ส่งมอบความรัก ความมั่นคง จากรุ่นสู่รุ่น

INFINITE WEALTH
99/2, 99/10
ประกันชีวิตที่ช่วยส่งต่อมรดกให้ทายาทเต็มจํานวน
สามารถเลือกจ่ายเบี้ยได้ 2 ปี หรือ 10 ปี และ
รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่ม
อีก 100%* จนถึงอายุ 90 ปี

*ของจํานวนเงินเอาประกันภัย และตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ประกันชีวิต เคเคพีเจน อินฟินิท เวลท์ 99/2
ประกันชีวิต เคเคพีเจน อินฟินิท เวลท์ 99/10
ความคุม
้ ครองชีวต
ิ จากอุบต
ั เิ หตุ 100%** ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ความคุม
้ ครองชีวต
ิ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
้ ประกันภัย
ระยะเวลาชําระเบีย
สิ้นปีกรมธรรม์ที่
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ครบกําหนด
สัญญา

ชําระเบี้ยประกันภัย 2 ปี
KKPGEN INFINITE WEALTH 99/2
ชําระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
KKPGEN INFINITE WEALTH 99/10

ครบกําหนดสัญญา รับเงินครบกําหนด 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

แผนความคุ้มครอง...เพื่ อความมั่งคั่ง
เลือกระยะเวลาชําระเบี้ยประกันได้ 2 ปี หรือ 10 ปี
คุ้มครองชีวิตนานถึงอายุครบ 99 ปี

รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของจํานวนเงิน
เอาประกันภัย ตลอดอายุสัญญา

รับเงินครบกําหนด 100% ของจํานวนเงิน
เอาประกันภัย เมือ
่ อายุครบ 99 ปี

รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
เพิ่ มอีก 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
จนถึงอายุ 90 ปี
**สูงสุด 50 ล้านบาท ตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กําหมด

Optimise Your Opportunities
Tel. 02 165 5555

อัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัย

ความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ
ความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ 100%
ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน

อายุรับประกันภัย
16 - 40 ปี

50,000,000 บาท

4 1 - 60 ปี

40,000,000 บาท

6 1 ปี ขึ้นไป

30,000,000 บาท

อัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัยต่อจํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
แบบประกัน
จํานวนเงินเอาประกันภัย

KKPGEN INFINITE
WEALTH 99/2

KKPGEN INFINITE
WEALTH 99/10

500,000 – 9,999,999 บาท

ไม่มีส่วนลด

ไม่มีส่วนลด

10,000,000 บาท ขึ้นไป

รับส่วนลด 3 บาท

รับส่วนลด 2.5 บาท

เมื่อรวมกับจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ
ที่มีอยู่ของบริษัทฯ (ถ้ามี) ต้องไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทฯ กําหนด

หมายเหตุ

• ไม่ต้องชําระเบี้ยประกันความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
• เงื่อนไขการพิ จารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด

เงื่อนไขการพิ จารณารับประกันภัย
อายุรับประกันภัย

:

ระยะเวลาเอาประกันภัย
ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย
จํานวนเงินเอาประกันภัยขั้นตํ่า
อัตราเบี้ยประกันภัย
การตรวจสุขภาพ
สัญญาเพิ่ มเติมฟรี

:
:
:
:
:
:

ระหว่าง 16-70 ปี
(ตามหลักเกณฑ์การคํานวณอายุเกณฑ์อายุใกล้วันเกิดโดยนับจากวันเกิดล่าสุด หากเกิน 6 เดือนขึ้นไป ให้ปด
ั อายุขึ้น)
ครบอายุ 99 ปี
2 ปี หรือ 10 ปี
500,000 บาท
ขึ้นอยู่กับอายุและเพศ
ให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดการตรวจสุขภาพในการทําประกันตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ
สัญญาเพิ่ มเติมการยกเว้นชําระเบี้ยประกันภัย (WP) กรณีจํานวนเงินเอาประกันภัย ไม่เกิน 4,000,000 บาท สําหรับผู้ท่ีมีรายได้จาก
การประกอบอาชีพ และบริษัทฯ รับประกันได้ในภัยมาตรฐาน (ความเสี่ยงภัยระดับปกติตามเงื่อนไขการพิ จารณารับประกันภัยของบริษัทฯ)
และคุ้มครองตามระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 2 ปี หรือ 10 ปี

