรณีผู�เอาประกันภัยเสียชีว�ต **กรณีที่ผู�เอาประกันภัยมีหนี้ค�างชำระอยู�กับบร�ษัท หนี้สินดังกล�าวจะถูกนำไปหักออกจากผลประโยชน�ที่จ�ายนั้น
หมายเหตุ: 1)ผู�ซื้อควรทำความเข�าใจในรายละเอียดความคุ�มครอง และเง�่อนไขก�อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 2)ผู�เอาประกันภัยควรศึกษา อ�าน และทำความเข�าใจในเอกสารเสนอขายทุกประเภท


