
เหตุผลที่ควรสร�างมรดกผ�าน

1
รับความคุ�มครองสูงตั้งแต�
วันแรก
ในขณะที่การลงทุนรูปแบบอื่นใช�เวลากว�า 
50 ป�ถึงจะสร�างกองมรดกได� 1 ล�านบาท
เท�ากับ iProtect*

2 หมดกังวลกับค�าเบี้ยประกันภัย
ด�วยเบี้ยเพ�ยง 23 บาท/วัน
เลือกจ�ายเบี้ย 5 ป� 10 ป� หร�อ 85 ป� ก็ได�

3 ผลตอบแทนแน�นอน ไม�
ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ
ถ�าทุนประกัน 1 ล�านบาท กองมรดกของคุณ
ก็จะมีค�า 1 ล�านบาทตลอดอายุสัญญา

4
ผลประโยชน�ที่ทายาทได�รับ
ไม�ต�องเสียภาษี และค�า
ธรรมเนียม
ไม�ต�องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย�สิน

iProtect4

*  กรณีออม 71,360 บาทเป�นเวลา 5 ป� และสะสมต�อไปจนถึง 1 ล�านบาท ด�วยผลตอบแทนเฉลี่ย 2%
** กรณีเพศหญิง อายุ 1 เดือน และเลือกชำระเบี้ยรายป�จนถึงอายุ 85 ป� ทุนประกันภัย 1,000,000 บาท

ทุก ๆ 1 ชั่วโมงมีคนเสียชีว�ตเฉลี่ย
ถึง 48 คน

คุณรู�หร�อไม�?

แล�วคุณพร�อมหร�อยัง
ที่จะปกป�องครอบครัวของคุณ

จากความสูญเสียนั้น

“
”

**

คำเตือน : ผู�ซื้อควรทำความเข�าใจรายละเอียดความคุ�มครองและเง�่อนไขก�อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

 

www.krungthai-axa.co.th
บร�ษัท กรุงไทย-แอกซ�า ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)

เลขท่ี 9 อาคาร จ� ทาวเวอร� แกรนด� รามา 9 
ช้ัน 1, 20-27 ถนนพระราม 9 แขวงห�วยขวาง 

เขตห�วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0 2044 4000 ศูนย�ลูกค�าสัมพันธ� โทร. 1159
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iProtect
หากมีสิ�งไม�คาดฝ�นเกิดข�้นกับคุณ
ใครจะดูแล “คนข�างหลัง” ของคุณ
ได�ด ีเท �ากับสี ่งท ี ่ค ุณเตร�ยมไว�
ให�พวกเขาเอง

ให�เง�นหลักร�อย
เป�นมรดก

หลักล�าน

แบบประกันประเภทตลอดชีพ



ความคุ�มครองสูง ถึง 120 เท�า
ตั้งแต�วันแรกที่คุณจ�ายเบี้ย*
ค�าเบี้ยสบายกระเป�า เพ�ยงหลักร�อยต�อเดือน*

จ�ายเบี้ยสั้นๆ….จะ 5 ป� 10 ป�ก็ได� หร�อค�อยๆ
จ�ายถึงอายุ 85 ก็มีให�เลือก

เง�นผลประโยชน� ไม�ต�องเสียภาษี
ไม�ต�องยุ�งยากผ�านขั้นตอนศาลเหมือนการรับมรดกตามปกติ

ไม�ถูกหักภาษี หร�อค�าธรรมเนียมโอนทรัพย�มรดก

เบี้ยประกัน หักลดหย�อนภาษีได�**

…………………………………………………………………………………………………………

iProtect
เพราะความแน�นอนคือความไม�แน�นอนและหากมีสิ�งไม�คาดฝ�น
เกิดข�้นกับคุณแล�วใครจะดูแล “คนข�างหลัง” ของคุณได�ดี
เท�ากับสี่งที่คุณเตร�ยมไว�ให�พวกเขาเอง

บร�ษัท กรุงไทย-แอกซ�า ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)
ช�วยคุณสร�างกองมรดกผ�านประกันชีว�ต iProtect
เพ�่อส�งต�อความมั่นคงทางการเง�นเป�นมรดกจากรุ�นสู�รุ�น

เชื่อหร�อไม�? คุณก็เป�นคนหนึ่งที่สามารถมีมรดก
หลักล�านเพ�่อลูกหลานได�ด�วย iProtect

รายละเอียดของผลิตภัณฑ� 

อายุรับประกัน

ระยะเวลาชำระเบ้ีย

ระยะเวลาคุ�มครอง

ความคุ�มครองชีว�ต

การลดหย�อนภาษี

:

:

:

:

:

1 เดือน – 70 ป�

5 ป� 10 ป� หร�อ 85 ป�

ถึงอายุ 85 ป�

100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย หร�อจำนวนเบ้ีย
ประกันภัยท่ีจ�ายสะสมไป แล�วแต�จำนวนใดจะสูงกว�า

เบ้ียประกันภัยสามารถลดหย�อนภาษี
ได�สูงสุด 100,000 บาท 

(ภายใต�เง�อ่นไขของกรมสรรพากร)

ตัวอย�าง: 
นาย สบายใจ เพศชาย อายุ 35 ป� ต�องการเร��มท่ีจะจัดการมรดก และ
กำลังตัดสินใจว�าจะเร��มสร�างมรดกด�วยว�ธีใด 

สร�างมรดก
ด�วยการลง

ทุนว�ธีอ่ืน ๆ ?
iProtect

จำนวนเง�นเอาประกันภัย
1,000,000 บาท?

ซื้อประกันชีว�ต

เปลี่ยนเง�นสะสมของคุณให�กลายเป�นมรดกหลักล�าน
ตั้งแต�ป�แรกที่เร��มออม

สร�างมรดก
ด�วยว�ธีอ่ืน ๆ 
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จำนวนเง�น

ระยะเวลา

ลงทุนด�วยว�ธีอื่น

ลงทุน ลงทุน ลงทุน ลงทุน ลงทุน

71,360  144,147

 

218,390 

294,118

371,360

ถ�านายสบายใจต�องการกองมรดก
1,000,000 บาท ต�องใช�

เวลากว�า 50 ป�

ทางเลือกท่ี

หร�อ

อายุ
85

*  กรณีเพศหญิง อายุ 1 เดือน และเลือกชำระเบี้ยรายป�จนถึงอายุ 85 ป� 
** เง�่อนไขเป�นไปตามกรมสรรพากรกำหนด

ออมเง�นป�ละ 71,360 บาท
เป�นเวลา 5 ป� ( )

*** ผลตอบแทนเฉลี่ยป�ละ 2%

***
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สร�างมรดก
ด�วย

iProtect

ป�ที่1 ป�ที่2 ป�ที่3 ป�ที่4 ป�ที่5 ป�ที่6   …………………. 

จำนวนเง�น

ระยะเวลา

iProtect iProtect iProtect iProtect iProtect iProtect 

iProtect (5WL85)

71,360 

ชำระเบี้ยป�ละ 71,360 บาท
เป�นเวลา 5 ป� ไม�รวมส�วนลด 

142,720
214,080 

285,440 

356,800 

ชำระเบ้ีย ชำระเบ้ีย ชำระเบ้ีย ชำระเบ้ีย ชำระเบ้ีย

ทางเลือกท่ี

อายุ
85( )

ผลประโยชน�เมื่อครบอายุสัญญา
1,000,000 บาท

1,000,000 บาท
สร�างกองมรดกให�คุณ

ตั้งแต�วันแรก

iProtectiProtect 


