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บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มุงมั่นดำเนินธุรกิจเพ�อกาวเปนบริษัท

อันดับหน่ึงในใจของคนไทย และจากการพัฒนาการดำเนินธุรกิจท่ีโดดเดนทำใหบริษัทฯไดรับรางวัล

ท้ังในระดับประเทศและระดับสากลมากมาย อาทิเชน 2557 รางวัลสถานประกอบการการจางงาน

คนพิการประจำป 2557 - ระดับภูมิภาคเอเชียจาก Springboard Consultant LLC (สหรัฐอเมริกา)

รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Award สาขา Health Promotion จาก 

Enterprise Asia และรางวัลสถานประกอบกิจการดีเดน ดานการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 2556 - บริษัทประกันชีวิตท่ีมีการพัฒนา

การบริหารงานดีเดนประจำป จากคปภ. และอันดับ 2 ของโลกในดานกิจกรรมเพ�อสังคมจากกลุมแอกซา

2554 - รางวัลประกาศเกียรติคุณองคกรภาคธุรกิจสงเสริมอาชีพคนพิการ จากกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยกลุมแอกซา รวมกับ สำนักงานยุทธศาสตรลดภัยพิบัติแหง

สหประชาชาติ (UNISDR) และโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) ในโครงการ

ความรวมมือดานประกันภัยอยางยั่งยืน (PSI) และ กรุงไทย-แอกซาประกันชีวิตตอกย้ำความเปน

ผูนำดานการประกันชีวิตและสุขภาพ โดยทำงานอยางใกลชิดรวมกับองคการสหประชาชาติเพ�อ

พัฒนาการประกันชีวิตเพ�อลูกคาอยางยั่งยืนตอไป

โทร. 1159

www.krungthai-axa.co.th

แบบประกันประเภทตลอดชีพ

แบบประกันประเภทบำนาญ

แบบประกันสูงวัย

แบบประกันประเภทออมทรัพย

แบบประกันประเภทชั่วระยะเวลา

แบบประกันประเภทที่อยูอาศัย

แบบประกันประเภทสินเช�อ

แบบประกันประเภทประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล

แบบประกันประเภทควบการลงทุน

แบบประกันสุขภาพสวนบุคคล

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน

แบบประกันเพ�อทุนการศึกษา

แบบประกันประเภทคุมครองสินเช�อเชาซื้อ

แบบประกันอุบัติเหตุกลุม

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

iPlus

แบบประกันประเภทออมทรัพย

(*) ความคุมครองชีวิตจากสัญญาหลัก คือ จำนวนเงินเอาประกันภัย หรืีอ มูลคาเวนคืน หรือเบ้ียประกันภัยของสัญญาหลักท่ีชำระมาแลวท้ังหมดแลวแตจำนวนใดมากกวา ดังน้ันผลประโยชนกรณีเสียชีวิตอาจ

ไดรับมากกวาท่ีแสดงในตาราง ซ่ึงข้ึนอยูกับปกรมธรรมท่ีเสียชีวิต  (**) การบาดเจ็บท่ีศีรษะอยางรุนแรง หมายถึง การบาดเจ็บท่ีศีรษะอันเน�องมาจากอุบัติเหตุ ทำใหสมองไดรับความกระทบกระเทือนจนไมสามารถ

ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันไดดวยตนเองอยางถาวรต้ังแต 3 อยางข้ึนไปตอเน�องกันเปนระยะเวลาอยางนอย 180 วัน และไดรับการวินิจฉัยและประเมินโดยแพทย, การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน คือ การเคล�อนยาย 

การเดินหรือเคล�อนท่ี การแตงกาย การอาบน้ำ การรับประทานอาหาร การขับถาย (***) จำนวนเงินปนผลที่แสดงในเอกสารฉบับนี้เปนผลประโยชนที่ไมรับรองจำนวนการจาย โดยอัตราผลตอบแทนที่ใช ใน

การประมาณการจายเงินปนผลมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับนโยบายการลงทุนและนโยบายการจายเงินปนผล ซึ่งอัตราที่ไดรับจริงอาจสูงกวาหรือต่ำกวาที่แสดงได ผูเอาประกันภัยควรพิจารณาขอมูลใน

เอกสารการขายกอนตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรมประกันชีวิต

ตัวอยางตารางแสดงมูลคาความคุมครองชีวิต แผน 1,000,000 เพศชาย อายุ 35

ปท่ี เบ้ียประกันภัยรวมสะสม ผลประโยชนกรณีเสียชีวิต
ผลประโยชนเพ่ิมเติมกรณีเสียชีวิตจากสาเหตุใดๆ

หรือเจ็บปวยดวยโรครายแรง

ผลประโยชนเพ่ิมเติมกรณีเสียชีวิต

หรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
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500,000

500,000

500,000

500,000

1,000,000
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1,000,000
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ตัวอยางตารางแสดงผลประโยชนและความคุมครองชีวิต

ผลประโยชน และ ความคุมครอง

1. ผลประโยชนจากความคุมครองกรณีเสียชีวิตจากสาเหตุทั่วไป

3. ผลประโยชนเพิ่มเติม กรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ

4. รวมรับผลประโยชนเงินออมสูงสุด 213.5%    จากเงินจายคืนตามกรมธรรม

   และเงินปนผล    ตลอดอายุสัญญา

อายุรับประกัน

• สูญเสียแขน มือ ขา หรือ เทา โดยมือสูญเสียตั้งแตขอมือและเทาสูญเสียตั้งแตขอเทา

• สูญเสียสายตา 1 ขางหรือ 2 ขาง

• สูญเสียการไดยินทั้ง 2 ขาง

• แผลไหมฉกรรจ มากกวาหรือเทากับ 20% ของรางกาย

• การบาดเจ็บที่ศีรษะอยางรุนแรง

4.1 รับเงินจายคืนตามกรมธรรม ในอัตราปละ 2% ตั้งแตสิ้นปที่ 1 - 3

4.2 รับเงินจายคืนตามกรมธรรม เม�อครบกำหนดสัญญา 160%

4.3 รวมรับเงินปนผลสูงสุด 22.5% ตลอดอายุสัญญา

4.3 รวมรับผลประโยชนเงินออมขั้นต่ำจากเงินจายคืนตามกรมธรรมตลอดอายุสัญญา

(*)

(***) 

(**) 

(***) 

แผน 100,000 แผน 300,000 แผน 700,000 แผน 1,000,000

100,000 300,000 700,000 1,000,000

1,000,000700,000300,000100,000

2,135,000

60,000

90,000

160,000

1 เดือน - 70 ป

1,600,000

225,000

1,910,000

50,000 150,000 350,000 500,000

อัตราปละ 3% ตั้งแตสิ้นปที่ 4 - 6

อัตราปละ 4% ตั้งแตสิ้นปที่ 7 - 10

6,000

9,000

16,000

160,000

191,000

22,500

213,500

18,000

27,000

48,000

480,000

573,000

67,500

640,500

42,000

63,000

112,000

1,120,000

1,337,000

157,500

1,494,500

2. ผลประโยชนเพิ่มเติม กรณีเสียชีวิตจากสาเหตุใดๆ หรือเจ็บปวยดวยโรครายแรง 5 โรค ดังนี้

• โรคมะเร็งระยะลุกลาม

• ตับวาย

• โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง/ โรคปอดระยะสุดทาย

• กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด

• โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

(ระยะเวลารอคอย 60 วันสำหรับโรครายแรง)



หมายเหตุ : (1) หากผูเอาประกันภัย ประสงคจะยกเลิกกรมธรรมน้ีดวยเหตุผลใดก็ตาม ผูเอาประกันภัยสามารถยกเลิกกรมธรรมประกันชีวิตโดยการสงคืนกรมธรรมมายังบริษัทภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันท่ีไดรับ

             กรมธรรมจากบริษัท และบริษัทจะคืนเบ้ียประกันภัยท่ีเหลือจากการหักคาตรวจสุขภาพตามท่ีจายจริงและคาใชจายของบริษัทฉบับละ 500 บาท

            (2) ผูซ้ือควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเง�อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกคร้ัง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สิ้นปที่

(บาท)

มูลคาความคุมครอง 

กรณีเสียชีวิตจากสาเหตุทั่วไป

มูลคาความคุมครอง

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

1,500,000

2,500,000

ตัวอยาง  เพศชายอายุ 35 ป จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท

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

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

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

เงินจายคืนตามกรมธรรมประกันภัยกรณีสะสมไวกับบริษัท

(ดวยอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ 2% ตอป)

