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เคเคเจน โพรเทค ลงิค ์  

แบบช ำระเบีย้ประกนัภยั  3 คร ัง้  

 

KKGEN PROTECT LINK (3P) 

 

 

แบบประกนัชวีติทีใ่หค้วำมคุม้ครองชวีติสงูถงึ 3 เทำ่*  

และใหค้ณุไดเ้ลอืกลงทนุอยำ่งอสิระ   

เพือ่โอกำสรบัผลตอบแทนทีม่ำกขึน้  

 *ของจ ำนวนเบีย้ประกนัภยัหลักรำยปี 

 

 

 

 

 

 

 

ธนาคารในฐานะนายหนา้ประกันชวีติ  
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KKGEN PROTECT LINK (3P) 

เคเคเจน โพรเทค ลงิค ์- แบบช ำระเบีย้ประกนัภยั 3 คร ัง้  

  

 

ผลติภัณฑป์ระกันชวีติควบการลงทนุทีใ่หค้วามคุม้ครองชวีติสงูถงึ 3 เทา่* พรอ้มๆกับ 

เพิม่โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทนุ สามารถเลอืกการลงทนุดว้ยตัวคณุเอง 

กับหลากหลายกองทนุรวมจาก บลจ. ชัน้น า 

*ของจ ำนวนเบีย้ประกนัภยัหลักรำยปี 

 

 

เคเคเจน โพรเทค ลงิค ์– ประกนัชวีติแบบยนูติลงิค ์   

ผลติภัณฑป์ระกันชวีติรปูแบบใหมท่ีร่วมเอาขอ้ดขีองประกันชวีติ และกองทนุรวมมาไวด้ว้ยกัน 

เพือ่ใหป้ระโยชนท์ีม่ากกวา่   

    

 ประกนัชวีติ ประกนัชวีติควบกำร
ลงทนุยนูติลงิค ์

กองทนุรวม 

ควำมคุม้ครองชวีติ มคีวามคุม้ครองชวีติ มคีวามคุม้ครองชวีติ ไมม่คีวามคุม้ครองชวีติ 

กำรลงทุน บรษัิทตดัสนิใจในการลงทนุ เลอืกการลงทนุไดอ้สิระ เลอืกการลงทนุไดอ้สิระ 

ผลตอบแทนกำรลงทุน รับผลตอบแทนแน่นอน 
เพิม่โอกาสไดรั้บ

ผลตอบแทนจากการลงทนุ 

เพิม่โอกาสไดรั้บ

ผลตอบแทนจากการลงทนุ 
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จดุเดน่ของ KKGEN PROTECT LINK (3P) 

1. จำ่ยเบีย้เพยีง 3 ปี ใหค้วำมคุม้ครองชวีติสงูถงึ 3 เทำ่*  

*ของเบีย้ประกนัภยัหลักรายปีส าหรับการเสยีชวีติทกุกรณี 

 

2. โอกำสในกำรรบัผลตอบแทนทีเ่พิม่ข ึน้ในระยะยำว 

กบัหลากหลายกองทนุรวมชัน้น า ใหค้ณุมั่นใจกับเงนิลงทนุทีจ่ะสรา้งผลตอบแทนทีด่ ี        

จากการบรหิารจัดการอยา่งมอือาชพีของผูจั้ดการกองทนุ 

 

3. อสิระในกำรเลอืกลงทุนในกองทนุทีคุ่ณสนใจ มคีวำมยดืหยุน่สำมำรถปรบัเปลีย่นและ

จดัสดัสว่นกำรถอืครองหนว่ยลงทนุไดต้ำมจงัหวะกำรลงทนุทีคุ่ณเห็นวำ่เหมำะสม 

 

4. มสีภำพคลอ่งสำมำรถเพิม่กำรลงทุนหรอืถอนเงนิบำงสว่นจำกกรมธรรมไ์ด*้* 
**ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีมการถอนเงนิหลังจากปีกรมธรรมท์ี ่3  

 

5. สทิธิใ์นกำรลดหยอ่นภำษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดำเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีก่รมสรรพำกร

ก ำหนด   
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เง ือ่นไขของกรมธรรม ์ KKGEN PROTECT LINK (3P) 

เงือ่นไขเกีย่วกบักำรรบัประกนัภยั 

ระยะเวลำเอำประกนัภยั กรมธรรมค์รบก าหนดสญัญา เมือ่ผูเ้อาประกนัภัยอาย ุ99 ปี หรอืตราบทีม่มีลูคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ
เพยีงพอส าหรับหักคา่ธรรมเนยีมกรมธรรม ์

อำยรุบัประกนัภยั    1 เดอืน – 70 ปี 
กำรพจิำรณำอนุมตักิำรรบัประกนัภยั   เป็นไปตามกฎเกณฑป์กตขิองบรษัิทฯ 
กำรซือ้สญัญำเพิม่เตมิ    ไมส่ามารถซือ้ได ้

รำยละเอยีดของเบีย้ประกนัภยั 

เบีย้ประกนัภยั    แบง่ออกเป็น 2 สว่น ดังนี ้

1. เบีย้ประกนัภัยหลัก  เป็นเบีย้ประกนัภัยทีต่อ้งช าระตามงวดทีร่ะบไุวใ้นสัญญาโดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ความ

คุม้ครองชวีติเป็นหลัก 

2. เบีย้ประกนัภัยเพิม่เตมิพเิศษ เป็นเบีย้ประกนัภัยทีส่ามารถช าระไดใ้นชว่งเวลาใดก็ไดโ้ดยมวีตัถปุระสงค์

เพือ่การลงทนุโดยเฉพาะ 

เบีย้ประกนัภยัหลกั     จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 50,000 บาท 

เบีย้ประกนัภยัเพิม่เตมิพเิศษ   จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 50,000 บาท สงูสดุไมเ่กนิ  120 ลา้นบาท ตอ่ปีกรมธรรม ์ 

ระยะเวลำช ำระเบีย้ประกนัภยั      3   ปี  
กำรช ำระเบีย้ประกนัภยัปีตอ่ การจัดสรรการลงทนุในกองทนุรวมส าหรับเบีย้ประกนัภัยหลักงวดตอ่ไปจะเป็นไปตามการจัดสรรการลงทนุใน

กองทุนรวมส าหรับเบีย้ประกันภัยหลักงวดตอ่ไปจะเป็นไปตามสดัสว่นการจัดสรรหน่วยลงทุนครัง้ลา่สดุ ในกรณี
ประสงคจั์ดสรรการลงทุนในกองทุนรวมแตกตา่งไปจากทีเ่คยจัดสรรไว ้ ผูข้อเอาประกันภัยอาจยืน่ค ารอ้งขอ
จัดสรรการลงทุนใหมไ่ด ้ตามเกณฑท์ีบ่รษัิทฯก าหนด 

กำรหยดุพกัช ำระเบีย้ประกนัภยั  - สามารถขอหยดุพักช าระเบีย้ประกนัภัยไดก็้ตอ่เมือ่มกีารช าระเบีย้ประกนัภัยหลักครบ 2 งวดตดิตอ่กนั และมี

มลูคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

- ในขณะทีก่รมธรรมป์ระกนัภัยอยูใ่นระหวา่งสถานะหยดุพักช าระเบีย้ประกนัภัย ผูข้อเอาประกนัภัยไมส่ามารถ

ใชส้ทิธชิ าระเบีย้ประกนัภัยเพิม่เตมิพเิศษ และหากกรณีกรมธรรมป์ระกนัภัยยังมผีลบังคบัและยังมคีวาม

คุม้ครองตามขอ้ก าหนดกรมธรรมต์อ่ไปตราบเทา่ทีม่ลูคา่รับซือ้หน่วยลงทนุยังมเีพยีงพอทีจ่ะช าระคา่การ

ประกนัภัย และคา่ธรรมเนยีมการบรหิารกรมธรรม ์ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะหักคา่การประกนัภัยและคา่ธรรมเนยีมการ

บรหิารกรมธรรมท์กุๆเดอืนเป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนดในกรมธรรม ์ จนกระทั่งมลูคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ

ไมเ่พยีงพอในการช าระคา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว กรมธรรมน์ีจ้ะยังคงมผีลบังคับตอ่ไปจนถงึวนัครบรอบเดอืนนับจาก

วนัทีถ่งึก าหนดช าระ หลังจากนัน้กรมธรรมย์อ่มขาดอายแุละสิน้ผลบังคับ 

- ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภัยช าระเบีย้ประกนัภัยหลักยังไมค่รบ 2 ปี และไมช่ าระเบีย้ประกนัภัยภายในระยะเวลา

ผอ่นผันยอ่มมผีลใหก้รมธรรมน์ีส้ ิน้ผลบังคบั หากกรมธรรมน์ีม้มีลูคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุกรมธรรมจ์ะถกู

เวนคนืโดยอตัโนมัตแิละบรษัิทฯจะหกัคา่ธรรมเนยีมส าหรับการเวนคนืโดยอตัโนมัต ิตามอตัราทีร่ะบไุวใ้น

ตารางคา่ธรรมเนยีมในการถอนเงนิจากกรมธรรม ์และหากมหีนีส้นิใดๆคงคา้งภายใตก้รมธรรมน์ีจ้ านวนเงนิ

ดังกลา่วจะถกูหักออกจากมลูคา่บัญชกีรมธรรม ์ 

ผลประโยชนจ์ำกกรมธรรม ์

จ ำนวนเงนิเอำประกนัภยั   3 เทา่ของเบีย้ประกนัภัยหลักรายปี 

ผลประโยชนก์รณีเสยีชวีติ บรษัิทฯ จะจา่ยผลประโยชนเ์ทา่กบัจ านวนเงนิเอาประกนัภัยตามทีร่ะบใุนหนา้ตารางกรมธรรม ์หรอืบันทกึ

สลักหลัง (ถา้ม)ี บวกดว้ย มลูคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุทัง้หมดของกรมธรรม ์ทัง้นีจ้ะรวมคา่การประกนัภัยที่

ยังไมไ่ดคุ้ม้ครอง (ถา้ม)ี 

ผลประโยชนก์รณีครบก ำหนดสญัญำ หากผูเ้อาประกนัภัยมชีวีติอยูจ่นถงึวนัครบก าหนดสญัญาประกนัภัย บรษัิทฯ จะจา่ยมลูคา่รับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุใหแ้กผู่เ้อาประกนัภัย ณ วนัครบก าหนดสญัญา(ภายหลังหักบรรดาหนีส้นิ(ถา้ม)ีออกจากจ านวนเงนิ

ผลประโยชนท์ีพ่งึจา่ย) 

กำรเวนคนืกรมธรรม ์ เมือ่กรมธรรมม์มีลูคา่เวนคนืกรมธรรมแ์ละในระหวา่งทีผู่เ้อาประกนัภัยยังมชีวีติอยู ่ผูเ้อาประกนัภัยยอ่มมสีทิธิ

ทีจ่ะบอกเลกิกรมธรรมน์ีไ้ดโ้ดยการขอเวนคนืกรมธรรม ์เพือ่รับมลูคา่เวนคนืกรมธรรมร์วมกบัคา่การประกนัภัย

ตามจ านวนวันทียั่งไมไ่ดใ้หค้วามคุม้ครอง (ถา้ม)ี ทัง้นี ้กรณีดังกลา่วมผีลท าใหก้รมธรรมน์ีส้ ิน้ผลบังคับ 

สทิธใินกำรหกัลดหยอ่นภำษ ี จ านวนเบีย้ประกนัภัยทีส่ามารถน าไปหักลดหยอ่นภาษีบคุคลธรรมดาไดต้ามกฎเกณฑข์องกรมสรรพากร คอื

จ านวนเบีย้ประกนัภัยซึง่มไิดถ้กูจัดสรรเพือ่ลงทนุในหน่วยลงทนุ ทัง้นีไ้มเ่กนิ 100,000 บาทตอ่ปี เชน่ คา่เบีย้

ประกนัภัยในสว่นทีเ่ป็นคา่ธรรมเนยีมในการจัดสรรเบีย้ประกนัภัย คา่ธรรมเนยีมการบรหิารกรมธรรม ์คา่การ

ประกนัภัย เป็นตน้ 

ตวัอยำ่งขอ้ยกเวน้ควำมคุม้ครอง 

•  บรษัิทฯ จะไมจ่า่ยเงนิตามความคุม้ครอง เมือ่ปรากฎวา่ผูเ้อาประกนัภัยฆา่ตวัตายดวัยใจสมคัรภายใน 1 ปีนับแตว่นัท าสญัญาโดยบรษัิทฯจะคนืมลูคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

คา่ธรรมเนยีมในการจัดสรรเบีย้ประกนัภยั คา่การประกนัภยั และคา่ธรรมเนยีมการบรหิารกรมธรรม ์

•  ถา้ผูเ้อาประกนัภัยถกูผูร้ับประโยชนฆ์า่ตายโดยเจตนา บรษัิทฯจะคนืมลูคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ใหแ้กท่ายาทของผูเ้อาประกนัภัย 

