แผน 1,000,000 เพศชาย อายุ 35 ป

ปท่ี

เบีย้ ประกันภัยรวมสะสม

ผลประโยชนกรณีเสียชีวติ

ผลประโยชนเพิม่ เติมกรณีเสียชีวติ จากสาเหตุใดๆ
หรือเจ็บปวยดวยโรครายแรง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

312,545
625,090
937,635
1,250,180
1,562,725
1,875,270
1,875,270
1,875,270
1,875,270
1,875,270

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,232,000
1,540,000
1,848,000
1,848,000
1,848,000
1,848,000
1,848,000

500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000

ผลประโยชนเพิม่ เติมกรณีเสียชีวติ
หรือสูญเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

ตัวอยางตารางแสดงผลประโยชนและความคุมครองชีวิต
ผลประโยชน และ ความคุมครอง

แผน 300,000
300,000

แผน 700,000
700,000

แผน 1,000,000
1,000,000

50,000

150,000

350,000

500,000

3. ผลประโยชนเพิ่มเติม กรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
• สูญเสียแขน มือ ขา หรือ เทา โดยมือสูญเสียตั้งแตขอมือและเทาสูญเสียตั้งแตขอเทา
• สูญเสียสายตา 1 ขางหรือ 2 ขาง
• สูญเสียการไดยินทั้ง 2 ขาง
• แผลไหมฉกรรจ มากกวาหรือเทากับ 20% ของรางกาย
• การบาดเจ็บที่ศีรษะอยางรุนแรง (**)

100,000

300,000

700,000

1,000,000

4. รวมรับผลประโยชนเงินออมสูงสุด 213.5%(***) จากเงินจายคืนตามกรมธรรม
และเงินปนผล (***) ตลอดอายุสัญญา

213,500

640,500

1,494,500

2,135,000

6,000
9,000
16,000
160,000
191,000
22,500

18,000
42,000
27,000
63,000
48,000
112,000
480,000
1,120,000
573,000
1,337,000
67,500
157,500
1 เดือน - 70 ป

60,000
90,000
160,000
1,600,000
1,910,000
225,000

1. ผลประโยชนจากความคุมครองกรณีเสียชีวิตจากสาเหตุทั่วไป (*)
2. ผลประโยชนเพิ่มเติม กรณีเสียชีวิตจากสาเหตุใดๆ หรือเจ็บปวยดวยโรครายแรง 5 โรค ดังนี้
• โรคมะเร็งระยะลุกลาม
• ตับวาย
• โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง/ โรคปอดระยะสุดทาย
• กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
• โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

แผน 100,000
100,000

(ระยะเวลารอคอย 60 วันสำหรับโรครายแรง)

4.1 รับเงินจายคืนตามกรมธรรม ในอัตราปละ 2% ตั้งแตสิ้นปที่ 1 - 3
อัตราปละ 3% ตั้งแตสิ้นปที่ 4 - 6
อัตราปละ 4% ตั้งแตสิ้นปที่ 7 - 10
4.2 รับเงินจายคืนตามกรมธรรม เม�อครบกำหนดสัญญา 160%
4.3 รวมรับผลประโยชนเงินออมขั้นต่ำจากเงินจายคืนตามกรมธรรมตลอดอายุสัญญา
4.4 รวมรับเงินปนผลสูงสุดตลอดอายุสัญญา 22.5% (***)

อายุรับประกันภัย

(*) ความคุม ครองชีวติ จากสัญญาหลัก คือ จำนวนเงินเอาประกันภัย หรีอื มูลคาเวนคืน หรือเบีย้ ประกันภัยของสัญญาหลักทีช่ ำระมาแลวทัง้ หมดแลวแตจำนวนใดมากกวา ดังนัน้ ผลประโยชนกรณีเสียชีวติ อาจ
ไดรบั มากกวาทีแ่ สดงในตาราง ซึง่ ขึน้ อยูก บั ปกรมธรรมทเ่ี สียชีวติ (**) การบาดเจ็บทีศ่ รี ษะอยางรุนแรง หมายถึง การบาดเจ็บทีศ่ รี ษะอันเน�องมาจากอุบตั เิ หตุ ทำใหสมองไดรบั ความกระทบกระเทือนจนไมสามารถ
ปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำวันไดดว ยตนเองอยางถาวรตัง้ แต 3 อยางขึน้ ไปตอเน�องกันเปนระยะเวลาอยางนอย 180 วัน และไดรบั การวินจิ ฉัยและประเมินโดยแพทย, การปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำวัน คือ การเคล�อนยาย
การเดินหรือเคล�อนที่ การแตงกาย การอาบน้ำ การรับประทานอาหาร การขับถาย (***) จำนวนเงินปนผลที่แสดงในเอกสารฉบับนี้เปนผลประโยชนที่ไมรับรองจำนวนการจาย โดยอัตราผลตอบแทนที่ ใช ใน
การประมาณการจายเงินปนผลมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับนโยบายการลงทุนและนโยบายการจายเงินปนผล ซึ่งอัตราที่ไดรับจริงอาจสูงกวาหรือต่ำกวาที่แสดงได ผูเอาประกันภัยควรพิจารณาขอมูลใน
เอกสารการขายกอนตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรมประกันชีวิต

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

แบบประกันประเภทออมทรัพย

ออมอยางคุมคา
ดวยความคุมครอง
ที่มากกวา

แบบประกันประเภทตลอดชีพ
แบบประกันประเภทบำนาญ
แบบประกันสูงวัย
แบบประกันประเภทออมทรัพย
แบบประกันประเภทชั่วระยะเวลา
แบบประกันประเภทที่อยูอาศัย
แบบประกันประเภทสินเช�อ
แบบประกันประเภทประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล
แบบประกันประเภทควบการลงทุน
แบบประกันสุขภาพสวนบุคคล
สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน
แบบประกันเพ�อทุนการศึกษา
แบบประกันประเภทคุมครองสินเช�อเชาซื้อ
แบบประกันอุบัติเหตุกลุม
แบบประกันคุมครองโรครายแรง
แบบประกันคุมครองชีวิตและโรครายแรงตลอดชีพ
พิมพเอกสารเม�อ มิถุนายน 2561

ตัวอยางตารางแสดงผลประโยชนกรณีเสียชีวิต

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

เอกสารฉบับวันที่
1 มิถุนายน 2561

iPlus

ตัวอยาง

iPlus

กรณีสะสมผลประโยชนไวกับบริษัทดวยอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ 0.5% ตอป

1,915,920

จากนี้ไปการวางแผนสะสมเงินออมที่สมบูรณแบบจะมองแคเพียง
ผลตอบแทนจากเงินออมที่งอกเงยขึ้นมาเพียงอยางเดียวคงจะไมไดแลว
แตยังคงตองคำนึงถึงอนาคต วาหากเกิดเหตุไมคาดคิดขึ้นในระหวางที่
การออมเงินของคุณยังไมบรรลุเปาหมาย คุณจะรักษาแผนการออม
ของคุณไวอยางไร

ดวยผลประโยชนการออมที่คุมคา
.....................................................................................
ออมระยะสั้น วางแผนการออมไดงาย
ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 6 ป คุมครองชีวิต 10 ป
รับเงินจายคืนประจำป (รับรองการจาย)
ในอัตรา 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สิ้นปที่ 1 - 3
3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สิ้นปที่ 4 - 6
4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สิ้นปที่ 7 - 10
ครบกำหนดสัญญารับเพิ่มอีก 160% รวมรับผลประโยชน
เงินจายคืนกรมธรรมขั้นต่ำ 191%
รับผลประโยชนเพิ่มจากเงินปนผล*
เงินปนผลระดับกลาง*
สิ้นปที่ 1-9 ในอัตรา 0.75% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สิ้นปที่ 10 ในอัตรา 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เงินปนผลระดับสูง*
สิ้นปที่ 1-9 ในอัตรา 0.90% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สิ้นปที่ 10 ในอัตรา 14.4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
รวมรับผลประโยชนตลอดอายุสัญญา* กรณีรับเงินคืนทุกป
ผลประโยชนขั้นต่ำ 191% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ผลประโยชนระดับกลาง 209.7% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ผลประโยชนระดับสูง 213.5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
* จำนวนเงินปนผลที่แสดงในเอกสารฉบับนี้เปนผลประโยชนที่ไมรับรองจำนวนการจาย โดยอัตราผล
ตอบแทนที่ ใช ในการประมาณการจายเงินปนผลมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับนโยบายการลงทุน
และนโยบายการจายเงินปนผล ซึ่งอัตราที่ไดรับจริงอาจสูงกวาหรือต่ำกวาที่แสดงได ผูเอาประกันภัย
ควรพิจารณาขอมูลในเอกสารการขายกอนตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรมประกันชีวิต

(ดวยอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ 0.5% ตอป)

ผลประโยชนขั้นต่ำ
.................................................................................

