ขอมูลสำคัญของผลิตภัณฑ (Sale Sheet)
สินเชื่อเชาซื้อรถยนต : : คือ สินเชื่อสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีความประสงคจะซื้อรถยนต รถจักรยานยนต รถเพื่อการพาณิชย รถบรรทุก ทั้งจากผูแทนจำหนายรถยนตใหมหรือผูจำหนายรถยนตใชแลวหรือเจาของรถยนตโดยตรง แตไมตองการชำระราคารถทั้งหมดเปนเงินสดในคราวเดียว
ธนาคารจะเปนผูชำระราคารถแทนลูกคา (“ผูเชาซื้อ”) และเปนเจาของกรรมสิทธิ์ ผูเชาซื้อจะเปนผูครอบครองรถยนต ซึ่งธนาคารจะโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนตใหผูเชาซื้อเมื่อผูเชาซื้อไดชำระเงินคาตัวรถพรอมดอกเบี้ย (“คางวด”) ครบตามที่กำหนดไวในสัญญา
สินเชื่อรถกูเงินดวน : คือ สินเชื่อเอนกประสงคสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ตองการใชเงินยามฉุกเฉินหรือเปนเงินทุนหมุนเวียน โดยนำรถยนตสวนบุคคล รถเพื่อการพาณิชยที่สามารถใชงานไดตามปกติและเปนเจาของกรรมสิทธิ์เองหรือเปนผูครอบครองมาใชในการขอสินเชื่อดวยการโอนกรรม
สิทธิ์รถยนตใหแกธนาคาร ซึ่งธนาคารจะโอนกรรมสิทธิ์ใหผูเชาซื้อเมื่อผูเชาซื้อไดชำระเงินคาตัวรถพรอมดอกเบี้ย (“คางวด”) ครบตามที่กำหนดไวในสัญญา

เงื่อนไขสินเชื่อ

สินเชื่อเชาซื้อรถยนต

สินเชื่อรถกูเงินดวน

วงเงินกูยืมสูงสุด*

100 ลานบาท

5 ลานบาท

อัตราสวนวงเงินกูยืมสูงสุด*

รอยละ 110 ของราคาซื้อขาย
หรือราคาประเมินรถ

รอยละ 150
ของราคาประเมินรถ

ระยะเวลาผอนชำระสูงสุด*

84 งวด

72 งวด

อัตราดอกเบี้ยคงที่**
(ตอป) (Flat Rate)

2.65%-9.50%

3.88%-14.50%

อัตราดอกเบี้ยลดตนลดดอก**
(ตอป) (Effective Rate)

4.77%-17.10%

6.98%-26.10%

* เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติวงเงินและระยะเวลาการผอนชำระเปนไปตามหลักเกณฑของธนาคาร
**อัตราดอกเบี้ยที่ไดรับขึ้นอยูกับแคมเปญสงเสริมการขายพิเศษไมรวมรายการสงเสริการขายพิเศษตามชวงเวลา ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับระยะเวลาผอนชำระ อัตราสวนลงเงินกูยืม อายุรถ

รูปแบบการผอนชำระ

ผอนชำระเปนรายเดือนแบบคางวดเทากันทุกเดือน หรือ ผอนชำระแบบขั้นบันได (Step) หรือ ผอนชำระคางวดงวด
สุดทาย รวมกับเงินกอนสวนที่เหลือ (Balloon) ซึ่งจะระบุคางวดแตละงวดไวในสัญญา

ประเภทสัญญา :

• สัญญาเชาซื้อ – สำหรับบุคลลธรรมดาที่เชาซื้อรถเพื่อการสวนตัว
• สัญญาเชาซื้อเชิงพาณิชย – สำหรับบุคลลธรรมดาที่เชาซื้อรถเพื่อใชในการขนสง เพื่อการคา เพื่อธุรกิจของตนเอง
หรือเพื่อสินจาง หรือนิติบุคคลที่เชาซื้อรถเพื่อการใชงานทุกประเภท

การคำนวณดอกเบี้ย

คางวด

คางวดผอนจนครบ
งวดสุดทาย

คางวด

เริ่มสัญญา
• คาจดทะเบียนกรรมสิทธิ์
• คาตรวจสภาพรถ (รถเกา)
• คาอากรซื้อขายรถ (รถเกา)
• คาเบี้ยประกันภัยคุมครองวงเงินสินเชื่อ
• คาเบี้ยประกันภัยรถยนต/พรบ.