 
หมำยเหต ุ:  

กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุ เป็นกรมธรรมท์ีม่คีวามเสีย่งดา้นความผนัผวนของผลตอบแทนทีไ่ดจ้ากการลงทนุในกองทนุรวมตา่ง ๆ รวมไปถงึจ านวนหน่วยลงทนุจะมี

โอกาสลดลงหลงัจากมกีารหกัช าระคา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ ของกรมธรรมใ์นระหวา่งสญัญายงัมผีลบงัคบัอยู ่เนือ่งจากปัจจัยจากเพศและอายขุองผูข้อเอาประกนัภยัทีเ่พิม่ขึน้ อาจ

มผีลตอ่มลูคา่บญัชกีรมธรรมล์ดลงได ้และในกรณีผลตอบแทนจากการลงทนุทีม่มีลูคา่ต า่ จะมผีลใหม้ลูคา่บญัชกีรมธรรมม์จี านวนลดลง และไมเ่หลอืมลูคา่ทีเ่พยีงพอตอ่การ

หกัคา่ธรรมเนยีมของกรมธรรมต์า่ง ๆ จงึเป็นเหตใุหก้รมธรรมข์าดอายกุอ่นทีผู่ข้อเอาประกนัภัยจะมอีายคุรบ 99 ปี หรอืขาดอายกุอ่นครบก าหนดสญัญาประกนัภัยได ้
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เงือ่นไขกำรลงทุนในหนว่ยลงทุน 

กำรน ำเบีย้ประกนัภยัไปซือ้หนว่ยลงทุน หลังจากทีบ่รษัิทฯ ไดอ้นุมัตกิารรับประกนัภัยแลว้ บรษัิทฯ จะน าเบีย้ประกนัภัยหลักและเบีย้ประกนัภัย

เพิม่เตมิพเิศษ (ถา้ม)ี หลังหักคา่ธรรมเนยีมในการจัดสรรเบีย้ประกนัภัยไปซือ้กองทนุรวมตามทีร่ะบไุวใ้นใบ

ค าขอเอาประกนัชวีติหรอืใบค ารอ้งของบรษัิทฯภายในวนัท าการถัดไป นับถัดจากวนัทีบ่รษัิทฯไดรั้บเบีย้

ประกนัภัยและเอกสารครบถว้นแลว้(เมือ่มกีารเรยีกเก็บเงนิไดเ้ต็มจ านวนในกรณีรับช าระดว้ยเช็ค หรอื 

แคชเชยีรเ์ช็ค) ผูเ้อาประกนัภัยจะไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุโดยใชร้าคาเสนอขายหน่วยลงทนุ ณ วนัที่

บรษัิทฯน าสง่ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้การจัดเก็บคา่เบีย้ประกนัภัยและเอกสารตอ้งน าสง่ถงึบรษัิทฯ ภายในเวลา 16.00 น.ของวนัท าการนัน้ๆ

(หากบรษัิทฯ ไดรั้บภายหลังเวลา 16.00 น. ใหถ้อืวา่บรษัิทฯ ไดรั้บเอกสารในวนัท าการถัดจากวันทีไ่ดรั้บ

เอกสารลา่ชา้ดังกลา่ว และบรษัิทฯจะสง่ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการถัดไปตอ่จากนัน้)อนึง่  หากวนัที่

จะซือ้หน่วยลงทนุเป็นวนัหยดุของกองทนุใด บรษัิทฯ จะท าการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนัน้ในวนัท าการ

ถัดไปทีส่ามารถท ารายการได ้

ประเภทกองทุนทีน่ ำเสนอคูก่บัแบบประกนัภยั บรษัิทฯ จะท าการคัดเลอืกกองทนุประเภทตา่งๆ เชน่ กองทนุรวมตลาดเงนิ กองทนุรวมตราสารหนีห้รอื

กองทนุรวมอืน่ๆตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยก์ าหนด ผูเ้อาประกนัภัย

สามารถเลอืกลงทนุในกองทนุไดม้ากกวา่ 1 กองทนุ ทัง้นีเ้มือ่รวมจ านวนกองทนุทัง้หมดตลอดอายสุญัญา

ตอ้งไมเ่กนิจ านวนตามทีบ่รษัิทฯก าหนด 

มูลคำ่หนว่ยลงทุน    มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองแตล่ะกองทนุภายใตก้รมธรรมห์ารดว้ยจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
ของกองทนุนัน้ เมือ่ส ิน้วนัท าการทีค่ านวณ ทัง้นี ้มลูคา่หน่วยลงทนุและมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธจิะเป็นไปตามที่
บรษัิทจัดการกองทนุรวมเป็นผูค้ านวณและไดแ้จง้มายังบรษัิทฯ 

มูลคำ่บญัชกีรมธรรม ์ จ านวนหน่วยลงทนุจากเบีย้ประกนัภัยช าระครัง้เดยีว คณูกบั มลูคา่หน่วยลงทนุ บวกกบั จ านวนหน่วยลงทนุ
จากเบีย้ประกนัภัยเพิม่เตมิพเิศษ (ถา้ม)ี คณูกบั มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วนัทีป่ระเมนิราคาของแตล่ะกองทนุ
ภายใตก้รมธรรม ์

มูลคำ่รบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน ผลรวมของจ านวนหน่วยลงทนุ คณูกบั ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ณ วนัทีป่ระเมนิราคาของแตล่ะกองทนุ

ภายใตก้รมธรรม ์

มูลคำ่เวนคนืกรมธรรม ์ มลูคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หักดว้ยคา่ธรรมเนยีมในการเวนคนืกรมธรรม ์(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบไุวใ้นตาราง

คา่ธรรมเนยีมกรมธรรม ์

กำรสบัเปลีย่นกองทุน - สามารถด าเนนิการสบัเปลีย่นกองทนุบางสว่นหรอืทัง้หมด ตามกฏเกณฑท์ีบ่รษัิทฯ ก าหนด โดยไมค่ดิ

คา่ธรรมเนยีมในการสบัเปลีย่นกองทนุ 5 ครัง้แรกในแตล่ะปีกรมธรรม ์หลังจากนัน้จะคดิคา่ธรรมเนยีมในการ

สบัเปลีย่นครัง้ละ 100 บาท 

- การขอสบัเปลีย่นกองทนุใหร้ะบเุป็นอตัรารอ้ยละของจ านวนหน่วยลงทนุกองทนุตน้ทางไปยังกองทนุ

ปลายทาง (โดยไมม่ทีศนยิม) และเมือ่ค านวณเป็นจ านวนเงนิของมลูคา่การสบัเปลีย่นในแตล่ะครัง้ตอ้งมี

