แบบชําระเบี้ยประกันภัย 3 ปี

WEALTH PROTECT LINK (3P)
ประกันชีวิตควบการลงทุนที่ให้ความคุ้มครองชีวิต
สูงถึง 5 เท่า* และให้คุณได้เลือกลงทุนอย่างอิสระ
เพื่ อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้น
*ของจํานวนเบี้ยประกันภัยหลักรายปี ตามเงื่อนไขแบบประกันภัยที่กําหนด
ธนาคารในฐานะนายหน้าประกันชีวิต

Optimise Your Opportunities
Tel. 02 165 5555

WEALTH PROTECT LINK (3P)

เคเคพี เจน เวลท์ โพรเทค ลิงค์ - แบบชําระเบี้ยประกันภัย 3 ปี
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 5 เท่า*
พร้อม ๆ กับเพิ่ มโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุน สามารถเลือกการลงทุน
ด้วยตัวคุณเอง กับหลากหลายกองทุนรวมจาก บลจ. ชั้นนํา
*ของจํานวนเบี้ยประกันภัยหลักรายปี

เคเคพี เจน เวลท์ โพรเทค ลิงค์ – ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ที่รวมเอาข้อดีของประกันชีวิตและกองทุนรวมมาไว้ด้วยกัน
เพื่อให้ประโยชน์ท่ม
ี ากกว่า

ความคุ้มครองชีวิต

การลงทุน

ผลตอบแทน
การลงทุน

ประกันชีวิต

ประกันชีวิตควบการลงทุน
ยูนิตลิงค์

กองทุนรวม

มีความคุ้มครองชีวิต

มีความคุ้มครองชีวิต

ไม่มีความคุ้มครองชีวิต

บริษัทตัดสินใจในการลงทุน

เลือกการลงทุนได้อิสระ

เลือกการลงทุนได้อิสระ

รับผลตอบแทนแน่นอน

เพิ่ มโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุน

เพิ่ มโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุน
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ลักษณะของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์

จุดเด่นของ

WEALTH PROTECT LINK (3P)

จ่ายเบี้ยเพี ยง 3 ปี ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 5 เท่า* (ขึ้นอยู่กับอายุของผู้เอาประกันภัย ณ ปีกรมธรรม์ท่เี สียชีวิต)
*ของเบี้ยประกันภัยหลักรายปีสําหรับการเสียชีวิตทุกกรณี ตามเงื่อนไขแบบประกันภัยที่กําหนด

โอกาสในการรับผลตอบแทนที่เพิ่ มขึ้นในระยะยาว
กับหลากหลายกองทุนรวมชั้นนํา ให้คุณมั่นใจกับเงินลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี
จากการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพของผู้จัดการกองทุน
่ น
อิสระในการเลือกลงทุนในกองทุนที่คุณสนใจ มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลีย
และจัดสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนได้ตามจังหวะการลงทุนที่คุณเห็นว่าเหมาะสม
สามารถเพิ่ มการลงทุนหรือถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์ได้**
**ไม่เสียค่าธรรมเนียมการถอนเงินหลังจากปีกรมธรรม์ท่ี 3

สับเปลี่ยนกองทุนได้ไม่จํากัดจํานวนครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกําหนด

03 KKPGEN WEALTH PROTECT LINK (3P)

จุดเด่นของ KKPGEN WEALTH PROTECT LINK (3P)

เงื่อนไขกรมธรรม์

WEALTH PROTECT LINK

(3P)

เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับประกันภัย
ระยะเวลาเอาประกันภัย

กรมธรรม์ครบกําหนดสัญญา เมื่อผู้เอาประกันภัยอายุ 99 ปี
หรือตราบที่มีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอสําหรับหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

อายุรับประกันภัย

1 เดือน-70 ปี

การพิ จารณาอนุมัติการรับประกันภัย

เป็นไปตามกฎเกณฑ์ปกติของบริษัทฯ

การซื้อสัญญาเพิ่ มเติม

ไม่สามารถซื้อเพิ่ มเติมได้

รายละเอียดของเบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัย

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. เบี้ยประกันภัยหลัก เป็นเบี้ยประกันภัยที่ต้องชําระตามงวดที่ระบุไว้ในสัญญา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความคุ้มครองชีวิตเป็นหลัก
2. เบี้ยประกันภัยเพิ่ มเติมพิ เศษ เป็นเบี้ยประกันภัยที่สามารถชําระได้ในช่วงเวลาใดก็ได้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนโดยเฉพาะ

เบี้ยประกันภัยหลัก

จํานวนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท

เบี้ยประกันภัยเพิ่ มเติมพิ เศษ

จํานวนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 120 ล้านบาท ต่อปีกรมธรรม์

ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย

3 ปี

การชําระเบี้ยประกันภัยปีต่อ

การจัดสรรการลงทุนในกองทุนรวมสําหรับเบี้ยประกันภัยหลักงวดต่อไป จะเป็นไปตาม
สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนครัง
ั สรรการลงทุนในกองทุนรวม
้ ล่าสุด ในกรณีประสงค์จด
แตกต่างไปจากที่เคยจัดสรรไว้ ผู้ขอเอาประกันภัยอาจยื่นคําร้องขอจัดสรรการลงทุนใหม่
ได้ตามเกณฑ์ท่บ
ี ริษัทฯ กําหนด

