อายุรับประกัน
25 - 50 ป
ระยะเวลาชําระเบี้ย
5 ป
ระยะเวลาคุมครอง
ครบอายุ 85 ป

ไลฟ ร�ไทร 5 แบบประกันบํานาญ
ที่จะชวยเปนสวนหนึ่งของการ
วางแผนเกษียณอายุของคุณ
ชําระเบี้ยสั้น ชวยใหคุณเร��มตนวางแผนไดงายข�้น
ชําระเบี้ยประกันภัย 5 ป คุมครองจนครบอายุ 85 ป

นอกเหนือจากการวางแผนเกษียณเพ�่อตัวคุณเอง
คือการไดเพ��มหลักประกันใหกับคนขางหลัง (กรณีเสียชีว�ต)

รับเง�นบํานาญ 15% ของจํานวนเง�นเอาประกันภัย

รับสิทธิลดหยอนภาษี ไดสูงสุดถึง 300,000 บาท*
โดยเปนไปตามขอกําหนดและเง�่อนไขของกรมสรรพากร

ตั้งแตวันครบรอบปกรมธรรมที่อายุครบ 60 ป - 85 ป โดยสามารถเลือก
รับเง�นบํานาญเปนรายเดือนหร�อรายป ใหสอดคลองกับการวางแผนการ
ใชชีว�ตของคุณ

* เบี้ยประกันชีว�ตแบบบํานาญสามารถนําไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีเง�นไดบุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเง�นไดฉบับที่ 172 (ลดหยอนภาษีสูงสุด 100,000 บาท) และฉบับที่ 194
(ลดหยอนภาษีสูงสุด 200,000 บาท)

ชําระเบี้ย
ประกันภัย 5 ป

ใหความสุขอยูคูกับคุณ
ในวัยเกษียณ
จากสถิติในปจจ�บันพบวาสัดสวนของผูสูงอายุในประเทศมี
แนวโนมสูงข�น้ * ผูค นมีอายุยนื ยาวมากข�น้ ซึง่ สวนทางกับอัตราการเกิด
ใหมทลี่ ดลง หมายความวาในอนาคต เราจะมีจาํ นวนผูส งู อายุทตี่ อ งดูแล
ตัวเองในวัยเกษียณมากข�้นและยาวนานข�้น คําถามคือ เราตองใชเง�น
จํานวนเทาไหร? และตองเร��มวางแผนตอนไหน? เพ�่อใหสามารถใชชีว�ต
ในวัยเกษียณอยางมีความสุขตามเปาหมายที่วางไว
เร��มตนวางแผนตั้งแตวันนี้กับแบบประกันบํานาญจาก
กรุงไทย-แอกซา ประกันชีว�ต
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* ป พ.ศ. 2537 รอยละ 3.6, พ.ศ. 2545 รอยละ 6.3, พ.ศ. 2550 รอยละ 7.7, พ.ศ. 2554 รอยละ 8.6,
พ.ศ. 2557 รอยละ 8.7
แหลงขอมูล :
พ.ศ. 2513, 2533 สํามะโนประชากรและเคหะ, สํานักงานสถิติแหงชาติ
พ.ศ. 2553, 2573 การฉายภาพประชากรของประเทศไทย, สถาบันว�จัยประชากรและสังคม

ปที่ ปที่ ปที่ ปที่ ปที่

1

อายุ
(ป)

2

3

4

ผลประโยชนกรณีเสียชีว�ต ชวงกอนการรับเง�นบํานาญ
บร�ษัทจะจาย 350% ของจํานวนเง�นเอาประกันภัย หร�อ 100% ของ
มู ล ค า เวนคื น กรมธรรม ห ร� อ 100% ของเบี้ ย ประกั น ภั ย ที่ ชํ า ระมา
แล ว ทั้ ง หมด (ไมรวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพ��มเติมอื่น ๆ) แลวแต
จํานวนใดจะมากกวา

รับเง�นบํานาญแบบไมรับรอง
การจาย ( จํานวน 11 ป )

กรณีรับรายป

กรณีรับรายป

15%

ของจํานวนเง�นเอาประกันภัย

ของจํานวนเง�นเอาประกันภัย

หร�อกรณีเลือกรับเปนรายเดือน

หร�อกรณีเลือกรับเปนรายเดือน

ของจํานวนเง�นเอาประกันภัย

15%

ของจํานวนเง�นเอาประกันภัย

1.26%

5

ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย

รับเง�นบํานาญแบบรับรอง
การจาย ( จํานวน 15 ป )

59 60

ระยะรับเง�นบํานานแบบรับรอง 15 ป

1.26%

74 75

85

ผลประโยชนกรณีเสียชีว�ต ชวงรับเง�นบํานาญ
บร�ษัทจะจายเง�นบํานาญที่ยังไมได
จาย ตามตารางมูลคาปจจ�บันของ
เง�นบํานาญ หร�อ 100% ของเบี้ย
ประกั น ภั ย ที่ ชํ า ระมาแล ว ทั้ ง หมด
(ไมรวมเบี้ยประกันภัยของสัญญา
เพ�ม� เติมอืน่ ๆ) หักดวยเง�นบํานาญ
ที่จายไปแลวทัง้ หมด แลวแตจาํ นวน
ใดจะมากกวา

บร�ษัทจะจาย 100% ของเบี้ยประกันภัย
ทีช่ าํ ระมาแลวทัง้ หมด (ไมรวมเบีย้ ประกัน
ภัยของสัญญาเพ��มเติมอื่น ๆ) หักดวย
เง�นบํานาญทีจ่ า ยไปแลวทัง้ หมด

หมายเหตุ
กรณีที่บร�ษัทจะไมคุมครอง
1. กรณีไมเปดเผยความจร�ง หร�อแถลงความเท็จ บร�ษัทจะบอกลางสัญญาภายใน 2 ป นับแตวันเร��มมีผลคุมครองตามกรมธรรม หร�อตามการตออายุ หร�อวันที่บร�ษัทอนุมัติใหเพ��มจํานวนเง�นเอาประกันภัยในเฉพาะสวนที่เพ��ม
2. ฆาตัวตายภายใน 1 ป นับแตวันเร��มมีผลคุมครองตามกรมธรรม หร�อตามการตออายุ หร�อวันที่บร�ษัทอนุมัติใหเพ��มจํานวนเง�นเอาประกันภัยในเฉพาะสวนที่เพ��ม หร�อถูกผูรับประโยชนฆาตาย
คําเตือน: ขอมูลนี้เปนเพ�ยงขอมูลเบื้องตนเพ�่อประกอบการนําเสนอเทานั้น ผูซื้อควรทําความเขาใจรายละเอียดความคุมครองและเง�่อนไขกอนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง

แบบประกันบำนาญ
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เมือ่ การวางแผนการเกษียณ
ไม ไดเปนเร�่องของผูสูงอายุอีก
ตอไป เร��มตนวางแผนตัง้ แตวนั นี้
เพ�อ่ ใหความสุขอยูค กู บั คุณในวัย
เกษียณ
Know You Can

ตารางแสดงผลประโยชนสวนลดภาษีสูงสุดรายป*
ในฐานภาษี (รายได) และเบี้ยประกันบํานาญที่แตกตางกัน

ใหความสุข
อยูคูกับคุณ
ในวัยเกษียณ

เบี้ยประกันบํานาญที่ชําระตอป (บาท)
รายไดสุทธิ ฐานภาษี
ตอเดือน สูงสุด 300,000 200,000 100,000 50,000
(บาท)
สวนลดภาษีสูงสุดรายป*
35% 105,000 70,000 35,000 17,500

200,000

30%

90,000 60,000 30,000 15,000

150,000

25%

75,000 50,000 25,000 12,500

100,000

25%

70,000** 50,000 25,000 12,500

70,000

20%

45,200** 40,000 20,000 10,000

50,000

15%

28,500** 28,500** 15,000

7,500

* สวนลดภาษีสูงสุดรายปตอเบี้ยประกันภัยบํานาญในตาราง เปนจํานวนผลประโยชนทางภาษีสูงสุดที่จะไดรับ
จากเบี้ยประกันภัย Life Retire 5 คํานวณโดยการใชอัตราฐานภาษีสูงสุดในแตละฐานรายได คูณกับเบี้ยประกันภัย
Life Retire 5 ทั้งนี้ผลประโยชนทางภาษีที่แทจร�งจะข�้นอยูกับสถานะของแตละบุคคล รวมถึงคาลดหยอนทางภาษีอื่นๆ
ที่มีอยู
** ทั้งนี้ เบี้ยประกันชีว�ตแบบบานาญสามารถลดหยอนภาษีตามจร�งได ไมเกิน 15% ของเง�นไดพ�งประเมินที่ตองเสียภาษี
และตองไมเกิน 200,000 บาท
คําเตือน กรุณาศึกษา อาน และทําความเขาใจรายละเอียดเพ��มเติมในเอกสารประกอบการขายของบร�ษัท

Know You Can

www.krungthai-axa.co.th
บร�ษทั กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวต� จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 อาคาร จ� ทาวเวอร แกรนด รามา 9 ชัน้ 1, 20-27
ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 0 2044 4000
ศูนยลกู คาสัมพันธ โทร. 1159
เลขทะเบียนบร�ษทั ฯ 0107555000376

เอกสารฉบับเดือนตุลาคม 2563

450,000

โทร.1159
www.krungthai-axa.co.th