จ านวนไมต่ ่ากวา่ 1,000 บาท 

- บรษัิทฯ จะด าเนนิการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง ณ วนัท าการทีไ่ดรั้บเงนิคา่ขายคนืหน่วย

ลงทนุของกองทนุตน้ทางครบทกุกองทนุ 

- การสบัเปลีย่นกองทนุดังกลา่วขา้งตน้ ราคาเสนอขายของกองทนุปลายทาง ณ วนัทีบ่รษัิทฯ ซือ้อาจมี

ราคาแตกตา่งจากราคาเสนอขายกองทนุปลายทาง ณ วนัทีบ่รษัิทฯ ไดรั้บค าสัง่สบัเปลีย่นกองทนุโดยผูเ้อา

ประกนัภัยเป็นผูรั้บความเสีย่งในการสบัเปลีย่นกองทนุดังกลา่ว 

กำรถอนเงนิจำกกรมธรรม ์ สามารถถอนเงนิจากกรมธรรมต์ามกฎเกณฑท์ีบ่รษัิทฯ ก าหนด โดย 

- การถอนเงนิจากกรมธรรม ์จะถอนตามกองทนุทีผู่เ้อาประกนัภัยไดร้ะบใุนใบค ารอ้งเพือ่ด าเนนิการเกีย่วกบั

การลงทนุฯ 

- การถอนเงนิจากกรมธรรมใ์หร้ะบจุ านวนทีต่อ้งการถอนเป็นอตัรารอ้ยละของจ านวนหน่วยลงทนุกองทนุ

(โดยไมม่ทีศนยิม) ในแตล่ะกองทนุ การขายคนืหน่วยลงทนุเพือ่ถอนเงนิกรมธรรมนั์น้ บรษัิทฯจะค านวณ

ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ณ วนัท าการถัดจากวันทีบ่รษัิทฯ ไดรั้บหนังสอืแจง้ความประสงค ์

- คา่ธรรมเนยีมในการถอนเงนิจากกรมธรรมเ์ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม ์

- ผูเ้อาประกนัภัยจะไดรั้บเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนับแตว่นัทีบ่รษัิทฯ สง่ค าสัง่ขายคนื

หน่วยลงทนุไปยังบรษัิทจัดการกองทนุรวม เวน้แตใ่นกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไดรั้บการผอ่นผัน

ระยะเวลาการค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุ จากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอืบรษัิทจัดการกองทนุรวม

เลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย ์

 

 
หมำยเหต ุ

•  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมร่ับค าสัง่สบัเปลีย่นกองทนุ หากบรษัิทฯ ยงัไมท่ราบหน่วยลงทนุคงเหลอืทกุกองทนุทีผู่เ้อาประกนัภัยถอือยู ่
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อสิระแหง่กำรลงทนุกบักองทนุรวมคณุภำพ 

เพือ่ผลตอบแทนทีม่ำกกวำ่ 

 
กบัหลากหลาย บลจ.ชัน้น า ทีต่อบโจทยค์วามตอ้งการของคณุ  
ใหค้ณุมัน่ใจกบัการสรา้งพอรต์การลงทนุทีม่ปีระสทิธภิาพ พรอ้มอสิระในการก าหนดสดัสว่น       

การลงทนุกบักองทนุทีค่ณุสนใจไดด้ว้ยตวัเอง 

 
หลำกหลำย บลจ.ช ั้

ั้
นน ำ 

บลจ.ภทัร 

(Phatra Asset Management) 

 

บลจ.ยโูอบ ี

(UOB Asset Management) 

 

บลจ.อเบอรด์นี 

(Aberdeen Asset Management) 

 

 
กบัหลำกหลำยกองทนุเพือ่กระจำยกำรลงทนุท ัง้ในและตำ่งประเทศ 

กองทนุรวมตลำดเงนิ 

(Money Market Fund) 

กองทนุรวมตรำสำรหนี ้

(Fixed Income Fund) 

 

กองทนุผสม 

(Mixed Fund) 

กองทนุรวมตรำสำรทนุ 

(Equity Fund) 
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กองทุนรวมทีล่งทุนในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

กองทนุรวมตำ่งประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมตลำดเงนิ 

กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเมน้ท ์(Thai Cash Management Fund) 

บรหิำรจดักำรโดย บลจ. ยโูอบ ี(ประเทศไทย) 

เนน้การลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ทัง้ภาครัฐบาล 

รัฐวสิาหกจิและ/หรอืภาคเอกชน ระยะสัน้ ทีม่คีณุภาพสงู มคีวามมัน่คง และมี

สภาพคลอ่งสงูและ/หรอืหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่

ตามทีป่ระกาศส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ก าหนด  โดยจะด ารงอายถุวัเฉลีย่

แบบถว่งน ้าหนักของตราสารทัง้หมดของกองทนุ ณ ขณะใดขณะหนึง่ไมเ่กนิ 3 

เดอืน ระดบัความเสีย่งกองทนุ 1 

กองทนุรวมตรำสำรหนี ้
กองทนุเปิด ไทย ตรำสำรหนี ้(Thai Fixed Income Fund) 

บรหิำรจดักำรโดย บลจ. ยโูอบ ี(ประเทศไทย) 

เนน้การลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารแหง่หนี ้และ/หรอืเงนิฝาก ทัง้ภาครัฐบาล 

รัฐวสิาหกจิและ/หรอืภาคเอกชน ทีม่คีวามมัน่คง และมสีภาพคลอ่งสงูเป็นหลกั 

ทัง้นีก้องทนุจะไมล่งทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ หรอืตราสารทีม่ลีกัษณะของ

สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง(Structured Noted) หรอื Credit Linked Note 

ระดบัความเสีย่งกองทนุ 4 

กองทนุรวมผสม 

 

 

กองทนุเปิดภทัร สตรำทจิคิ แอสเซ็ท อโลเคช ัน่ 

(Phatra Strategic Asset Allocation Fund)  

บรหิำรจดักำรโดย บลจ. ภทัร 

 

กองทนุลงทนุในตราสารแหง่ทนุ ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ ตราสารแหง่หนีแ้ละ/หรอื

เงนิฝาก ทัง้ในประเทศและ/หรอืตา่งประเทศ นอกจากนีก้องทนุอาจลงทนุใน

หลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ตามทีป่ระกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยสดัสว่นการลงทนุขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของ

บรษัิทจัดการและตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ โดยจะ

พจิารณาการลงทนุในหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ภายใตก้รอบการใหค้ าแนะน า