การหยุดพั กชําระเบี้ยประกันภัย
(Premium Holiday)

- สามารถขอหยุดพักชําระเบีย
้ ประกันภัยได้ ก็ตอ
่ เมือ
่ มีการชําระเบีย
้ ประกันภัยหลักครบ 2 ปี
และมีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยอยู่ในระหว่างสถานะหยุดพักชําระเบี้ยประกันภัย ผู้ขอเอา
ประกันภัยไม่สามารถใช้สิทธิชําระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ กรมธรรม์ประกันภัยจะยัง
มีผลบังคับ และยังมีความคุม
้ ครองตามข้อกําหนดกรมธรรม์ตอ
่ ไป ตราบเท่าทีม
่ ล
ู ค่า
รับซื้อหน่วยลงทุนยังมีเพี ยงพอที่จะชําระค่าการประกันภัยและค่าธรรมเนียมการบริหาร
กรมธรรม์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะหักค่าการประกันภัยและค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์
ทุก ๆ เดือน เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกรมธรรม์ จนกระทั่งมูลค่ารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนไม่เพี ยงพอในการชําระค่าใช้จ่ายดังกล่าว กรมธรรม์น้จ
ี ะยังคงมีผลบังคับต่อไป
จนถึงวันครบรอบเดือนนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ หลังจากนั้นกรมธรรม์ย่อมขาดอายุ
และสิ้นผลบังคับ
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เงื่อนไขกรมธรรม์ KKPGEN WEALTH PROTECT LINK (3P)

การหยุดพั กชําระเบี้ยประกันภัย
(Premium Holiday)

- ในกรณีทผ
่ี เู้ อาประกันภัยชําระเบีย
้ ประกันภัยหลักยังไม่ครบ 2 ปี และไม่ชาํ ระเบีย
้ ประกันภัย
ภายในระยะเวลาผ่อนผัน ย่อมมีผลให้กรมธรรม์น้ส
ี น
ี ีมูลค่า
้ิ ผลบังคับ หากกรมธรรม์น้ม
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรมธรรม์จะถูกเวนคืนโดยอัตโนมัติ และบริษท
ั ฯ จะหักค่าธรรมเนียม
สําหรับการเวนคืนโดยอัตโนมัติ ตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน
จากกรมธรรม์ และหากมีหนีส
้ น
ิ ใด ๆ คงค้างภายใต้กรมธรรม์น้ี จํานวนเงินดังกล่าว
จะถูกหักออกจากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผลประโยชน์จากกรมธรรม์
จํานวนเงินเอาประกันภัย

5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี สําหรับอายุรับประกันภัย 1 เดือน-40 ปี
3 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี สําหรับอายุรับประกันภัย 4 1 –70 ปี

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์เท่ากับผลรวมของ ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3
ข้อ 1 จํานวนเงินเป็นเท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุของ
ผู้เอาประกันภัยขณะเสียชีวิต ดังต่อไปนี้
• จํานวนเงิน 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี สําหรับผู้เอาประกันภัย
อายุ 1 เดือน-40 ปี ณ วันที่ครบรอบปีกรมธรรม์
• จํานวนเงิน 3 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี สําหรับผู้เอาประกันภัย
อายุ 41 ปีเป็นต้นไป ณ วันที่ครบรอบปีกรมธรรม์
ข้อ 2 มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกรมธรรม์
ข้อ 3 ค่าการประกันภัยที่ยังไม่ได้คุ้มครอง (ถ้ามี)

ผลประโยชน์กรณีครบกําหนดสัญญา
(ณ อายุ 99 ปี)

หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกําหนดสัญญาประกันภัย บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่า
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ณ วันครบกําหนดสัญญา
(ภายหลังหักบรรดาหนี้สิน (ถ้ามี) ออกจากจํานวนเงินผลประโยชน์ท่พ
ี ึงจ่าย)

การเวนคืนกรมธรรม์

เมื่อกรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ และในระหว่างที่ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่
ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิท่จ
ี ะบอกเลิกกรมธรรม์น้ไี ด้ โดยการขอเวนคืนกรมธรรม์
เพื่อรับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ รวมกับค่าการประกันภัยตามจํานวนวันที่ยังไม่ได้
ให้ความคุ้มครอง (ถ้ามี) ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวมีผลทําให้กรมธรรม์น้ส
ี ้น
ิ ผลบังคับ

สิทธิในการหักลดหย่อนภาษี

จํานวนเบี้ยประกันภัยที่สามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎเกณฑ์
ของกรมสรรพากร คือจํานวนเบี้ยประกันภัยซึ่งไม่ได้ถูกจัดสรรเพื่อลงทุนในหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เป็นค่าธรรมเนียมในการ
จัดสรรเบี้ยประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ค่าการประกันภัย เป็นต้น

