
รับเงินครบกําหนด 100% ของจํานวนเงิน
เอาประกันภัยเม่ือครบกําหนดอายุ 90 ปี

*ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

ประกันชีวิตท่ีช่วยส่งต่อมรดกให้ทายาทเต็มจํานวน
จ่ายเบ้ียส้ันเพียง 5 ป ีและรับความคุ้มครองกรณี
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพ่ิมอีก 100%* ตลอดสัญญา

ส่งมอบความรัก ความม่ันค่ัง จากรุ่นสู่รุ่น

INFINITE WEALTH
90/5

Optimise Your Opportunities
Tel .  02 165 5555

ประกันชีวิต เคเคพีเจน อินฟินิท เวลท์ 90/5

**สูงสุด 50 ล้านบาท ตามเง่ือนไขท่ีกรมธรรม์กําหมด

ความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ 100%** ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

ความคุ้มครองชีวิต 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

อายุ อายุ อายุ

ส้ินปีกรมธรรม์ท่ี

ระยะเวลาชําระ
เบ้ียประกันภัย ชําระเบ้ียประกันภัย 5 ปี

ครบกําหนดสัญญา รับเงินครบกําหนด 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

รับเงินครบกําหนดสัญญา
100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

ครบกําหนด
สัญญา

จ่ายเบ้ียส้ันเพียง 5 ปี
คุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 90 ปี

รับความคุ้มครองชีวิต 100%
ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุเพ่ิมอีก 100%**
ของจํานวนเงินเอาประกันภัยตลอดสัญญา

แผนความคุ้มครอง...เพ่ือความม่ังค่ัง
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ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต
และอํานวยความสะดวกในการรับชําระเบ้ียประกันภัยเท่าน้ัน บริษัท เจนเนอราล่ี ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
จํากัด (มหาชน) เปน็ผู้รับผิดชอบตามข้อกําหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท เจนเนอราล่ี ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
แบบประกันภัยน้ีมีช่ือทางการว่า ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ 90/5 (ไม่มีเงินปันผล)
เบ้ียประกันภัยสามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท ต่อป ีตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได้ฉบับท่ี 172
ผู้เอาประกันภัยมีหน้าท่ีในการนําส่งเบ้ียประกันภัย การท่ีพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ตัวแทนประกันชีวิต
หรือนายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบ้ียประกันภัยเป็นการให้บริการเท่าน้ัน

หมายเหตุ :

พิจารณารับประกันภัยโดย
บริษัท เจนเนอราล่ี ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)

สิทธิของผู้เอาประกันภัย :
• ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period) ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ี
  ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ และบริษัทฯ จะคืนเบ้ียประกันภัยท่ีเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่าย
  ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ กําหนดให้แก่ผู้เอาประกันภัย (ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิ
  เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์)
• เม่ือกรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ ผู้เอาประกันกัยมีสิทธิขอยกเลิก หรือเวนคืนกรมธรรม์
  เพ่ือรับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ แต่อาจได้รับเงินคืนไม่เต็มจํานวนท่ีได้ชําระไว้

คําเตือน :
ผู้ขอเอาประกันภัยควรทําความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเง่ือนไขก่อนการตัดสินใจทําประกันภัย
ทุกคร้ัง และเม่ือได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกําหนด เง่ือนไข และข้อยกเว้น
ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย

เง่ือนไขการพิจารณารับประกันภัย

ความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ อัตราส่วนลดเบ้ียประกันภัย

อายุรับประกันภัย

ระยะเวลาเอาประกันภัย
ระยะเวลาชําระเบ้ียประกันภัย
จํานวนเงินเอาประกันภัยข้ันต่ํา
อัตราเบ้ียประกันภัย
การตรวจสุขภาพ
สัญญาเพ่ิมเติมฟรี

:

:
:
:
:
:
:

ระหว่าง 16-70 ปี
(ตามหลักเกณฑ์การคํานวณอายุเกณฑ์อายุใกล้วันเกิดโดยนับจากวันเกิดล่าสุด หากเกิน 6 เดือนข้ึนไป ให้ปดัอายุข้ึน)
ครบอายุ 90 ปี 
5 ปี
500,000 บาท  
ข้ึนอยู่กับอายุและเพศ
ให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดการตรวจสุขภาพในการทําประกันตามเง่ือนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ
สัญญาเพ่ิมเติมการยกเว้นชําระเบ้ียประกันภัย (WP) กรณีจํานวนเงินเอาประกันภัย ไม่เกิน 4,000,000 บาท สําหรับผู้ท่ีมีรายได้จากการ
ประกอบอาชีพ และบริษัทฯ รับประกันได้ในภัยมาตรฐาน (ความเส่ียงภัยระดับปกติตามเง่ือนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ)

อายุรับประกันภัย
ความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ 100%

ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน

16 - 40 ปี

4 1 - 60 ปี

6 1 ปี ข้ึนไป

50,000,000 บาท

40,000,000 บาท

30,000,000 บาท

เม่ือรวมกับจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับความคุ้มครองของสัญญาเพ่ิมเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ
ท่ีมีอยู่ของบริษัทฯ (ถ้ามี) ต้องไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยท่ีบริษัทฯ กําหนด

หมายเหตุ
- ไม่ต้องชําระเบ้ียประกันความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
- เง่ือนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามท่ีบริษัทฯ กําหนด

จํานวนเงินเอาประกันภัย อัตราส่วนลดเบ้ียประกันภัย
ต่อจํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

500,000 - 1 ,999,999 บาท

2,000,000 - 4,999,999 บาท

5,000,000 - 9,999,999 บาท

ไม่มีส่วนลด

ส่วนลด 2 บาท

ส่วนลด 3 บาท

10,000,000 บาท ข้ึนไป ส่วนลด 4 บาท

บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
• กรณีไม่เปดิเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ป ีนับแต่วันเร่ิมมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการ
  กลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันท่ีบริษัทฯ อนุมัติให้เพ่ิมจํานวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนท่ีเพ่ิม
• กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ป ีนับแต่วันเร่ิมมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันท่ีบริษัทฯ อนุมัติให้เพ่ิมจํานวนเงิน
  เอาประกันภัยในเฉพาะส่วนท่ีเพ่ิม หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย

กรณีท่ีบริษัทฯ จะไม่คุ้มครองสําหรับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพ่ิมเติม
• กรณีถูกฆ่าหรือถูกทําร้ายร่างกายโดยเจตนา

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

สแกนรับข้อมูลผลิตภัณฑ์

Generali Thailand Generali 365 Application