ในดา้นการลงทนุทีร่ะบไุวใ้นบทวเิคราะห ์Asset Allocation จากทีป่รกึษาการ

ลงทนุ ระดบัความเสีย่งกองทนุ 5 

 
 

 

 

กองทนุเปิด อเบอรด์นี แวล ู(Aberdeen Value Fund) 

บรหิำรจดักำรโดย บลจ. อเบอรด์นี 

 

เนน้การลงทนุในหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอนัเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัตราสาร

แหง่ทนุและตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ รวมทัง้ตราสารหนี ้ทัง้ภาครัฐบาล 

รัฐวสิาหกจิ และภาคเอกชนและหลกัทรัพยห์รอืตราสารแหง่หนีท้ีเ่สนอ

ขายในตา่งประเทศทีเ่ป็นเงนิสกลุบาทและอาจลงทนุในหน่วยลงทนุของ

กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยห์รอืหน่วยทรัสตข์องทรสัตเ์พือ่การลงทนุใน

อสงัหารมิทรัพย ์(REITs) หรอืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้ง

พืน้ฐาน (Infrastructure Fund) ทัง้นีผู้จั้ดการกองทนุสามารถปรับกลยทุธ์

การลงทนุใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ในแตล่ะขณะไดโ้ดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยเป็นส าคญั ระดบัความเสีย่งกองทนุ 5 

 
 

 

 

กองทนุรวมตรำสำรทนุ 

 

 

กองทนุเปิด อเบอรด์นีสมอลแค็พ (Aberdeen Small Cap Fund) 

บรหิำรจดักำรโดย บลจ. อเบอรด์นี 

 

กองทนุลงทนุในหลกัทรัพย ์และ/หรอืทรัพยส์นิอนัเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัตราสารแหง่ทนุ โดยลงทนุในระยะปานกลางและระยะยาวในหลกัทรัพยข์องบรษัิททีม่ี

ปัจจัยพืน้ฐานดแีละมกีารเจรญิเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งภายใตร้ะดบัราคาทีเ่หมาะสม โดยจะเนน้หนักการลงทนุในหุน้ของบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่

ประเทศไทยทีม่มีลูคา่การตลาดไมเ่กนิ 20,000 ลา้นบาท ณ วนัทีล่งทนุครัง้แรก ระดบัความเสีย่งกองทนุ 6 

 

 

 

 
เนน้กระจำยกำรลงทนุไปท ัว่โลก 

กองทนุเปิดภทัร โกลบอล นวิ เพอรส์เปกทฟี  

(Phatra Global New Perspective Fund) 

บรหิำรจดักำรโดย บลจ. ภทัร 

 

เนน้การลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ Capital Group New Perspective 

Fund(กองทนุหลกั) ซึง่จดทะเบยีนในประเทศ Luxembourg โดยเนน้สรา้ง

ผลตอบแทนจากการลงทนุในหุน้สามญัในภมูภิาคตา่งๆ ทัว่โลก กองทนุจะ

ลงทนุในกองทนุหลกัคดิเป็นอตัราสว่นโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 

80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ และในสว่นทีเ่หลอือาจลงทนุในตรา

สารแหง่หนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุตราสารทางการเงนิ และ/หรอืเงนิฝาก 

ตลอดจนหลกัทรัพยห์รอืสนิทรัพยอ์ืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ตามประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดกองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญา

ซือ้ขายลว่งหนา้(Derivatives)เพือ่ป้องกนัความเสีย่ง (Hedging) ดา้นอตัรา

แลกเปลีย่น ระดบัความเสีย่งกองทนุ 6 

 

 

 

 

 

เนน้ลงทนุในประเทศญีปุ่่ น 
กองทนุเปิด อเบอรด์นี เจแปน ออพพอรท์นูติ ี ้ส ์พนัด ์ 

(Aberdeen Japan Opportunities Fund) 

บรหิำรจดักำรโดย บลจ. อเบอรด์นี 

 

เนน้การลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศชือ่ AberdeenGlobal-

Japanese Equity Fund (กองทนุหลกั) เพยีงกองทนุเดยีวโดยจะลงทนุเฉลีย่ใน

รอบปีบญัชไีมต่ า่กวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ โดย

กองทนุหลกัมกีารลงทนุอยา่งนอ้ยสองในสามของพอรต์การลงทนุในหลกัทรพัย์

ประเภทตราสารแหง่ทนุหรอืตราสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัตราสารทนุ 

ของบรษัิททีจ่ดทะเบยีนจัดตัง้ หรอืประกอบกจิการในประเทศญีปุ่่ นหรอืบรษัิท  

โฮลดิง้ทีถ่อืหุน้ในบรษัิทดงักลา่ว ระดบัความเสีย่งกองทนุ 6 

 

 

 

 เนน้ลงทนุในกลุม่ประเทศเอเชยีแปซฟิิค (ยกเวน้ประเทศญีปุ่่ น) 
กองทนุเปิด อเบอรด์นี เอเชยี แปซฟิิค เอคควติ ี ้ฟนัด ์(Aberdeen Asia Pacific Equity Fund) 

บรหิำรจดักำรโดย บลจ. อเบอรด์นี 

 

เนน้การลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัซึง่เป็นกองทนุรวมตราสารแหง่ทนุตา่งประเทศ (สงิคโปร)์ ชือ่ Aberdeen Pacific Equity Fund เพยีงกองทนุเดยีวโดยจะ

ลงทนุเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมต่ า่กวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ โดยกองทนุหลกัมกีารลงทนุกระจายในกลุม่หลกัทรัพยข์องเอเชยี-แปซฟิิค เอค-ควติี้

แตไ่มค่รอบคลมุถงึตราสารแหง่ทนุของญีปุ่่ น ระดบัความเสีย่งกองทนุ 6 

 

 

 

ค ำเตอืน : 

 ผูข้อเอาประกันภัยควรท าความเขา้ใจลักษณะสนิคา้ เงือ่นไขผลตอบแทนและความเสีย่งกอ่นตัดสนิใจลงทนุ ส าหรับกองทนุทีล่งทนุในตา่งประเทศทีไ่มไ่ดป้้องกันความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น

เต็มจ านวนจะมคีวามเสีย่งเหลอือยูอ่าจท าใหข้าดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นหรอืไดร้ับเงนิคนืต ่ากวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้

 ในกรณีทีผู่ข้อเอาประกันภัยเลอืกลงทนุในกองทนุทีม่คีวามเสีย่งต ่า อัตราผลตอบแทนทีแ่สดงในกองทนุรวมดังกลา่ว อาจจะมจี านวนสงูเกนิไป และมโีอกาสนอ้ยมากทีจ่ะไดร้ับอัตรา

ผลตอบแทนนีถ้า้หากสถานการณ์ทางเศรษฐกจิในขณะนัน้มอีัตราผลตอบแทนทีต่ ่าผูข้อเอาประกันภัยควรปรกึษานายหนา้ประกันชวีติ เพือ่ขอขอ้มลูประกอบการตัดสนิใจ 

 ในกรณีทีผู่ข้อเอาประกันภัยปฏเิสธใหข้อ้มลูสว่นตัวหรอืใหข้อ้มลูสว่นตัวทีไ่มเ่ป็นปัจจบุัน หรอืไมค่รบถว้น ผูข้อเอาประกันภัยอาจไดร้ับค าแนะน าทีไ่มเ่หมาะสมกับวตัถปุระสงคฐ์านะการเงนิ 

หรอืความตอ้งการของผูข้อเอาประกันภัย เนื่องจากค าแนะน าทีใ่หนั้น้ไดพ้จิารณาจากขอ้มลูเทา่ทีผู่ข้อเอาประกันภัยเปิดเผยใหท้ราบ 

 ผลการด าเนนิงานในอดตี ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภัณฑใ์นตลาดทนุมไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต 

 บรษัิทฯ อาจพจิารณาเปลีย่นแปลงรายชือ่กองทนุตามผลการด าเนนิงานกองทนุ โปรดศกึษารายละเอยีดขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุันจากนายหนา้ประกันประกันชวีติ  

 บรษัิท เจนเนอราลี ่ประกันชวีติ (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทนุของบรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุรวม 
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ตำรำงคำ่ธรรมเนยีมกรมธรรม ์

 
คำ่ธรรมเนยีมและ

คำ่ใชจ้ำ่ย 
วธิกีำรค ำนวณ อตัรำ 

1. คา่ธรรมเนยีมในการ
จัดสรรเบีย้ประกันภัย 

หักจากเบีย้ประกันภัยหลักกอ่นน า
เงนิไปลงทนุ 

 
 

 
เบีย้ประกนัภยัหลกั 

ปีทีช่ าระเบีย้

ประกันภัยหลัก 

รอ้ยละของเบีย้ประกันภัยหลัก 

เบีย้ประกันภัยต ่ากวา่ 
3,000,000 บาท 

เบีย้ประกันภัย 
3,000,000 บาทขึน้ไป 

1 7 6 

2 5 4 

3 3 2 

4 เป็นตน้ไป 0 0 
 

หักจากเบีย้ประกันภัยเพิม่เตมิพเิศษ  
(ถา้ม)ี กอ่นน าเงนิไปจัดสรรการ
ลงทนุ 

เบีย้ประกนัภยัเพิม่เตมิพเิศษ 
เบีย้ประกันภัยต ่ากวา่ 3,000,000 บาท : รอ้ยละ 3 ของเบีย้ประกันภัย
เบีย้ประกันภัย 3,000,000 บาทขึน้ไป : รอ้ยละ 2 ของเบีย้ประกันภัย 

2. คา่ธรรมเนยีมการบรหิาร
กรมธรรม ์

หักเป็นรายเดอืนจากการขายคนื
หน่วยลงทนุอัตโนมัต ิทีร่าคารับซือ้
คนืหน่วยลงทนุตามสัดสว่นของ
กองทนุภายใตก้รมธรรมท์ีถ่อือยู ่

200 บาท ตอ่เดอืน 

3. คา่การประกันภัย 

หักเบีย้รายเดอืนจากการขายคนื
หน่วยลงทนุอัตโนมัตทิีร่าคารับซือ้
คนืหน่วยลงทนุตามสัดสว่นของ
กองทนุทีถ่อือยู ่

ค านวณจากอัตรามรณะของจ านวนเงนิเอาประกันภัย 
(จ านวนเงนิเสีย่งภัยสทุธ)ิตามตารางมรณะ 
ในกรณีมสีขุภาพต ่ากวา่มาตรฐานอาจจ าเป็น 
ตอ้งมกีารเพิม่คา่การประกันภัย 

4. คา่ธรรมเนยีมในการถอน
เงนิจากกรมธรรมห์รอืการ
เวนคนืกรมธรรม ์

หักจากหน่วยลงทนุภายใน 3 ปีแรก
เทา่นัน้ 

ปีทีช่ าระเบีย้
ประกันภัยหลัก 

รอ้ยละของมลูคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
ทีถ่อนเงนิจากกรมธรรม ์

1 3 

2 2 

3 1 

4 เป็นตน้ไป 0 
 

5. คา่ธรรมเนยีมในการ
สับเปลีย่นกองทนุ 

หักจากมลูคา่ทีไ่ดร้ับจากการขายคนื
หน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง 
กอ่นทีจ่ะท าการซือ้หน่วยลงทนุใน
กองทนุปลายทาง 

ฟร ี5 ครัง้แรกในแต่ละปีกรมธรรม ์และครัง้ที ่6 เป็นตน้ไป              
เสยีคา่ธรรมเนยีม ครัง้ละ 100 บาท โดยคา่ธรรมเนยีมในการสับเปลีย่น
กองทนุจะถกูหักจากมลูคา่ทีไ่ดร้ับจากการขายคนืหน่วยลงทนุของ
กองทนุตน้ทางกอ่นท าการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุปลายทาง 

6. คา่ธรรมเนยีมการขอใบ
แจง้รายงานสถานะทางการ
เงนิของกรมธรรม ์

 
กรณีลกูคา้รอ้งขอใบแจง้รายงานสถานะทางการเงนิของกรมธรรม์
นอกเหนอืการจัดสง่ของบรษัิทฯทกุๆรอบ 3 เดอืนตามปีปฏทินิ     
บรษัิทฯจะคดิคา่ธรรมเนยีมฉบับละ 50 บาท 

 
หมายเหต:ุ   

1. จ านวนเงนิเสีย่งภยัสทุธ ิหมายถงึ จ านวนเงนิเอาประกนัภัย ตามทีร่ะบไุวใ้นหนา้ตารางกรมธรรม ์

2. หากมลูคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุไมเ่พยีงพอทีจ่ะช าระคา่การประกนัภัย และ คา่ธรรมเนยีมการบรหิารกรมธรรมท์ีถ่งึก าหนดช าระกรมธรรมน์ีจ้ะยังคงมผีลบงัคบั 

              ตอ่ไปจนถงึวนัครบรอบเดอืนนับจากวนัทีถ่งึก าหนดช าระขา้งตน้ หลงัจากนัน้กรมธรรมน์ีจ้ะขาดอายแุละสิน้ผลบงัคบั 