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

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองสําหรับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่ มเติม
• กรณีถูกฆ่าหรือถูกทําร้ายร่างกายโดยเจตนา

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. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวต
ิ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
3. แบบประกันภัยนี้มีช่ือทางการว่า ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ 99/2 (ไม่มีเงินปันผล) และประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
99/10 (ไม่มีเงินปันผล)
4. เบี้ยประกันภัยสามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท ต่อปี ตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172
5. ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการนําส่งเบี้ยประกันภัย การที่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ตัวแทนประกันชีวิต หรือ
นายหน้าประกันชีวิต มาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านัน
้

• ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์
จากบริษัทฯ และบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กําหนด
ให้แก่ผู้เอาประกันภัย (ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัย
ไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์)
• เมื่อกรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ ผู้เอาประกันกัยมีสิทธิขอยกเลิกหรือเวนคืนกรมธรรม์เพื่ อรับมูลค่า
เวนคืนกรมธรรม์แต่อาจได้รับเงินคืนไม่เต็มจํานวนที่ได้ชําระไว้

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
ทุกครั้งและเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกําหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้น
ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย

สัญญาเพิ่ มเติมส�ำหรับแนบท้ายประกันชีวิต
KKPGEN Extra 25/15 และ KKPGEN Infinite Wealth 99/2, 99/10

เลือกรับความคุ้มครองให้ครอบคลุมรอบด้านยิ่งขึ้น
ด้วยสัญญาเพิ่ มเติมด้านสุขภาพ

สัญญาเพิ่ มเติม
ประกันโรคร้ายแรง

สัญญาเพิ่ มเติมค่าชดเชยรายวัน
กรณีเข้ารักษาในโรงพยาบาล

CI CARE PLUS

HB CARE PLUS

คุ้มครองกลุ่มโรคร้ายแรง 32 โรค
รับผลประโยชน์แบบ เจอ จ่าย จบ

ชดเชยรายได้เมื่อเข้ารักษาในโรงพยาบาล
สูงสุดวันละ 4,000 บาท*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ ก�ำหนด

สัญญาเพิ่ มเติมประกันโรคร้ายแรง

CI CARE PLUS
รายละเอียด
ความคุ้มครอง

เมื่อตรวจพบว่าเจ็บป่วย
ด้วยโรคร้ายแรง
รับผลประโยชน์ 100%
ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย

้ หัวใจ,
เช่น มะเร็ง, โรคกล้ามเนือ
หลอดเลือดในสมองแตก,
ไตวายเรื้อรัง

ซื้อความคุ้มครอง
เพิ่ มความอุ่นใจ

รับผลประโยชน์ 100% ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย
เมื่อตรวจพบว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ดังต่อไปนี้

เพราะโรคร้าย
ไม่แจ้งเตือนล่วงหน้า

1 . โรคมะเร็งระยะลุกลาม
2. เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง

้ งอก
กลุม
่ โรคมะเร็งและเนือ

เงื่อนไขการรับประกันภัย
โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ
การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา
โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างโลหิต
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
จากการขาดเลือด
8. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูง
แบบปฐมภูมิ
3.
4.
5.
6.
7.

