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เคเคเจน เวลท ์อนิเวสท ์ลงิค์  

แบบช าระเบีย้ประกันภัยครั้งเดยีว   

KKGEN  WEALTH  INVEST  LINK (SP) 
 

 

แบบประกันชีวิตที่ให้คุณเลือกลงทุนอย่างอิสระ   

เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่า  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ธนาคารในฐานะนายหน้าประกนัชีวิต 
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KKGEN  WEALTH  INVEST LINK (SP) 

เคเคเจน เวลท ์อนิเวสท ์ลิงค ์- แบบช าระเบีย้ประกนัภยัครัง้เดยีว 
  

 
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่ให้ความคุ้มครองชีวิต พร้อมๆกับเพิ่มโอกาส 
ในการรับผลตอบแทนจากการลงทุน สามารถเลือกลงทุนด้วยตัวคุณเอง 
กับหลากหลายกองทุนรวมจาก บลจ. ชั้นน า 
 
เคเคเจน เวลท์ อนิเวสท ์ลงิค ์- ประกนัชวีติแบบยนูติลงิค ์   
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ที่รวมเอาข้อดีของประกันชีวิต  
และกองทุนรวมมาไว้ด้วยกัน เพื่อให้ประโยชน์ที่มากกว่า   
 

 ประกนัชวีติ ประกนัชวีติควบการลงทนุ 
ยนูติลงิค ์ กองทนุรวม 

ความคุม้ครองชวีติ มีความคุ้มครองชีวิต มีความคุ้มครองชีวิต ไม่มีความคุ้มครองชีวิต 

การลงทนุ บริษัทตัดสินใจในการลงทุน เลือกการลงทุนได้อิสระ เลือกการลงทุนได้อิสระ 

ผลตอบแทนการลงทนุ รับผลตอบแทนแน่นอน เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทน
จากการลงทุน 

เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทน
จากการลงทุน 

 

จดุเดน่ของ KKGEN  WEALTH  INVEST  LINK (SP) 
1. จา่ยเบีย้เพยีงครัง้เดยีว คุม้ครองชวีติตลอดชพี 
     และมคีวามคุ้มครองชวีิตส าหรับการเสียชีวิตทุกกรณีสูงสุด 150%* (ขึ้นอยู่กับอายุของผู้เอาประกันภัย ณ ปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิต)                     
    *ของเบี้ยประกันภัยที่ช าระครั้งเดียว กรณีไม่มีการถอนเงินกองทุนภายใต้กรมธรรม์  

2. โอกาสในการรบัผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ในระยะยาว 
      กับหลากหลายกองทุนรวมช้ันน า ให้คุณมั่นใจกับเงินลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี          
      จากการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพของผู้จัดการกองทุน 

3. อสิระในการเลอืกลงทนุในกองทนุทีค่ณุสนใจ มคีวามยดืหยุน่สามารถปรบัเปลีย่น 
    และจดัสดัสว่นการถอืครองหนว่ยลงทนุไดต้ามจงัหวะการลงทนุ ทีค่ณุเหน็วา่เหมาะสม 

4. สามารถเพิม่การลงทนุหรอืถอนเงนิบางสว่นจากกรมธรรม์ ได*้* 
    **เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์ก าหนด   

5. สบัเปลีย่นกองทนุได้ ไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย  

6. ไมม่คีา่ใชจ้า่ยในการจดัสรรเบีย้ประกนัภยั (Premium Allocation Charge)***                                                                                                                                              
    ***ส าหรับเบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดยีว  

7. สทิธิใ์นการลดหยอ่นภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดาเปน็ไปตามหลกัเกณฑท์ีก่รมสรรพากรก าหนด   
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เงื่อนไขของกรมธรรม์ KKGEN  WEALTH INVEST  LINK (SP) 
 
เงื่อนไขเกี่ยวกับการรบัประกนัภัย 
ระยะเวลาเอาประกนัภัย กรมธรรม์ครบก ำหนดสัญญำ เมื่อผู้เอำประกันภัยอำยุ 99 ปี หรือตรำบที่มีมูลค่ำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอส ำหรับหักค่ำธรรมเนียมกรมธรรม์ 
อายุรับประกันภัย 1 เดือน – 70 ปี 
การพิจารณาอนุมัติการรบัประกนัภัย  เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ปกติของบริษัทฯ 
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม  ไม่สำมำรถซื้อเพิ่มเติมได้ 
 
รายละเอียดของเบี้ยประกนัภัย 
เบี้ยประกนัภัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 1.เบี้ยประกันภัยช าระครั้งเดียว เป็นเบี้ยประกนัภัยที่ต้องช ำระตำมงวดที่ระบุไว้ในสัญญำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควำมคุ้มครองชีวิตเป็นหลัก 
 2.เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพเิศษ เป็นเบี้ยประกนัภัยที่สำมำรถช ำระได้ในช่วงเวลำใดก็ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรลงทุนโดยเฉพำะ 
เบี้ยประกนัภัยช าระครั้งเดียว จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 100,000 บำท 
เบี้ยประกนัภัยเพิ่มเติมพิเศษ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 100,000 บำท สูงสุดไม่เกิน  120 ล้ำนบำท หรือ 10 เท่ำของเบี้ยประกันภัยช ำระคร้ังเดียว ต่อปีกรมธรรม์ แล้วแต่จ ำนวนใดน้อยกว่ำกัน 
 