       3.    บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ แตไ่มเ่กนิอตัราทีก่ าหนดตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์โดยบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้                

              ไมน่อ้ยกวา่ 3 เดอืน  

       4.    อตัรามรณะมาจาก อตัรามรณะตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามญั และอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามทีน่ายทะเบยีนประกาศก าหนด  
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สทิธขิองผูข้อเอำประกนัภยั 
1. สทิธขิองผูข้อเอาประกันภัยในการยกเลกิกรมธรรมภ์ายใน 15 วัน นับตัง้แตวั่นทีไ่ดร้ับกรมธรรมป์ระกันภัย  

2. สทิธใินการรับทราบการจัดสรรเบีย้ประกันภัยทีล่งทนุในกองทนุ       

3. สทิธใินการขอรับหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูรายละเอยีดโครงการจากนายหนา้ประกันชวีติ ทีไ่ดรั้บอนุญาตจากบรษัิทฯ 

4. สทิธใินการไดรั้บทราบรายชือ่ของบรษัิทจัดการทกุแหง่ทีรั่บจัดการกองทนุควบกรมธรรมท์ีเ่สนอขายโดยบรษัิทฯ   

5. สทิธใินการไดรั้บทราบขอ้มลูเกีย่วกับชือ่ ทีอ่ยู ่ของบรษัิทจัดการ และบรษัิทฯ รวมทัง้ชือ่ ทีอ่ยู ่และเลขประจ าตัวของนายหนา้ประกันชวีติทีไ่ดร้ับ 

อนุญาตจากบรษัิทฯ 

6. สทิธใินการไดรั้บทราบขอ้มลูเกีย่วกับความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บค าแนะน าเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ ตลอดจนรับทราบค าเตอืนและ

ค าอธบิายเกีย่วกับความเสีย่งของการลงทนุในหน่วยลงทนุ      

7. สทิธใินการไดรั้บทราบขอ้เท็จจรงิทีม่ผีลกระทบตอ่สทิธปิระโยชนข์องผูข้อเอาประกันภัยหรอืตอ่การตัดสนิใจในการลงทนุ เชน่ การขายหน่วยลงทนุ

ของกองทนุทีอ่ยูใ่นขัน้ตอนการด าเนนิการเพือ่การควบกองทนุหรอืการรวมกองทนุ เป็นตน้ 

8. สทิธใินการไดรั้บทราบขอ้มลูเกีย่วกับความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์เชน่ คา่ธรรมเนยีมหรอืผลตอบแทนทีน่ายหนา้ประกันชวีติไดรั้บอนุญาตจาก 

บรษัิทฯ อาจไดรั้บจากการซือ้กรมธรรม ์รวมทัง้การซือ้หรอืขายหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

9. สทิธใินการแสดงเจตนาวา่ไมต่อ้งการรับการตดิตอ่อกีเป็นระยะเวลา 2 ปี     

10. สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุภายในกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุโดยไมเ่ปิดเผยชือ่ทีแ่ทจ้รงิของผูถ้อืหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) อาจมี

สทิธแิตกตา่งจากผูถ้อืหน่วยลงทนุปกตทิีซ่ ือ้หน่วยลงทนุผา่นบรษัิทจัดการโดยตรง เชน่ 

- ในการสั่งซือ้กรมธรรมค์วบรวมหน่วยลงทนุ จะไมไ่ดร้าคา ณ วันท าการนัน้ๆ เนือ่งจากการด าเนนิงานประกันชวีติตอ้งใชเ้วลา 

ในการพจิารณา ค าขอเอาประกันชวีติของลกูคา้ หลังจากวันทีไ่ดรั้บเอกสารของลกูคา้ และบรษัิทฯ จะท ารายการซือ้หน่วยลงทนุ 

ใหก้ับลกูคา้ภายหลังจากการอนุมัต ิ  

- การรับเอกสารตา่งๆ เกีย่วกับกองทนุ อาจชา้กวา่การซือ้หน่วยลงทนุจากบรษัิทจัดการโดยตรง เนือ่งจากบรษัิทฯ จะด าเนนิการ 

จัดสง่ใหแ้กล่กูคา้เมือ่ไดรั้บเอกสารดังกลา่วจากบรษัิทจัดการ   

- บรษัิทฯ จะหักคา่การประกันภัย และคา่ธรรมเนยีมการบรหิารกรมธรรม ์(ดจูากตารางค่าธรรมเนยีมกรมธรรม)์ จากการขายคนื 

หน่วยลงทนุอัตโนมัตทิกุเดอืน 

 

 

ค ำเตอืน 

1. การน าสง่เบีย้ประกันภัยเป็นหนา้ทีข่องผูข้อเอาประกันภัย การทีน่ายหนา้ประกันชวีติมาเก็บเบีย้ประกันภัยเป็นการใหบ้รกิารเทา่นัน้  

2. ผูข้อเอาประกันภัยควรศกึษา อา่น และท าความเขา้ใจในเอกสารประกอบการเสนอขาย และหนังสอืชีช้วนของกองทนุกอ่นการตัดสนิใจลงทนุ 

3. ผูข้อเอาประกันภัยควรพจิารณาถงึความสามารถในการช าระเบีย้ประกันภัย เนือ่งจากกรมธรรมน์ีเ้หมาะส าหรับการออมเงนิระยะยาว มคี่าธรรมเนยีมใน

การถอนเงนิจากกรมธรรม ์ซึง่อาจมผีลใหม้ลูค่าเวนคนืกรมธรรม ์และมลูคา่จากการถอนเงนิจากกรมธรรม ์มมีลูคา่นอ้ยกวา่มลูคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ     

ผูข้อเอาประกันภัยควรศกึษารายละเอยีดจากตารางคา่ธรรมเนยีมในการถอนเงนิจากกรมธรรม ์

4. การลงทนุในหน่วยลงทนุตามรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุมคีวามเสีย่ง ผูข้อเอาประกันภัยอาจไดรั้บเงนิลงทนุคนืมากกวา่หรอืนอ้ยกวา่

เงนิทีไ่ดล้งทนุไป 

5. การลงทนุมคีวามเสีย่ง ผูข้อเอาประกันภัยอาจไดร้ับเงนิคนืมากกวา่หรอืนอ้ยกวา่มลูคา่เบีย้ประกันภัยทีถ่กูจัดสรรเขา้กองทนุรวม โดยหากผลการ

ด าเนนิงานของกองทนุรวมมกี าไร ผูข้อเอาประกันภัยก็จะไดร้ับผลตอบแทนสงู แตห่ากผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมขาดทนุ ผูข้อเอาประกันภัยจะ