เงินจายคืนตามกรมธรรมประกันภัยเม�อครบกำหนดสัญญา

ดวยอัตรา 160% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เงินปนผล(*) กรณีสะสมไวกับบริษัทฯ

(ดวยอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ 2% ตอป)

มูลคาความคุมครองกรณีเสียชีวิตจากสาเหตุทั่วไป

มูลคาความคุมครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

* จำนวนเงินปนผลที่แสดงในเอกสารฉบับนี้เปนผลประโยชนที่ไมรับรองจำนวนการจาย โดยอัตราผล

ตอบแทนที่ใช ในการประมาณการจายเงินปนผลมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับนโยบายการลงทุน

และนโยบายการจายเงินปนผล ซึ่งอัตราที่ไดรับจริงอาจสูงกวาหรือต่ำกวาที่แสดงได ผูเอาประกันภัย

ควรพิจารณาขอมูลในเอกสารการขายกอนตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรมประกันชีวิต

1,934,553

2,129,176

2,168,101

บาท

บาท

บาท

iPlus
ออมอยางคุมคา ดวยความคุมครองที่มากกวา

ดวยผลประโยชนการออมที่คุมคา

จากนี้ไปการวางแผนสะสมเงินออมที่สมบูรณแบบจะมองแคเพียง

ผลตอบแทนจากเงินออมที่งอกเงยขึ้นมาเพียงอยางเดียวคงจะไมไดแลว 

แตยังคงตองคำนึงถึงอนาคต วาหากเกิดเหตุไมคาดคิดขึ้นในระหวางที่

การออมเงินของคุณยังไมบรรลุเปาหมาย คุณจะรักษาแผนการออม

ของคุณไวอยางไร 

กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต ชวยวางแผนการออมของคุณ

อยางคุมคาเพ�อใหคุณมั่นใจไดวา สิทธิประโยชนที่คุณควรไดรับ

จะไมหายไปพรอมกับเหตุรายที่เกิดขึ้น

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

บวกความคุมครองที่มากกวา
.....................................................................................

• สูญเสียแขน มือ ขา หรือ เทา อยางใดอยางหนึ่ง

   โดยที่มือสูญเสียตั้งแตขอมือและ

   เทาสูญเสียตั้งแตขอเทา

• สูญเสียสายตา 1 ขางหรือ 2 ขาง

• สูญเสียการไดยินทั้ง 2 ขาง

• แผลไหมฉกรรจในระดับ 3 ขึ้นไป มากกวาหรือเทากับ 

   20% ของรางกาย

• การบาดเจ็บที่ศีรษะอยางรุนแรง**

• โรคมะเร็งระยะลุกลาม

• ตับวาย

• โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง/

   โรคปอดระยะสุดทาย

• กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

• โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

(ระยะเวลารอคอย 60 วันสำหรับโรครายแรง)

ใหคุมครองชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ

ใหคุมครองชีวิตหรือเจ็บปวยดวย 5 โรครายแรง

** การบาดเจ็บท่ีศีรษะอยางรุนแรง หมายถึง การบาดเจ็บท่ีศีรษะอันเน�องมาจากอุบัติเหตุทำใหสมอง

ไดรับความกระทบกระเทือนจนไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันไดดวยตนเองอยางถาวรตั้งแต 3 

อยางข้ึนไปตอเน�องกันเปนระยะเวลาอยางนอย 180 วัน และไดรับการวินิจฉัยและประเมินโดยแพทย

เว นแตผ ู  เอาประกันภัยไดเส ียชีว ิตกอนระยะเวลาดังกลาวการปฏิบ ัต ิก ิจว ัตรประจำวัน

คือ การเคล�อนยาย การเดินหรือเคล�อนท่ี การแตงกาย การอาบน้ำ การรับประทานอาหาร การขับถาย

* จำนวนเงินปนผลที่แสดงในเอกสารฉบับนี้เปนผลประโยชนที่ไมรับรองจำนวนการจาย โดยอัตราผล

ตอบแทนที่ใช ในการประมาณการจายเงินปนผลมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับนโยบายการลงทุน

และนโยบายการจายเงินปนผล ซึ่งอัตราที่ไดรับจริงอาจสูงกวาหรือต่ำกวาที่แสดงได ผูเอาประกันภัย

ควรพิจารณาขอมูลในเอกสารการขายกอนตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรมประกันชีวิต

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