กลุม
่ โรคหัวใจ ระบบการหายใจ
และระบบไหลเวียนโลหิต

เจอ จ่าย จบ

ครอบคลุมกลุ่มโรคที่
พบบ่อยและมีค่ารักษาสูง

• อายุรับประกันภัย 1 เดือน-70 ปี ต่ออายุได้ถึง 79 ปี
• ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี และสามารถต่ออายุได้เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยตามกรมธรรม์
ประกันชีวต
ิ หลักแต่ไม่เกินอายุรบ
ั ประกันภัยสูงสุดทีก
่ ำ� หนด ทัง
ั ฯ ได้จา่ ยผลประโยชน์ตาม
้ นี้ หากบริษท
ความคุม
้ ครองของสัญญาเพิ่มเติมนีแ
้ ล้ว ผูเ้ อาประกันภัยจะไม่สามารถต่ออายุได้ในปีกรมธรรม์ถด
ั ไป
• จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต�่ำ 100,000 บาท สูงสุด 3 เท่าของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยของ
กรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก และเมื่อรวมจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่ มเติมการประกันภัย
โรคร้ายแรงทุกฉบับทีม
่ ไี ว้กบ
ั บริษัทฯ แล้วต้องไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อผูเ้ อาประกันภัยแต่ละท่าน
• สัญญาเพิ่ ม เติม นี้ต้อ งซื้อ แนบท้า ยแบบประกัน ชีวิตที่บริษั ท ฯ ก�ำหนดเท่า นั้น โดยซื้ อ พร้ อ มกั บ
กรมธรรม์หลักฉบับใหม่หรือแนบท้ายกรมธรรม์เดิมที่ยังมีผลบังคับอยู่ก็ได้

เบี้ยประกันภัย

กลุม
่ โรคหลอดเลือดสมอง
้
ระบบประสาทและกล้ามเนือ

กลุม
่ โรคอวัยวะและ
่ ำ� คัญอืน
่ ๆ
ระบบการท�ำงานทีส

9. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
1 0. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
1 1 . อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา
1 2. โรคระบบประสาทมัลติเพิ ลสะเคลอโรสิส
1 3. โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์
1 4. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบ
จากเชื้อแบคทีเรีย
1 5. ภาวะโคม่า
1 6. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
1 7. โรคของเซลล์ประสาทควบคุม
การเคลื่อนไหว
1 8. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
1 9. โรคพาร์กินสัน
20. โรคโปลิโอ

2 1 . ไตวายเรื้อรัง
2 2. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่าย
ไขกระดูก
23. ตับวาย
24. โรคลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง/
โรคปอดระยะสุดท้าย
25. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
26. โรคถุงน�้ำในไต

• อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับอายุและเพศของผู้เอาประกันภัย
• กรณีต่ออายุความคุ้มครอง เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่ มตามอายุของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นไปตาม
ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
• ระยะเวลาช�ำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี
• สามารถเลือกช�ำระเบี้ยประกันภัยได้แบบ รายปี / 6 เดือน / 3 เดือน / รายเดือน
โดยงวดการช�ำระเบี้ยประกันเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันชีวิตหลักเท่านั้น

รายละเอียดเงื่อนไขที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

ข้อยกเว้นความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
• ความผิดปกติท่ีเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลความคุ้มครองตามสัญญาหรือ
ก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุสัญญา หรือก่อนวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่ มจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยของ
สัญญาเพิ่ มเติม
• การฆ่าตัวตาย หรือการท�ำร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามกระท�ำเช่นว่านั้น
• สูดดม กิน ดื่ม ฉีด หรือการน�ำเข้าสารพิ ษเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือ
วิกลจริต หรือไม่ก็ตาม
• ปฏิเสธการรักษา แนะน�ำ หรือปฏิบัติตนตามค�ำแนะน�ำหรือค�ำสั่งของแพทย์
• การเจ็บป่วยอันเกิดขึ้นโดยตรง หรือโดยอ้อมจากภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) หรือมีเลือดบวกต่อ
ไวรัสโรคเอดส์

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
• การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้อง
กับโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่ มเติมนี้ ที่เกิดขึ้นภายใน 90 วัน นับแต่วันเริ่ม
มีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่ มเติม หรือก่อนพ้ นก�ำหนดระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันออกกรมธรรม์
ประกันชีวต
ิ หลัก หรือวันออกสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ หรือหากมีการต่ออายุกรมธรรม์ให้นบ
ั ตัง
่ น
้ แต่กอ
วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้นครั้งสุดท้าย สุดแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

สิทธิของผู้เอาประกันภัย

้
กลุม
่ โรคภาวะการติดเชือ
การบาดเจ็บรุนแรงและทุพพลภาพ

27. ตาบอด
28. การสูญเสียการได้ยิน
29. การสูญเสียการด�ำรงชีพอย่างอิสระ
30. การสูญเสียความสามารถในการพู ด
3 1 . แผลไหม้ฉกรรจ์
32. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง

• ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเพิ่ มเติมฉบับนี้ โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัทฯ
บริษั ท ฯ จะคืน เบี้ยประกัน ภัยให้แก่ผู้เอาประกัน ภัยตามส่วนส�ำหรับระยะเวลาที่ ยั ง ไม่ ได้ รั บ ความ
คุ้มครองเว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้รับผลประโยชน์ภายใต้สัญญาเพิ่ มเติมนี้แล้ว
หมายเหตุ
• สัญญาเพิ่ มเติมนี้มีช่อ
ื ทางการว่า สัญญาเพิ่ มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง เอ็กซ์ตร้า
• เบี้ ย ประกั น สุ ข ภาพของสั ญ ญาเพิ่ ม เติ ม นี้ ส ามารถน� ำ ไปหั ก ลดหย่ อ นภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดา
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก รมสรรพากรก�ำหนด

สัญญาเพิ่ มเติมค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาในโรงพยาบาล

HB CARE PLUS
รายละเอียด
ความคุ้มครอง

กรณีเข้ารักษาพยาบาล
แบบผู้ป่วยใน

กรณีเข้ารักษาในห้อง
ผู้ป่วยหนัก (ICU)

รับเงินชดเชยรายวันสูงสุด 4,000 บาท*
ตามจ�ำนวนวันที่เข้าพั กรักษาตัว
ในโรงพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
ต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง

รับเงินชดเชยรายวันเป็น 2 เท่า
ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย
ตามจ�ำนวนวันที่เข้าพั กรักษาตัว
ในห้อง ICU สูงสุดไม่เกิน 7 วัน
ต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง

*ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่เลือก

หมายเหตุ : กรณีท่ีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่า 1 ครั้ง ด้วยสาเหตุหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่วันที่เข้าพั กรักษาครั้งหลัง
		 ห่างจากวันสุดท้ายของการเข้ารับการรักษาครั้งก่อนไม่เกิน 90 วัน ให้ถือว่าเป็นการเข้ารักษาในโรงพยาบาลครั้งเดียวกัน

สามารถเลือกจ�ำนวนผลประโยชน์ ได้จาก 8 แผนความคุ้มครอง
ผลประโยชน์
ค่าชดเชยรายวัน (บาท)

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

แผน 7

แผน 8

600

800

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

4,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย
• อายุรับประกันภัย 21-59 ปี
• ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี และสามารถต่ออายุได้เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตหลัก
• สามารถซือ
้ ได้มากกว่า 1 สัญญา โดยจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยรวมทุกสัญญาสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท
ต่อผูเ้ อาประกันภัยแต่ละท่าน ทัง
้ อเอาประกันภัยที่ไม่มีรายได้ จ�ำนวนเงินเอาประกันภัย
้ นี้ ส�ำหรับผูข
รวมทุกสัญญาสูงสุดต้องไม่เกิน 2,000 บาท
• สัญญาเพิ่มเติมนีต
้ อ
้ งซือ
้ แนบท้ายแบบประกันชีวต
ิ ทีบ
่ ริษัทฯ ก�ำหนดเท่านัน
้ พร้อมกับกรมธรรม์
้ โดยซือ
หลักฉบับใหม่ หรือแนบท้ายกรมธรรม์เดิมที่ยังมีผลบังคับอยู่ก็ได้

