ตัวอยางเปร�ยบเทียบกรณีสงตอมรดกแบบมี และไมมีการวางแผนลวงหนา
แบบที่ 1 กรณีปราศจากการวางแผนมรดก

แบบประกันประเภทตลอดชีพ

หลังจากผานการทำงานมาหลายสิบป คุณและคูสมรสตัดสินใจที่จะเกษียณตัวเอง ซึ่งคุณมีธุรกิจที่มีมูลคาคิดเปนจำนวน 25 ลานบาท โดยตั้งใจจะแบง
มรดกจำนวน 15 ลานบาท ใหกับลูกของคุณจำนวน 4 คน และเง�นสวนที่เหลือจำนวน 10 ลานบาท คุณไดจัดสรรไวสำหรับการเกษียณอายุของตัวคุณ
เองและคูสมรส ซึ่งนั่นอาจยังไมเพ�ยงพอ หากคุณตองการรักษาระดับมาตรฐานการครองชีพในปจจ�บัน รวมถึงการสำรองเง�นทุนไวใชในกรณีฉุกเฉิน
คุณลูกคาอายุ 40 ปี
มีธุรกิจมูลคาคิดเปนจำนวนเง�น 25 ลานบาท
แบงมรดกเปนเง�นสด
จำนวน 15 ลานบาท

ลูกคนที่ 1 ไดรับมรดก
จำนวน 3.75 ลานบาท

ลูกคนที่ 2 ไดรับมรดก
จำนวน 3.75 ลานบาท

สวนที่เหลือจำนวน 10 ลานบาท
สำหรับการเกษียณอายุ

ลูกคนที่ 3 ไดรับมรดก
จำนวน 3.75 ลานบาท

กองมรดก
หลักลาน
เร��มไดวันนี้

ลูกคนที่ 4 ไดรับมรดก
จำนวน 3.75 ลานบาท

แบบที่ 2 วางแผนมรดกกับ LIFE LEGACY
ดวยการวางแผนมรดก คุณสามารถจัดสรรเง�นเพ�ยงจำนวน 10 ลานบาทสำหรับลูกหลานของคุณ และคุณยังมีเง�นอีกจำนวน 15 ลานบาท
สำหรับการเกษียณของตัวคุณเอง ซึ่งมากกวาแบบที่ไมมีการวางแผนมรดกเลยถึง 1.5 เทา โดยเง�นจำนวน 10 ลานบาทที่แบงออกมานั้น คุณและคูสมรส
ของคุณใชเง�นจำนวน 9 ลานบาท ในการสรางความคุมครองกับแผนประกัน ไลฟ เลกาซี่ ดวยจำนวนเง�นเอาประกันภัย 14 ลานบาท รวมกับอีก
1 ลานบาท ที่เหลือ เพ�่ิอสงตอเปนมรดกโดยแบงใหลูกหลานทั้ง 4 คนเทาๆ กัน

www.krungthai-axa.co.th
บร�ษทั กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวต� จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 อาคาร จ� ทาวเวอร แกรนด รามา 9
ชัน้ 1, 20-27 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0 2044 4000 ศูนยลกู คาสัมพันธ โทร. 1159

คุณลูกคาอายุ 40 ป**
มีธุรกิจมูลคาคิดเปนจำนวนเง�น 25 ลานบาท

เง�นสวนที่เหลือ 9 ลานบาท* สรางความคุมครองกับแผนประกัน
ไลฟ เลกาซี่ โดยทยอยจายปละ 450,000 บาท* จนถึงอายุ 60 ปี
ดวยจำนวนเง�นเอาประกันภัย 14 ลานบาท

แบงมรดกเปนเง�นสด
จำนวน 1 ลานบาท

ลูกคนที่ 1 ไดรับมรดก
จำนวน 3.75 ลานบาท

ลูกคนที่ 2 ไดรับมรดก
จำนวน 3.75 ลานบาท

ลูกคนที่ 3 ไดรับมรดก
จำนวน 3.75 ลานบาท

ลูกคนที่ 4 ไดรับมรดก
จำนวน 3.75 ลานบาท

* เปนเพ�ยงตัวเลขประมาณการเทานั้น โปรดตรวจสอบจำนวนเบี้ยประกันภัยจากเจาหนาที่ฝายขายอีกครั้ง ** ผูเอาประกันภัยอายุ 40 ป เพศชาย ซื้อแบบประกันไลฟ เลกาซี่ แบบชำระเบี้ยถึงอายุ 60 ป

เอกสารฉบับเดือนมีนาคม 2562

สวนที่เหลือจำนวน 15 ลานบาท
สำหรับการเกษียณอายุ
(ซึ่งมากกวาแบบที่ 1 ถึง 5 ลานบาท)

จัดสรรเง�นเพ�ยง
จำนวน 10 ลานบาท

Life Legacy
ชวยใหคุณสามารถวางแผนลวงหนาเพ�่อ
จัดสรรมรดกของคุณตามที่คุณตองการ

รูหร�อไม?

