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ประกันชีวิต 

เคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 90/5  

KKGEN Infinite Wealth 90/5   
 

 

 

 

 

 

 

 
จุดเด่นของแบบประกันภัย 
 

 จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี รับความคุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 90 ปี 
 รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย 
 รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มอีก 100%ของจ านวนเงินเอาประกันภัย  

สูงสุด 50 ล้านบาท* ตลอดสัญญา   
 รับเงินครบก าหนด 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย เมื่อครบก าหนดอายุ 90 ปี 

 
 
 
 
 
 
                                                  
 

                              หมายเหตุ  
 ไม่ต้องช าระเบี้ยประกันความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  
 เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯก าหนด 

ธนาคารในฐานะนายหน้าประกนัชีวิต 

   

 
อายุรับประกันภัย 

*ความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหต ุ 
100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย  

สูงสุดไม่เกิน 
16 - 40 ปี  50,000,000 บาท  
41 - 60 ปี 40,000,000 บาท 
61 ปี  ขึ้นไป  30,000,000 บาท  

เมื่อรวมกบัจ านวนเงินเอาประกันภัยส าหรับความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ 
ที่มีอยู่ของบริษัทฯ (ถา้มี)  ต้องไม่เกินจ านวนเงินเอาประกันภัยทีบ่ริษัทฯ ก าหนด 

รับเงินครบก าหนดสัญญา  
100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย 

ครบก าหนดสัญญา รับเงินครบก าหนด 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย 

สิ้นปีกรมธรรม์ที่  

ช าระเบี้ยประกันภัย  5 ปี 
ระยะเวลาช าระ
เบี้ยประกันภัย  

ครบก าหนด 
สัญญา 

ความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย* 

ความคุ้มครองชีวิต 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย 
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  ส่วนลดเบี้ยประกันภัย   

จ านวนเงินเอาประกันภัย 
อัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัย 

ต่อจ านวนเงินเอาประกันภัย  1,000 บาท 

500,000 – 1,999,999 บาท ไม่มีส่วนลด 

2,000,000 – 4,999,999 บาท รับส่วนลด 2 บาท 

5,000,000 – 9,999,999 บาท รับส่วนลด 3 บาท 

10,000,000 บาท ขึ้นไป รับส่วนลด 4 บาท 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
ตัวอย่างขอ้ยกเว้นความคุ้มครอง 

 บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง 
 กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ 

หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯอนุมัติให้เพิ่มจ านวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม  
 กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี  นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ

อนุมัติให้เพิ่มจ านวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย   
กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองส าหรับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มเติม 

 กรณีถูกฆ่า หรือถูกท าร้ายร่างกายโดยเจตนา  

ค าเตือน :  
ผู้ขอเอาประกันภัยควรท าความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจท าประกันภัยทุกครั้งและเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว  
โปรดศึกษารายละเอียดข้อก าหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย  

  

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย  

 อายุรับประกันภัย  : ระหว่าง 16-70 ปี  ( ตามหลกัเกณฑ์การค านวณอายุเกณฑ์อายุใกล้วันเกิด ) 

 ระยะเวลาเอาประกันภัย : ครบอายุ 90 ปี  

 ระยะเวลาช าระเบี้ยประกันภยั : 5 ปี  

 ช้ันอาชีพ   : 1-2  

 จ านวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ า : 500,000 บาท   

 อัตราเบี้ยประกันภัย  : ขึ้นอยู่กับอายุและเพศ 

 การตรวจสุขภาพ  : ให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดการตรวจสุขภาพในการท าประกัน 
ตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ 

 สัญญาเพิ่มเติมฟรี  : สัญญาเพิ่มเติมการยกเว้นช าระเบีย้ประกันภัย(WP) กรณีจ านวนเงินเอาประกนัภัย    
ไม่เกิน 4,000,000 บาท ส าหรับผู้ที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพ และบริษัทฯ
รับประกันได้ในภัยมาตรฐาน  
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เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต 
กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ก่อตั้งข้ึนเมื่อปี พ.ศ.2374 ณ ประเทศอิตาล ี
กว่า 185 ปีที่เรามุ่งมั่นให้ความคุ้มครองทางด้านประกันชีวิต 
มีพนักงานกว่า 78,000 คนทั่วโลก 
เพื่อให้บริการตอบสนองลูกค้าที่มีอยู่ถึง 72 ล้านคนในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก 
 
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 
ก่อตั้งข้ึนเมื่อปี พ.ศ.2545 เรามีผลิตภณัฑ์ประกันชีวิตหลากหลายครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า 
ทั้งรูปแบบประกันสินเช่ือธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย ลูกค้าทั่วไป และทรัพย์สินธนาคาร 

 

 

Generali...Protect your love 
เจนเนอราลี่...ประกันความรักคุณ 
ประกันที่คุ้มครองความรักคนทั่วโลกมากว่า 185 ปี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิจารณารับประกันภัยโดย 
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน)                             www.generali.co.th 
 

หมายเหต ุ:  
1. ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และอ านวยความสะดวกในการรับช าระเบี้ย
ประกันภัยเท่านั้น   บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบตามข้อก าหนด และเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย  
2. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน)   
3. แบบประกันภัยนี้มีชื่อทางการว่า ประกันชีวิตแบบ ตลอดชีพ 90/5 (ไม่มีเงินปันผล) 
4. เบี้ยประกันภัยสามารถน าไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท ต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้          
ฉบับที่ 172 
5. ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการน าส่งเบี้ยประกันภัย การที่พนักงานหรือลูกค้าจ้างของบริษัทฯ ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต มาเก็บเบี้ย  
ประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น 
 


