
 
 

 

บริษัท กรุงไทยบริษัท กรุงไทย--แอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัดแอกซ่า ประกันชีวิต จ ากัด  (มหาชน)(มหาชน)  
Krungthai-AXA Life Insurance PCL. 

 
 

แบบและข้อความ 
Policy contract 

   
 

กรมธรรม์ประกันกรมธรรม์ประกันชีวติชีวติ  
Individual Life Policy 

  
  

แบบไอโพรเทคแบบไอโพรเทค  เอสเอส  ((ไม่มีเงนิปันผล)ไม่มีเงนิปันผล)  

iiPPrrootteecctt  SS  ((NNoonn--PPaarrttiicciippaattiinngg))  
  
  

ประเภท สามัญประเภท สามัญ  
Ordinary Life 

  

  
ระยะเวลาเอาประกนัภัย  : ครบอายุ 85 ปี 
Coverage Period : Until age 85 years 
 

ระยะเวลาช าระเบีย้ประกนัภัย  : 10 ปี 
Premium Payment Period : 10 years 

 

 
ผูรั้บรองรายงาน 

Actuarial Certifier 

นายเอียน สจ๊วท  (Mr. Ian Stuart) 
นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuary) 

 

แบบอตัโนมติั 
Automatic Approval 



 
 

                       ลงช่ือ …............................................................. นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
(นายเอียน สจ๊วท) 

สรุปสาระส าคญั 
แบบไอโพรเทค เอส  (ชนิดไม่มีเงนิปันผล) 

ประเภทสามญั 
ระยะเวลาเอาประกนัภยั : ครบอาย ุ85 ปี  
ระยะเวลาช าระเบ้ียประกนัภยั : 10 ปี 

(E10WL) 
1. ผลประโยชน์ 

1.1 กรณเีสียชีวติ 
ในขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั หากผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตก่อนวนัครบรอบปีกรมธรรม์

ท่ีผูเ้อาประกนัภยัครบอาย ุ85 ปี บริษทัจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยั หรือเบ้ียประกนัภยัของกรมธรรมห์ลกั
ท่ีช าระมาแลว้ทั้งหมดแลว้แต่จ  านวนใดจะมากกว่าใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ หกัดว้ยหน้ีสินคา้งช าระ (ถา้มี) 
1.2 กรณมีชีีวติอยู่ 

ในขณะท่ีกรมธรรม์มีผลบังคบัและผูเ้อาประกนัภยัมีชีวิตอยู่ ณ วนัครบก าหนดสัญญา บริษัทจะ
จ่ายเงินครบก าหนดสญัญาในอตัราร้อยละ 100 ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั  

กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัมีหน้ีสินคา้งช าระอยู่กบับริษทั ในขณะท่ีมีการจ่ายเงินผลประโยชน์ขา้งตน้ 
หน้ีสินดงักล่าวจะถูกน าไปหกัออกจากเงินผลประโยชน์ท่ีจ่ายนั้น 

การจ่ายเงินดงักล่าวข้างต้น บริษัทจะหักหนีสิ้นผกูพนัตามกรมธรรม์ที่ค้างช าระอยู่ (ถ้าม)ี ออกก่อน 
 

2. เง่ือนไขที่ส าคญั 
2.1 เมื่อมีมูลค่าเวนคืนในปีกรมธรรม์ใด ผูเ้อาประกันภัยสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์หรือเปล่ียน

กรมธรรมเ์ป็นมูลค่าใชเ้งินส าเร็จ หรือแปลงเป็นกรมธรรมแ์บบขยายเวลา หรือกูเ้งินตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
2.2 ระยะเวลาผอ่นผนัช าระเบ้ียประกนัภยั 31 วนั 
2.3 กรณีผูเ้อาประกันภัยเสียชีวิต ผูรั้บประโยชน์จะตอ้งรีบแจง้ให้บริษัททราบภายใน 14 วนันับแต่วนัท่ี