ผลประโยชน์จากกรมธรรม ์
จ านวนเงินเอาประกันภัย ร้อยละ 150 ของเบี้ยประกันภัยช ำระครั้งเดียว  ส ำหรับอำยุรับประกันภัย 1 เดือน - 40 ปี                             
 ร้อยละ 130 ของเบี้ยประกันภัยช ำระครั้งเดียว  ส ำหรับอำยุรับประกันภัย 41- 60 ปี  
 ร้อยละ 110 ของเบี้ยประกันภัยช ำระครั้งเดียว  ส ำหรับอำยุรับประกันภัย 61- 70 ปี 
ผลประโยชน์กรณีเสียชวีิต บริษัทฯ จะจ่ำยผลประโยชน์เท่ำกับ ผลรวมของ ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3  
 ข้อ 1 ผลประโยชน์ที่มำกกว่ำระหว่ำง 
                1.1 จ ำนวนเบี้ยประกันภัยช ำระคร้ังเดียว รวมกับ จ ำนวนเงินสะสมของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ(ถ้ำมี) 
                             หักด้วย จ ำนวนเงินสะสมทั้งหมดที่ถอนจำกกองทุนภำยใต้กรมธรรม์(ถ้ำมี) หรือ 
                  1.2 มูลค่ำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ 
 ข้อ 2  
          • จ ำนวนเงินร้อยละ 50 ของเบี้ยประกันภัยช ำระคร้ังเดียว ส ำหรับผู้เอำประกันภัยอำยุ 0 - 40 ปี ณ วันที่ครบรอบปีกรมธรรม์  
                 • จ ำนวนเงินร้อยละ 30 ของเบี้ยประกันภัยช ำระคร้ังเดียว ส ำหรับผู้เอำประกันภัยอำยุ 41-60 ปี ณ วันที่ครบรอบปีกรมธรรม์   
                 • จ ำนวนเงินร้อยละ 10 ของเบี้ยประกันภัยช ำระคร้ังเดียว ส ำหรับผู้เอำประกันภัยอำยุ 61 ปีเป็นต้นไป ณ วันที่ครบรอบปีกรมธรรม์ 
 ข้อ 3 ค่ำกำรประกันภัยที่ยังไม่ได้คุ้มครอง(ถ้ำมี) 
ผลประโยชน์กรณีครบก าหนดสัญญา หำกผู้เอำประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบก ำหนดสัญญำประกันภัย บริษัทฯ จะจ่ำยมูลค่ำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้เอำประกันภัย ณ วันครบก ำหนด 
(ณ อายุ 99 ป)ี สัญญำ (ภำยหลังหักบรรดำหนี้สิน (ถ้ำมี) ออกจำกจ ำนวนเงินผลประโยชน์ที่พึงจ่ำย) 
การเวนคืนกรมธรรม ์ เมื่อกรมธรรม์มีมูลค่ำเวนคืนกรมธรรม์ และในระหว่ำงที่ผู้เอำประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ ผู้เอำประกันภัยย่อมมีสิทธิที่จะบอกเลิกกรมธรรม์นี้ได้โดยกำรขอเวนคืน 
 กรมธรรม์ เพื่อรับมูลค่ำเวนคืนกรมธรรม์ รวมกับค่ำกำรประกันภัยตำมจ ำนวนวันที่ยังไม่ได้ให้ควำมคุ้มครอง (ถ้ำมี) ทั้งนี้ กรณีดังกล่ำวมีผลท ำให้กรมธรรม์นี้ 
 สิ้นผลบังคับ 
สิทธิในการหกัลดหย่อนภาษี จ ำนวนเบี้ยประกันภัยที่สำมำรถน ำไปหักลดหย่อนภำษีบุคคลธรรมดำได้ตำมกฎเกณฑ์ของกรมสรรพำกร คือจ ำนวนเบี้ยประกันภัยซึ่งมิได้ถูกจัดสรรเพื่อ 
 ลงทุนในหน่วยลงทุน ทั้งนี้ไม่เกิน 100,000 บำทต่อปี เช่น ค่ำเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เป็นค่ำธรรมเนียมในกำรจัดสรรเบี้ยประกันภัย ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำร

กรมธรรม์ ค่ำกำรประกันภัย เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
ตวัอยา่งข้อยกเวน้ความคุม้ครอง 
•  บริษัทฯ จะไม่คุม้ครองเมื่อปรากฎว่าผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายดัวยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเร่ิมมีผลคุม้ครองตามกรมธรรม์ โดยบริษทัฯ จะคนืมูลคา่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนยีมในการจัดสรรเบี้ยประกันภัย 
ค่าการประกันภยั และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ 
•  ถ้าผู้เอาประกันภัยถกูผู้รับประโยชนฆ์่าตายโดยเจตนา บริษัทฯ จะคนืมลูค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ทายาทของผู้เอาประกนัภัย 
 
ค าเตอืน  :  
กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทุน เปน็กรมธรรม์ที่มีความเสีย่งด้านความผนัผวนของผลตอบแทนที่ ได้จากการลงทุนในกองทนุรวมต่างๆ รวมไปถึงจ านวนหน่วยลงทนุจะมีโอกาสลดลงหลังจากมกีารหักช าระค่าธรรม 
เนียมต่าง ๆ ของกรมธรรม์ในระหว่างสัญญายังมีผลบังคับอยู่ เนื่องจากปัจจัยจากเพศและอายุของผู้ขอเอาประกันภัยทีเ่พิม่ข้ึน อาจมีผลต่อมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนลดลงได ้และในกรณีผลตอบแทนจากการลงทุนทีม่ี
มูลค่าต ่า จะมผีลใหมู้ลค่ารับซื้อคนืหน่วยลงทนุมีจ านวนลดลง และไมเ่หลือมูลค่าทีเ่พียงพอต่อการหักคา่ธรรมเนียมของกรมธรรม์ต่าง ๆ จึงเปน็เหตุใหก้รมธรรม์ขาดอายุก่อนที่ผู้ขอเอาประกนัภัยจะมีอายุครบ 99 ปี หรือ  
ขาดอายุก่อนครบก าหนดสัญญาประกนัภัยได ้
 



เอกสารประกอบการเสนอขาย I KKGEN WEALTH INVEST LINK (SP) | เคเคเจน เวลท์ อินเวสท์ ลิงค ์แบบช าระเบี้ยประกนัภยัคร้ังเดียว 
 

Page 4 of 10 
 

 
เงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุน 
 
การน าเบี้ยประกนัภัยไปซื้อหน่วยลงทนุ  หลังจำกที่บริษัทฯ ได้อนุมัติกำรรับประกันภัยแล้ว บริษัทฯ จะน ำเบี้ยประกันภัยหลักและเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ำมี) หลังหัก

ค่ำธรรมเนียมในกำรจัดสรรเบี้ยประกันภัยไปซื้อกองทุนรวมตำมที่ระบุไว้ในใบค ำขอเอำประกันชีวิตหรือใบค ำร้องของบริษัทฯ ภำยใน
วันท ำกำรถัดไป นับถัดจำกวันที่บริษัทฯ ได้รับเบี้ยประกันภัยและเอกสำรครบถ้วนแล้ว (เมื่อมีกำรเรียกเก็บเงินได้เต็มจ ำนวนในกรณี
รับช ำระด้วยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค) ผู้เอำประกันภัยจะได้รับกำรจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้รำคำเสนอขำยหน่วยลงทุน ณ วันที่ 
บริษัทฯ น ำส่งค ำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ กำรจัดเก็บค่ำเบี้ยประกันภัยและเอกสำรต้องน ำส่งถึงบริษัทฯ ภำยในเวลำ 16.00 น.ของวัน
ท ำกำรนั้นๆ (หำกบริษัทฯ ได้รับภำยหลังเวลำ 16.00 น. ให้ถือว่ำบริษัทฯ ได้รับเอกสำรในวันท ำกำรถัดจำกวันที่ได้รับเอกสำรล่ำช้ำ
ดังกล่ำว และบริษัทฯ จะส่งค ำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันท ำกำรถัดไปต่อจำกนั้น) อนึ่ง หำกวันที่จะซื้อหน่วยลงทุนเป็นวันหยุดของ
กองทุนใด บริษัทฯ จะท ำกำรซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันท ำกำรถัดไปที่สำมำรถท ำรำยกำรได้ 

ประเภทกองทนุที่น าเสนอคู่กบัแบบประกันภยั บริษัทฯ จะท ำกำรคัดเลือกกองทุนประเภทต่ำงๆ เช่น กองทุนรวมตลำดเงิน กองทุนรวมตรำสำรหนี้หรือกองทุนรวมอื่นๆตำมที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกลงทุนในกองทุนได้มำกกว่ำ  

  1 กองทุน ทั้งนี้เมื่อรวมจ ำนวนกองทุนทั้งหมดตลอดอำยุสัญญำต้องไม่เกินจ ำนวนตำมที่บรษิัทฯ ก ำหนด 
มูลค่าหน่วยลงทุน   มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนภำยใต้กรมธรรม์หำรด้วยจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของกองทุนนั้น  

เมื่อสิ้นวันท ำกำรที่ค ำนวณ ทั้งนี้ มูลค่ำหน่วยลงทุนและมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิจะเป็นไปตำมที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมเป็นผู้ค ำนวณ
และได้แจ้งมำยังบริษัทฯ 

มูลค่าบัญชีกรมธรรม ์  จ ำนวนหน่วยลงทุนจำกเบี้ยประกันภัยช ำระคร้ังเดียว คูณกับ มูลค่ำหน่วยลงทุน บวกกับ จ ำนวนหน่วยลงทุนจำกเบี้ยประกันภัย
เพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ำมี) คูณกับ มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินรำคำของแต่ละกองทุนภำยใต้กรมธรรม์ 

มูลค่ารับซื้อคนืหน่วยลงทนุ   ผลรวมของจ ำนวนหน่วยลงทุน คูณกับ รำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินรำคำของแต่ละกองทุนภำยใต้กรมธรรม์ 
มูลค่าเวนคืนกรมธรรม ์  มูลค่ำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หักด้วยค่ำธรรมเนียมในกำรเวนคืนกรมธรรม์ (ถ้ำมี) ตำมที่ระบุไว้ในตำรำงค่ำธรรมเนียมกรมธรรม์ 
การสับเปลี่ยนกองทุน  - สำมำรถด ำเนินกำรสับเปลี่ยนกองทุนบำงส่วนหรือทั้งหมด ตำมกฏเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก ำหนด โดยไม่คิดค่ำธรรมเนียมในกำร

สับเปลี่ยน 
- กำรขอสับเปลี่ยนกองทุนให้ระบุเป็นอัตรำร้อยละของจ ำนวนหน่วยลงทุนกองทุนต้นทำงไปยังกองทุนปลำยทำง (โดยไม่มีทศนิยม) 
และเมื่อค ำนวณเป็นจ ำนวนเงินของมูลค่ำกำรสับเปลี่ยนในแต่ละคร้ังต้องมีจ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 1,000 บำท 
- บริษัทฯ จะด ำเนินกำรซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำง ณ วันท ำกำรที่ได้รับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทำงครบ
ทุกกองทุน   
- กำรสับเปลี่ยนกองทุนดังกล่ำวข้ำงต้น รำคำเสนอขำยของกองทุนปลำยทำง ณ วันที่บริษัทฯ ซื้อ อำจมีรำคำแตกต่ำงจำกรำคำ
เสนอขำยกองทุนปลำยทำง ณ วันที่บริษัทฯ ได้รับค ำสั่งสับเปลี่ยนกองทุนโดยผู้เอำประกันภัยเป็นผู้รับควำมเสี่ยงในกำรสับเปลี่ยน
กองทุนดังกล่ำ 

การถอนเงนิจากกรมธรรม์   สำมำรถถอนเงินจำกกรมธรรม์ตำมกฎเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก ำหนดโดย 
- กำรถอนเงินจำกกรมธรรม์ จะถอนตำมกองทุนที่ผู้เอำประกันภัยได้ระบุในใบค ำร้องเพื่อด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลงทุน 
- กำรถอนเงินจำกกรมธรรม์ให้ระบุจ ำนวนที่ต้องกำรถอนเป็นอัตรำร้อยละของจ ำนวนหน่วยลงทุนกองทุน (โดยไม่มีทศนิยม) ในแต่
ละกองทุน กำรขำยคืนหน่วยลงทุนเพื่อถอนเงินกรมธรรม์นั้น บริษัทฯ จะค ำนวณรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันท ำกำรถัดจำก
วันที่บริษัทฯ  ได้รับหนังสือแจ้งควำมประสงค์ 

   - ค่ำธรรมเนียมในกำรถอนเงินจำกกรมธรรม์เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 
- ผู้เอำประกันภัยจะได้รับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่วันที่บริษัทฯ ส่งค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไปยังบริษัท
จัดกำรกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้รับกำรผ่อนผันระยะเวลำกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำ
หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ หรือบริษัทจัดกำรกองทุนรวมเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

การยกเลิกกองทนุ  - การยกเลิกกองทุนโดยสาเหตุ : ในกรณีที่กองทุนใด ๆ ถูกปิด เลิกกองทุน ช าระบัญชี หรือ ถูกระงับการด าเนินการด้วยสาเหตุใด ๆ 
ก็ตาม  บริษัทฯ จะด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวไปยังกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund : 
MMF) และจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบภายหลังจากการสับเปลี่ยนกองทุนแล้วเสร็จไม่เกินกว่าสามสิบวัน (30 วัน) หลังจากที่
บริษัทฯ ได้ด าเนินการสับเปลี่ยนกองทุนเรียบร้อยแล้ว 
- การยกเลิกกองทุนโดยบริษัทฯ : บริษัทฯ อาจพิจารณายกเลิกกองทุนใด ๆ ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทฯ  โดยจะแจ้งให้ผู้เอา
ประกันภัยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน (30 วัน)  เพื่อเลือกกองทุนใหม่ และแจ้งกลับภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ  ก าหนด และ
บริษัทฯ จะด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่ยกเลิกไปยังกองทุนอื่นตามที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง  ในกรณีที่ ไม่ได้รับค าร้อง
ขอเลือกกองทุนใหม่ บริษัทฯ จะด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวไปยัง กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market 
Fund : MMF) 
 

 
หมายเหต ุ
•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรไม่รับค ำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน หำกบริษัทฯ ยังไม่ทรำบหน่วยลงทุนคงเหลือทุกกองทุนที่ผู้เอำประกันภัยถืออยู่ 
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 อิสระแห่งการลงทุนกับกองทุนรวมคุณภาพ 

เพื่อผลตอบแทนที่มากกว่า 
 
กับหลากหลาย บลจ.ช้ันน า ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ  
ให้คุณมั่นใจกับการสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธภิาพ  
พร้อมอิสระในการก าหนดสัดส่วนการลงทุนกับกองทุนที่คุณสนใจได้ด้วยตัวเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุในประเทศ/ตา่งประเทศบางสว่น  

ระดบัความเสีย่ง ชือ่กองทนุ  
และบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ นโยบายการลงทนุ  

กองทนุรวมตลาดเงนิ 

ระดับ 1 
(ต ่า) 

กองทุนเปิดไทย แคช แมเนจเม้นท์  
ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
(Thai Cash Management Fund : TCMF) 
 