ออมอยางคุมคา ดวยความคุมครองที่มากกวา

กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต ชวยวางแผนการออมของคุณ
อยางคุมคาเพ�อใหคุณมั่นใจไดวา สิทธิประโยชนที่คุณควรไดรับ
จะไมหายไปพรอมกับเหตุรายที่เกิดขึ้น

เงินจายคืนตามกรมธรรมประกันภัยกรณีสะสมไวกับบริษัท

เพศชายอายุ 35 ป จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท

เงินจายคืนตามกรมธรรมประกันภัยเม�อครบกำหนดสัญญา
ดวยอัตรา 160% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

บาท

เงินปนผล(*) กรณีสะสมไวกับบริษัทฯ
(ดวยอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ 0.5% ตอป)

ผลประโยชนระดับกลาง (รวมเงินปนผล*)
.................................................................................

2,105,131

บาท

มูลคาความคุมครองกรณีเสียชีวิตจากสาเหตุทั่วไป
มูลคาความคุมครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ผลประโยชนระดับสูง (รวมเงินปนผล*)
.................................................................................
บวกความคุมครองที่มากกวา

.....................................................................................
ใหคุมครองชีวิตหรือเจ็บปวยดวย 5 โรครายแรง
• โรคมะเร็งระยะลุกลาม
• ตับวาย
• โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง/
โรคปอดระยะสุดทาย
• กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
• โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

2,142,973

* จำนวนเงินปนผลที่แสดงในเอกสารฉบับนี้เปนผลประโยชนที่ไมรับรองจำนวนการจาย โดยอัตราผล
ตอบแทนที่ ใช ในการประมาณการจายเงินปนผลมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับนโยบายการลงทุน
และนโยบายการจายเงินปนผล ซึ่งอัตราที่ไดรับจริงอาจสูงกวาหรือต่ำกวาที่แสดงได ผูเอาประกันภัย
ควรพิจารณาขอมูลในเอกสารการขายกอนตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรมประกันชีวิต

บาท

(บาท)

2,500,000
1,500,000

มูลคาความคุมครอง
กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
มูลคาความคุมครอง
กรณีเสียชีวิตจากสาเหตุทั่วไป

(ระยะเวลารอคอย 60 วันสำหรับโรครายแรง)

ใหคุมครองชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
• สูญเสียแขน มือ ขา หรือ เทา อยางใดอยางหนึ่ง
โดยที่มือสูญเสียตั้งแตขอมือและ
เทาสูญเสียตั้งแตขอเทา
• สูญเสียสายตา 1 ขางหรือ 2 ขาง
• สูญเสียการไดยินทั้ง 2 ขาง
• แผลไหมฉกรรจในระดับ 3 ขึ้นไป มากกวาหรือเทากับ
20% ของรางกาย
• การบาดเจ็บที่ศีรษะอยางรุนแรง**
** การบาดเจ็บทีศ่ รี ษะอยางรุนแรง หมายถึง การบาดเจ็บทีศ่ รี ษะอันเน�องมาจากอุบตั เิ หตุทำใหสมอง
ไดรับความกระทบกระเทือนจนไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันไดดวยตนเองอยางถาวรตั้งแต 3
อยางขึน้ ไปตอเน�องกันเปนระยะเวลาอยางนอย 180 วัน และไดรบั การวินจิ ฉัยและประเมินโดยแพทย
เว น แต ผ ู  เ อาประกั น ภั ย ได เ สี ย ชี ว ิ ต ก อ นระยะเวลาดั ง กล า วการปฏิ บ ั ต ิ ก ิ จ วั ต รประจำวั น
คือ การเคล�อนยาย การเดินหรือเคล�อนที่ การแตงกาย การอาบน้ำ การรับประทานอาหาร การขับถาย

สิ้นปที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

หมายเหตุ : (1) หากผูเ อาประกันภัย ประสงคจะยกเลิกกรมธรรมนด้ี ว ยเหตุผลใดก็ตาม ผูเ อาประกันภัยสามารถยกเลิกกรมธรรมประกันชีวติ โดยการสงคืนกรมธรรมมายังบริษทั ภายใน 15 วัน นับตัง้ แตวนั ที่ไดรบั
กรมธรรมจากบริษทั และบริษทั จะคืนเบีย้ ประกันภัยทีเ่ หลือจากการหักคาตรวจสุขภาพตามทีจ่ า ยจริงและคาใชจา ยของบริษทั ฉบับละ 500 บาท
(2) ผูซ อ้ื ควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุม ครองและเง�อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครัง้

