1. ตั้งเปาหมายอายุที่จะเกษียณอายุ
2. ตั้งเปาหมายอายุที่คาดวาจะมีชีวิตอยู
3. คำนวณโดยการ นำ 70% ของคาใชจายปจจุบัน คูณกับ 12 จากนั้นก็คูณกับจำนวนป
ที่คาดวาจะใชชีวิตหลังเกษียณอายุ (ขอ2. ลบกับ ขอ1.) ผลลัพธจะเทากับ
จำนวนเงินที่ตองมี ณ วัยเกษียณ
(70% ของคาใชจายปจจุบัน) x 12 x จำนวนปหลังเกษียณ = จำนวนเงินที่ตองมี ณ วัยเกษียณ

ตัวอยางการคำนวณเงินออมวัยเกษียณ
นาย กอ ปจจุบันมีคาใชจายตอเดือน 25,000 บาท
วางแผนจะเกษียณตอนอายุ 60 ป และคาดวาจะมีชีวิตไปจนถึงอายุ 85 ป

จำนวนปหลังเกษียณ จำนวนเงินที่ตองมี ณ
25 ป
วัยเกษียณ

จำนวนเดือน
12 เดือน

คาใชจายปจจุบัน
25,000 บาท

(70% x 25,000) x

12

x

25

=

5,250,000

ตารางแสดงผลประโยชนทางภาษี* ในฐานภาษี (รายได)
และเบี้ยประกันบำนาญที่แตกตางกัน
รายไดสุทธิ
ตอเดือน
(บาท)

ฐานภาษี
สูงสุด

450,000

สวนลดภาษีสูงสุดรายป*
ตอเบี้ยประกันบำนาญ(บาท)
300,000

200,000

100,000

50,000

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%

75,000

50,000

25,000

12,500

70,000

20%

60,000

40,000

20,000

10,000

50,000

15%

45,000

30,000

15,000

7,500

* สวนลดภาษีสูงสุดรายปตอเบี้ยประกันภัยบำนาญในตาราง เปนจำนวนผลประโยชนทางภาษีสูงสุดที่จะไดรับ
จากเบี้ยประกันภัย iRetire คำนวณโดยการใชอัตราฐานภาษีสูงสุดในแตละฐานรายได คูณกับเบี้ยประกันภัย iRetire
ทั้งนี้ผลประโยชนทางภาษีที่แทจริงจะขึ้นอยูกับสถานะของแตละบุคคล รวมถึงคาลดหยอนทางภาษีอ�นๆ ที่มีอยู
คำเตือน กรุณาศึกษา อาน และทำความเขาใจรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขายของบริษัท

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

แบบประกันประเภทบำนาญ

ใหความสุขอยูคูกับ
คำวาเกษียณ

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

พิมพเอกสารเม�อ กันยายน 2560

วิธีการคำนวณเงินออมวัยเกษียณ (ที่มา : The Stock Exchange of Thailand)

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

iRetire

iRetire 1
ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว

อายุรับประกัน

ระยะเวลาชำระเบี้ย

ระยะเวลาคุมครอง

25 - 55 ป

ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว

ถึงอายุ 85 ป

5%

ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

กรณีเสียชีวิต

ใหความสุขอยูคูกับคำวา

บริษัทจะจาย 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
หรือมูลคาเงินเวนคืนกรมธรรม
หรือ 110% ของเบี้ยประกันภัยมาตรฐานของกรมธรรมหลัก
ที่ชำระมาแลวทั้งหมดแลวแตจำนวนใดมากกวา

“เกษียณ”

iRetire

• รับ ทางเลือกในการเริ่มตนวางแผนอนาคต

•

•

•

หลังการเกษียณของคุณ
iRetire 1 : ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว
iRetire 5 : ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ป
รับ เงินบำนาญสูงสุด 20% ของ
จำนวนเงินเอาประกันภัย (iRetire 5)
โดยสามารถรับเงินบำนาญเปนรายเดือนหรือรายป
เพ�อสอดคลองกับการใชชีวิตของคุณ
รับ ความคุมครอง 200% ของ
จำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ มูลคาเงินเวนคืนกรมธรรม
หรือ 110% ของเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม
หลักที่ชำระมาแลวทั้งหมด แลวแตจำนวนใดจะมากกวา
(เฉพาะชวงกอนรับบำนาญ)
รับ สิทธิ์ลดหยอนภาษีไดสูงสุดถึง 200,000 บาท*
(สำหรับแบบประกันบำนาญ)

* เบี้ยประกันภัยหลักของกรมธรรม iRetire (ไมรวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) สามารถหักลดหยอนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาสูงสุด 200,000 บาท สำหรับประกันแบบบำนาญ แตไมเกิน 15% ของเงินไดพึงประเมิน ทั้งนี้เง�อนไข
การลดหยอนภาษี จะตองเปนไปตามประกาศของกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินไดฉบับที่ 194 ดังนี้
1. เปนกรมธรรมแบบบำนาญที่กำหนดระยะเวลา 10 ปขึ้นไป
2. มีการจายผลประโยชนบำนาญเปนรายงวดสม่ำเสมอ
3. มีการกำหนดชวงอายุการจายผลประโยชนบำนาญเม�อผูมีเงินไดอายุ 55 ป - 85 ป และมีการชำระเบี้ยครบถวน
คำเตือน : ผูซื้อควรทำความเขาใจรายละเอียดความคุมครองและเง�อนไขกอนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

5%

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ( รายป )

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ( รายป )

ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหากเลือกรับเปนรายเดือน

ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหากเลือกรับเปนรายเดือน

หรือ 0.42%

หรือ 0.42%

เง�เงินนบำนาญตามการทรงช�
บำนาญตามการทรงชีพพ

เงินบำนาญแบบรับรอง
( จำนวน 15 ป )

กรณีเสียชีวิตบริษัทจะจายมูลคาปจจุบันของ
เงินบำนาญแบบรับรองที่ยังไมไดจาย หรือ100%
ของเบี้ยประกันภัยมาตรฐานของกรมธรรมหลักที่
ชำระมาแลวทั้งหมด หักดวยเงินบำนาญที่จายไปแลว
แลวแตจำนวนใดมากกวา

59 60

อายุ

74 75

85

หมายเหตุ : การจายเงินบำนาญจะจาย ณ วันครบรอบปกรมธรรมที่อายุครบ 60 ป

iRetire 5

อายุรับประกัน

ระยะเวลาชำระเบี้ย

ระยะเวลาคุมครอง

25 - 50 ป

5 ป

ถึงอายุ 85 ป

ชำระเบี้ยประกัน 5 ป

20%

กรณีเสียชีวิต

บริษัทจะจาย 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
หรือมูลคาเงินเวนคืนกรมธรรม
หรือ 110% ของเบี้ยประกันภัยมาตรฐานของกรมธรรมหลัก
ที่ชำระมาแลวทั้งหมดแลวแตจำนวนใดมากกวา
ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ป

อายุ

20%

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ( รายป )

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ( รายป )

ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหากเลือกรับเปนรายเดือน

ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหากเลือกรับเปนรายเดือน

หรือ 1.68%

เงินบำนาญแบบรับรอง

หรือ 1.68%

เงินบำนาญตามการทรงชีพ

( จำนวน 15 ป )

กรณีเสียชีวิตบริษัทจะจายมูลคาปจจุบันของ
เงินบำนาญแบบรับรองที่ยังไมไดจาย หรือ100%
ของเบี้ยประกันภัยมาตรฐานของกรมธรรมหลักที่
ชำระมาแลวทั้งหมด หักดวยเงินบำนาญที่จายไปแลว
แลวแตจำนวนใดมากกวา

59 60

74 75

85

หมายเหตุ : การจายเงินบำนาญจะจาย ณ วันครบรอบปกรมธรรมที่อายุครบ 60 ป

หมายเหตุกรณีที่บริษัทฯจะไมคุมครอง :
1. กรณีไมเปดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกลางสัญญาภายใน 2 ปนับจากวันทำสัญญา หรือวันตอสัญญาครั้งสุดทาย หรือวันกลับคืนสูสถานะเดิม
2. ฆาตัวตายภายใน 1 ปนับแตวันทำสัญญา หรือถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา

