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

สงมอบความรัก
ความมั่งคั่ง จากรุนสูรุน
ประกันชีวติ เคเคเจน
อินฟนทิ เวลท

Generali…Protect your love
เจนเนอราลี่… ประกันความรักคุณ

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน)

1. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหนาประกันชีวิต เปนผูเสนอผลิตภัณฑดานประกันชีวิต
และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเทานั้น บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด)
จำกัด (มหาชน) เปนผูรับผิดชอบตามขอกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรมประกันภัย
2. การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑของ บริษทั เจนเนอราลี่ ประกันชีวติ (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน)
3. แบบประกันภัยนี้มีชื่อทางการวา ประกันชีวิตแบบ ตลอดชีพ 99/2 (ไมมีเงินปนผล) และ ประกันชีวิตแบบ
ตลอดชีพ 99/10 (ไมมีเงินปนผล)
4. เบี้ยประกันภัยนี้สามารถนำไปหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สูงสุด 100,000 บาท ตอป ตาม
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินไดฉบับที่ 172
5. ผูเอาประกันภัยมีหนาที่ในการนำสงเบี้ยประกันภัย การที่พนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯ ตัวแทนประกันชีวิต
หรือนายหนาประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัย เปนการใหบริการเทานั้น

ติดตอศูนยลูกคาสัมพันธเจนเนอราลี่ โทร. 02-612-9888
www.generali.co.th
Generali Thailand

Infinite 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

Generali 365 Application

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
**ตามขอกำหนดของกรมธรรมประกันภัย

ธนาคารในฐานะนายหนาประกันชีวิต

@kiatnakinlive

@kkplive

Infinite Wealth 99/2
Infinite Wealth 99/10

ประกันชีวิต เคเคเจน อินฟนิท เวลท 99/2
ประกันชีวิต เคเคเจน อินฟนิท เวลท 99/10

ความคุม ครองชีวติ จากอุบตั เิ หตุ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย*
ความคุม ครองชีวติ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ระยะเวลาชำระเบีย้ ประกันภัย

สิน้ ปกรมธรรมท่ี
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ชำระเบี้ยประกันภัย 2 ป
KKGEN Infinite Wealth 99/2

ครบกำหนด
สัญญา

รับเงินครบกำหนดสัญญา
100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ป
KKGEN Infinite Wealth 99/10

ครบกำหนดสัญญา รับเงินครบกำหนด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

แผนความคุมครอง...เพื่อความมั่งคั่ง

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย

เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันได 2 ป หรือ 10 ป
คุมครองชีวิตนานถึงอายุครบ 99 ป
รับความคุมครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดอายุสัญญา
รับเงินครบกำหนด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่ออายุครบ 99 ป

อายุรับประกันภัย

:

ระยะเวลาเอาประกันภัย
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
ชั้นอาชีพ
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นตํ่า
อัตราเบี้ยประกันภัย
การตรวจสุขภาพ

:
:
:
:
:
:

สัญญาเพิ่มเติมฟรี

:

รับความคุมครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มอีก 100%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุด 50 ลานบาท* จนถึงอายุ 90 ป

อายุรับประกันภัย

*ความคุมครองชีวิตจากอุบัติเหตุ
100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สูงสุดไมเกิน

16 - 40 ป

50,000,000 บาท

41 - 60 ป

40,000,000 บาท

61 ป ขึ้นไป

30,000,000 บาท

เมื่อรวมกับจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับความคุมครองของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ
ที่มีอยูของบริษัทฯ (ถามี) ตองไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทฯ กำหนด
หมายเหตุ :
- ผูเอาประกันภัยไมตองชำระเบี้ยประกันสำหรับความคุมครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
- เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
สิทธิของผูเอาประกันภัย
• ผูเอาประกันภัยมีสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม (free look period) ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับกรมธรรมจากบริษัทฯ
และบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักคาใชจายตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ใหแกผเู อาประกันภัย (ในกรณีที่
ผูเอาประกันภัยไดใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนแลว ผูเอาประกันภัยไมมีสิทธิยกเลิกกรมธรรม)
• เมื่อกรมธรรมมีมูลคาเวนคืนกรมธรรม ผูเอาประกันกัยมีสิทธิขอยกเลิกหรือเวนคืนกรมธรรมเพื่อรับมูลคาเวนคืนกรมธรรม
แตอาจไดรับเงินคืนไมเต็มจำนวนที่ไดชำระไว

ระหวาง 16 ป - 70 ป
(ตามหลักเกณฑการคำนวณอายุเกณฑอายุใกลวันเกิด )
ครบอายุ 99 ป
2 ป หรือ 10 ป
1-2
500,000 บาท
อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยูกับอายุและเพศ
ใหปฏิบัติตามขอกำหนดการตรวจสุขภาพในการทำประกัน
ตามเงื่อนไขและกฎเกณฑของบริษัทฯ
สัญญาเพิ่มเติมการยกเวนชำระเบี้ยประกันภัย (WP)
กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัย ไมเกิน 4,000,000 บาท
สำหรับผูที่มีรายไดจากการประกอบอาชีพ และบริษัทฯ
รับประกันไดในภัยมาตรฐาน และคุมครองตามระยะเวลา
ชำระเบี้ยประกันภัย 2 ป หรือ 10 ป

ตัวอยางขอยกเวนความคุมครอง
บริษัทฯ จะไมคุมครอง

• กรณีไมเปดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษทั ฯ จะบอกลางสัญญาภายใน 2 ปนบั แตวนั เริม่
มีผลคุมครองตามกรมธรรม หรือตามการตออายุ หรือตามการกลับคืนสูสถานะเดิม หรือวันที่
บริษัทฯ อนุมัติใหเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะสวนที่เพิ่ม
• กรณีฆาตัวตายภายใน 1 ป นับแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามกรมธรรม หรือตามการตออายุ
หรือตามการกลับคืนสูสถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติใหเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะ
สวนที่เพิ่ม หรือถูกผูรับผลประโยชนฆาตาย

กรณีที่บริษัทฯ จะไมคุมครองสำหรับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มเติม
• กรณีถูกฆา หรือถูกทำรายรางกายโดยเจตนา

อัตราสวนลดเบี้ยประกันภัยตอจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
แบบประกัน
จำนวนเงินเอาประกันภัย

KKGEN Infinite
Wealth 99/2

KKGEN Infinite
Wealth 99/10

500,000 – 9,999,999 บาท

ไมมีสวนลด

ไมมีสวนลด

10,000,000 บาท ขึ้นไป

รับสวนลด 3 บาท

รับสวนลด 2.5 บาท

คําเตือน : ผูขอเอาประกันภัยควรทําความเขาใจรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนการตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อไดรับกรมธรรมประกันภัยแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกําหนด เงื่อนไข
และขอยกเวนความคุมครองในกรมธรรมประกันภัย

