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GLOBAL HEALTH SOLUTION
แผนประกันชีวิตและสุขภาพ ท่ีช่วยลดความกังวลด้านค่าใช้จ่าย และดูแลชีวิตคุณ
ในยามฉุกเฉินด้วยเครือข่ายบริการทางการแพทย์ระดับสากลทุกท่ี ท่ัวโลก*

เหนือระดับทุกการคุ้มครองท่ัวโลก
สูงสุด 100 ล้านบาท* เอกสิทธ์ิท่ีคู่ควรกับคุณ

*ข้ึนอยู่กับแผนท่ีสมัคร
ธนาคารในฐานะนายหนาประกันชีวิต



แผนประกันชีวิตและสุขภาพ แบบคุ้มครองท่ัวโลก*
ความคุ้มครองด้านสุขภาพท่ีครอบคลุม...มากกว่า 
ให้คุณอุ่นใจ...ได้มากข้ึน

คําเตือน : 
• ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อมูลตามความเปน็จริง ไม่ปกปดิหรือแถลงข้อมูลอันเปน็เท็จ มิฉะน้ันสัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ และเปน็เหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยมีสิทธิ
  บอกล้างสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 รวมถึงปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกันภายใต้หลักเกณฑ์และเง่ือนไขของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะมีการแจ้งยืนยันการรับพิจารณาประกันภัยตามระยะเวลาและวิธีการ
  ท่ีบริษัทฯ กําหนด ผู้เอาประกันภัยจึงสามารถใช้สิทธิตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัยได้
• ผู้ขอเอาประกันภัยควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเง่ือนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัย 

COMPREHENSIVE HEALTH CARE*

ครอบคลุมทุกความต้องการด้านสุขภาพ

ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพ วัคซีน ทันตกรรม สายตา คลอดบุตร 
แพทย์ทางเลือก การดูแลรักษาหลังออกจากโรงพยาบาล

ULTIMATE MEDICAL COVERAGE
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ทุกท่ี ทุกเวลา ทุกมุมโลก*

ประเทศไทย I เอเชีย I ท่ัวโลกยกเว้นสหรัฐอเมริกา I ท่ัวโลก

INTERNATIONAL EMERGENCY ASSISTANCE*

ดูแลจัดการทุกความกังวลของผู้เอาประกันภัยและคนใกล้ชิด
ในยามฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุระหว่างประเทศ

ค่าเคล่ือนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน และค่าใช้จ่ายผู้ร่วมเดินทาง
ตลอดจนค่าเดินทางเพ่ือเย่ียมผู้ปว่ย

*ข้ึนอยู่กับแผนท่ีสมัคร
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GLOBAL HEALTH SOLUTION
เคเคพีเจน โกลบอล เฮลท์ โซลูช่ัน 



จุดเด่นของผลประโยชน์จากกรมธรรม์ (บาท)

- - - - - 300,000 300,000
การคลอดบุตร (ระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครอง 280 วัน)
ค่าคลอด / ค่าตรวจเช็คก่อนและหลังคลอด (สูงสุด 20 คร้ัง ต่อปี) /  
ค่าธรรมเนียมกุมารแพทย์ (สูงสุด 30 คร้ัง ต่อป)ี

BRONZE SILVER GOLD PLATINUM

ประเทศไทย

10,000,000

250,000

30,000,000

500,000

40,000,000

500,000

60,000,000 60,000,000

 ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี

จ่ายตามจริง ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี 

100,000,000 100,000,000

จ่ายตามจริง ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี10,000 30,000 30,000