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
่ ปรากฎว่าผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายดัวยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
• บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง เมือ
โดยบริษัทฯ จะคืนมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการจัดสรรเบี้ยประกันภัย ค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์
• ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา บริษัทฯ จะคืนมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย
หมายเหตุ :
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน เป็นกรมธรรม์ที่มีความเสี่ยงด้านความผันผวนของผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในกองทุนรวมต่าง ๆ รวมไปถึง
จํานวนหน่วยลงทุนจะมีโอกาสลดลงหลังจากมีการหักชําระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกรมธรรม์ในระหว่างสัญญายังมีผลบังคับอยู่ เนื่องจากปัจจัยจากเพศ
และอายุของผู้ขอเอาประกันภัยที่เพิ่ มขึ้น อาจมีผลต่อมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนลดลงได้ และในกรณีผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีมูลค่าตํ่า จะมีผลให้
มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีจํานวนลดลง และไม่เหลือมูลค่าที่เพี ยงพอต่อการหักค่าธรรมเนียมของกรมธรรม์ต่าง ๆ จึงเป็นเหตุให้กรมธรรม์ขาดอายุ
ก่อนที่ผู้ขอเอาประกันภัยจะมีอายุครบ 99 ปี หรือขาดอายุก่อนครบกําหนดสัญญาประกันภัยได้
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เงื่อนไขกรมธรรม์ KKPGEN WEALTH PROTECT LINK (3P)

เงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุน
การนําเบี้ยประกันภัยไปซื้อหน่วยลงทุน

หลังจากที่บริษัทฯ ได้อนุมัติการรับประกันภัยแล้ว บริษัทฯ จะนําเบี้ยประกันภัยหลัก และ
เบีย
้ ประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี) หลังหักค่าธรรมเนียมในการจัดสรรเบีย
้ ประกันภัยไปซือ
้
กองทุนรวมตามทีร่ ะบุไว้ในใบคําขอเอาประกันชีวต
ิ หรือใบคําร้องของบริษท
ั ฯ ภายในวันทําการ
ถัดไปนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับเบี้ยประกันภัยและเอกสารครบถ้วนแล้ว (เมื่อมีการเรียก
เก็บเงินได้เต็มจํานวน ในกรณีรับชําระด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค) ผู้เอาประกันภัยจะได้รบ
ั
การจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ วันทีบ
่ ริษท
ั ฯ นําส่งคําสั่งซื้อ
หน่วยลงทุน ทัง
้ ประกันภัยและเอกสาร ต้องนําส่งถึงบริษท
ั ฯ ภายในเวลา
้ นี้ การจัดเก็บค่าเบีย
16.00 น. ของวันทําการนัน
ั ฯ ได้รบ
ั ภายหลังเวลา 16.00 น. ให้ถือว่าบริษัทฯ
้ ๆ (หากบริษท
ได้รบ
ั เอกสารในวันทําการถัดจากวันทีไ่ ด้รบ
ั เอกสารล่าช้าดังกล่าว และบริษัทฯ จะส่งคําสัง
่
ซื้อหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไปต่อจากนั้น) อนึ่ง หากวันที่จะซื้อหน่วยลงทุนเป็นวันหยุด
ของกองทุนใด บริษัทฯ จะทําการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทําการถัดไป
ที่สามารถทํารายการได้

ประเภทกองทุนที่นําเสนอ
คู่กับแบบประกันภัย

บริษัทฯ จะทําการคัดเลือกกองทุนประเภทต่าง ๆ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวม
ตราสารหนี้ หรือกองทุนรวมอื่น ๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด ผูเ้ อาประกันภัยสามารถเลือกลงทุนในกองทุนได้มากกว่า 1 กองทุน
ทั้งนี้เมื่อรวมจํานวนกองทุนทั้งหมดตลอดอายุสัญญา ต้องไม่เกินจํานวนตามที่บริษัทฯ
กําหนด

มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนภายใต้กรมธรรม์ หารด้วย จํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนนั้น เมื่อสิน
้ วันทําการที่คํานวณ ทั้งนี้ มูลค่าหน่วย
ลงทุนและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นผู้คํานวณ
และได้แจ้งมายังบริษัทฯ

มูลค่าบัญชีกรมธรรม์

จํานวนหน่วยลงทุนจากเบี้ยประกันภัยหลัก คูณกับ มูลค่าหน่วยลงทุน บวกกับ
จํานวนหน่วยลงทุนจากเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี) คูณกับ มูลค่าหน่วยลงทุน
ณ วันที่ประเมินราคาของแต่ละกองทุนภายใต้กรมธรรม์

มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผลรวมของจํานวนหน่วยลงทุน คูณกับ ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคา
ของแต่ละกองทุนภายใต้กรมธรรม์

มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์

มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หักด้วย ค่าธรรมเนียมในการเวนคืนกรมธรรม์ (ถ้ามี)
ตามที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

06 KKPGEN WEALTH PROTECT LINK (3P)

เงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุน

การสับเปลี่ยนกองทุน

- สามารถดําเนินการสับเปลี่ยนกองทุนบางส่วนหรือทั้งหมด ตามกฏเกณฑ์ท่บ
ี ริษัทฯ
กําหนดโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน
- การขอสับเปลี่ยนกองทุน ให้ระบุเป็นอัตราร้อยละของจํานวนหน่วยลงทุน ของกองทุน
ต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง (โดยไม่มีทศนิยม) และเมื่อคํานวณเป็นจํานวนเงิน
ของมูลค่าการสับเปลี่ยนในแต่ละครั้ง ต้องมีจํานวนไม่ตาํ่ กว่า 1,000 บาท
- บริษัทฯ จะดําเนินการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทําการที่ได้รับเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนต้นทางครบทุกกองทุน
- การสับเปลี่ยนกองทุนดังกล่าวข้างต้น ราคาเสนอขายของกองทุนปลายทาง ณ วันที่
บริษัทฯ ซื้อ อาจมีราคาแตกต่างจากราคาเสนอขายกองทุนปลายทาง ณ วันที่บริษัทฯ
ได้รับคําสั่งสับเปลี่ยนกองทุน โดยผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับความเสี่ยงในการสับเปลี่ยน
กองทุนดังกล่าว

การถอนเงินจากกรมธรรม์

สามารถถอนเงินจากกรมธรรม์ตามกฎเกณฑ์ท่บ
ี ริษัทฯ กําหนด ดังนี้
- การถอนเงินจากกรมธรรม์ จะถอนตามกองทุนที่ผู้เอาประกันภัยได้ระบุในใบคําร้อง
เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการลงทุน
- การถอนเงินจากกรมธรรม์ให้ระบุจํานวนที่ต้องการถอน เป็นอัตราร้อยละของจํานวน
หน่วยลงทุนกองทุน (โดยไม่มีทศนิยม) ในแต่ละกองทุน การขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อ
ถอนเงินจากกรมธรรม์น้น
ั บริษัทฯ จะคํานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการ
ถัดจากวันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์
- ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
- ผูเ้ อาประกันภัยจะได้รบ
ั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับแต่วน
ั ทีบ
่ ริษัทฯ
ส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณีท่บ
ี ริษัท
จัดการกองทุนรวมได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน จากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทจัดการกองทุนรวม
เลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การยกเลิกกองทุน

- การยกเลิกกองทุนโดยสาเหตุ : ในกรณีท่ก
ี องทุนใด ๆ ถูกปิด เลิกกองทุน ชําระบัญชี
หรือถูกระงับการดําเนินการด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม บริษัทฯ จะดําเนินการสับเปลีย
่ นหน่วย
ลงทุนของกองทุนดังกล่าว ไปยังกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund : MMF)
และจะแจ้งให้ผเู้ อาประกันภัยทราบ ภายหลังจากการสับเปลีย
่ นกองทุนแล้วเสร็จ ไม่เกินกว่า
สามสิบวัน (30 วัน) หลังจากที่บริษัทฯ ได้ดําเนินการสับเปลี่ยนกองทุนเรียบร้อยแล้ว
- การยกเลิกกองทุนโดยบริษัทฯ : บริษัทฯ อาจพิจารณายกเลิกกองทุนใด ๆ ภายใต้
ดุลยพินจ
ิ ของบริษัทฯ โดยจะแจ้งให้ผเู้ อาประกันภัยทราบล่วงหน้า ไม่นอ
้ ยกว่าสามสิบวัน
(30 วัน) เพื่อเลือกกองทุนใหม่ และแจ้งกลับภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กําหนด และ
บริษัทฯ จะดําเนินการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนของกองทุนทีย
่ กเลิก ไปยังกองทุนอืน
่ ตามที่
ผูเ้ อาประกันภัยแจ้ง ในกรณีทไ่ี ม่ได้รบ
ั คําร้องขอเลือกกองทุนใหม่ บริษัทฯ จะดําเนินการ
สับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ไปยังกองทุนรวมตลาดเงิน (Money MarketFund : MMF)

หมายเหตุ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับคําสั่งสับเปลี่ยนกองทุน หากบริษัทฯ ยังไม่ทราบหน่วยลงทุนคงเหลือทุกกองทุนที่ผู้เอาประกันภัยถืออยู่
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เงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุน

อิสระแห่งการลงทุนกับกองทุนรวมคุณภาพ
เพื่ อผลตอบแทนที่มากกว่า

่ อบโจทย์ความต้องการของคุณ ให้คุณมัน
้ นํา ทีต
่ ใจกับการสร้างพอร์ตการลงทุน
กับหลากหลาย บลจ. ชัน
ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมอิสระในการกําหนดสัดส่วนการลงทุนกับกองทุนที่คุณสนใจได้ด้วยตัวเอง

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในประเทศไทย/ต่างประเทศบางส่วน
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่ อผู้ลงทุนทั่วไป (Thai Cash Management Fund : TCMF)
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
กองทุนเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก แต่ไม่รวมถึงเงินฝากอิสลาม ทั้งภาครัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชน ระยะสัน
่ ค
ี ณ
ุ ภาพสูง มีความมัน
ิ หรือการหา
้ ทีม
่ คง และมีสภาพคล่องสูง และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สน
ดอกผลโดยวิธีอ่น
ื ตามที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยจะดํารงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงนํา้ หนักของตราสารทั้งหมดของ
กองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 92 วัน ระดับความเสี่ยงกองทุน 1 (ตํา่ )

กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทย ตราสารหนี้ (Thai Fixed Income Fund : TFIF)
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
กองทุนเน้นลงทุนหรือมีไว้ซ่ง
ึ ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชน ที่มีความมั่นคง และมีสภาพ
คล่องสูงเป็นหลัก ทั้งนี้กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตราสารที่มีลก
ั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Noted) หรือ Credit Linked Note ระดับความเสี่ยงกองทุน 4 (ปานกลางค่อนข้างตํา่ )

