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เคเคเจน เวลท์ โพรเทค ลิงค์
แบบชาระเบีย้ ประกันภัย 3 ปี
KKGEN Wealth Protect Link (3P)

แบบประกันชีวิตควบการลงทุนที่ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 5 เท่า*
และให้คุณได้เลือกลงทุนอย่างอิสระ
เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้น
*ของจานวนเบี้ยประกันภัยหลักรายปีตามเงื่อนไขแบบประกันภัยที่กาหนด

ธนาคารในฐานะนายหน้าประกันชีวติ
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KKGEN Wealth Protect Link (3P)
เคเคเจน เวลท์ โพรเทค ลิงค์ - แบบชาระเบีย้ ประกันภัย 3 ปี
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ ควบการลงทุนทีใ่ ห้ความคุม้ ครองชีวิตสูงถึง 5 เท่า* พร้อม ๆ กับเพิม่ โอกาส
ในการรับผลตอบแทนจากการลงทุน สามารถเลือกลงทุนด้วยตัวคุณเอง
กับหลากหลายกองทุนรวมจาก บลจ. ชัน้ นา
*ของจานวนเบี้ยประกันภัยหลักรายปี

เคเคเจน เวลท์ โพรเทค ลิงค์ - ประกันชีวติ แบบยูนติ ลิงค์
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ รูปแบบใหม่ทรี่ วมเอาข้อดีของประกันชีวติ
และกองทุนรวมมาไว้ด้วยกัน เพือ่ ให้ประโยชน์ทมี่ ากกว่า

ประกันชีวติ

ประกันชีวติ ควบการลงทุน
ยูนติ ลิงค์

กองทุนรวม

ความคุม้ ครองชีวติ

มีความคุ้มครองชีวิต

มีความคุ้มครองชีวิต

ไม่มีความคุ้มครองชีวิต

การลงทุน

บริษัทตัดสินใจในการลงทุน

เลือกการลงทุนได้อิสระ

เลือกการลงทุนได้อิสระ

ผลตอบแทนการลงทุน

รับผลตอบแทนแน่นอน

เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทน
จากการลงทุน

เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทน
จากการลงทุน

จุดเด่นของ KKGEN Wealth Protect Link (3P)
1. จ่ายเบีย้ เพียง 3 ปี ให้ความคุม้ ครองชีวติ สูงถึง 5 เท่า* (ขึ้นอยู่กับอายุของผู้เอาประกันภัย ณ ปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิต)
*ของเบี้ยประกันภัยหลักรายปีสาหรับการเสียชีวิตทุกกรณี ตามเงื่อนไขแบบประกันภัยที่กาหนด

2. โอกาสในการรับผลตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในระยะยาว

กับหลากหลายกองทุนรวมชั้นนา ให้คุณมั่นใจกับเงินลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี
จากการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพของผู้จัดการกองทุน

3. อิสระในการเลือกลงทุนในกองทุนทีค่ ณ
ุ สนใจ มีความยืดหยุน่ สามารถปรับเปลีย่ น
และจัดสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนได้ตามจังหวะการลงทุน ทีค่ ณ
ุ เห็นว่าเหมาะสม
4. สามารถเพิม่ การลงทุนหรือถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์ ได้**
**ไม่เสียค่าธรรมเนียมการถอนเงินหลังจากปีกรมธรรม์ที่ 3

5. สับเปลีย่ นกองทุนได้ ไม่จากัดจานวนครัง้ โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย
6. สิทธิใ์ นการลดหย่อนภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ รมสรรพากรกาหนด
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เงือ่ นไขของกรมธรรม์ KKGEN Wealth Protect Link (3P)
เงือ่ นไขเกีย่ วกับการรับประกันภัย
ระยะเวลาเอาประกันภัย
อายุรบั ประกันภัย
การพิจารณาอนุมตั กิ ารรับประกันภัย
การซือ้ สัญญาเพิม่ เติม
รายละเอียดของเบีย้ ประกันภัย
เบีย้ ประกันภัย

เบีย้ ประกันภัยหลัก
เบีย้ ประกันภัยเพิม่ เติมพิเศษ
ระยะเวลาชาระเบีย้ ประกันภัย
การชาระเบีย้ ประกันภัยปีตอ่
การหยุดพักชาระเบีย้ ประกันภัย
(Premium Holiday)