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

กองทุนเน้นลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก แต่ไม่
รวมถึงเงินฝากอิสลาม ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชน ระยะสั้น ที่มีคุณภาพสูง มี
ความมั่นคง และมีสภาพคล่องสูง และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ตามที่ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยจะด ารงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน ้าหนัก
ของตราสารทั้งหมดของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 92 วัน  

กองทนุรวมตราสารแหง่หนี ้

ระดับ 4 
(ปานกลางค่อนข้างต ่า) 

กองทุนเปิดไทย ตราสารหนี้  
(Thai Fixed Income Fund : TFIF) 
 
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

กองทุนเน้นลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือ
ภาคเอกชน ที่มีความมั่นคง และมีสภาพคล่องสูงเป็นหลัก ทั้งนี้กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า หรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Noted) หรือ 
Credit Linked Note 

กองทนุรวมผสม  

5 
(ปานกลางค่อนข้างสูง) 

กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น  
(Phatra Strategic Asset Allocation Fund : PHATRA 
SG-AA) 
  
บลจ. ภัทร จ ากัด  

กองทุนเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับ
การตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ  โดยจะ
พิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นภายใต้กรอบการให้ค าแนะน าในด้านการลงทุน 
ที่ระบุไว้ในบทวิเคราะห์ Asset Allocation จากที่ปรึกษาการลงทุน 

5 
(ปานกลางค่อนข้างสูง) 

กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light 
(Phatra Strategic Asset Allocation Fund-Light : 
PHATRA SG-AA Light) 
 
บลจ. ภัทร จ ากัด 

กองทุนมีนโยบายที่จะน าเงินที่ ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุน
สามารถลงทุนได้ โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 
ถึงร้อยละ 100 ของ NAV ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการและตาม
ความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 

5 
(ปานกลางค่อนข้างสูง) 

กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra 
(Phatra Strategic Asset Allocation Fund-Extra : 
PHATRA SG-AA Extra) 
 
บลจ. ภัทร จ ากัด 

กองทุนมีนโยบายที่จะน าเงินที่ ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตรา
สารหนี้ และ/หรือเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุน
สามารถลงทุนได้ โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 
ถึงร้อยละ 100 ของ NAV ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการและตาม
ความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 



เอกสารประกอบการเสนอขาย I KKGEN WEALTH INVEST LINK (SP) | เคเคเจน เวลท์ อินเวสท์ ลิงค ์แบบช าระเบี้ยประกนัภยัคร้ังเดียว 
 

Page 6 of 10 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กองทนุรวมตา่งประเทศ  

ระดบัความเสีย่ง ชือ่กองทนุ  
และบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ นโยบายการลงทนุ  

กองทนุรวมตราสารแหง่หนี ้

5 
(ปานกลางค่อนข้างสูง) 

กองทุนเปิดทหารไทย Global Income 
(TMB Global Income Fund : TMBGINCOME) 
 
บลจ. ทหารไทย จ ากัด 
 

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน PIMCO 
GIS Income Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class I ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และ
ลงทุนในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน
อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ โดยกองทุนต่างประเทศ    
มีหลักการส าคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน    
ทั่้วโลก อย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน 

กองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ 

6 
(สูง) 

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์  
Krungsri  Europe Equity Hedged Fund :  
(KF-HEUROPE) 
 
บลจ. กรุงศรี จ ากัด 

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Allianz Europe Equity Growth 
Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV  โดยกองทุนหลัก 
มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นในประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ประเทศ
นอร์เวย์ หรือ ประเทศไอซ์แลนด์ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สวีเดน เดนมาร์ก  สวิสเซอร์แลนด์ 
สเปน เนเธอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เป็นต้น 

6 
(สูง) 

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ  
(Phatra Global New Perspective Fund : PHATRA 
GNP) 
  
บลจ. ภัทร จ ากัด 

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (กองทุน
หลัก) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg โดยเน้นการลงทุนในหุ้นสามัญทั่วโลก มีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาวของกองทุน ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะเน้นการลงทุนในหุ้น
สามัญของบริษัทที่มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของโลก
ในอนาคต กองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักคิดเป็นอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และในส่วนที่เหลืออาจลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้
กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ 

6 
(สูง) 

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 
(TMB SET50 Fund : TMB50) 
 
บลจ. ทหารไทย จ ากัด 

กองทุนมีนโยบายที่จะพยายามลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully invested) เพื่อให้สามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET50 ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหาร
กองทุนเชิงรับ (Passive management strategy)เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียง
กับผลตอบแทนของดัชนี SET50 

6 
(สูง) 

กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index (TMB 
US500 Equity Index Fund : TMBUS500) 
 
บลจ. ทหารไทย จ ากัด 
 

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ที่มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ ได้ใกล้เคียงกับ
ผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน จะใช้นโยบายในการบริหารเชิงรับ 
(Passive Investment Strategy) โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares 
Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก 

6 
(สูง) 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง  
มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์  
(SCB Asian Emerging Markets THB Hedged : 
SCBAEMHA) (ชนิดสะสมมูลค่า) 
 
บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ได้แก่ “BGF Asian Growth Leaders 
Fund” ในหน่วยลงทุนชนิด (Class)“D2” ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศลักเซมเบิร์ก อยู่ภายใต้ 
UCITS และบริหารโดย "BlackRock Global Funds" เน้นการลงทุนในหุ้นของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ใน
ทวีปเอเชียหรือด าเนินกิจกรรมหลักในทวีปเอเชีย ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น โดยกองทุนมี net exposure 
ในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

6 
(สูง) 

กองทุนเปิดยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป 
ฟันด์ (UOB Smart Japan Small and Mid Cap Fund : 
UOBSJSM) 
 
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

กองทุนเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP 
FUND (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management 
Ltd (Singapore) เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็ก
ถึงกลาง และมีแนวโน้มการลงทุนในระยะยาวที่ดี ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น หรือจดทะเบียนจัดตั้งหรือมีการประกอบกิจการอย่างมีนัยส าคัญ 
ในประเทศญี่ปุ่น 

ค าเตอืน : 

 ผู้ขอเอาประกันภัยควรท าความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสนิใจลงทนุ ส าหรับกองทุนทีล่งทุนในต่างประเทศที่ไม่ได้ป้องกนัความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจ านวน 
จะมีความเสีย่งเหลืออยู่อาจท าให้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคนืต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

 ในกรณทีี่ผู้ขอเอาประกันภัยเลือกลงทนุในกองทุนทีม่ีความเสี่ยงต ่า อัตราผลตอบแทนที่แสดงในกองทนุรวมดังกล่าว อาจจะมีจ านวนสูงเกนิไป และมโีอกาสน้อยมากที่จะได้รับอัตราผลตอบแทนนี้ 
ถ้าหากสถานการณท์างเศรษฐกิจในขณะนัน้มีอัตราผลตอบแทนที่ต ่า ผู้ขอเอาประกนัภัยควรปรึกษานายหน้าประกันชีวิตเพื่อขอข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

 ในกรณทีี่ผู้ขอเอาประกันภัยปฏิเสธให้ข้อมูลส่วนตัวหรือให้ข้อมูลส่วนตัวที่ ไม่เป็นปัจจบุัน หรือไม่ครบถ้วน ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับค าแนะน าที่ ไม่เหมาะสมกบัวัตถุประสงค์ฐานะการเงิน  
หรือความต้องการของผู้ขอเอาประกันภัย เนื่องจากค าแนะน าที่ให้นัน้ได้พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ผู้ขอเอาประกันภยัเปิดเผยใหท้ราบ 

 ผลการด าเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

 บริษัทฯ อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุนตามผลการด าเนนิงานกองทุน โปรดศกึษารายละเอียดข้อมูลที่เป็นปจัจุบนัจากนายหน้าประกนัชีวิต  

 บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าซื้อขายหลกัทรัพยท์ี่เป็นหนว่ยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุรวม 
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ตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ 

คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย วธิกีารค านวณ อตัรา 

1. ค่าธรรมเนยีมในการจัดสรรเบี้ย
ประกนัภัย (Premium Allocation 
Charge) 

เบี้ยประกันภยัช าระคร้ังเดียว ไม่มีค่าธรรมเนียม 

หักจากเบีย้ประกนัภัยเพิม่เติมพิเศษ  
(ถ้ามี) ก่อนน าเงินไปจัดสรรการลงทุน 

ร้อยละ 1 ของเบี้ยประกนัภัยเพิ่มเติมพิเศษ 

2. ค่าธรรมเนยีมการบริหาร
กรมธรรม ์(Admin. Fee) 

หักเปน็รายเดือนจากการขายคืนหน่วย
ลงทนุอัตโนมตัิ ที่ราคารับซ้ือคืนหน่วย
ลงทนุตามสัดส่วนของกองทุนภายใต้
กรมธรรมท์ี่ถืออยู ่

อัตราร้อยละ 0.05 ต่อเดือน ของมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกรมธรรม์ 

3. ค่าการประกนัภัย (COI) หักเปน็รายเดือนจากการขายคืนหน่วย
ลงทนุอัตโนมตัิที่ราคารับซ้ือคืนหน่วย
ลงทนุตามสัดส่วนของกองทุนที่ถืออยู่ 

ค านวณจากอัตรามรณะของจ านวนเงินเอาประกนัภัย (จ านวนเงินเสีย่งภยัสทุธิ)  
ตามตารางมรณะ ในกรณีมีสุขภาพต ่ากวา่มาตรฐานอาจจ าเป็นตอ้งมกีารเพิ่มค่า 
การประกันภัย 

4. ค่าธรรมเนยีมในการถอนเงิน
จากกรมธรรม์หรือการเวนคนื
กรมธรรม ์(Surrender Charge) 

การถอนเงนิจากกรมธรรม ์การเวนคนื
กรมธรรม ์ก่อนวันครบก าหนดสัญญา 
บริษัทฯ จะคิดค่าธรรมเนียมในการถอน
เงินจากมูลค่ารับซ้ือคนืหน่วยลงทนุ 

• ปีกรมธรรม์ที ่1 : อตัราร้อยละ 4 ของมลูค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทนุทีถ่อนเงนิจากกรมธรรม์ 
• ปีกรมธรรม์ที ่2 : อตัราร้อยละ 3 ของมลูค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทนุทีถ่อนเงนิจากกรมธรรม์ 
• ปีกรมธรรม์ที ่3 : อตัราร้อยละ 2 ของมลูค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทนุทีถ่อนเงนิจากกรมธรรม์ 
• ปีกรมธรรม์ที ่4 : อตัราร้อยละ 1 ของมลูค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทนุทีถ่อนเงนิจากกรมธรรม์ 