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่ มทรัพย์ (Krungsri Star Plus Fund : KFSPLUS)
บลจ. กรุงศรี จํากัด
กองทุนเน้นการลงทุนในประเทศในตราสารหนี้ภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ที่มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี หรือ
เงินฝากธนาคาร และลงทุนในตราสารหนี้ตา่ งประเทศบางส่วน และทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ระดับความเสี่ยงกองทุน 4 (ปานกลางค่อนข้างตํา่ )

กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (TMB SET50 Fund : TMB50)
บลจ. ทหารไทย จํากัด
กองทุนมีนโยบายที่จะพยายามลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET50
ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทน
จากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 ระดับความเสี่ยงกองทุน 6 (สูง)

กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น ชนิดทั่วไป (KKP Strategic Asset Allocation Fund :
KKP SG-AA) บลจ. เกียรตินาคินภัทร จํากัด
กองทุนเน้นลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ นอกจากนี้กองทุน
อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่น
ื ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยสัดส่วนการลงทุน
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั การตัดสินใจของบริษท
ั จัดการกองทุนรวม และตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยจะพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่น ภายใต้กรอบการให้คําแนะนําในด้านการลงทุนที่ระบุไว้ในบทวิเคราะห์ Asset Allocation จากที่ปรึกษาการลงทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน 5 (ปานกลางค่อนข้างสูง)
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่ -Light ชนิดทัว่ ไป (KKP Strategic Asset Allocation Fund-Light :
กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจค
ิ แอสเซ็ท อโลเคชัน
KKP SG-AA Light) บลจ. เกียรตินาคินภัทร จํากัด
กองทุนเน้นลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ นอกจากนี้กองทุน
อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่น
ื ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยสัดส่วนการลงทุน
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั การตัดสินใจของบริษท
ั จัดการกองทุนรวม และตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยจะพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่น ภายใต้กรอบการให้คําแนะนําในด้านการลงทุนที่ระบุไว้ในบทวิเคราะห์ Asset Allocation จากที่ปรึกษาการลงทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน 5 (ปานกลางค่อนข้างสูง)

่ -Extra ชนิดทัว่ ไป (KKP Strategic Asset Allocation Fund-Extra :
กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจค
ิ แอสเซ็ท อโลเคชัน
KKP SG-AA Extra) บลจ. เกียรตินาคินภัทร จํากัด
กองทุนเน้นลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ นอกจากนี้กองทุน
อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่น
ื ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยสัดส่วนการลงทุน
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั การตัดสินใจของบริษท
ั จัดการกองทุนรวม และตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยจะพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่น ภายใต้กรอบการให้คําแนะนําในด้านการลงทุนที่ระบุไว้ในบทวิเคราะห์ Asset Allocation จากที่ปรึกษาการลงทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน 5 (ปานกลางค่อนข้างสูง)

กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดทหารไทย Global Income (TMB Global Income Fund : TMBGINCOME)
บลจ. ทหารไทย จํากัด
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพี ยงกองเดียว คือ กองทุน PIMCO GIS Income Fund ในหน่วยลงทุน
ชนิด Class I ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ
ไอร์แลนด์ (Ireland) และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการกองทุนรวมจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่น
ื ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยกองทุน
ต่างประเทศมีหลักการสําคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทัว่ โลก อย่างน้อย 2 ใน 3
ของมูลค่าทรัพย์สิน ระดับความเสี่ยงกองทุน 5 (ปานกลางค่อนข้างสูง)

กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิต้เี ฮดจ์ Krungsri Europe Equity Hedged Fund : (KF-HEUROPE)
บลจ. กรุงศรี จํากัด
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Allianz Europe Equity Growth Fund (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วน
โดยเฉลี่ยในรอบปีบญ
ั ชี ไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในหุน
้ จดทะเบียน
ทีจ
่ ด
ั ตัง
้ ในประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ประเทศนอร์เวย์ หรือประเทศไอซ์แลนด์ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สวีเดน
้ ขึน
เดนมาร์ก สวิสเซอร์แลนด์ สเปน เนเธอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เป็นต้น ระดับความเสี่ยงกองทุน 6 (สูง)

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (KKP Global New Perspective Fund : KKP GNP)
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จํากัด
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (กองทุนหลัก) ซึง
่ จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก
์
โดยเน้นการลงทุนในหุ้นสามัญทั่วโลก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาวของกองทุน ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะเน้นการ
ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ที่มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของโลกในอนาคต กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนหลัก คิดเป็นอัตราส่วนโดยเฉลีย
่ ในรอบปีบญ
ั ชีไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน และในส่วนทีเ่ หลืออาจ
ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึง
่ หนีก
้ ง
ึ่ ทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ทัง
่ งกองทุน 6 (สูง)
้ ในและต่างประเทศ ระดับความเสีย
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กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index (TMB US500 Equity Index Fund : TMBUS500)
บลจ. ทหารไทย จํากัด
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ทีม
่ ว
ี ต
ั ถุประสงค์และนโยบายการลงทุนทีม
่ ง
ุ่ เน้นลงทุนในหุน
้ ทีเ่ ป็นส่วนประกอบ
ของดัชนี S&P 500 เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน จะใช้
นโยบายในการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Strategy) โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core
S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็น
กองทุนรวม ETF ที่ซ้อ
ื ขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ระดับความเสี่ยงกองทุน 6 (สูง)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จ้ง
ิ มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์
(SCB Asian Emerging Markets THB Hedged : SCBAEMHA) (ชนิดสะสมมูลค่า) บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากัด
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ได้แก่ BGF Asian Growth Leaders Fund ในหน่วยลงทุนชนิด (Class)
D2 ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศลักเซมเบิร์ก อยู่ภายใต้ UCITS และบริหารโดย BlackRock Global Funds เน้นการลงทุน
ในหุ้นของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย หรือดําเนินกิจกรรมหลักในทวีปเอเชีย ไม่รวมประเทศญี่ปน
ุ่ ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ระดับความเสี่ยงกองทุน 6 (สูง)

กองทุนเปิดยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์
(UOB Smart Japan Small and Mid Cap Fund : UOBSJSM) บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
กองทุนเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุน
ที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ของบริษัทที่มี
มูลค่าตลาดขนาดเล็กถึงกลาง และมีแนวโน้มการลงทุนในระยะยาวทีด
่ ี ซึง
่ เป็นบริษัททีจ
่ ดทะเบียนซือ
้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญีป
่ น
ุ่
หรือจดทะเบียนจัดตั้ง หรือมีการประกอบกิจการอย่างมีนัยสําคัญในประเทศญี่ปน
ุ่ ระดับความเสี่ยงกองทุน 6 (สูง)

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป
(KKP GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND-HEDGED : KKP GINFRAEQ-H) บลจ. เกียรตินาคินภัทร จํากัด
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Lazard Global Listed Infrastructure Equity
Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลีย
่ ในรอบปีบญ
ั ชีไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนรวม เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนของ
ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปในตราสารทุนต่างประเทศ โดยเป็นการลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของ
บริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Companies) เป็นหลัก ระดับความเสี่ยงกองทุน 6 (สูง)

กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิต้ี เฮดจ์ ชนิดทั่วไป
(KKP PASSIVE GLOBAL EQUITY FUND-HEDGED : KKP PGE-H) บลจ. เกียรตินาคินภัทร จํากัด
กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว
คือ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) โดยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
แนสแด็ก (NASDAQ) ประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงตลาดหลักทรัพย์เดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลัก ในอัตราส่วนโดยเฉลีย
่ ในรอบปีบญ
ั ชี
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนระยะยาวของผู้ลงทุน ที่ต้องการกระจายการลงทุน
ไปลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ ระดับความเสี่ยงกองทุน 6 (สูง)
คําเตือน :
• ผู้ขอเอาประกันภัยควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน สําหรับกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศที่ไม่ได้ป้องกัน
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจํานวน จะมีความเสี่ยงเหลืออยู่ อาจทําให้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
่ ค
่ งตํา่ อัตราผลตอบแทนทีแ
่ สดงในกองทุนรวมดังกล่าวอาจจะมีจาํ นวนสูงเกินไป และมีโอกาสน้อยมาก
• ในกรณีทผ
ี่ ข
ู้ อเอาประกันภัยเลือกลงทุนในกองทุนทีม
ี วามเสีย
่ ะได้รบ
่ า่ํ ผูข
้ มีอต
ทีจ
ั อัตราผลตอบแทนนี้ ถ้าหากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในขณะนัน
ั ราผลตอบแทนทีต
้ อเอาประกันภัยควรปรึกษานายหน้าประกันชีวต
ิ เพื่ อขอข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ
• ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยปฏิเสธให้ข้อมูลส่วนตัว หรือให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับคําแนะนําที่ไม่เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ฐานะการเงิน หรือความต้องการของผู้ขอเอาประกันภัย เนื่องจากคําแนะนําที่ให้น้น
ั ได้พิจารณาจากข้อมูลเท่าที่ผู้ขอเอาประกันภัยเปิดเผยให้ทราบ
• ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
• บริษัทฯ อาจพิ จารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุนตามผลการดําเนินงานกองทุน โปรดศึกษารายละเอียดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากนายหน้าประกันชีวิต
• บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ท่เี ป็นหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
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รายชื่อกองทุนรวมที่สามารถเลือกลงทุนได้ด้วยตัวคุณเอง

ตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

วิธีการคํานวณ

หักจากเบีย
้ ประกันภัยหลักก่อนนําเงินไปลงทุน
1. ค่าธรรมเนียมในการจัดสรร
เบี้ยประกันภัย
(Premium Allocation Charge)

อัตรา
ปีที่ชําระเบี้ย
ประกันภัยหลัก

ร้อยละของเบี้ยประกันภัยหลัก
เบี้ยประกันภัยตํ่ากว่า
3,000,000 บาท

เบี้ยประกันภัยตั้งแต่
3,000,000 บาทขึ้นไป

1

7

6

2

5

4

3

3

2

4 เป็นต้นไป

0

0

หรือเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิ เศษ (ถ้ามี)

เบี้ยประกันภัยตํา่ กว่า 3,000,000 บาท

ก่อนนําเงินไปจัดสรรการลงทุน

: ร้อยละ 3 ของเบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 3,000,000 บาทขึ้นไป
: ร้อยละ 2 ของเบี้ยประกันภัย

2. ค่าธรรมเนียมการบริหาร
กรมธรรม์
(Admin. Fee)