5,000 15,000 15,000 20,000 20,000 25,000 25,000

1,000 4,000 4,000 8,000 8,000 12,000 12,000

30,000 100,000 100,000 150,000 150,000
จ่ายตามจริง

ไม่เกินผลประโยชน์
รวมสูงสุดต่อปี

- 15,000 15,000 30,000 30,000 40,000 40,000

- - - 4,000 4,000 5,000 5,000

- - - - -
50%

ของค่าใช้จ่ายจริง
สูงสุดไม่เกิน
100,000

50%
ของค่าใช้จ่ายจริง

สูงสุดไม่เกิน
100,000

- - - - -

80%
ของค่าใช้จ่ายจริง

สูงสุดไม่เกิน
100,000

80%
ของค่าใช้จ่ายจริง

สูงสุดไม่เกิน
100,000

- - - - - 32,000 32,000

-

- - - 10,000 10,000 30,000 30,000

1,500 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

- - - จ่ายตามจริง ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี

เอเชีย ท่ัวโลกยกเว้น
สหรัฐอเมริกา เอเชีย ท่ัวโลก เอเชีย ท่ัวโลก

จ่ายตามจริง ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อป ี

- - - - - 64,000 64,000

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD)
ค่าห้องและค่าอาหาร (สูงสุดต่อวัน)

ค่าห้องผู้ปว่ยหนัก (ICU) (สูงสุดต่อวัน) (ไม่เกิน 180 วัน ต่อป)ี

ค่ารักษาพยาบาลท่ัวไป
ค่าผ่าตัด : ค่าห้อง / แพทย์ / ศัลยกรรมเพ่ือการผ่าตัด / การปลูกถ่ายอวัยวะ*
(1 คร้ังตลอดชีพ) *ในกรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับการปลูกถ่าย

เงินชดเชยพิเศษรายวัน (กรณีไม่เบิกค่ารักษาจากกรมธรรม์) (ต่อวัน) 
(สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อคร้ัง)

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) 
จํานวนเงิน OPD สูงสุด (ต่อป)ี (สูงสุดไม่เกิน 30 คร้ัง ต่อปี) 

ค่ารักษาโดยการแพทย์ทางเลือก (ต่อปี) (สูงสุดไม่เกิน 30 คร้ัง ต่อปี)

การฟื้ นฟูสมรรถภาพหลังออกจากโรงพยาบาล
ค่าบริการเก่ียวกับการฟื้ นฟู (ต่อคร้ัง) (สูงสุด 40 คร้ัง ต่อป)ี

ค่ารักษาทันตกรรม
ขูดหินปนู อุดฟนั ถอนฟนั (รักษาฟนัพ้ืนฐาน) ตรวจฟนั (ต่อปี)

จัดฟนั (ต่อป)ี (ระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครอง 180 วัน)

ค่าแว่นตาและคอนแทคเลนส์ (ต่อปี) (ระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครอง 90 วัน)

ค่าตรวจสายตาประจําปี

ค่ารักษาด้านสายตา
ค่ารักษาสายตาด้วยเลเซอร์ (ต่อป)ี (ระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครอง 450 วัน)

ค่าวัคซีนและการปลูกฝ ี(ต่อป)ี

ค่าห้องพักกรณีเฝ้าไข้ผู้ป่วยใน
ค่าห้องพักสําหรับผู้ปกครอง (ต่อวัน) และ/หรือ สําหรับสมาชิกใกล้ชิด
ในครอบครัว (ต่อวัน) (ไม่เกิน 30 วัน ต่อป)ี

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายการเคล่ือนย้ายผู้ปว่ยกรณีฉุกเฉิน / ค่าใช้จ่ายของผู้ร่วมเดินทาง /
ค่าเดินทางไปเย่ียมผู้ปว่ย

อาณาเขตความคุ้มครอง

ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี

ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินภายนอกอาณาเขตท่ีคุ้มครอง

ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี

ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

- - - 16,000 16,000 48,000 48,000
ค่าตรวจสุขภาพและรับวัคซีน
ค่าตรวจสุขภาพประจําป ี(ต่อปี)