5. ค่าธรรมเนยีมในการสับเปลี่ยน
กองทนุ (Fund Switching 
Charge) 

 ไม่มีค่าธรรมเนียม  

6. ค่าธรรมเนยีมการขอใบแจ้ง
รายงานสถานะทางการเงินของ
กรมธรรม ์

 กรณีลูกค้าร้องขอใบแจ้งรายงานสถานะทางการเงนิของกรมธรรม์นอกเหนือการจัดส่งของ
บริษัทฯ ทกุๆรอบ 3 เดือนตามปีปฏทิิน บริษัทฯ จะคิดค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท 

 

 
หมายเหต:ุ   
1.จ านวนเงินเสี่ยงภัยสทุธคิร้ังแรก หมายถงึ เบีย้ประกันภยัช าระคร้ังเดียว รวมกับ 
           • ร้อยละ 50 ของเบีย้ประกันภยัช าระคร้ังเดียว ส าหรับผู้เอาประกันภยัอาย ุ0-40 ป ีณ วันที่ครบรอบปีกรมธรรม์  
           • ร้อยละ 30 ของเบีย้ประกันภยัช าระคร้ังเดียว ส าหรับผู้เอาประกันภยัอาย ุ41-60 ปี ณ วนัที่ครบรอบปกีรมธรรม ์  
           • ร้อยละ 10 ของเบีย้ประกันภยัช าระคร้ังเดียว ส าหรับผู้เอาประกันภยัอาย ุ61 ปีเป็นต้นไป ณ วนัที่ครบรอบปกีรมธรรม์ 
    หกัด้วย เบีย้ประกนัภัยช าระคร้ังเดียว ซ่ึงได้หักค่าธรรมเนยีมในการจัดสรรเบี้ยประกันภัยแล้ว 
    จ านวนเงินเสีย่งภยัสทุธิคร้ังต่อๆไป หมายถึง ส่วนต่างระหว่างผลประโยชนก์รณีเสียชีวิตของกรมธรรม์ประกนัภัย  
    หกัด้วย มูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดของกรมธรรม์ของเดือนก่อนหน้า 
2. หากมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่จะช าระค่าการประกันภยั และ คา่ธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ที่ถงึก าหนดช าระ กรมธรรม์นี้จะยงัคงมีผลบงัคับต่อไปจนถึง 
    วันครบรอบเดือนนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระข้างต้น หลงัจากนั้นกรมธรรมน์ี้จะขาดอายุและสิ้นผลบังคบั 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนยีมต่างๆ แต่ไม่เกินอตัราที่ก าหนดตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยบริษทัฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน  
4. อัตรามรณะมาจาก อัตรามรณะตามตารางมรณะไทยประเภทสามัญ และอาจเปลีย่นแปลงได้ตามทีน่ายทะเบยีนประกาศก าหนด  
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สทิธขิองผูข้อเอาประกนัภยั 
1. สิทธิของผู้ขอเอาประกันภัยในการยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทฯ จะคืนค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ และ 
    มูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หักด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ  500 บาท รวมทั้งค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง(ถ้ามี)   
2. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันภัยที่ลงทุนในกองทุน       
3. สิทธิในการขอรับหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลรายละเอียดโครงการจากนายหน้าประกันชีวิต ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ 
4. สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนควบกรมธรรม์ที่เสนอขายโดยบริษัทฯ   
5. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับช่ือ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ และบริษัทฯ รวมทั้งช่ือ ที่อยู่ และเลขประจ าตัวของนายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ 
6. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับค าแนะน าเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบค าเตือนและค าอธิบายเกี่ยวกับ   
    ความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน      
7. สิทธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ขอเอาประกันภัยหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนที่อยู่    
    ในขั้นตอนการด าเนินการเพื่อการควบกองทุนหรือการรวมกองทุน เป็นต้น 
8. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่นายหน้าประกันชีวิตได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ อาจได้รับ 
    จากการซ้ือกรมธรรม์ รวมทั้งการซ้ือหรือขายหน่วยลงทุน เป็นต้น 
9. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี     
10. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยไม่เปิดเผยช่ือที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) อาจมีสิทธิแตกต่าง 
    จากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการโดยตรง เช่น 
       - ในการสั่งซ้ือกรมธรรม์ควบรวมหน่วยลงทุน จะไม่ได้ราคา ณ วันท าการนั้นๆ เนื่องจากการด าเนินงานประกันชีวิตต้องใช้เวลา 
          ในการพิจารณาค าขอเอาประกนัชีวิตของลูกค้า หลังจากวันที่ได้รับเอกสารของลูกค้า และบริษัทฯ จะท ารายการซ้ือหน่วยลงทุน 
          ให้กับลูกค้าภายหลังจากการอนุมัติ  
       - การรับเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับกองทุน อาจช้ากว่าการซ้ือหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการโดยตรง เนื่องจากบริษัทฯ จะด าเนินการ 
          จัดส่งให้แก่ลูกค้าเมื่อได้รับเอกสารดังกล่าวจากบริษัทจัดการ   
       - บริษัทฯ จะหักค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ (ดูจากตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์) จากการขายคืน 
          หน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกเดือน 
 
