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ประกันชีวิตและโรคมะเร็ง 

เคเคเจน แคนเซอร์ อัลทิเมท โพรเทค 

KKGEN Cancer Ultimate Protect  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
*ทั้งนี้เมื่อบรษิัทฯ จ่ายเงนิเอาประกันภยักรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งลกุลามแล้ว ถือว่าสัญญาเพิ่มเติมการประกันภยัโรคมะเร็งนี้เป็นอนัสิน้สุด 
 
 
จุดเด่นของแบบประกันภัย 
 

 รับความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งรวมสูงสุด 400%*  
ทั้งกรณีมะเร็งลุกลามและมะเร็งไม่ลุกลาม 

 คุ้มครองชีวิตต่อเนื่อง โดยไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยต่อ  
กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งลุกลาม 

 รับความคุ้มครองชีวิต 100%*  
 รับเงินครบก าหนด 100% * เมื่อครบก าหนดอายุ 85 ปี 

 
*ของจ านวนเงนิเอาประกันภยั 

          
 

ธนาคารในฐานะนายหน้าประกนัชีวิต 

   

รับเงินครบก าหนดสัญญา 
100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย 

ครบก าหนดสัญญา รับเงินครบก าหนด 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย 

สิ้นปีกรมธรรม์ที่  

ช าระเบี้ยประกันภัยรายปีจนถึงอายุ 85 ปี ระยะเวลาช าระ
เบี้ยประกันภัย  

ครบก าหนด 
สัญญา 

ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยมะเร็งระยะลุกลาม 300%* ของจ านวนเงินเอาประกันภัย 

ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยมะเร็งระยะไม่ลุกลาม 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย 
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อายุ อายุ อายุ 

ความคุ้มครองชีวิต 100% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย 

ความคุ้มครองโรคมะเร็งสูงสุด 400% 

ความคุ้มครองชีวิต 
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ตารางผลประโยชน์และความคุม้ครอง 

รายละเอียดของผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ (บาท) 

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 
1. กรณีเสียชีวิตทุกกรณี  100%*    700,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 
2. ความคุ้มครองโรคมะเร็ง 

                    2.1 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งลุกลาม 300%* 
 

2,100,000 
 

3,000,000 
 

6,000,000 
 

9,000,000 

                    2.2 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งไม่ลุกลาม 100%*     700,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 

                  รวมผลประโยชน์สูงสุดเนื่องจากโรคมะเร็ง (2.1+2.2)    2,800,000 4,000,000 8,000,000   12,000,000 

3. ยกเว้นการช าระเบี้ยประกันภยัหลัก                                       
เนื่องจากโรคมะเร็งระยะลุกลาม (WP) 

ยกเว้นการช าระเบี้ยประกันภยั 

4. รับเงินครบก าหนดสัญญา 100%*                                                        
(ในปีกรมธรรม์เมื่อมีอายุครบ 85 ปี) 

     700,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 

                                                                                                                                                                                           
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง 
ส าหรบัสญัญาเพิม่เตมิการประกนัภยัโรคมะเรง็ 

 บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง 
 ความผิดปกติที่แพทยย์ืนยันและมีหลกัฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง ที่เกิดข้ึนกอ่นวันเร่ิมมีผลคุม้ครองตามสัญญาเพิ่มเตมินี้ หรือก่อนวนัทีบ่ริษทัฯ ยินยอม

ให้มีการต่ออายสุัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเตมิสิ้นผลบงัคับ (Reinstatement) หรือก่อนวันทีบ่ริษทัฯ อนุมตัิให้เพิม่จ านวนเงินเอาประกนัภัยของสัญญาเพิ่มเตมินี ้
แล้วแต่วันใดจะเกิดข้ึนภายหลัง 

 การฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระท าเช่นว่านั้น  
 สูดดม กนิ ด่ืม ฉีด หรือน าสารมีพษิเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริต หรือไม่กต็าม 
 ผู้เอาประกันภยัปฏิเสธไมย่อมรับการรักษา แนะน า หรือ ปฏบิัตติามค าแนะน าของแพทย์ 
 การติดเช้ือไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกนัภยั 

 
ค าเตือน :  

ผู้ขอเอาประกันภัยควรท าความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจท าประกันภยัทกุคร้ังและเมื่อได้รับกรมธรรมป์ระกนัภัยแล้ว  โปรดศึกษา
รายละเอียดข้อก าหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นความคุม้ครองในกรมธรรม์ประกันภยั  

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย  

 อายุรับประกันภัย  : ระหว่าง 1 เดือน-65 ปี  ( ตามหลักเกณฑ์การค านวณอายุเกณฑ์อายุใกล้วันเกิด ) 

 ระยะเวลาเอาประกันภัย : ถึงอายุ 85 ปี  

 ระยะเวลาช าระเบี้ยประกันภยั : ถึงอายุ 85 ปี  

 ช้ันอาชีพ   : 1- 3 

 จ านวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ า : ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครอง   

 อัตราเบี้ยประกันภัย  : ขึ้นอยู่กับอายุ เพศ และแผนความคุ้มครอง  

 การตรวจสุขภาพ  : ขึ้นอยู่กับค าแถลงสุขภาพในใบค าขอเอาประกันชีวิต และตามเงื่อนไข 
ของฝ่ายพิจารณาประกันภัย 

 

(* ของจ านวนเงินเอาประกนัภัย) 
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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) ในฐานะนายหนา้ประกันชีวิต 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 สะสมทรัพย์ 85/85 
4. เบี้ยประกันภัย (เฉพาะสัญญาหลัก) สามารถน าไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษี 

เงินได้ ฉบับที่ 172  และเบี้ยประกันสุขภาพสามารถน าไปหักลดหย่อนภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ  
ภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315  

5. ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการน าส่งเบีย้ประกันภัย การที่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ตัวแทนประกันชีวติ หรือนายหน้าประกันชีวิต มาเก็บเบี้ย 
ประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น 