ครบปที่ 1
• คาภาษีรถยนต
• คาเบี้ย พ.ร.บ.
• คาเบี้ยประกันภัยรถยนต

ครบปสุดทาย
• คาภาษีรถยนต
• คาเบี้ยประกันภัยรถยนต/พรบ.
• คาโอนทะเบียนกรรมสิทธิ์
• คาใชจายคางจายอื่นๆ

สามารถตรวจสอบคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆไดที่ http://www.kiatnakin.co.th/rate.php

ตัวอยางและสูตรการคำนวณคางวดและเบี้ยปรับชำระลาชา

ตัวอยาง ลูกคาตองการซื้อรถยนตเพื่อใชการสวนตัว 800,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) เงินดาวน 200,000 บาท
ยอดขอสินเชื่อเชาซื้อ 600,000 บาท (เงินตนที่ตองผอน) ผอน 60 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3 ตอป คำนวณ
เปนอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงรอยละ 5.64 ตอป มีการผิดนัดชำระในงวดที่ 2
งวดแรก
ชำระปกติ

คางวด

งวด 2
ไมมาชำระ

เบี้ยปรับ

งวด 3

คางวด = ยอดขอสินเชื่อเชาซื้อ + ดอกเบี้ยเชาซื้อที่ตองชำระทั้งหมด
จำนวนงวด
= (600,000 + (600,000 x 3% x 5))/60 = 11,500 บาทตอเดือน
อัตราเบี้ยปรับชำระลาชา = อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง(EIR)+3 ไมเกิน 15 = 5.64 +3 = 8.64 (ไมเกินรอยละ 15)
เบี้ยปรับ = คางวด x (วันที่คาง/365) x อัตราเบี้ยปรับ = 11,500 x (30/365) x 8.64% = 81.67 บาท

คำนวณแบบดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาที่ตองผอนชำระ
ดอกเบี้ยที่ตองชำระทั้งหมด = วงเงินกูยืม x อัตราดอกเบี้ยเงินตนคงที่ (Flat Rate) x จำนวนป

หลักการผอนชำระแบบลดตนลดดอก

คำนวณตามระบบบัญชีแบบลดตนลดดอก คือ ดอกเบี้ยคิดจากเงินตนคงเหลือทำใหคางวดชวงแรกมีดอกเบี้ย
คอนขางมาก จึงเหลือหักชำระเงินตนไดนอย
เงินตน
ดอกเบี้ย
คางวด

=
ดอกเบี้ยลดตนลดดอก (Effective Rate)

คาใชจายที่อาจเกิดขึ้นนอกจากคางวด

ดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) เฉลี่ยตองวด

การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดตนลดดอกใชเพื่อการคิดสวนลดดอกเบี้ยกรณีปดบัญชีกอนกำหนด

การปดบัญชีกอนกำหนด :

จะไดรับ สวนลด 50% ของดอกเบี้ยที่ยังไมถึงกำหนดชำระ คำนวณตามระบบบัญชีแบบลดตนลดดอก
ภาระหนี้ที่จะตองชำระในกรณีปดบัญชีกอนกำหนด
=ยอดหนี้เงินตนคงเหลือ + ดอกเบี้ยที่ยังไมถึงกำหนดชำระหักสวนลด 50% + ภาษีมูลคาเพิ่ม + คาใชจายอื่นๆ (ถามี)