เสียชีวิต 
2.4 กรณีท่ีบริษทัจะไม่คุม้ครอง 
2.4.1 กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษทัจะบอกลา้งสญัญาภายใน 2 ปีนบัจากวนัท าสญัญา 

หรือวนัต่อสญัญาคร้ังสุดทา้ย หรือวนักลบัคืนสู่สถานะเดิม 
2.4.2 ฆ่าตวัตายภายใน 1 ปี หรือถูกผูรั้บประโยชน์ฆ่าตาย 

 

รายละเอยีดของแต่ละข้อดูได้จากข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์ และเง่ือนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ 



 
 

 

ลงช่ือ …............................................................. นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
(นายเอียน สจ๊วท) 

ข้อก าหนดการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยั 
แบบไอโพรเทค เอส  (ชนิดไม่มีเงนิปันผล) 

ประเภทสามญั 
ระยะเวลาเอาประกนัภยั : ครบอาย ุ85 ปี 
ระยะเวลาช าระเบ้ียประกนัภยั : 10 ปี 

(E10WL) 
 

ขอ้ก าหนดการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั ในขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั 
1. กรณเีสียชีวติ 

ในขณะท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั หากผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตก่อนวนัครบรอบปีกรมธรรมท่ี์    
ผูเ้อาประกนัภยัครบอายุ 85 ปี บริษทัจะจ่ายจ านวนเงินเอาประกนัภยั หรือเบ้ียประกนัภัยของกรมธรรมห์ลกัท่ี
ช าระมาแลว้ทั้งหมดแลว้แต่จ  านวนใดจะมากกว่าใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ หกัดว้ยหน้ีสินคา้งช าระ (ถา้มี)  
2. กรณมีชีีวติอยู่ 

ในขณะท่ีกรมธรรมม์ีผลบงัคบัและผูเ้อาประกนัภยัมีชีวิตอยู ่ณ วนัครบก าหนดสัญญา บริษทัจะจ่ายเงิน
ครบก าหนดสญัญาในอตัราร้อยละ 100 ของจ านวนเงินเอาประกนัภยัใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั 

กรณีท่ีผูเ้อาประกันภัยมีหน้ีสินค้างช าระอยู่ก ับบริษัท ในขณะท่ีมีการจ่ายเงินผลประโยชน์ข้างต้น  
หน้ีสินดงักล่าวจะถูกน าไปหกัออกจากเงินผลประโยชน์ท่ีจ่ายนั้น 

 

การจ่ายเงินดงักล่าวข้างต้น บริษัทจะหักหนีสิ้นผกูพนัตามกรมธรรม์ที่ค้างช าระอยู่ (ถ้าม)ี ออกก่อน 
 

3. กรณกีรมธรรม์เปลีย่นเป็นกรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ  
3.1 กรณีเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายเงินเท่ากบัมูลค่าใชเ้งินส าเร็จใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ 
3.2 กรณีมีชีวิตอยู ่ บริษทัจะจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัในขอ้ 2 ใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัโดยจะ

คิดค านวณจากมูลค่าใชเ้งินส าเร็จแทนจ านวนเงินเอาประกนัภยั 
4. กรณกีรมธรรม์เปลีย่นเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา  

ในกรณีท่ีกรมธรรมไ์ดถู้กแปลงเป็นการประกนัภยัแบบขยายเวลา การจ่ายเงินต่าง ๆ ตามขอ้ 1 และ 2 ท่ี
จะเกิดข้ึนภายหลังจากวนัท่ีแปลงกรมธรรม์นั้ นเป็นอนัระงับไป และให้ใช้เง่ือนไขของการแปลงเป็นการ
ประกนัภยัแบบขยายเวลาตามหมวด 3 การใชสิ้ทธิเก่ียวกบัมูลค่ากรมธรรมม์าบงัคบัใช ้

 



 
 

 

ลงช่ือ …............................................................. นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
(นายเอียน สจ๊วท) 