ตัวอยางกราฟแสดงความคุมครอง LIFE LEGACY 60
: ผูเอาประกันภัย เพศชาย อายุ 35 ป จำนวนเง�นเอาประกันภัย 1 ลานบาท

ปจจ�บันประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีมรดกตาม
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558

จำนวนเง�น

สงตอความมั่งคั่งของคุณ
ใหกับคนที่คุณรัก

กองมรดก
ลานบาท

1

LIFE LEGACY สรางกองมรดก 1 ลานบาท ใหคุณตั้งแตวันแรกที่ชำระเบี้ย

1M

โดยผูที่มีหนาที่เสียภาษีการรับมรดก คือ ผูรับมรดกที่ไดมรดกสุทธิ
หลังหักภาระติดพันตาง ๆ แลว เชน ภาระจำนอง ฯลฯ จากเจามรดก
แตละรายในคราวเดียวหร�อหลายคราว ใหเสียภาษีเฉพาะมูลคามรดกสุทธิ
สวนที่เกิน 100 ลานบาท ในอัตราภาษีรอยละ 10 แตถาผู ไดรับมรดก
เปนบุพการ�หร�อผูสืบสันดานก็ใหเสียภาษีในอัตราภาษีรอยละ 5 ไมคำนึง
ถึงจำนวนครั้ง หร�อ จำนวนหนวยของทรัพยมรดกที่ไดรับ

ทรัพยมรดกที่ตองเสียภาษี

แบบประกันตลอดชีพ (WLNP60L/WLNP99L)
คือทางเลือกและทางออกที่เหมาะสมสำหรับคุณ
ชวยใหคุณสามารถวางแผนลวงหนาเพ�่อจัดสรรมรดก
ของคุณตามที่คุณตองการ
• คุมครองยาวนานตลอดชีพ หร�อจนถึงอายุ 99 ป
• ใหความคุมครองสูงตั้งแตวันแรก เบี้ยประกันภัยต่ำ
• สามารถเลือกชำระเบี้ยจนถึงอายุ 60 ป หร�อทยอยชำระ
ไปจนถึงอายุ 99 ป
• ผลประโยชน ไดรับการยกเวนภาษีมรดก
• เบี้ยประกันนำไปลดหยอนภาษีได ตามเง�่อนไขของกรมสรรพากร
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สรางกองมรดกผาน

LIFE LEGACY60

สรางกองมรดกผาน

LIFE LEGACY99
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ชำระเบี้ยปละ 25,790 บาท จนถึงอายุ 60 ป = 644,750 บาท

60

99 อายุ

ไดรับความคุมครอง 1 ลานบาท
ตั้งแตวันแรก*ตอเนื่องจนถึงอายุ 99 ป

ชำระเบี้ยปละ 19,440 บาทจนถึงอายุ 99 ป แตสามารถสรางกองมรดก 1 ลานบาท ตั้งแตวันแรกที่ชำระเบี้ย

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

LIFE LEGACY

ทรัพยสินทางการเง�น

อสังหาร�มทรัพย

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

มีผูคนจำนวนมากที่วางแผนการสรางมรดกดวยการเร��มตน
ธุรกิจของตัวเอง โดยหวังที่จะสงตอธุรกิจนั้นใหแกทายาท
รุนตอไปของครอบครัว แตหากคนในครอบครัวเลือกที่จะไล
ตามความฝนของตัวเอง จ�งไมคิดที่จะสานตอธุรกิจของ
ครอบครัวอีกตอไป เมื่อตองเผชิญกับปญหาการสงตอ
กิจการหร�อธุรกิจ รวมถึงทรัพยสินที่ไมสามารถแบงออกได
คุณอาจไมสามารถแจกจายมรดกของคุณใหกับผูสืบทอด
ของคุณไดตามที่ตองการ

รายละเอียดผลิตภัณฑ

LIFE LEGACY60

LIFE LEGACY99

อายุรับประกันภัย
ระยะเวลาชำระเบี้ย
ระยะเวลาคุมครอง

1 เดือน – 50 ป
ถึงอายุ 60 ป

1 เดือน – 70 ป
ถึงอายุ 99 ป

ความคุมครองชีว�ต
กรณีครบกำหนดสัญญา

ถึงอายุ 99 ป
100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย หร�อเบี้ยประกันภัยของกรมธรรมหลัก
ที่ชำระมาแลวทั้งหมด แลวแตจำนวนใดจะมากกวา**
100% ของจำนวนเง�นเอาประกันภัย**

*กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีว�ต **กรณีที่ผูเอาประกันภัยมีหนี้คางชำระอยูกับบร�ษัท หนี้สินดังกลาวจะถูกนำไปหักออกจากผลประโยชนที่จายนั้น
หมายเหตุ: 1)ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครอง และเง�่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 2)ผูเอาประกันภัยควรศึกษา อาน และทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายทุกประเภท

เง�นฝาก
ยานพาหนะ

LTF
RMF

หลักทรัพย

มูลคามรดกสุทธิสวนที่เกิน 100 ลานบาทเสียภาษีมรดก
บุคคลธรรมดา
อัตราภาษีรอยละ 10%

TAX

บุพการ�หร�อผูสืบสันดาน
อัตราภาษีรอยละ 5%

LIFE LEGACY
ผลประโยชน ไดรับการยกเวนภาษีมรดก
ไมถูกหักภาษี หร�อคาธรรมเนียมโอนทรัพยมรดก

ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย : goo.gl/PeVz55