หากผิดนัดชำระคางวด

1. จะถูกคิดคาปรับชำระลาชา จากจำนวนคางวดที่ผิดนัดชำระแตละงวดจนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ้น ดังนี้
• สินเชื่อเชาซื้อ (ภายใตความคุมครองของสคบ. พ.ศ.2561) : EIR* + รอยละ 3 ตอป แตไมเกินรอยละ 15 ตอป
• สินเชื่อเชาซื้อเชิงพาณิชย : MRR(KTB)* + รอยละ 10 ตอป
MRR(KTB) คืออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกคาชั้นดีรายยอย เปลี่ยนแปลงตามของธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ประกาศกำหนด / EIR คือ
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงคำนวณรายสัญญา

2. จะถูกคิดคาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้ ตามประกาศอัตราคาธรรมเนียมของธนาคาร

หากผิดนัดชำระคางวดติดตอกัน 3 งวด จะถูกคิดคาปรับชำระลาชา
คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้ และอาจถูกยึดรถ เพื่อประโยชนสูงสุด
ควรผอนชำระคางวดใหตรงตามวันที่กำหนด
ขอควรทราบเกี่ยวกับสินเชื่อ

• หากมีปญหาในการชำระเงินคืนคาเชาซื้อรถตามเวลาที่กำหนด กรุณาแจงธนาคารใหทราบโดยทันทีเพื่อพิจารณาเงื่อนไข
การชำระคืน
• หากพบวาเงื่อนในสัญญาเชาซื้อไมเปนไปตามที่ตกลงหรือมีขอโตแยงรายละเอียดในสัญญา กรุณาติดตอธนาคารภายใน
15 วันนับจากวันที่ไดรับสัญญา
• สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในขอตกลงและเงื่อนไขการเชาซื้อในสัญญา เชน การสิ้นสุดลงของสัญญา (ขอ 11),
การปดบัญชีกอนกำหนด (ขอ 16)
• หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสถานที่ติดตอทานควรแจงธนาคารใหทราบทันที
• หากมีขอสงสัยเพิ่มเติมสามารตรวจสอบรายละเอียดไดที่ www.kiatnakin.co.th หรือที่ธนาคารเกียรตินาคิน ทุกสาขา
ทั่วประเทศ โทร. 02-165-5555

ประกันภัยที่เกี่ยวของ
1. ประกันภัยรถยนตภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ตองทำตามกฏหมาย
เพื่อคุมครองและใหความชวยเหลือแกผูขับขี่/ผูโดยสารที่อยูในหรือนอกรถ ที่ประสบภัยจากรถ
2. ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ตองทำตามขอกำหนดของสัญญาเชาซื้อ
เพื่อคุมครองความรับผิดชอบตอบุคคลภายนอก/คาเสียหาย/สูญหายของตัวรถ การประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล การ
ประกันภัยคารักษาพยาบาลของผูขับขี่และผูโดยสารในรถ
• ประโยชนของการทำประกันภัย : ใหความคุมครองความเสียหายตอทรัพยสินที่เกิดขึ้นจาก อุบัติเหตุ รถหาย ไฟไหม
และอื่นๆที่กำหนดไวในกรมธรรม
• ทุนประกันภัยและระยะเวลาคุมครองที่ตองทำ : ทุนประกันภัยไมนอยกวา 80% ของราคาประเมินรถ ระยะเวลาตลอด
อายุสัญญาเชาซื้อ กรณีทำทุนประกันภัยต่ำกวามูลคารถ จะไดรับสินไหมตามสัดสวนความเสียหายจริงเทียบกับทุนประกันภัย
• ทานมีสิทธิเลือกที่จะทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่นาเชื่อถือรายอื่นนอกเหนือจากที่ธนาคารเสนอได โดยตองระบุชื่อ
ธนาคารเปนผูรับผลประโยชนตลอดอายุสัญญาเชาซื้อ
3. ประกันชีวิตคุมครองวงเงินสินเชื่อ ควรทำเพื่อประโยชนเวลาเกิดความสูญเสีย (ไมบังคับ)
ประกันชีวิตเพื่อคุมครองวงเงินสินเชื่อรถยนตหากผูเชาซื้อเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ บริษัทประกันภัยจะเปนผูรับผิดชอบ
ชำระหนี้ตามวงเงินประกัน แทนผูชาซื้อตามเงื่อนไขที่ระบุไวในกรมธรรม
4. ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล เปนประกันภัยที่ไมจำเปนตองทำเพื่อขอสินเชื่อ แตอาจมีประโยชนกับทาน (ไมบังคับ)
เพื่อคุมครองความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตอชีวิตและรางกายของผูทำประกัน
เทานั้นและยังดูแลคารักษาพยาบาลรวมถึงคาชดเชยรายไดระหวางเขารักษาตัวในโรงพยาบาล
5. โปรแกรมขยายระยะเวลารับประกันคุณภาพรถยนตใชแลว
เปนประกันภัยที่ไมจำเปนตองทำเพื่อขอสินเชื่อ แตอาจมี
เพื่อคุมครองความบกพรองของอะไหลและกลไกไฟฟา
ประโยชนกับทาน (ไมบังคับ)
ของรถยนตที่อยูภายใตความคุมครองที่ระบุเสร็จสิ้น

