บริษัท กรุงไทย-แอกซ่ า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

่าน
ั ้น

Krungthai-AXA Life Insurance PCL.
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แบบและข้ อความ
Policy contract

กรมธรรม์ ประกันชีวติ

ษา
แล
ะท
ําค
วาม

Individual Life Policy

แบบไอโพรเทค เอส (ไม่ มีเงินปันผล)
iProtect S (Non-Participating)
ประเภท สามัญ

เอก

สา
รน
ี ้ไว

้ ใช
้เพ
อื ่ ศ
กึ

Ordinary Life

ระยะเวลาเอาประกันภัย

: ครบอายุ 85 ปี

Coverage Period

: Until age 85 years

ระยะเวลาชาระเบีย้ ประกันภัย

: 10 ปี

Premium Payment Period

: 10 years

ผูร้ ับรองรายงาน
Actuarial Certifier

นายเอียน สจ๊วท (Mr. Ian Stuart)
นักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย (Actuary)

แบบอัตโนมัติ
Automatic Approval

เข
้าใจ
เท

ประเภทสามัญ
ระยะเวลาเอาประกันภัย : ครบอายุ 85 ปี
ระยะเวลาชาระเบี้ยประกันภัย : 10 ปี
(E10WL)

่าน
ั ้น

สรุปสาระสาคัญ
แบบไอโพรเทค เอส (ชนิดไม่ มีเงินปันผล)

้ ใช
้เพ
อื ่ ศ
กึ

ษา
แล
ะท
ําค
วาม

1. ผลประโยชน์
1.1 กรณีเสียชีวติ
ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หากผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวิตก่อนวันครบรอบปี กรมธรรม์
ที่ผเู ้ อาประกันภัยครบอายุ 85 ปี บริ ษทั จะจ่ายจานวนเงินเอาประกันภัย หรื อเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลัก
ที่ชาระมาแล้วทั้งหมดแล้วแต่จานวนใดจะมากกว่าให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ หักด้วยหนี้ สินค้างชาระ (ถ้ามี)
1.2 กรณีมชี ีวติ อยู่
ในขณะที่ ก รมธรรม์มีผลบังคับและผูเ้ อาประกัน ภัยมีชีวิตอยู่ ณ วัน ครบกาหนดสัญญา บริ ษ ัทจะ
จ่ายเงินครบกาหนดสัญญาในอัตราร้อยละ 100 ของจานวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
กรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยมีหนี้ สินค้างชาระอยู่กบั บริ ษทั ในขณะที่มีการจ่ายเงิน ผลประโยชน์ขา้ งต้น
หนี้สินดังกล่าวจะถูกนาไปหักออกจากเงินผลประโยชน์ที่จ่ายนั้น
การจ่ายเงินดังกล่าวข้ างต้น บริษัทจะหักหนีส้ ินผูกพันตามกรมธรรม์ที่ค้างชาระอยู่ (ถ้ ามี) ออกก่อน