ไดร้ับผลตอบแทนต ่า หรอืบางกรณีอาจขาดทนุ กลา่วคอื ไม่ไดรั้บเงนิสว่นลงทนุคนืเต็มจ านวน ทัง้นี ้กรมธรรมน์ีไ้มม่กีารรับประกันเงนิสว่นลงทนุ 

6. ผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมไมไ่ดข้ึน้อยูก่ับสถานะทางการเงนิหรอืผลการด าเนนิงานของบรษัิทประกันชวีติและบรษัิทจัดการ 

7. กองทนุรวมเป็นนติบิคุคลแยกต่างหากจากบรษัิทประกันชวีติและบรษัิทจัดการ ดังนัน้บรษัิทประกันชวีติและบรษัิทจัดการจงึไมม่ภีาระผกูพันในการ

ชดเชยผลขาดทนุของกองทนุรวม และจะไมส่ามารถน าทรัพยส์นิของกองทนุรวมไปใชป้ระโยชนเ์พือ่ช าระหนีข้องตนเอง  

8. กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุ จ านวนหน่วยลงทนุจะมจี านวนลดลงตามคา่ธรรมเนียมกรมธรรมท์ีม่กีารหักช าระในระหวา่งสัญญาซึง่อาจท าให ้

มลูคา่บัญชกีรมธรรมม์จี านวนลดลงอันเป็นเหตใุหก้รมธรรมข์าดอายไุด ้ทัง้นีค้า่ธรรมเนยีมกรมธรรมจ์ะขึน้อยูก่ับเพศและอายขุองผูข้อเอาประกันภัยที่

เพิม่ขึน้ 

9. ผลการด าเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภัณฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต 

10. ผูข้อเอาประกันภัยควรท าความเขา้ใจลักษณะสนิคา้ เงือ่นไขผลตอบแทน และความเสีย่ง กอ่นตัดสนิใจลงทนุ 
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ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีนของผูข้อเอำประกนัภยั 

 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ีห่น่วยงานดังตอ่ไปนี ้ 

 

1. สง่จดหมาย หรอื e-mail มาทีห่น่วยรับเรือ่งรอ้งเรยีน ศนูยบ์รกิารลกูคา้เจนเนอราลี ่

 (Customer Care Center) 02 612 9888 e-mail : info@generali.co.th 

 เลขที ่87/2 อาคารซอีารซ์ ีทาวเวอร ์ออลซซีัน่ส ์เพลส  

 ชัน้ 16 ยนูติ 1602-1605 ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวัน กรงุเทพฯ 10330  

2. ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั(ส านักงาน คปภ.)  

     สายดว่นประกนัภยั โทร.1186 

3. ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)  

Help Center  โทร. 02 263 6000 หรอื www.sec.or.th 

4. ศนูยค์ุม้ครองผูใ้ชบ้รกิารทางการเงนิ (ธนาคารแหง่ประเทศไทย) โทร.1213 หรอื www.1213.or.th 

 

 

ชอ่งทำงกำรช ำระเบีย้ประกนัภยัของผูข้อเอำประกนัภยั 

บรษัิทฯ อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ข้อเอาประกนัภยัโดยสามารถช าระเบีย้ประกนัภยัไดต้ามชอ่งทางและวธิกีาร 

ดังตอ่ไปนีช้ าระเป็น เงนิสด / เชค็ (ไมรั่บเชค็ลงวันทีล่ว่งหนา้) และ แคชเชยีรเ์ชค็ โดยใหโ้อนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร

หรอื น าฝากเชค็เขา้บญัชธีนาคารตามทีร่ะบ ุดังนี ้

 

ชือ่บญัช ี  บรษัิท เจนเนอราลี ่ประกนัชวีติ (ไทยแลนด)์ จ ากดั มหาชน เพือ่ลกูคา้ UNIT-LINKED 

ธนำคำร สำขำ เลขทีบ่ญัช ี

ธนาคารเกยีรตนิาคนิ สาขาอโศก 00031300000070 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sec.or.th/
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เจนเนอรำลี ่ประกนัชวีติ 

กลุม่บรษัิท เจนเนอราลี ่กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี พ.ศ.2374 ณ ประเทศอติาล ี

กวา่ 185 ปีทีเ่รามุง่มั่นใหค้วามคุม้ครองทางดา้นประกันชวีติ 

มพีนักงานกวา่ 78,000 คนท่ัวโลก 

เพือ่ใหบ้รกิารตอบสนองลกูคา้ทีม่อียูถ่งึ 72 ลา้นคนในกวา่ 60 ประเทศท่ัวโลก 

 

บรษัิท เจนเนอราลี ่ประกันชวีติ (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) 

กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี พ.ศ.2545 เรามผีลติภัณฑป์ระกันชวีติหลากหลายครอบคลมุทกุความตอ้งการของลกูคา้ 

ทัง้รปูแบบประกันสนิเชือ่ธรุกจิ สนิเชือ่รายยอ่ย ลกูคา้ท่ัวไป และทรัพยส์นิธนาคาร 

 

 

Generali...Protect your love 

เจนเนอรำลี.่..ประกนัควำมรกัคณุ 

ประกนัทีคุ่ม้ครองควำมรกัคนท ัว่โลกมำกวำ่ 185 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

พจิำรณำรบัประกนัภยัและจดัท ำเอกสำรประกอบกำรเสนอขำยโดย 

บรษิทั เจนเนอรำลี ่ประกนัชวีติ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน)         www.generali.co.th 

 

 

หมายเหต ุ: 

1. ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) ในฐานะนายหนา้ประกันชวีติ เป็นผูเ้สนอผลติภัณฑด์า้นประกนัชวีติ และอ านวยความ

สะดวกในการรับช าระเบีย้ประกันชวีติเทา่นัน้ บรษัิท เจนเนอราลี ่ประกนัชวีติ (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูรั้บประกนัภัยตาม

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีร่ะบใุนกรมธรรมป์ระกนัชวีติ 

2. แบบประกนัชวีตินีม้ชี ือ่ทางการวา่ยนูติ ลงิค ์ช าระเบีย้ประกนัภัยรายงวด 3 ปี 

3. การพจิารณารับประกนัภัยเป็นไปตามหลักเกณฑข์องบรษัิท เจนเนอราลี ่ประกนัชวีติ (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

4. ควรศกึษาท าความเขา้ใจรายละเอยีดความคุม้ครองและเงือ่นไขกอ่นการตดัสนิใจท าประกนัภัยทกุครัง้ 
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www.kiatnakin.co.th 