คำถามเกี่ยวกับสินเชื่อที่ควรรู

Q1: วิธีการนำรถที่อยูระหวางการผอนชำระคางวดไปขายตอที่ถูกตอง
A1: หากยังผอนชำระคาเชาซื้อตามสัญญาไมครบ หามนำรถไปขายตอโดยไมไดรับอนุญาต เนื่องจากกรรมสิทธิ์ยังเปน
ของธนาคาร (มิฉะนั้นผูเชาซื้อและผูรับซื้อจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย) หากตองการขายตอใหติดตอมายังธนาคาร
ธนาคารจะใหรายละเอียดในการปดบัญชีและขั้นตอนในการโอนรถไปยังผูรับซื้อ
Q2: การนำรถไปใชตางประเทศ
A2: หามนำรถไปใชตางประเทศ เวนแต
• กรณีพิเศษที่ผูเชาซื้อยื่นเปนหนังสือขอใหธนาคารอนุมัติ
• เมื่อไดรับอนุญาตแลว ผูเชาซื้อตองนำเอกสารไปยื่นขอที่กรมการขนสงทางบกเพื่อทำเรื่องขอนำรถออกไปนอก
ราชอาณาจักรตามรายละเอียดที่กรมการขนสงทางบกกำหนด
Q3: การขอขยายระยะเวลาเชาซื้อ
A3: หากประสบปญหาการชำระเงินคางวด สามารถทำได 2 วิธี
• ติดตอธนาคารเพือขอปรับโครงสรางหนี้
• ติดตอขอสินเชื่อรถกูเงินดวน โครงการ Top Up โดยผูที่เขารวมโครงการนี้จะตองผานเงื่อนไขดังนี้
• สินเชื่อเชาซื้อ : ผูเชาซื้อตองทำสัญญาเชาซื้อแบบ Step Balloon เงินกอนงวดสุดทายเทานั้น และตองมิ
ประวัติผอนชำระตรงตามกำหนด จนเหลือคาเชาซื้อสองงวดสุดทายจึงสามารถยื่นความประสงคได
• การขยายระยะเวลาเชาซื้อจะตองขยายไปไมนอยกวา 12 เดือน และระยะเวลาที่ไดขยายออกไปเมื่อรวมกับระยะ
เวลาในสัญญาเชาซื้อเดิมตองไมเกิน 84 งวด (เชน เดิมทำสัญญาเชาซื้อ 48 งวดสามารถขยายระยะเวลาได
อีก 12-36 งวด)
• อัตราดอกเบี้ยที่ใชในการขอขยายระยะเวลาเชาซื้อ คืออัตราดอกเบี้ยเชาซื้อรถยนตใหมที่ธนาคารประกาศ
ณ วันที่ยื่นขอขยาย บวกเพิ่มอัตราดอกเบี้ย รอยละ 0.25 จากอัตราขางตน
• สินเชื่อรถกูเงินดวน : สำหรับผูเชาซื้อที่ตองการวงเงินสวนตางใชยามฉุกเฉินหรือเปนเงินทุนหมุนเวียน
Q4: ความรับผิดของผูเชาซื้อหลังรถถูกยึดเพื่อขายทอดตลาด
A4: กอนรถถูกยึดเพื่อขายทอดตลาด
หากผิดนัดชำระคางวด กอนถูกยึดรถเพื่อขายทอดตลาด จะถูกบอกเลิกสัญญาซึ่งธนาคารจะมีหนังสือบอกลาวและ
หลังรถเพื่อขายทอดตลาดผูเชาซื้อสามารถชำระเพื่อกลับมาผอนชำระตอไดภายใน 30 วัน
หลังรถถูกยึดเพื่อขายทอดตลาด
1. เมื่อถูกยึดรถเพื่อขายทอดตลาด ผูเชาซื้อมีภาระรับผิดชอบคาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้ คาธรรมเนียมขาย
ทอดตลาด และภาระหนี้คงคางตามสัญญาทั้งหมด
2. หลังขายทอดตลาด ถามีเงินเหลือจากการหักชำระหนี้ ธนาคารจะคืนเงินใหผูเชาซื้อ แตหากไดนอยกวาหนี้ผูเชาซิ้
ยังคงตองรับผิดชอบสวนที่ขาดนั้น
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โครงการประกันชีวิตคุมครองสินเชื่อเชาซื้อรถยนต