ตารางมูลค่ากรมธรรมป์ระกนัภยั ต่อจ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000 บาท 
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบไอโพรเทค เอส 

อาย ุ      ปี  เพศ 
ส้ินปี เงินค่าเวนคืน

กรมธรรม์ที่ กรมธรรม์ประกนัภยั เงินจ่ายคืนทนัที มูลค่าใช้เงินส าเร็จ เงินจ่ายคืนทนัที เงินครบก าหนด

Policy year Surrender Value Amount to be 

paid 

immediately

Paid - up value ปี

No of 

Years

วัน

No of 

Days

Amount to be 

paid 

immediately

Amount to be 

paid maturity

การประกนัภยัแบบขยายเวลา

Extended Term policy

ระยะเวลาทีข่ยาย

Years extended

กรมธรรม์ใช้เงินส าเร็จ

Paid - up policy

 
หมายเหตุ : 1.เงินค่าเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยัขา้งตน้เป็นจ านวนเงินก่อนหกัหน้ีสินใดๆ 
   2.เงินค่าเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีแสดงไวใ้นตารางเป็นจ านวนเงินท่ีหกัเงินจ่ายคืน (ถา้มี) ออกแลว้ 

 
 

 



 
 

 

ลงช่ือ …............................................................. นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
(นายเอียน สจ๊วท) 

Summary of content 

iProtect S (Non-Participating) 
 

Ordinary Life 

Coverage Period: Until age 85 years 

Premium Payment Period: 10 years 
 (E10WL) 

 

1. Policy benefit, while policy is still in force 
1.1 Death benefit 

In case the insured dies before the anniversary date where the insured has reached age 85, 

the company shall pay the beneficiary (-ies) the sum assured or total basic premium paid 

whichever is higher. 

1.2 Living benefit 

In case the insured is alive at the maturity date, the company shall pay the insured 100% 

of the sum assured.  
 

If the insured has outstanding debts before paying above policy benefits, debts will 

be deducted from the benefits. 

 

2. Important condition 
2.1 In the year that there is a cash value, the insured can exercise his/her right to surrender the 

policy or change the policy into paid-up value or extended term insurance or take out a 

loan in pursuance to policy conditions 

2.2 Grace period for overdue payment of premium 31 days 

2.3 In case of death of the insured, the beneficiary must notify the company within 14 days 

after the date of death. 

2.4 Exclusions 

2.4.1 In case of non-disclosure or mis-representation, the company shall cancel the policy 

within 2 years after issued date, last renew extension date or date of reinstatement. 

2.4.2 Commits suicide within 1 year or murdered by the beneficiary (-ies) 
 

 

 

For more detail of each item, please read the benefit and general condition clauses. 

 



 
 

 

ลงช่ือ …............................................................. นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
(นายเอียน สจ๊วท) 

Provision of Policy Benefit 

iProtect S (Non-Participating) 
 

Ordinary Life 

Coverage Period: Until age 85 years 

Premium Payment Period: 10 years 
(E10WL) 

 

Provision of Policy Benefit while policy is in force 
 

1. Death benefit 
In case the insured dies before the anniversary date where the insured has reached age 85, the 

company shall pay the beneficiary (-ies) the sum assured or total basic premium paid 

whichever is higher. 

 

2. Living benefit  
In case the insured is alive at the maturity date, the company shall pay the insured 100% of 

the sum assured.  
 

If the insured has outstanding debts before paying above policy benefits, debts will be 

deducted from the benefits 

 

3. In case of policy is converted to Paid-up policy  
3.1 In case of death, the company shall pay the beneficiary (-ies) the paid-up value. 

3.2 In case of the insured being alive, the company shall pay the insured the benefits in 2 by 

calculating paid up value instead of the sum assured. 

 

4. In case of policy is converted to Extended term insurance policy  
In case of policy is converted to be ETI, benefits in 1 and 2 are terminated. The provision of 

ETI shown in section 3, Non forfeiture options shall be applied. 

 
 
 
 
 