ตัวอย่างผลประโยชน์และความคุ้มครองต่อปีกรมธรรม์

หมายเหตุ : • อาณาเขตความคุ้มครองหมายถึง
  - ประเทศไทย
  - เอเชีย หมายถึง อัฟกานิสถาน, บังกลาเทศ, ภูฏาน, บรูไน, กัมพูชา, จีน รวมถึง (ฮ่องกงและมาเก๊า), อินเดีย, อินโดนีเซีย, ญ่ีปุ่น, คาซัคสถาน, คีร์กีซสถาน, ลาว, มาเลเซีย, มัลดีฟส์,
    มองโกเลีย, พม่า, เนปาล, ปากีสถาน, ฟลิิปปินส์, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, ศรีลังกา, ไต้หวัน, ไทย, ติมอร์ - เลสเต, เติร์กเมนิสถาน, อุซเบกิสถาน, เวียดนาม และทวีปออสเตรเลีย
  - ท่ัวโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา หมายถึง ทุกประเทศท่ัวโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกาและเกาะโดยรอบ
  - ท่ัวโลก หมายถึง ทุกประเทศท่ัวโลก
• ภายใต้เง่ือนไขกรมธรรม์ท่ีกําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการให้บริการสําหรับบางประเทศ และ/หรือ กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลท่ีไม่ใช่คู่สัญญา/นอกเครือข่ายกับบริษัทฯ : ผู้เอาประกันภัย
  ต้องสํารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน และนําหลักฐานส่งให้บริษัทฯ เพ่ือแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ตามช่องทางการส่งเอกสารเพ่ือเรียกร้องค่าสินไหม
• ข้อมูลในเอกสารน้ีเปน็เพียงข้อมูลเบ้ืองต้นประกอบการเสนอขายผลิตภัณฑ์เท่าน้ัน ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเก่ียวกับความคุ้มครอง ข้อกําหนด เง่ือนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จาก
  กรมธรรม์ประกันภัย 
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คุณสมบัติผู้สมัครและเง่ือนไขการพิจารณารับประกันภัย
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

อายุรับประกันภัย 1 เดือน–75 ป ีและสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 98 ปี
(ตามหลักเกณฑ์การคํานวณอายุ เกณฑ์อายุใกล้วันเกิด โดยนับจากวันเกิดล่าสุด หากเกิน 6 เดือนข้ึนไปให้ปดัอายุข้ึน)   
อัตราเบ้ียประกันภัย ข้ึนอยู่กับ เพศ อายุ และแผนประกันท่ีสมัคร
ชําระเบ้ียประกันภัยแบบรายป ี
ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี 
ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงสุขภาพในใบคําขอเอาประกันภัย
กรณีผู้เยาว์ (อายุ 1 เดือน-10 ปี)  ท่ีสมัครแผน Bronze หรือ Silver ให้อยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีบริษัทฯ กําหนด 
ณ วันท่ีสมัครทําประกันใหม่ ดังน้ี
6.1 จะต้องสมัครพร้อมผู้ปกครอง ในท่ีน้ีได้แก่ บิดา / มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย 
6.2 แผนของผู้เยาว์ต้องไม่สูงกว่าแผนของผู้ปกครอง
6.3 สําหรับผู้เยาว์ต้ังแต่ 2 คนข้ึนไป (พ่ีน้อง) บิดาและมารดาต้องมีกรมธรรม์คนละ 1 กรมธรรม์ เว้นแต่บิดาหรือมารดามีสถานภาพ
    สมรสเปน็ หย่าหรือหม้าย อนุโลมให้บิดาหรือมารดา มีเพียง 1 กรมธรรม์ได้
สําหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ ต้องได้รับอนุญาตให้พักอาศัยในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน
ซ้ือได้สูงสุดท่านละ 1 กรมธรรม์ 
การเปล่ียนแปลงแผนความคุ้มครอง สามารถดําเนินการได้ในปต่ีออายุกรมธรรม์เท่าน้ัน (ไม่สามารถเปล่ียนแปลงแผนความคุ้มครอง
ระหว่างปีกรมธรรม์ได้) โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงสุขภาพในใบคําขอเอาประกันภัย และอยู่ภายใต้เง่ือนไขการพิจารณารับ
ประกันภัยใหม่เท่าน้ัน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกันภัยตามเง่ือนไขของบริษัทฯ