ดูแลเรื่องการผอนชำระ
คางวดรถยนต

ดูแลใหความคุมครอง
ไมวาจะเจ็บปวยหรืออุบัติเหตุ

ไมเปนภาระของ
ทายาทและผูค้ำประกัน

ตัวอยางกรณีขอยกเวนความคุมครอง
1. กรณีผูเอาประกันภัยไมเปดเผยขอความจริง หรือแถลงขอความเท็จบริษัทฯ
จะบอกลางสัญญาภายใน 1 ป นับจากวันทาสัญญา หรือวันตออายุกรมธรรม
หรือวันกลับคืนสูสถานะเดิมของกรมธรรมครั้งสุดทาย
2. กรณีผูเอาประกันภัยฆาตัวตายดวยใจสมัครภายใน 1 ป นับแตวันทำสัญญา
หรือวันตออายุกรมธรรม หรือวันกลับคืนสูสถานะเดิมของกรมธรรมครั้ง
สุดทาย หรือกรณีถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา
3. ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดขอยกเวนเพิ่มเติมจากกรมธรรม

คุมครองการถือสิทธิ
คุมครองทั่วโลก
ครอบครองรถยนต เมื่อเกิดเหตุการณไมคาดฝน

KKGEN Car Shield Extra

เงื่อนไขการรับประกันภัย
• เปนผูขอสินเชื่อรถยนตของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) โดยสินเชื่อนั้นไดรับการอนุมัติแลว • อายุระหวาง 20-65 ป และเมื่อรวมระยะเวลาเอาประกันภัยแลวไมเกินอายุ 70 ป การคำนวณอายุ :
นำป พ.ศ. ของวันที่สินเชื่ออนุมัติตั้ง ลบดวยป พ.ศ.เกิดของสมาชิกผูขอเอาประกันภัยระยะเวลาความคุมครอง 1-8 ป ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 200,000 บาท
ความคุมครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

แผน 7

แผน 8

แผน 9

แผน10

แผน11

1. เสียชีวิต (Life) / ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (TPD)
การเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทุกกรณี อุบัติเหตุ
หรือเจ็บปวย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่

200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 1,200,000 1,500,000

2. ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง (TTD) ชำระคางวดรถยนต
ที่ครบกำหนดแทนผูเอาประกันภัย ตามระยะเวลาที่ทุพพลภาพ
ชั่วคราวสิ้นเชิงไมเกิน 6 งวด

200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 1,200,000 1,500,000

3. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
เนื่องจากอุบัติเหตุ (ADD) คุมครองการเสียชีวิต
สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพสิ้น