เอก
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2. เงื่อนไขที่สาคัญ
2.1 เมื่อมี มูลค่ าเวนคื น ในปี กรมธรรม์ใด ผูเ้ อาประกัน ภัยสามารถใช้สิทธิ เวนคื น กรมธรรม์ห รื อเปลี่ยน
กรมธรรม์เป็ นมูลค่าใช้เงินสาเร็ จ หรื อแปลงเป็ นกรมธรรม์แบบขยายเวลา หรื อกูเ้ งินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
2.2 ระยะเวลาผ่อนผันชาระเบี้ยประกันภัย 31 วัน
2.3 กรณี ผเู ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต ผูร้ ับประโยชน์จ ะต้องรี บแจ้งให้บริ ษ ัททราบภายใน 14 วันนับแต่ วนั ที่
เสียชีวิต
2.4 กรณี ที่บริ ษทั จะไม่คุม้ ครอง
2.4.1 กรณี ไม่เปิ ดเผยความจริ ง หรื อแถลงความเท็จ บริ ษทั จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับจากวันทาสัญญา
หรื อวันต่อสัญญาครั้งสุดท้าย หรื อวันกลับคืนสู่สถานะเดิม
2.4.2 ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรื อถูกผูร้ ับประโยชน์ฆ่าตาย
รายละเอียดของแต่ละข้อดูได้ จากข้ อกาหนดการจ่ายผลประโยชน์ และเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์
ลงชื่อ …............................................................. นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
(นายเอียน สจ๊วท)
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ประเภทสามัญ
ระยะเวลาเอาประกันภัย : ครบอายุ 85 ปี
ระยะเวลาชาระเบี้ยประกันภัย : 10 ปี
(E10WL)
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ข้ อกาหนดการจ่ายผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ประกันภัย
แบบไอโพรเทค เอส (ชนิดไม่ มีเงินปันผล)
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ข้อกาหนดการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
1. กรณีเสียชีวติ
ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หากผูเ้ อาประกันภัยเสี ยชีวิต ก่อนวันครบรอบปี กรมธรรม์ที่
ผูเ้ อาประกันภัยครบอายุ 85 ปี บริ ษทั จะจ่ายจานวนเงิน เอาประกันภัย หรื อเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลัก ที่
ชาระมาแล้วทั้งหมดแล้วแต่จานวนใดจะมากกว่าให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์ หักด้วยหนี้ สินค้างชาระ (ถ้ามี)
2. กรณีมชี ีวติ อยู่
ในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับและผูเ้ อาประกันภัยมีชีวิตอยู่ ณ วันครบกาหนดสัญญา บริ ษทั จะจ่ายเงิน
ครบกาหนดสัญญาในอัตราร้อยละ 100 ของจานวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผเู ้ อาประกันภัย
กรณี ที่ผูเ้ อาประกัน ภัย มีห นี้ สิ น ค้างชาระอยู่ก ับบริ ษ ัท ในขณะที่ มีก ารจ่ ายเงิ น ผลประโยชน์ ข ้างต้น
หนี้สินดังกล่าวจะถูกนาไปหักออกจากเงินผลประโยชน์ที่จ่ายนั้น
การจ่ายเงินดังกล่าวข้ างต้น บริษัทจะหักหนีส้ ินผูกพันตามกรมธรรม์ที่ค้างชาระอยู่ (ถ้ ามี) ออกก่อน
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3. กรณีกรมธรรม์เปลีย่ นเป็ นกรมธรรม์ใช้ เงินสาเร็จ
3.1 กรณี เสี ยชีวิต บริ ษทั จะจ่ายเงินเท่ากับมูลค่าใช้เงินสาเร็ จให้แก่ผรู ้ ับประโยชน์
3.2 กรณี มีชีวิตอยู่ บริ ษทั จะจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยในข้อ 2 ให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยโดยจะ
คิดคานวณจากมูลค่าใช้เงินสาเร็ จแทนจานวนเงินเอาประกันภัย
4. กรณีกรมธรรม์เปลีย่ นเป็ นกรมธรรม์ แบบขยายเวลา
ในกรณี ที่กรมธรรม์ได้ถูกแปลงเป็ นการประกันภัยแบบขยายเวลา การจ่ายเงินต่าง ๆ ตามข้อ 1 และ 2 ที่
จะเกิ ด ขึ้ นภายหลังจากวัน ที่ แปลงกรมธรรม์น้ ัน เป็ นอัน ระงับไป และให้ใช้เงื่ อนไขของการแปลงเป็ นการ
ประกันภัยแบบขยายเวลาตามหมวด 3 การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์มาบังคับใช้

ลงชื่อ …............................................................. นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
(นายเอียน สจ๊วท)

เงินค่ าเวนคื น

กรมธรรม์ใช้ เงินสาเร็จ
Paid - up policy

การประกันภัยแบบขยายเวลา
Extended Term policy
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สิ้นปี

่าน
ั ้น

ตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย ต่อจานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบไอโพรเทค เอส
อายุ ปี เพศ

กรมธรรม์ที่ กรมธรรม์ประกันภัย เงินจ่ ายคื นทันที มูล ค่ าใช้ เงินสาเร็จ ระยะเวลาทีข่ ยาย เงินจ่ ายคื นทันที เงินครบกาหนด
Years extended
Amount to be
paid
immediately

Paid - up value

ปี
No of
Years

วัน
No of
Days

Amount to be Amount to be
paid
paid maturity
immediately
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รน
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Policy year Surrender Value

เอก

หมายเหตุ : 1.เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยข้างต้นเป็ นจานวนเงินก่อนหักหนี้สินใดๆ
2.เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยที่แสดงไว้ในตารางเป็ นจานวนเงินที่หกั เงินจ่ายคืน (ถ้ามี) ออกแล้ว

ลงชื่อ …............................................................. นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
(นายเอียน สจ๊วท)

Summary of content
iProtect S (Non-Participating)

่าน
ั ้น

Ordinary Life
Coverage Period: Until age 85 years
Premium Payment Period: 10 years

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.
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1.
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(E10WL)

If the insured has outstanding debts before paying above policy benefits, debts will
be deducted from the benefits.
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)
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2.

เอก

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

ลงชื่อ …............................................................. นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
(นายเอียน สจ๊วท)

Provision of Policy Benefit
iProtect S (Non-Participating)

่าน
ั ้น

Ordinary Life
Coverage Period: Until age 85 years
Premium Payment Period: 10 years
Provision of Policy Benefit while policy is in force
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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

้ ใช
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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.

เอก
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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.

ลงชื่อ …............................................................. นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
(นายเอียน สจ๊วท)