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
ไม่คุ้มครองกรณีดังต่อไปน้ี

กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเร่ิมมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือ
วันท่ีบริษัทฯ อนุมัติให้เพ่ิมจํานวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนท่ีเพ่ิม
ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเร่ิมมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันท่ีบริษัทฯ อนุมัติให้เพ่ิมจํานวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วน
ท่ีเพ่ิม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
การเจ็บปว่ยใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากท่ีกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นคร้ังแรก
การเจ็บปว่ยดังต่อไปน้ี เน้ืองอก ถุงนํา้ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เล่ือนทุกชนิด ต้อเน้ือหรือต้อกระจก การตัดทอนซิลหรือ
ดีนอยด์ น่ิวทุกชนิด เส้นเลือดขอดท่ีขา เย่ือบุโพรงมดลูกเจริญผิดท่ี ท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากท่ี
กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเปน็คร้ังแรก ตามท่ีกรมธรรม์กําหนด
การบาดเจ็บ / การเจ็บปว่ย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) / โรคเร้ือรังท่ีเปน็มาก่อนการเอาประกันภัย และยังรักษาไม่หายก่อนวันท่ี
กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเปน็คร้ังแรก
การรักษาท่ีไม่ใช่ความจําเปน็ทางการแพทย์
สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทําของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ
การท่ีประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือข้ึนต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย
การกระทําของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธ์ิสุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้
ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนย่ัวยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท

• 

• 

• 
•

• 

•
•

•
•

สิทธิของผู้เอาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period) ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ และบริษัทฯ
จะคืนเบ้ียประกันภัยท่ีเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ กําหนด ให้แก่ผู้เอาประกันภัย (ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยได้ใช้
สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์)

•
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 เจนเนอราล่ี บริษัทประกันช้ันนําระดับโลก
กลุ่มบริษัท เจนเนอราล่ี ก่อต้ังข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2374 ณ ประเทศอิตาลี
เรามุ่งม่ันให้ความคุ้มครองทางด้านประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
มาอย่างยาวนานเกือบ 200 ปี ครอบคลุมกว่า 50 ประเทศท่ัวโลก 

กลุ่มบริษัท เจนเนอราล่ี (ไทยแลนด์) 
ก่อต้ังข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2545 เรามีผลิตภัณฑ์ประกันท่ีหลากหลาย
ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ท้ังรูปแบบประกันชีวิต
ประกันชีวิตคุ้มครองสินเช่ือ ประกันชีวิตควบการลงทุน
ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และอ่ืน ๆ
เราดําเนินธุรกิจด้วยความเช่ียวชาญและเป็นหน่ึงด้านบริการประกัน
ท่ีสะดวกรวดเร็ว ด้วยเครือข่ายโรงพยาบาลกว่า 400 แห่งท่ัวประเทศ 

Generali…Protect your love 
เจนเนอราล่ี…ประกันความรกัคณุ

Generali Thailand Generali 365 Application

1. 

2.
3.

4.

หมายเหตุ : 
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และอํานวยความสะดวก
ในการรับชําระเบ้ียประกันภัยเท่าน้ัน บริษัท เจนเนอราล่ี ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกําหนด และ
เง่ือนไขท่ีระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
การพิจารณารับประกันภัยเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท เจนเนอราล่ี ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)  
แบบประกันภัยน้ีประกอบด้วยสัญญาหลักประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา (1/1) ไม่มีเงินปนัผล และสัญญาเพ่ิมเติมประกันสุขภาพ
โกลบอล เฮลท์ โซลูช่ัน, สัญญาเพ่ิมเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ไลท์ (เอดีดี ไลท์)
เบ้ียประกันสุขภาพสามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษี
เงินได้ฉบับท่ี 315

พิจารณารับประกันภัยโดย
บริษัท เจนเนอราล่ี ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)

ติดต�อศูนย�ลูกค�าสัมพันธ�เจนเนอราลี่ โทร. 1394
(จันทร�-ศุกร� เวลา 8.30 น.- 20.00 น. / เสาร� เวลา 8.30 น.- 17.00 น.)
www.generali.co.th
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สแกนรับข้อมูลผลิตภัณฑ์