200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 1,200,000 1,500,000

4. คารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ(ME)

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

20,000

20,000

20,000

30,000

30,000

30,000

5. การชดเชยรายวันระหวางการเขารักษาตัวใน
โรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

2,000

3,000

3,000

3,000

ชื่อแบบประกันภัย KKGEN Car Shield Extra นี้ เปนชื่อทางการตลาด ซึ่งในกรมธรรมจะระบุชื่อ กรมธรรมประกันชีวิตกลุมแบบชั่วระยะเวลา

KKGEN Car Shield Plus (Plan A)

เงื่อนไขการรับประกันภัย
• เปนผูขอสินเชื่อรถยนตของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) โดยสินเชื่อนั้นไดรับการอนุมัติแลว
• อายุระหวาง 20-65 ป และเมื่อรวมระยะเวลาเอาประกันภัยแลวไมเกินอายุ 70 ป การคำนวณอายุ : นำป พ.ศ. ของวันที่สินเชื่ออนุมัติ ตั้ง ลบดวยป พ.ศ. เกิดของสมาชิกผูขอเอาประกันภัย
• ระยะเวลาความคุมครอง 1-8 ป ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
แผนความคุมครอง
ความคุมครองหลัก จายชดเชยเพื่อปดบัญชีเงินกู
1. เสียชีวิต (Life) การเสียชีวิตทุกกรณี อุบัติเหตุหรือเจ็บปวย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง

ชาย

หญิง

KKGEN Car Shield Plus (Plan B)

เงื่อนไขการรับประกันภัย
• เปนผูขอสินเชื่อรถยนตของธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) โดยสินเชื่อนั้นไดรับการอนุมัติแลว
• อายุระหวาง 20-65 ป และเมื่อรวมระยะเวลาเอาประกันภัยแลวไมเกินอายุ 70 ป การคำนวณอายุ : นำป พ.ศ. ของวันที่สินเชื่ออนุมัติ ตั้ง ลบดวยป
พ.ศ. เกิดของสมาชิกผูขอเอาประกันภัย
• ระยะเวลาความคุมครอง 1-8 ป ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
แผนความคุมครอง

Plan B

ความคุมครองหลัก จายชดเชยเพื่อปดบัญชีเงินกู
1. เสียชีวิต (Life) การเสียชีวิตทุกกรณี อุบัติเหตุหรือเจ็บปวย จานวนเงินเอาประกันภัยลดลงตามหนี้ที่คางชาระ
จายผลประโยชนเปนจานวนเงินเทากับ 90% ของจานวนเงินกูสินเชื่อที่ลดลง

2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (TPD) ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อุบัติเหตุหรือเจ็บปวย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง
3. ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง (TTD) จายผลประโยชนเปนจำนวนเงินเทากับ 100% ของจำนวนเงินการผอนชาระรายเดือนใหทุกๆเดือน
ทั้งนี้รวมแลวไมเกิน 6 เดือน
4. คุมครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ (ADD) * ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มตน

สิทธิของผูเอาประกันภัย
1. สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม Free Look ผูเอาประกันภัยมีสิทธิขอยกเลิกกรมธรรมได โดยผูเอาประกันภัยตองสงคืนหนังสือรับรอง
การประกันชีวิตมายังบริษัทภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือรับรองการประกันชีวิต และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการ
หักคาตรวจสุขภาพ (ถามี) และคาใชจายของบริษัทฉบับละ 500 บาท (กรณีที่สมาชิกผูเอาประกันภัยไดใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน
แลวสมาชิกผูเอาประกันภัยไมมีสิทธิยกเลิกกรมธรรม)
2. สิทธิในการเวนคืนกรมธรรม ผูเอาประกันภัยจะไดรับเงินคืนไมเต็มจำนวนของเบี้ยประกันที่ชำระมาแลว
3. เบี้ยประกันชีวิตไมสามารถนาไปอางอิงการใชสิทธิหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพกรฉบับที่ 172
4. เบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพสามารถนาไปอางอิงการใชสิทธิหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพกรฉบับที่ 315
คำแนะนำ
• ผูเอาประกันภัยควรทาความเขาใจรายละเอียดความคุมครอง และเงื่อนไขกอนการตัดสินใจทาประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อไดรับกรมธรรม
ประกันภัยแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกาหนด เงื่อนไข และขอยกเวนความคุมครองในกรมธรรมประกันภัย
• ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหนาประกันชีวิต เปนผูเสนอผลิตภัณฑดานประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการ
รับชำระเบี้ยประกันภัยเทานั้น
• การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑของ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด) จากัด (มหาชน) ผูรับประกัน
• ผูเอาประกันภัยมีหนาที่ในการนาสงเบี้ยประกันภัย การที่พนักงานหรือลูกจางของบริษัท ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหนาประกันชีวิต
มาเก็บเบี้ยประกันภัยเปนการใหบริการเทานั้น