หักเป็นรายเดือนจากการขายคืนหน่วยลงทุน

อัตราร้อยละ 0.05 ต่อเดือน ของมูลค่ารับซือ
้ คืน

อัตโนมัติ ที่ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม

หน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักและมูลค่า

สัดส่วนของกองทุนภายใต้กรมธรรม์ทถ
่ี อ
ื อยู่

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบีย
้ ประกันภัย
เพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี)

3. ค่าการประกันภัย
(COI)

หักเป็นรายเดือนจากการขายคืนหน่วยลงทุน

คํานวณจากอัตรามรณะของจํานวนเงินเอา

อัตโนมัติ ที่ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม

ประกันภัย (จํานวนเงินเสีย
่ งภัยสุทธิ) ตามตาราง

สัดส่วนของกองทุนที่ถืออยู่

มรณะไทย ในกรณีมีสุขภาพตํา่ กว่ามาตรฐาน
อาจจําเป็นต้องมีการเพิ่มค่าการประกันภัย

4. ค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน
จากกรมธรรม์หรือการเวนคืน
กรมธรรม์
(Surrender Charge)

หักจากหน่วยลงทุนภายใน 3 ปีแรกเท่านั้น

ปีกรมธรรม์ที่

ร้อยละของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ที่ถอนเงินจากกรมธรรม์

1

3

2

2

3

1

5. ค่าธรรมเนียมในการ
สับเปลี่ยนกองทุน
(Fund Switching Charge)

ไม่มีค่าธรรมเนียม

6. ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้ง
รายงานสถานะทางการเงิน
ของกรมธรรม์

กรณีลูกค้าร้องขอใบแจ้งรายงานสถานะ
ทางการเงินของกรมธรรม์นอกเหนือการจัดส่ง
ของบริษัทฯ ทุก ๆ รอบ 3 เดือนตามปีปฏิทิน
บริษัทฯ จะคิดค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท

หมายเหตุ:
1. จํานวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิ เป็นจํานวนเงินเท่ากับ
• 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 1 เดือน-40 ปี ณ วันที่ครบรอบปีกรมธรรม์
• 3 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 41 ปีเป็นต้นไป ณ วันที่ครบรอบปีกรมธรรม์
2. หากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่เพี ยงพอที่จะชําระค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ที่ถึงกําหนดชําระ กรมธรรม์น้จ
ี ะยังคงมีผลบังคับ
ต่อไปจนถึงวันครบรอบเดือน นับจากวันที่ถึงกําหนดชําระข้างต้น หลังจากนั้นกรมธรรม์น้จ
ี ะขาดอายุ และสิ้นผลบังคับ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แต่ไม่เกินอัตราที่กําหนดตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
4. อัตรามรณะมาจาก อัตรามรณะตามตารางมรณะไทยประเภทสามัญ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่นายทะเบียนประกาศกําหนด
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ตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

สิทธิของผู้ขอเอาประกันภัย
1

สิทธิของผู้ขอเอาประกันภัยในการยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัย
โดยบริษัทฯ จะคืนค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ และมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หักด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 500 บาท
รวมทั้งค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)

2

สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันภัยที่ลงทุนในกองทุน

3

สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลรายละเอียดโครงการจากนายหน้าประกันชีวิต ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

4

สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนควบกรมธรรม์ท่ีเสนอขายโดยบริษัทฯ

5

สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ และบริษัทฯ รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจําตัว
ของนายหน้าประกันชีวิตที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

6

สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคําแนะนํา เพื่ อซื้อหน่วยลงทุนนั้น
ตลอดจนรับทราบคําเตือน และคําอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน

7

สิทธิในการได้รบ
ั ทราบข้อเท็จจริง ทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูข
้ อเอาประกันภัย หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน
เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนที่อยู่ในขั้นตอนการดําเนินการ เพื่ อการควบกองทุนหรือการรวมกองทุน เป็นต้น

8

สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่นายหน้า
ประกันชีวิตได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ อาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน เป็นต้น

9

สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี

10

สิทธิของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนภายในกรมธรรม์ประกันชีวต
ิ ควบการลงทุน โดยไม่เปิดเผยชือ
่ ทีแ
่ ท้จริงของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
(Omnibus Account) อาจมีสท
ิ ธิแตกต่างจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนปกติ ทีซ
่ อ
้ื หน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการกองทุนรวม
โดยตรง เช่น
- ในการสั่งซื้อกรมธรรม์ควบรวมหน่วยลงทุน จะไม่ได้ราคา ณ วันทําการนั้น ๆ เนื่องจากการดําเนินงานประกันชีวิต
ต้องใช้เวลาในการพิ จารณาคําขอเอาประกันชีวิตของลูกค้า หลังจากวันที่ได้รับเอกสารของลูกค้า และบริษัทฯ
จะทํารายการซื้อหน่วยลงทุนให้กับลูกค้าภายหลังจากการอนุมัติ
- การรับเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุน อาจช้ากว่าการซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยตรง
เนื่องจากบริษัทฯ จะดําเนินการจัดส่งให้แก่ลูกค้า เมื่อได้รับเอกสารดังกล่าวจากบริษัทจัดการกองทุนรวม
- บริษัทฯ จะหักค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ (ดูจากตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์)
จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกเดือน
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สิทธิของผู้ขอเอาประกันภัย