ค าเตือน 
1. การน าส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้ขอเอาประกันภัย การที่นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น  
2. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และท าความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขาย และหนังสือช้ีชวนของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน 
3. ผู้ขอเอาประกันภัยควรพิจารณาถึงความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภยั เนื่องจากกรมธรรม์นี้เหมาะส าหรับการออมเงินระยะยาว มีค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน 
    จากกรมธรรม์ ซ่ึงอาจมีผลให้มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ และมูลค่าจากการถอนเงินจากกรมธรรม์ มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  ผู้ขอเอาประกันภัยควร   
    ศึกษารายละเอียดจากตารางค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ 
4. การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินที่ได้ 
    ลงทุนไป 
5. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนรวม โดยหากผลการด าเนนิงานของ 
    กองทุนรวมมีก าไร ผู้ขอเอาประกันภัยก็จะได้รับผลตอบแทนสูง แต่หากผลการด าเนินงานของกองทุนรวมขาดทุน ผู้ขอเอาประกันภัยจะได้รับผลตอบแทนต ่า  
    หรือบางกรณีอาจขาดทุน กล่าวคือ ไม่ได้รับเงินส่วนลงทุนคืนเต็มจ านวน ทั้งนีก้รมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนลงทุน 
6. ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ 
7. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุน 
    ของกองทุนรวม และจะไม่สามารถน าทรัพย์สินของกองทุนรวมไปใช้ประโยชน์เพื่อช าระหนี้ของตนเองได้  
8. กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน จ านวนหน่วยลงทุนจะมีจ านวนลดลงตามค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ที่มีการหักช าระในระหว่างสัญญาซึ่งอาจท าให้มลูค่ารับซ้ือ 
    คืนหน่วยลงทุนมีจ านวนลดลงอันเป็นเหตุให้กรมธรรม์ขาดอายุได้ ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์จะขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้ขอเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้น 
9. ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานทีเ่กี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
10. ผู้ขอเอาประกันภัยควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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ช่องทางการร้องเรยีนของผูข้อเอาประกนัภยั 
 
สามารถร้องเรยีนไดท้ีห่นว่ยงานดงัตอ่ไปนี ้ 
 

1. ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เจนเนอราลี่ (Customer Care Center)  
โทร. 02 612 9888 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น.) 
อีเมล : info@generali.co.th 

2. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(ส านกังาน คปภ.)  
สายด่วน คปภ. โทร.1186 , 02 515 3999 หรือ www.oic.or.th 

3. ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)  
Help Center โทร.1207, 02 033 9999 หรือ www.sec.or.th   

4. ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ธนาคารแห่งประเทศไทย) โทร.1213 หรือ www.1213.or.th 
 
 
 
ช่องทางการช าระเบีย้ประกนัภยัของผูข้อเอาประกนัภยั 
บริษัทฯ อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัยโดยสามารถช าระเบี้ยประกันภัยได้ตามช่องทางและวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
ช าระเป็น เงินสด / เช็ค (ไม่รับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า) และ แคชเชียร์เช็ค โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ น าฝากเชค็เข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุ ดังนี ้
 
 ชื่อบญัช ี  บรษิทั เจนเนอราลี ่ประกนัชวีติ (ไทยแลนด)์ จ ากดั มหาชน เพือ่ลกูคา้ UNIT-LINKED 
 

ธนาคาร สาขา เลขทีบ่ญัช ี

ธนาคารเกยีรตนิาคิน สาขาอโศก 00031300000070 
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เจนเนอราลี ่บรษิทัประกนั มาตรฐานระดบัโลก   
                    
กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ก่อตั้งข้ึนเมื่อปี พ.ศ.2374 ณ ประเทศอิตาลี 
เรามุ่งมั่นให้ความคุ้มครองทางด้านประกันชีวิตให้กับลูกค้า 
มาอย่างยาวนาน ครอบคลุมกว่า 60 ประเทศทั่วโลก 
  
กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ (ไทยแลนด์)  
ก่อตั้งข้ึนเมื่อปี พ.ศ.2545 เรามีผลิตภัณฑ์ประกันที่หลากหลาย 
ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ทั้งรูปแบบประกันชีวิต ประกันชีวิตคุ้มครองสินเช่ือ  
ประกันชีวิตควบการลงทุน ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และอ่ืนๆ 
เราด าเนินธุรกิจด้วยความเช่ียวชาญและเป็นหนึ่งด้านบริการรักษาพยาบาล 
ที่สะดวกรวดเร็ว ด้วยเครอืข่ายโรงพยาบาลกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ  
                   
 
 
Generali...Protect your love 
เจนเนอราลี่...ประกันความรักคุณ 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิจารณารับประกันภัยโดย 
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน)                                     www.generali.co.th 
 
หมายเหตุ :  
1. ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) ในฐานะนายหนา้ประกันชีวิต เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และอ านวยความสะดวกในการรับช าระเบี้ยประกนัภัย

เท่านั้น   บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบตามข้อก าหนด และเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย  
2. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน)   
3. แบบประกันภัยนี้มีชื่อทางการว่า ยูนิต ลิงค์ 2 ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว 
4. ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการน าส่งเบีย้ประกันภัย การที่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัย  

เป็นการให้บริการเท่านั้น 