กรมธรรม์ครบกาหนดสัญญา เมื่อผู้เอาประกันภัยอายุ 99 ปี หรือตราบที่มีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอสาหรับหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
1 เดือน – 70 ปี
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ปกติของบริษัทฯ
ไม่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. เบีย้ ประกันภัยหลัก เป็นเบี้ยประกันภัยที่ต้องชาระตามงวดที่ระบุไว้ในสัญญาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความคุ้มครองชีวิตเป็นหลัก
2. เบีย้ ประกันภัยเพิม่ เติมพิเศษ เป็นเบี้ยประกันภัยที่สามารถชาระได้ ในช่วงเวลาใดก็ ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนโดยเฉพาะ
จานวนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
จานวนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 120 ล้านบาท ต่อปีกรมธรรม์
3 ปี
การจัดสรรการลงทุนในกองทุนรวมสาหรับเบี้ยประกันภัยหลักงวดต่อไปจะเป็นไปตามสัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด ในกรณีประสงค์จัด สรร
การลงทุนในกองทุนรวมแตกต่างไปจากที่เคยจัดสรรไว้ ผู้ขอเอาประกันภัยอาจยื่นคาร้องขอจัดสรรการลงทุนใหม่ได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กาหนด
- สามารถขอหยุดพักชาระเบี้ยประกันภัยได้ก็ต่อเมื่อมีการชาระเบี้ยประกันภัยหลักครบ 2 ปี และมีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยอยู่ในระหว่างสถานะหยุดพักชาระเบี้ยประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัยไม่สามารถใช้สิทธิชาระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ
กรมธรรม์ประกันภัยจะยังมีผลบังคับและยังมีความคุ้มครองตามข้อกาหนดกรมธรรม์ต่อไปตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนยังมีเพียงพอ
ที่จะชาระค่าการประกันภัยและค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะหักค่าการประกันภัยและค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ทุก ๆ เดือน
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในกรมธรรม์ จนกระทั่งมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอในการชาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว กรมธรรม์นี้จะยังคงมีผลบังคับต่อไป
จนถึงวันครบรอบเดือนนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ หลังจากนั้นกรมธรรม์ย่อมขาดอายุและสิ้นผลบังคับ
- ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยหลักยังไม่ครบ 2 ปี และไม่ชาระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผันย่อมมีผลให้กรมธรรม์นี้สิ้นผลบังคับ
หากกรมธรรม์นี้มีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรมธรรม์จะถูกเวนคืนโดยอัตโนมัติและบริษัทฯ จะหักค่าธรรมเนียมสาหรับการเวนคืนโดยอัตโนมัติ
ตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ และหากมีหนี้สินใด ๆ คงค้างภายใต้กรมธรรม์นี้จานวนเงินดังกล่าวจะถูกหักออก
จากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผลประโยชน์จากกรมธรรม์
จานวนเงินเอาประกันภัย

5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี สาหรับอายุรับประกันภัย 1 เดือน - 40 ปี
3 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี สาหรับอายุรับประกันภัย 41 – 70 ปี
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวติ
บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์เท่ากับผลรวมของ ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3
ข้อ 1 จานวนเงินเป็นเท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุของผู้เอาประกันภัยขณะเสียชีวิต ดังต่อไปนี้
• จานวนเงิน 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 0 - 40 ปี ณ วันที่ครบรอบปีกรมธรรม์
• จานวนเงิน 3 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 41 ปีเป็นต้นไป ณ วันที่ครบรอบปีกรมธรรม์
ข้อ 2 มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกรมธรรม์
ข้อ 3 ค่าการประกันภัยที่ยังไม่ได้คุ้มครอง (ถ้ามี)
ผลประโยชน์กรณีครบกาหนดสัญญา หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกาหนดสัญญาประกันภัย บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ณ วันครบกาหนด
( ณ อายุ 99 ปี )
สัญญา (ภายหลังหักบรรดาหนี้สิน (ถ้ามี) ออกจากจานวนเงินผลประโยชน์ที่พึงจ่าย)
การเวนคืนกรมธรรม์
เมื่อกรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ และในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิที่จะบอกเลิกกรมธรรม์นี้ ได้โดยการขอเวนคืน
กรมธรรม์ เพื่อรับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ รวมกับค่าการประกันภัยตามจานวนวันที่ยังไม่ได้ให้ความคุ้มครอง (ถ้ามี) ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวมีผลทาให้กรมธรรม์นี้
สิ้นผลบังคับ
สิทธิในการหักลดหย่อนภาษี
จานวนเบี้ยประกันภัยที่สามารถนาไปหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร คือจานวนเบี้ยประกันภัยซึ่งมิได้ถูกจัดสรรเพื่อ
ลงทุนในหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เป็นค่าธรรมเนียมในการจัดสรรเบี้ยประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหาร
กรมธรรม์ ค่าการประกันภัย เป็นต้น
ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุม้ ครอง
• บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองเมื่อปรากฎว่าผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายดัวยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ โดยบริษัทฯ จะคืนมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการจัดสรรเบี้ยประกันภัย ค่าการประกันภัย และ
ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์
• ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกผูร้ ับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา บริษัทฯ จะคืนมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ทายาทของผูเ้ อาประกันภัย
คาเตือน :
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน เป็นกรมธรรม์ที่มีความเสี่ยงด้านความผันผวนของผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในกองทุนรวมต่าง ๆ รวมไปถึ งจานวนหน่วยลงทุนจะมีโอกาสลดลงหลังจากมีการหักชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกรมธรรม์ ใน
ระหว่างสัญญายังมีผลบังคับอยู่ เนื่องจากปัจจัยจากเพศและอายุของผูข้ อเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้น อาจมีผลต่อมูลค่า รับซื้อคืนหน่วยลงทุนลดลงได้ และในกรณีผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีมูลค่าตา่ จะมีผลให้มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีจานวนลดลง
และไม่เหลือมูลค่าที่เพียงพอต่อการหักค่าธรรมเนียมของกรมธรรม์ตา่ ง ๆ จึงเป็นเหตุให้กรมธรรม์ขาดอายุก่อนที่ผู้ขอเอาประกันภัยจะมีอายุครบ 99 ปี หรือขาดอายุก่อนครบกาหนดสัญญาประกันภัยได้
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เงือ่ นไขการลงทุนในหน่วยลงทุน
การนาเบีย้ ประกันภัยไปซือ้ หน่วยลงทุน

ประเภทกองทุนทีน่ าเสนอคูก่ บั แบบประกันภัย

มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าบัญชีกรมธรรม์
มูลค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์
การสับเปลีย่ นกองทุน