คําเตือน
1. การนําส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้ขอเอาประกันภัย การที่นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการ
ให้บริการเท่านั้น
2. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทําความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขาย และหนังสือชี้ชวนของกองทุน
ก่อนการตัดสินใจลงทุน
3. ผู้ขอเอาประกันภัยควรพิ จารณาถึงความสามารถในการชําระเบี้ยประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์น้ีเหมาะสําหรับการ
ออมเงินระยะยาว มีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ ซึ่งอาจมีผลให้มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ และมูลค่า
การถอนเงินจากกรมธรรม์ มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียด
จากตารางค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์
4. การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับ
เงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินที่ได้ลงทุนไป
5. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่า หรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรร
เข้ากองทุนรวม โดยหากผลการดําเนินงานของกองทุนรวมมีกําไร ผู้ขอเอาประกันภัยก็จะได้รับผลตอบแทนสูง
แต่หากผลการดําเนินงานของกองทุนรวมขาดทุน ผู้ขอเอาประกันภัยจะได้รับผลตอบแทนตํา่ หรือบางกรณีอาจ
ขาดทุน กล่าวคือ ไม่ได้รับเงินส่วนลงทุนคืนเต็มจํานวน ทั้งนี้ กรมธรรม์น้ไี ม่มีการรับประกันเงินส่วนลงทุน
6. ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดําเนินงานของบริษัทประกันชีวิต
และบริษัทจัดการกองทุนรวม
7. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการกองทุนรวม ดังนั้น บริษัทประกันชีวิต
และบริษัทจัดการกองทุนรวมจึงไม่มีภาระผูกพั นในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม และจะไม่สามารถนําทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมไปใช้ประโยชน์เพื่อชําระหนี้ของตนเอง
8. กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนจะมีจาํ นวนลดลงตามค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ท่ีมีการหักชําระ
ในระหว่างสัญญา ซึ่งอาจทําให้มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีจํานวนลดลง อันเป็นเหตุให้กรมธรรม์ขาดอายุได้ ทั้งนี้
ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์จะขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้ขอเอาประกันภัยที่เพิ่ มขึ้น
9. ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่ง
ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
10. ผู้ขอเอาประกันภัยควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
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คําเตือน

ช่องทางการร้องเรียนของผู้ขอเอาประกันภัย
สามารถร้องเรียนได้ท่ห
ี น่วยงานดังต่อไปนี้
1. ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เจนเนอราลี่ (Customer Care Center)
ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เจนเนอราลี่ โทร. 1394
(จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.-20.00 น. / เสาร์ เวลา 8.30 น.-17.00 น.)
อีเมล : info@generali.co.th
2. สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.)
สายด่วน คปภ. โทร. 1186, 02 515 3999 หรือ www.oic.or.th
3. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)
Help Center โทร. 1207, 02 033 9999 หรือ www.sec.or.th
4. ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ธนาคารแห่งประเทศไทย) โทร. 1213 หรือ www.1213.or.th

ช่องทางการชําระเบี้ยประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัย
บริษัทฯ อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัย โดยสามารถชําระเบี้ยประกันภัยได้ตามช่องทาง
และวิธีการดังต่อไปนี้
ชําระเป็น เงินสด / เช็ค (ไม่รับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า) และ แคชเชียร์เช็ค โดยให้โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร หรือ นําฝากเช็คเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุ ดังนี้
ชื่อบัญชี บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จํากัด มหาชน เพื่ อลูกค้า UNIT-LINKED

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

สาขาอโศก

10-00004403
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การร้องเรียนของผู้ขอเอาประกันภัย / การชําระเบี้ยประกันภัย

เจนเนอราลี่ บริษัทประกันชั้นนําระดับโลก
กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2374 ณ ประเทศอิตาลี
เรามุ่งมั่นให้ความคุ้มครองทางด้านประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
มาอย่างยาวนานเกือบ 200 ปี ครอบคลุมกว่า 50 ประเทศทั่วโลก
กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ (ไทยแลนด์)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2545 เรามีผลิตภัณฑ์ประกันที่หลากหลาย
ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ทั้งรูปแบบประกันชีวิต
ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ประกันชีวิตควบการลงทุน
ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และอื่น ๆ
เราดําเนินธุรกิจด้วยความเชี่ยวชาญและเป็นหนึ่งด้านบริการประกัน
ที่สะดวกรวดเร็ว ด้วยเครือข่ายโรงพยาบาลกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ

Generali…Protect your love
เจนเนอราลี่… ประกันความรักคุณ
พิ จารณารับประกันภัยและจัดทําเอกสารประกอบการเสนอขายโดย
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ :
1. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และอํานวยความสะดวกในการรับชําระ
เบี้ยประกันภัยเท่านั้น บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกําหนด และเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
2. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
3. แบบประกันภัยนี้มีช่อ
ื ทางการว่า ยูนิต ลิงค์ 2 ชําระเบี้ยประกันภัยรายงวด 3 ปี
4. ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการนําส่งเบี้ยประกันภัย การที่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต มาเก็บเบี้ยประกันภัย
เป็นการให้บริการเท่านั้น

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
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สแกนรับข้อมูลผลิตภัณฑ์