50%*

140%*

5. ชดเชยคารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (ME) ตามจายจริงไมเกิน 15,000 บาทตอเหตุการณ ไมจำกัดจานวนครั้ง
ชื่อแบบประกันภัย KKGEN Car Shield Plus Plan A นี้ เปนชื่อทางการตลาด ซึ่งในกรมธรรมจะระบุชื่อ กรมธรรมประกันชีวิตกลุมแบบคุมครองแผนทางการเงิน

2. ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง (TTD) จายผลประโยชนเปนจานวนเงินเทากับ 100% ของจานวนเงินการผอนชำระรายเดือน
ใหทุกๆเดือน ทั้งนี้รวมแลวไมเกิน 6 เดือน
ชื่อแบบประกันภัย KKGEN Car Shield Plus Plan B นี้ เปนชื่อทางการตลาด ซึ่งในกรมธรรมจะระบุชื่อ กรมธรรมประกันชีวิตกลุมแบบคุมครองแผนทางการเงิน

คำอธิบาย : สาหรับแผน B ยอดเงินกูกับยอดความคุมครองการเสียชีวิตจะไมเทากัน หากเกิดการเสียชีวิต บริษัทประกันจะจายเงินคาสินไหมจำนวน 90%
ของจำนวนเงินกูสินเชื่อที่ลดลง
ตัวอยางกรณีขอยกเวนความคุมครอง
1. กรณีผูเอาประกันภัยไมเปดเผยขอความจริง หรือแถลงขอความเท็จ บริษัทฯ จะบอกลางสัญญา
ภายใน 1 ป นับจากวันทำสัญญา หรือวันตออายุกรมธรรม หรือวันกลับคืนสูสถานะเดิมของ
กรมธรรมครั้งสุดทาย
2. กรณีผูเอาประกันภัยฆาตัวตายดวยใจสมัครภายใน 1 ป นับแตวันทำสัญญา หรือวันตออายุ
กรมธรรม หรือวันกลับคืนสูสถานะเดิมของกรมธรรมครั้งสุดทาย หรือกรณีถูกผูรับประโยชน
ฆาตายโดยเจตนา
3. ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดขอยกเวนเพิ่มเติม จากกรมธรรม

ตัวอยางกรณีขอยกเวนความคุมครอง
1. กรณีผูเอาประกันภัยไมเปดเผยขอความจริง หรือแถลงขอความเท็จ บริษัทฯ จะบอกลางสัญญาภายใน 1 ป นับจากวันทำสัญญา หรือวันตออายุกรมธรรมหรือวันกลับคืนสูสถานะเดิมของกรมธรรมครั้งสุดทาย
2. กรณีผูเอาประกันภัยฆาตัวตายดวยใจสมัครภายใน 1 ป นับแตวันทาสัญญา หรือวันตออายุกรมธรรม หรือวันกลับคืนสูสถานะเดิมของกรมธรรมครั้งสุดทาย หรือกรณีถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา
3. ผูขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดขอยกเวนเพิ่มเติม จากกรมธรรม