ยามเจ็บป่วย
ให้ประกันช่วยแบ่งเบา

นอนโรงพยาบาล
หลายวันก็ไม่ขาดรายได้

เบี้ยประกันภัย
• อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับช่วงอายุและชั้นอาชีพของผู้เอาประกันภัย
• กรณีต่ออายุความคุ้มครอง เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่ มตามอายุของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นไปตาม
ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
• ระยะเวลาช�ำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี
• สามารถเลือกช�ำระเบี้ยประกันภัยได้แบบ รายปี / 6 เดือน / 3 เดือน / รายเดือน
โดยงวดการช�ำระเบี้ยประกันเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันชีวิตหลักเท่านั้น

สิทธิของผู้เอาประกันภัย

รายละเอียดเงื่อนไขที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

• ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเพิ่ มเติมฉบับนี้ โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัทฯ

1. การท�ำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามท�ำร้ายร่างกายตนเอง			
2. โรคหรือภาวะความผิดปกติของร่างกาย หรือมีปรากฏอาการ ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถรับรู้ได้
ด้วยตนเอง หรือการตรวจรักษาของแพทย์มาก่อนสัญญาเพิ่ มเติมนี้เริ่มมีผลบังคับในครั้งแรก หรือ
เป็นมาก่อนการขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของสัญญาเพิ่ มเติม เว้นแต่จะได้แถลงถึงโรคหรือภาวะที่
ผิดปกติของร่างกายไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในใบค�ำขอเอาประกันภัย หรือค�ำแถลงสุขภาพขอต่อ
อายุ และได้รับการอนุมัติให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของบริษัทฯ แล้ว
3. การตรวจสุขภาพทั่วไป การพั กฟื้ น การรักษาอาการอ่อนเพลีย หรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ
4. การผ่าตัดเพื่ อการเสริมสวย หรือการผ่าตัดตบแต่ง หรือการรักษาสิว ฝ้า รังแค ผมร่วง การตรวจ
หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้
5. สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกรานหรือการกระท�ำของศัตรูต่างชาติ สงคราม
กลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การก่อความวุ่นวายของประชาชนถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย
6. โปรดศึกษารายละเอียดข้อยกเว้นความคุ้มครองเพิ่ มเติมจากกรมธรรม์

หมายเหตุ

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองมีดังต่อไปนี้

บริษท
ั ฯ จะคืนเบีย
้ ประกันภัยให้แก่ผเู้ อาประกันภัยตามส่วนส�ำหรับระยะเวลาทีย
่ ง
ั ไม่ได้รบ
ั ความคุม
้ ครอง

• สัญญาเพิ่ มเติมนี้มีช่อ
ื ทางการว่า สัญญาเพิ่ มเติมค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาในโรงพยาบาล
• เบี้ยประกันสุขภาพของสัญญาเพิ่ มเติมนี้ไม่สามารถน�ำไปหักลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา
ตามหลักเกณฑ์ท่ก
ี รมสรรพากรก�ำหนด

พิ จารณารับประกันภัยโดย
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ :
1. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และ
อ�ำนวยความสะดวกในการรับช�ำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นผู้รับผิดชอบตามข้อก�ำหนด และเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
2. การพิ จารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน)
3. ผูเ้ อาประกันภัยมีหน้าทีใ่ นการน�ำส่งเบีย
้ ประกันภัย การทีน
่ ายหน้าประกันชีวต
ิ มาเก็บเบีย
้ ประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านัน
้

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เจนเนอราลี่ โทร. 1394
(จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.- 20.00 น. / เสาร์ เวลา 8.30 น.- 17.00 น.)
www.generali.co.th

ค�ำเตือน :
ข้ อ มู ล ในเอกสารนี้ เ ป็ น เพี ย งข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เพื่ อ ประกอบการขายเท่ า นั้ น ผู้ ข อเอาประกั น ภั ย ควรท� ำ ความเข้ า ใจ
รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจท�ำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว
โปรดศึกษารายละเอียดข้อก�ำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันชีวิต

