ตัวอยางตารางแสดงมูลคาความคุมครองชีวิต
ผูเอาประกันภัยอายุ 35 ป จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท

ชำระเบี้ยรายป

อายุ

ปที่

เบี้ยประกันภัยสัญญาหลักสะสม

ความคุมครอง

36

1

308,000

1,000,000

37

2

616,000

1,000,000

38

3

924,000

1,000,000

39

4

1,232,000

1,232,000

40

5

1,540,000

1,540,000

41

6

1,848,000

1,848,000

42

7

-

1,848,000

43

8

-

1,848,000

44

9

-

1,848,000

45

10

-

1,848,000

แบบประกันประเภทออมทรัพย

วางแผนภาษี ดวยเบี้ยประกันคงที่
ผานประกันชีวิตระยะสั้น

แบบประกันประเภทตลอดชีพ
แบบประกันประเภทบำนาญ
แบบประกันสูงวัย
แบบประกันประเภทออมทรัพย
แบบประกันประเภทชั่วระยะเวลา
แบบประกันประเภทที่อยูอาศัย
แบบประกันประเภทสินเช�อ
แบบประกันประเภทประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล
แบบประกันประเภทควบการลงทุน
แบบประกันสุขภาพสวนบุคคล
สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน
แบบประกันเพ�อทุนการศึกษา
แบบประกันประเภทคุมครองสินเช�อเชาซื้อ
แบบประกันอุบัติเหตุกลุม
แบบประกันประเภทเกษียณอายุ

โทร. 1159

www.krungthai-axa.co.th

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

พิมพเอกสารเม�อ ตุลาคม 2559

iGen

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 2ของโลกในดานกิจกรรมเพ�อสังคมจากกลุม แอกซา
2554 - รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ องคกรภาคธุรกิจสงเสริมอาชีพคนพิการ จากกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยกลุมแอกซา รวมกับ สำนักงานยุทธศาสตรลดภัยพิบัติแหง
สหประชาชาติ (UNISDR) และโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) ในโครงการ
ความรวมมือดานประกันภัยอยางยั่งยืน (PSI) และ กรุงไทย-แอกซาประกันชีวิตตอกย้ำความเปน
ผูนำดานการประกันชีวิตและสุขภาพ โดยทำงานอยางใกลชิดรวมกับองคการสหประชาชาติเพ�อ
พัฒนาการประกันชีวิตเพ�อลูกคาอยางยั่งยืนตอไป

iGen

วางแผนทางการเงิน
อยางชาญฉลาด

“

วางแผนภาษี
ดวยเบี้ยประกันคงที่
ผานประกันชีวิต
ระยะสั้น

ความคุมครองชีวิต = 100% ของทุนประกันภัย หรือมูลคาเวนคืนกรมธรรม หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมา
เงินจายคืนประจำป
หากสะสมไวกับบริษัทฯ
จะไดรับอัตราดอกเบี้ย
รับรองขั้นต่ำ 2%

”

ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา

198%

เงินครบกำหนดสัญญา

178%

ระยะเวลาชำระเบี้ย 6 ป
สิ้นปกรมธรรมที่

0

1

วางแผนภาษี ดวยเบี้ยประกันคงที่
ผานประกันชีวิตระยะสั้น

กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต พรอมที่จะเปนสวนหนึ่ง
ของการวางแผนทางการเงินของคุณ ชวยใหชีวิต
และการเงินของคุณควบคูกันไปอยางมั่นคง

4

5

6

7

8

9

10

.............................................................................................................................................

EASY

01
สมัครงาย

02
03

ออมระยะสั้น

ไอเจ็น แบบประกันประเภทสะสมทรัพยที่ตอบสนอง
ความตองการของคนรุนใหม หรือผูที่ตองการวางแผน
ทางการเงินในระยะเวลาสั้นๆ และใชประโยชน ในการวางแผน
ภาษีผานประกันชีวิตดวยเบี้ยประกันภัยคงที่
เทากันทุกเพศทุกวัย

3

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

เงินจายคืนประจำป

iGen

2

สิทธิ์ลด
หยอนภาษี

04

กรณีเสียชีวิต

• ผานชองทางไลนเพย
• เว็บไซตกรุงไทย-แอกซา
• เว็บไซตแร็บบิท ไฟแนนซ
เบี้ยประกันภัยเริ่มตนเพียงวันละ

ตัวอยางตารางแสดงผลประโยชนและความคุมครองแบบประกัน iGen

85 บาท

ชำระเบี้ยประกันภัย 6 ป

แตไดรับความคุมครอง
ถึง10 ป

รายละเอียด
1. อายุผูเอาประกันภัย

จาย 100% ของทุนประกัน

หรือมูลคาเวนคืน หรือเบี้ยประกันภัยหลัก
ที่ชำระมา แลวแตจำนวนใดจะมากกวา

18 - 70 ป

2. ระยะเวลาความคุมครอง

10 ป

3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน

6 ป

ผลประโยชน
1) เงินจายคืนประจำป

รับผลประโยชนจากการออมที่คุมคา
และนำไปลดหยอนภาษีได

แบบประกัน iGen

2) เงินคืนครบสัญญาที่รับรองการจาย

แบบประกัน iGen
2% ของจำนวนเงิน
เอาประกันภัย ณ สิน้ ปท่ี 1-10
178% ของจำนวน
เงินเอาประกันภัย

แบบประกัน iGen
ผลประโยชนรวมที่รับรองการจาย

หมายเหตุ ผูซื้อควรทำความเขาใจรายละเอียดความคุมครองและเง�อนไขกอนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

198% ของจำนวน
เงินเอาประกันภัย