การถอนเงินจากกรมธรรม์

การยกเลิกกองทุน

หลังจากที่บริษัทฯ ได้อนุมัติการรับประกันภัยแล้ว บริษัทฯ จะนาเบี้ยประกันภัยหลักและเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี) หลังหัก
ค่าธรรมเนียมในการจัดสรรเบี้ยประกันภัยไปซื้อกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในใบคาขอเอาประกันชีวิตหรือใบคาร้องของบริษัทฯ ภายใน
วันทาการถัดไป นับถัดจากวันที่บริษัทฯ ได้รับเบี้ยประกันภัยและเอกสารครบถ้วนแล้ว (เมื่อมีการเรียกเก็บเงินได้เต็มจานวนในกรณี
รับชาระด้วยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค) ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ วันที่
บริษัทฯ นาส่งคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การจัดเก็บค่าเบี้ยประกันภัยและเอกสารต้องนาส่งถึงบริษัทฯ ภายในเวลา 16.00 น.ของ
วันทาการนั้นๆ (หากบริษัทฯ ได้รับภายหลังเวลา 16.00 น. ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้รับเอกสารในวันทาการถัดจากวันที่ ได้รับเอกสาร
ล่าช้าดังกล่าว และบริษัทฯจะส่งคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการถัดไปต่อจากนั้น) อนึ่ง หากวันที่จะซื้อหน่วยลงทุนเป็นวันหยุดของ
กองทุนใด บริษัทฯ จะทาการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทาการถัดไปที่สามารถทารายการได้
บริษัทฯ จะทาการคัดเลือกกองทุนประเภทต่างๆ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้หรือกองทุนรวมอื่น ๆ ตามที่
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกลงทุนในกองทุนได้มากกว่า
1 กองทุน ทั้งนี้เมื่อรวมจานวนกองทุนทั้งหมดตลอดอายุสัญญาต้องไม่เกินจานวนตามที่บริษัทฯ กาหนด
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนภายใต้กรมธรรม์หารด้วยจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนนั้น
เมื่อสิ้นวันทาการที่คานวณ ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นผู้คานวณ
และได้แจ้งมายังบริษัทฯ
จานวนหน่วยลงทุนจากเบี้ยประกันภัยหลัก คูณกับ มูลค่าหน่วยลงทุน บวกกับ จานวนหน่วยลงทุนจากเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ
(ถ้ามี) คูณกับ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคาของแต่ละกองทุนภายใต้กรมธรรม์
ผลรวมของจานวนหน่วยลงทุน คูณกับ ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคาของแต่ละกองทุนภายใต้กรมธรรม์
มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียมในการเวนคืนกรมธรรม์ (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ ในตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
- สามารถดาเนินการสับเปลี่ยนกองทุนบางส่วนหรือทั้งหมด ตามกฏเกณฑ์ที่บริษัทฯ กาหนด โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมในการ
สับเปลี่ยน
- การขอสับเปลี่ยนกองทุนให้ระบุเป็นอัตราร้อยละของจานวนหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง (โดยไม่มีทศนิยม)
และเมื่อคานวณเป็นจานวนเงินของมูลค่าการสับเปลี่ยนในแต่ละครั้งต้องมีจานวนไม่ต่ากว่า 1,000 บาท
- บริษัทฯ จะดาเนินการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทาการที่ ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางครบ
ทุกกองทุน
- การสับเปลี่ยนกองทุนดังกล่าวข้างต้น ราคาเสนอขายของกองทุนปลายทาง ณ วันที่บริษัทฯ ซื้อ อาจมีราคาแตกต่างจากราคา
เสนอขายกองทุนปลายทาง ณ วันที่บริษัทฯ ได้รับคาสั่งสับเปลี่ยนกองทุนโดยผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับความเสี่ยงในการสับเปลี่ยน
กองทุนดังกล่าว
สามารถถอนเงินจากกรมธรรม์ตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทฯ กาหนดโดย
- การถอนเงินจากกรมธรรม์ จะถอนตามกองทุนที่ผู้เอาประกันภัยได้ระบุในใบคาร้องเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการลงทุน
- การถอนเงินจากกรมธรรม์ ให้ระบุจานวนที่ต้องการถอนเป็นอัตราร้อยละของจานวนหน่วยลงทุนกองทุน (โดยไม่มีทศนิยม) ในแต่
ละกองทุน การขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อถอนเงินจากกรมธรรม์นั้น บริษัทฯ จะคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทาการถัด
จากวันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์
- ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์เป็นไปตามที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์
- ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วันที่บริษัทฯ ส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไปยังบริษัท
จัดการกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือบริษัทจัดการกองทุนรวมเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- การยกเลิกกองทุนโดยสาเหตุ : ในกรณีที่กองทุนใด ๆ ถูกปิด เลิกกองทุน ชาระบัญชี หรือ ถูกระงับการดาเนินการด้วยสาเหตุใด ๆ
ก็ตาม บริษัทฯ จะดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวไปยังกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund :
MMF) และจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบภายหลังจากการสับเปลี่ยนกองทุนแล้วเสร็จไม่เกินกว่าสามสิบวัน (30 วัน) หลังจากที่
บริษัทฯ ได้ดาเนินการสับเปลี่ยนกองทุนเรียบร้อยแล้ว
- การยกเลิกกองทุนโดยบริษัทฯ : บริษัทฯ อาจพิจารณายกเลิกกองทุนใด ๆ ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทฯ โดยจะแจ้งให้ผู้เอา
ประกันภัยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน (30 วัน) เพื่อเลือกกองทุนใหม่ และแจ้งกลับภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กาหนด และ
บริษัทฯ จะดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่ยกเลิกไปยังกองทุนอื่นตามที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง ในกรณีที่ ไม่ได้รับคาร้อง
ขอเลือกกองทุนใหม่ บริษัทฯ จะดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวไปยัง กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market
Fund : MMF)

หมายเหตุ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับคาสั่งสับเปลี่ยนกองทุน หากบริษัทฯ ยังไม่ทราบหน่วยลงทุนคงเหลือทุกกองทุนที่ผู้เอาประกันภัยถืออยู่
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อิสระแห่งการลงทุนกับกองทุนรวมคุณภาพ
เพือ่ ผลตอบแทนทีม่ ากกว่า
กับหลากหลาย บลจ.ชัน้ นา ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ
ให้คณ
ุ มัน่ ใจกับการสร้างพอร์ตการลงทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
พร้อมอิสระในการกาหนดสัดส่วนการลงทุนกับกองทุนทีค่ ุณสนใจได้ดว้ ยตัวเอง
กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนในประเทศ/ต่างประเทศบางส่วน
ระดับความเสีย่ ง

ชือ่ กองทุน
และบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน
ระดับ 1
(ต่า)

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

กองทุนเน้นลงทุนหรือมี ไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก แต่ไม่
รวมถึงเงินฝากอิสลาม ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชน ระยะสั้น ที่มีคุณภาพสูง มี
ความมั่นคง และมีสภาพคล่องสูง และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด โดยจะดารงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้าหนัก
ของตราสารทั้งหมดของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 92 วัน

กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้
ระดับ 4
(ปานกลางค่อนข้างต่า)

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

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

กองทุนรวมผสม

5
(ปานกลางค่อนข้างสูง)

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

5
(ปานกลางค่อนข้างสูง)

5
(ปานกลางค่อนข้างสูง)

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

กองทุนเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับ
การตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ โดยจะ
พิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นภายใต้กรอบการให้คาแนะนาในด้านการลงทุน
ที่ระบุไว้ในบทวิเคราะห์ Asset Allocation จากที่ปรึกษาการลงทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะนาเงินที่ ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุน
สามารถลงทุนได้ โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0
ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ
ของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ
กองทุนมีนโยบายที่จะนาเงินที่ ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตรา
สารหนี้ และ/หรือเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และ/หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุน
สามารถลงทุนได้ โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0
ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ
ของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ
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กองทุนรวมต่างประเทศ
ระดับความเสีย่ ง

ชือ่ กองทุน
และบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้

5
(ปานกลางค่อนข้างสูง)

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

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.หรือสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ โดยกองทุนต่างประเทศ
มีหลักการสาคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ทั่้วโลก อย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
6
(สูง)

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

6
(สูง)

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

6
(สูง)

กองทุนเปิดทหารไทย SET50
(TMB SET50 Fund : TMB50)
บลจ. ทหารไทย จากัด

6
(สูง)

6
(สูง)

กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index (TMB
US500 Equity Index Fund : TMBUS500)
บลจ. ทหารไทย จากัด
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง
มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์
(SCB Asian Emerging Markets THB Hedged :
SCBAEMHA) (ชนิดสะสมมูลค่า)
บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด

6
(สูง)

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

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Allianz Europe Equity Growth
Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นในประเทศที่เป็นสมาชิก
ของสหภาพยุโรป ประเทศนอร์เวย์ หรือ ประเทศไอซ์แลนด์ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สวีเดน
เดนมาร์ก สวิสเซอร์แลนด์ สเปน เนเธอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เป็นต้น
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (กองทุน
หลัก) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg โดยเน้นการลงทุนในหุ้นสามัญทั่วโลก มีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาวของกองทุน ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะเน้นการลงทุนในหุ้น
สามัญของบริษัทที่มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของโลก
ในอนาคต กองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักคิดเป็นอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และในส่วนที่เหลืออาจลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตรา
สารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ
กองทุนมีนโยบายที่จะพยายามลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (fully invested) เพื่อให้สามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET50 ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหาร
กองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้
ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน
ที่มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ ได้ใกล้เคียงกับ
ผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน จะใช้นโยบายในการบริหารเชิงรับ
(Passive Investment Strategy) โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares
Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ได้แก่ “BGF Asian Growth Leaders
Fund” ในหน่วยลงทุนชนิด (Class)“D2” ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศลักเซมเบิร์ก อยู่ภายใต้
UCITS และบริหารโดย "BlackRock Global Funds" เน้นการลงทุนในหุ้นของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ใน
ทวีปเอเชียหรือดาเนินกิจกรรมหลักในทวีปเอเชีย ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น โดยกองทุนมี net exposure
ในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP
FUND (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management
Ltd (Singapore) เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็ก
ถึงกลาง และมีแนวโน้มการลงทุนในระยะยาวที่ดี ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น หรือจดทะเบียนจัดตั้งหรือมีการประกอบกิจการอย่างมีนัยสาคัญ
ในประเทศญี่ปุ่น

คาเตือน :


ผู้ขอเอาประกันภัยควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน สาหรับกองทุนทีล่ งทุนในต่างประเทศที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจานวน
จะมีความเสีย่ งเหลืออยู่อาจทาให้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้



ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยเลือกลงทุนในกองทุนทีม่ ีความเสี่ยงต่า อัตราผลตอบแทนที่แสดงในกองทุนรวมดังกล่าว อาจจะมีจานวนสูงเกินไป และมีโอกาสน้อยมากที่จะได้รั บอัตราผลตอบแทนนี้
ถ้าหากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในขณะนัน้ มีอัตราผลตอบแทนที่ต่า ผู้ขอเอาประกันภัยควรปรึกษานายหน้าประกันชีวิตเพื่อขอข้อมูลประกอบการตัดสินใจ



ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยปฏิเสธให้ข้อมูลส่วนตัวหรือให้ข้อมูลส่วนตัวที่ ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้ รับคาแนะนาที่ ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ฐานะการเงิน
หรือความต้องการของผู้ขอเอาประกันภัย เนื่องจากคาแนะนาที่ให้นนั้ ได้พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ผู้ขอเอาประกันภัยเปิดเผยให้ทราบ



ผลการดาเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานทีเ่ กี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต



บริษัทฯ อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุนตามผลการดาเนินงานกองทุน โปรดศึกษารายละเอียดข้อมูลที่เป็นปัจจุบนั จากนายหน้าประกันชีวิต



บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัด การกองทุนรวม
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ตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ย

วิธกี ารคานวณ

หักจากเบีย้ ประกันภัยหลักก่อนนาเงินไป
ลงทุน
1. ค่าธรรมเนียมในการจัดสรรเบี้ย
ประกันภัย (Premium Allocation
Charge)

อัตรา
เบีย้ ประกันภัยหลัก
ปีที่ชาระเบีย้ ประกันภัย
หลัก

1
2
3
4 เป็นต้นไป

ร้อยละของเบีย้ ประกันภัยหลัก
เบี้ยประกันภัยต่ากว่า
เบี้ยประกันภัยตัง้ แต่
3,000,000 บาท
3,000,000 บาทขึน้ ไป
7
5
3
0

6
4
2
0

หักจากเบีย้ ประกันภัยเพิม่ เติมพิเศษ (ถ้ามี)
ก่อนนาเงินไปจัดสรรการลงทุน

เบีย้ ประกันภัยเพิม่ เติมพิเศษ
เบี้ยประกันภัยต่ากว่า 3,000,000 บาท : ร้อยละ 3 ของเบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยตัง้ แต่ 3,000,000 บาทขึ้นไป : ร้อยละ 2 ของเบี้ยประกันภัย

2. ค่าธรรมเนียมการบริหาร
กรมธรรม์ (Admin. Fee)

หักเป็นรายเดือนจากการขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ ที่ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม
สัดส่วนของกองทุนภายใต้กรมธรรม์ที่ถืออยู่

อัตราร้อยละ 0.05 ต่อเดือน ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกรมธรรม์

3. ค่าการประกันภัย (COI)

หักเป็นรายเดือนจากการขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติที่ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม
สัดส่วนของกองทุนที่ถืออยู่

คานวณจากอัตรามรณะของจานวนเงินเอาประกันภัย (จานวนเงินเสีย่ งภัยสุทธิ)
ตามตารางมรณะไทย ในกรณีมีสุขภาพต่ากว่ามาตรฐานอาจจาเป็นต้องมีการเพิม่ ค่า
การประกันภัย
ปีกรมธรรม์ที่

4. ค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน
จากกรมธรรม์หรือการเวนคืน
กรมธรรม์ (Surrender Charge)
5. ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยน
กองทุน (Fund Switching
Charge)
6. ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้ง
รายงานสถานะทางการเงินของ
กรมธรรม์

หักจากหน่วยลงทุนภายใน 3 ปีแรกเท่านั้น

1
2
3
4 เป็นต้นไป

ร้อยละของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ที่ถอนเงินจากกรมธรรม์
3
2
1
0

ไม่มีค่าธรรมเนียม
กรณีลูกค้าร้องขอใบแจ้งรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม์นอกเหนือการจัดส่ง
ของบริษัทฯ ทุก ๆ รอบ 3 เดือนตามปีปฏิทนิ บริษัทฯ จะคิดค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท

หมายเหตุ:
1. จานวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิ เป็นจานวนเงินเท่ากับ
• 5 เท่าของเบีย้ ประกันภัยหลักรายปี สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 0 - 40 ปี ณ วันทีค่ รบรอบปีกรมธรรม์
• 3 เท่าของเบีย้ ประกันภัยหลักรายปี สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 41 ปีเป็นต้นไป ณ วันที่ครบรอบปีกรมธรรม์
2. หากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่จะชาระค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ที่ถงึ กาหนดชาระ กรมธรรม์นี้จะยังคงมีผล
บังคับต่อไปจนถึงวันครบรอบเดือนนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระข้างต้น หลังจากนัน้ กรมธรรม์นี้จะขาดอายุและสิน้ ผลบังคับ
3. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมต่างๆ แต่ไม่เกินอัตราที่กาหนดตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยบริษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
4. อัตรามรณะมาจาก อัตรามรณะตามตารางมรณะไทย ประเภทสามัญ และอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามที่นายทะเบียนประกาศกาหนด
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สิทธิของผูข้ อเอาประกันภัย
1. สิทธิของผู้ขอเอาประกันภัยในการยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทฯ จะคืนค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ และ
มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หักด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 500 บาท รวมทั้งค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)
2. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันภัยที่ลงทุนในกองทุน
3. สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลรายละเอียดโครงการจากนายหน้าประกันชีวิต ที่ ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
4. สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนควบกรมธรรม์ที่เสนอขายโดยบริษัทฯ
5. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ และบริษัทฯ รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวของนายหน้าประกันชีวิตที่ ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
6. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ ได้รับคาแนะนาเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคาเตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
7. สิทธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ขอเอาประกันภัยหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนที่อยู่
ในขั้นตอนการดาเนินการเพื่อการควบกองทุนหรือการรวมกองทุน เป็นต้น
8. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่นายหน้าประกันชีวิตได้รับอนุญาตจาก
บริษัทฯ อาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน เป็นต้น
9. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี
10. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) อาจมีสิทธิแตกต่าง
จากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการโดยตรง เช่น
- ในการสั่งซื้อกรมธรรม์ควบรวมหน่วยลงทุน จะไม่ได้ราคา ณ วันทาการนั้นๆ เนื่องจากการดาเนินงานประกันชีวิตต้องใช้เวลา
ในการพิจารณา คาขอเอาประกันชีวิตของลูกค้า หลังจากวันที่ ได้รับเอกสารของลูกค้า และบริษัทฯ จะทารายการซื้อหน่วยลงทุน
ให้กับลูกค้าภายหลังจากการอนุมัติ
- การรับเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับกองทุน อาจช้ากว่าการซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการโดยตรง เนื่องจากบริษัทฯ จะดาเนินการ
จัดส่งให้แก่ลูกค้าเมื่อได้รับเอกสารดังกล่าวจากบริษัทจัดการ
- บริษัทฯ จะหักค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ (ดูจากตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์) จากการขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกเดือน
คาเตือน
1. การนาส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้ขอเอาประกันภัย การที่นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
2. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทาความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขาย และหนังสือชี้ชวนของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
3. ผู้ขอเอาประกันภัยควรพิจารณาถึงความสามารถในการชาระเบี้ยประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์นี้เหมาะสาหรับการออมเงินระยะยาว มีค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน
จากกรมธรรม์ ซึ่งอาจมีผลให้มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ และมูลค่าจากการถอนเงินจากกรมธรรม์ มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัยควร
ศึกษารายละเอียดจากตารางค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์
4. การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินที่ ได้
ลงทุนไป
5. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนรวม โดยหากผลการดาเนินงานของ
กองทุนรวมมีกาไร ผู้ขอเอาประกันภัยก็จะได้รับผลตอบแทนสูง แต่หากผลการดาเนินงานของกองทุนรวมขาดทุน ผู้ขอเอาประกันภัยจะได้รับผลตอบแทนต่า
หรือบางกรณีอาจขาดทุน กล่าวคือ ไม่ได้รับเงินส่วนลงทุนคืนเต็มจานวน ทั้งนี้ กรมธรรม์นี้ ไม่มีการรับประกันเงินส่วนลงทุน
6. ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดาเนินงานของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ
7. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุน
ของกองทุนรวม และจะไม่สามารถนาทรัพย์สินของกองทุนรวมไปใช้ประโยชน์เพื่อชาระหนี้ของตนเองได้
8. กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน จานวนหน่วยลงทุนจะมีจานวนลดลงตามค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ที่มีการหักชาระในระหว่างสัญญาซึ่งอาจทาให้มลู ค่ารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนมีจานวนลดลงอันเป็นเหตุให้กรมธรรม์ขาดอายุได้ ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์จะขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้ขอเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้น
9. ผลการดาเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานทีเ่ กี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
10. ผู้ขอเอาประกันภัยควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
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ช่องทางการร้องเรียนของผูข้ อเอาประกันภัย
สามารถร้องเรียนได้ทหี่ น่วยงานดังต่อไปนี้
1. ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เจนเนอราลี่ (Customer Care Center)
โทร. 02 612 9888 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น.)
อีเมล : info@generali.co.th
2. สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สานักงาน คปภ.)
สายด่วน คปภ. โทร.1186 , 02 515 3999 หรือ www.oic.or.th
3. สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)
Help Center โทร.1207, 02 033 9999 หรือ www.sec.or.th
4. ศูนย์คุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน (ธนาคารแห่งประเทศไทย) โทร.1213 หรือ www.1213.or.th

ช่องทางการชาระเบีย้ ประกันภัยของผูข้ อเอาประกันภัย
บริษัทฯ อานวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัยโดยสามารถชาระเบี้ยประกันภัยได้ตามช่องทางและวิธีการ ดังต่อไปนี้
ชาระเป็น เงินสด / เช็ค (ไม่รับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า) และ แคชเชียร์เช็ค โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือ นาฝากเช็คเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุ ดังนี้
ชื่อบัญชี บริษทั เจนเนอราลี่ ประกันชีวติ (ไทยแลนด์) จากัด มหาชน เพือ่ ลูกค้า UNIT-LINKED
ธนาคาร

สาขา

เลขทีบ่ ญ
ั ชี

ธนาคารเกียรตินาคิน

สาขาอโศก

1000004403
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เจนเนอราลี่ บริษทั ประกัน มาตรฐานระดับโลก
กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2374 ณ ประเทศอิตาลี
เรามุ่งมั่นให้ความคุ้มครองทางด้านประกันชีวิตให้กับลูกค้า
มาอย่างยาวนาน ครอบคลุมกว่า 60 ประเทศทั่วโลก
กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ (ไทยแลนด์)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2545 เรามีผลิตภัณฑ์ประกันที่หลากหลาย
ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ทั้งรูปแบบประกันชีวิต ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ
ประกันชีวิตควบการลงทุน ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และอื่นๆ
เราดาเนินธุรกิจด้วยความเชี่ยวชาญและเป็นหนึ่งด้านบริการรักษาพยาบาล
ที่สะดวกรวดเร็ว ด้วยเครือข่ายโรงพยาบาลกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ

Generali...Protect your love
เจนเนอราลี่...ประกันความรักคุณ

พิจารณารับประกันภัยโดย
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)

www.generali.co.th

หมายเหตุ :
1. ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และอานวยความสะดวกในการรับชาระเบี้ยประกันภัย
เท่านั้น บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกาหนด และเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
2. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
3. แบบประกันภัยนี้มีชื่อทางการว่า ยูนิต ลิงค์ 2 ชาระเบี้ยประกันภัยรายงวด 3 ปี
4. ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการนาส่งเบีย้ ประกันภัย การที่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัย
เป็นการให้บริการเท่านั้น
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