ประกันชีวิตแบบบํานาญ

INFINITE ANNUITY
88/5
รับเงินบํานาญปีละ 15% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
ตั้งแต่อายุ 55 ปี ถึงอายุ 88 ปี
พร้อมรับความคุ้มครองชีวิต 110%*

*ของเบี้ยประกันภัยที่ชําระมาแล้วทั้งหมด
หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์

ประกันชีวิตแบบบํานาญ เคเคพี เจน อินฟินิท 88/5

ความคุม
้ ครองชีวต
ิ
้ ประกันภัยทีช
่ ําระมาแล้วทัง
้ หมด
110% ของเบีย
หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้วแต่จํานวนใดมากกว่า

มูลค่าปัจจุบันของเงินบํานาญ
ที่บริษัทฯ รับรองจ่าย 15 ปี

สิ้นปีกรมธรรม์ท่ี

รับเงินบํานาญ
ระยะเวลาชําระ
เบี้ยประกันภัย

15%*

5 ปี

15%*

15%*

15%*

15%*

15%*

15%*

15%*

15%*

15%*

รับเงินบํานาญปีละ 15%* ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 55-88 ปี

รับรองการจ่ายเงินบํานาญ 15 ปี (หากผูเ้ อา
ประกันภัยเสียชีวิตก่อน บริษัทฯ จะจ่ายเงิน
้ เดียว โดยมูลค่าเท่ากับมูลค่า
บํานาญในครัง
่ ง
ปัจจุบน
ั ของจํานวนเงินบํานาญทีย
ั ไม่ได้จา่ ย
จนครบ 15 ปี)

รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา = 510%*
*ของจํานวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

Optimise Your Opportunities
Tel. 02 165 5555

แผนความคุ้มครอง...เพื่ อชีวิตหลังวัยเกษียณ
รับเงินบํานาญตั้งแต่อายุ 55-88 ปี

รับความคุ้มครองชีวิตก่อนรับเงินบํานาญ 110% ของเบี้ยประกันภัย
ที่ชําระมาแล้วทั้งหมดหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์
รับเงินบํานาญปีละ 15% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ณ วันครบรอบ
ปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 55-88 ปี
สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 300,000 บาท
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกําหนด

เงื่อนไขการพิ จารณารับประกันภัย
อายุรับประกันภัย

:

ระยะเวลาเอาประกันภัย
ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย
จํานวนเงินเอาประกันภัยขั้นตํ่า
อัตราเบี้ยประกันภัย
การตรวจสุขภาพ

:
:
:
:
:

ตั้งแต่อายุ 20-50 ปี
(ตามหลักเกณฑ์การคํานวณอายุเกณฑ์อายุใกล้วันเกิดโดยนับจากวันเกิดล่าสุด หากเกิน 6 เดือนขึ้นไป ให้ปด
ั อายุขึ้น)
ถึงอายุ 88 ปี
5 ปี
1 00,000 บาท
ขึ้นอยู่กับอายุและเพศ
ให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดการตรวจสุขภาพในการทําประกันตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
• กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการ
กลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่ มจํานวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
• กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่ มจํานวนเงิน
เอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ ม หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย

พิ จารณารับประกันภัยโดย
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)

สแกนรับข้อมูลผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ :

สิทธิของผู้เอาประกันภัย :

1. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิตและ
อํานวยความสะดวกในการรับชําระเบีย
้ ประกันภัยเท่านัน
ิ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
้ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวต
เป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
2. การพิ จารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
3. แบบประกันชีวิตนี้มีช่อ
ื ทางการว่า ประกันชีวิตแบบเจนบํานาญ 5 (บํานาญแบบลดหย่อนได้ชนิดไม่มีเงินปันผล)
4. เบี้ยประกันภัยสามารถนําไปหักลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 300,000 บาท ต่อปี เฉพาะกรณีท่ียัง
ไม่ใช้สท
ิ ธิลดหย่อนภาษีจากกรมธรรม์อน
่ื ใดตามเงือ
่ นไขของกรมสรรพากร
5. ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการนําส่งเบี้ยประกันภัย การที่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ตัวแทนประกันชีวิต หรือ
นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านัน
้

• ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ และบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่าย
ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กําหนดให้แก่ผู้เอาประกันภัย (ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์)
• เมื่อกรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ ผู้เอาประกันกัยมีสิทธิขอยกเลิก หรือเวนคืนกรมธรรม์
เพื่ อรับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ แต่อาจได้รับเงินคืนไม่เต็มจํานวนที่ได้ชําระไว้

ติดตอศูนยลูกคาสัมพันธเจนเนอราลี่ โทร. 1394
(จันทร-ศุกร เวลา 8.30 น.- 20.00 น. / เสาร เวลา 8.30 น.- 17.00 น.)
www.generali.co.th
Generali Thailand

Generali 365 Application

คําเตือน :
ผู้ขอเอาประกันภัยควรทําความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทําประกันภัย
ทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกําหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้น
ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย

