
 เจนเนอราลี่ บริษัทประกัน มาตรฐานระดับโลก
กลุมบริษัท เจนเนอราลี่ กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2374 ณ ประเทศอิตาลี
เรามุงมั่นใหความคุมครองทางดานประกันชีวิตใหกับลูกคา
มาอยางยาวนาน ครอบคลุมกวา 60 ประเทศทั่วโลก

กลุมบริษัท เจนเนอราลี่ (ไทยแลนด) 
กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2545 เรามีผลิตภัณฑประกันที่หลากหลาย
ครอบคลุมทุกความตองการของลูกคา ทั้งรูปแบบประกันชีวิต ประกันชีวิตคุมครองสินเชื่อ 
ประกันชีวิตควบการลงทุน ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และอื่นๆ
เราดำเนินธุรกิจดวยความเชี่ยวชาญและเปนหนึ่งดานบริการประกัน
ที่สะดวกรวดเร็ว ดวยเครือขายโรงพยาบาลกวา 400 แหงทั่วประเทศ

Generali…Protect your love 
เจนเนอราล่ี…ประกันความรักคุณ

Generali Thailand Generali 365 Application

บริษัท เจนเนอราล่ี ประกันชีวิต (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน)

สงมอบความรัก 
ความมั่งคั่ง จากรุนสูรุน
ประกันชีวิต เคเคเจน
อินฟนิท เวลท

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
**ตามขอกำหนดของกรมธรรมประกันภัย
ธนาคารในฐานะนายหนาประกันชีวิต @kiatnakinlive @kkplive

1. 

2.
3.

4.

5.

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหนาประกันชีวิต เปนผูเสนอผลิตภัณฑดานประกันชีวิต
และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบ้ียประกันภัยเทาน้ัน บริษัท เจนเนอราล่ี ประกันชีวิต (ไทยแลนด)
จำกัด (มหาชน) เปนผูรับผิดชอบตามขอกำหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในกรมธรรมประกันภัย
การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑของ บริษัท เจนเนอราล่ี ประกันชีวิต (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน)  
แบบประกันภัยน้ีมีช่ือทางการวา ประกันชีวิตแบบ ตลอดชีพ 99/2 (ไมมีเงินปนผล) และ ประกันชีวิตแบบ
ตลอดชีพ 99/10 (ไมมีเงินปนผล) 
เบ้ียประกันภัยน้ีสามารถนำไปหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สูงสุด 100,000 บาท ตอป ตาม
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินไดฉบับท่ี 172 
ผูเอาประกันภัยมีหนาท่ีในการนำสงเบ้ียประกันภัย การท่ีพนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯ ตัวแทนประกันชีวิต
หรือนายหนาประกันชีวิตมาเก็บเบ้ียประกันภัย เปนการใหบริการเทาน้ัน

In�nite Wealth
99/2 , 99/10
 

• เลือกจายเบี้ยสั้นเพียง 2 ป หรือ จายเบี้ยสบาย
 10 ป คุมครองชีวิตถึงอายุ 99 ป
• รับความคุมครองชีวิต 100%*
• รับความคุมครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มอีก
 100%* สูงสุด 50 ลานบาท** จนถึงอายุ 90 ป

สแกนรับขอมูลผลิตภัณฑ
ติดต�อศูนย�ลูกค�าสัมพันธ�เจนเนอราลี่ โทร. 02-612-9888
www.generali.co.th



Infinite Wealth 99/2 ประกันชีวิต เคเคเจน อินฟนิท เวลท 99/2

Infinite Wealth 99/10 ประกันชีวิต เคเคเจน อินฟนิท เวลท 99/10

เม่ือรวมกับจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับความคุมครองของสัญญาเพ่ิมเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ
ท่ีมีอยูของบริษัทฯ (ถามี) ตองไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยท่ีบริษัทฯ กำหนด

30,000,000 บาท

40,000,000 บาท

50,000,000 บาท

อายุรับประกันภัย
*ความคุมครองชีวิตจากอุบัติเหตุ 

100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 
สูงสุดไมเกิน

16 - 40 ป

41 - 60 ป

61 ป  ข้ึนไป

เง่ือนไขการพิจารณารับประกันภัย
อายุรับประกันภัย

ระยะเวลาเอาประกันภัย
ระยะเวลาชำระเบ้ียประกันภัย
ช้ันอาชีพ
จำนวนเงินเอาประกันภัยข้ันต่ํา
อัตราเบ้ียประกันภัย
การตรวจสุขภาพ

สัญญาเพ่ิมเติมฟรี

:

:
:
:
:
:
:

:

หมายเหตุ : 
- ผูเอาประกันภัยไมตองชำระเบ้ียประกันสำหรับความคุมครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
- เง่ือนไขการพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามท่ีบริษัทฯ กำหนด

สิทธิของผูเอาประกันภัย
• ผูเอาประกันภัยมีสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม (free look period) ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับกรมธรรมจากบริษัทฯ
  และบริษัทฯ จะคืนเบ้ียประกันภัยท่ีเหลือหลังจากหักคาใชจายตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ กำหนด ใหแกผูเอาประกันภัย (ในกรณีท่ี
  ผูเอาประกันภัยไดใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนแลว ผูเอาประกันภัยไมมีสิทธิยกเลิกกรมธรรม)
• เม่ือกรมธรรมมีมูลคาเวนคืนกรมธรรม ผูเอาประกันกัยมีสิทธิขอยกเลิกหรือเวนคืนกรมธรรมเพ่ือรับมูลคาเวนคืนกรมธรรม
  แตอาจไดรับเงินคืนไมเต็มจำนวนท่ีไดชำระไว

เลือกระยะเวลาชำระเบ้ียประกันได 2 ป หรือ 10 ป
คุมครองชีวิตนานถึงอายุครบ 99 ป

รับความคุมครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดอายุสัญญา

รับเงินครบกำหนด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เม่ืออายุครบ 99 ป

รับความคุมครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพ่ิมอีก 100%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุด 50 ลานบาท* จนถึงอายุ 90 ป

แผนความคุมครอง...เพ่ือความม่ังค่ัง

คําเตือน : ผูขอเอาประกันภัยควรทําความเขาใจรายละเอียดความคุมครองและเง่ือนไขกอนการตัดสินใจทําประกันภัยทุกคร้ัง และเม่ือไดรับกรมธรรมประกันภัยแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกําหนด เง่ือนไข
และขอยกเวนความคุมครองในกรมธรรมประกันภัย

ระหวาง 16 ป - 70 ป
(ตามหลักเกณฑการคำนวณอายุเกณฑอายุใกลวันเกิด )
ครบอายุ 99 ป 
2 ป  หรือ  10 ป
1-2 
500,000 บาท  
อัตราเบ้ียประกันภัยข้ึนอยูกับอายุและเพศ
ใหปฏิบัติตามขอกำหนดการตรวจสุขภาพในการทำประกัน
ตามเง่ือนไขและกฎเกณฑของบริษัทฯ
สัญญาเพ่ิมเติมการยกเวนชำระเบ้ียประกันภัย (WP)
กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัย ไมเกิน 4,000,000 บาท
สำหรับผูท่ีมีรายไดจากการประกอบอาชีพ และบริษัทฯ
รับประกันไดในภัยมาตรฐาน และคุมครองตามระยะเวลา
ชำระเบ้ียประกันภัย 2 ป หรือ 10 ป

ตัวอยางขอยกเวนความคุมครอง
บริษัทฯ จะไมคุมครอง
• กรณีไมเปดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกลางสัญญาภายใน 2 ปนับแตวันเร่ิม
  มีผลคุมครองตามกรมธรรม หรือตามการตออายุ หรือตามการกลับคืนสูสถานะเดิม หรือวันท่ี
  บริษัทฯ อนุมัติใหเพ่ิมจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะสวนท่ีเพ่ิม
• กรณีฆาตัวตายภายใน 1 ป นับแตวันเร่ิมมีผลคุมครองตามกรมธรรม หรือตามการตออายุ
  หรือตามการกลับคืนสูสถานะเดิม หรือวันท่ีบริษัทฯ อนุมัติใหเพ่ิมจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะ
  สวนท่ีเพ่ิม หรือถูกผูรับผลประโยชนฆาตาย
กรณีท่ีบริษัทฯ จะไมคุมครองสำหรับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพ่ิมเติม
• กรณีถูกฆา หรือถูกทำรายรางกายโดยเจตนา

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...10 90 ... 99

ความคุมครองชีวิตจากอุบัติเหตุ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย*

ส้ินปกรมธรรมท่ี ครบกำหนด
สัญญา

อายุ อายุอายุระยะเวลาชำระเบ้ียประกันภัย

ครบกำหนดสัญญา รับเงินครบกำหนด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ความคุมครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

KKGEN Infinite Wealth 99/10
ชำระเบ้ียประกันภัย 10 ป

ชำระเบ้ียประกันภัย 2 ป
KKGEN Infinite Wealth 99/2 รับเงินครบกำหนดสัญญา

100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รับสวนลด 3 บาท

ไมมีสวนลด

KKGEN Infinite
Wealth 99/2

รับสวนลด 2.5 บาท

ไมมีสวนลด

KKGEN Infinite
Wealth 99/10

จำนวนเงินเอาประกันภัย

อัตราสวนลดเบ้ียประกันภัยตอจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

แบบประกัน

500,000 – 9,999,999 บาท

10,000,000 บาท ข้ึนไป


