
WEALTH PROTECT LINK (3P)

ประกันชีวิตควบการลงทุนท่ีให้ความคุ้มครองชีวิต
สูงถึง 5 เท่า* และให้คุณได้เลือกลงทุนอย่างอิสระ
เพ่ือโอกาสรับผลตอบแทนท่ีมากข้ึน

*ของจํานวนเบ้ียประกันภัยหลักรายป ีตามเง่ือนไขแบบประกันภัยท่ีกําหนด
ธนาคารในฐานะนายหน้าประกันชีวิต

แบบชําระเบ้ียประกันภัย 3 ปี

Optimise Your Opportunities
Tel .  02 165 5555



เคเคพีเจน เวลท์ โพรเทค ลิงค์ – ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ 

กองทุนรวมประกันชีวิตควบการลงทุน
ยูนิตลิงค์

ประกันชีวิต

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ท่ีรวมเอาข้อดีของประกันชีวิตและกองทุนรวมมาไว้ด้วยกัน
เพ่ือให้ประโยชน์ท่ีมากกว่า

ไม่มีความคุ้มครองชีวิต มีความคุ้มครองชีวิตมีความคุ้มครองชีวิตความคุ้มครองชีวิต

เลือกการลงทุนได้อิสระเลือกการลงทุนได้อิสระบริษัทตัดสินใจในการลงทุนการลงทุน

เพ่ิมโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุน

เพ่ิมโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนรับผลตอบแทนแน่นอน

ผลตอบแทน
การลงทุน

*ของจํานวนเบ้ียประกันภัยหลักรายปี

WEALTH PROTECT LINK (3P)

เคเคพีเจน เวลท์ โพรเทค ลิงค์ - แบบชําระเบ้ียประกันภัย 3 ปี

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนท่ีให้ความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 5 เท่า*
พร้อม ๆ กับเพ่ิมโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุน สามารถเลือกการลงทุน
ด้วยตัวคุณเอง กับหลากหลายกองทุนรวมจาก บลจ. ช้ันนํา
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จ่ายเบ้ียเพียง 3 ปี ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 5 เท่า* (ข้ึนอยู่กับอายุของผู้เอาประกันภัย ณ ปีกรมธรรม์ท่ีเสียชีวิต)

*ของเบ้ียประกันภัยหลักรายปสํีาหรับการเสียชีวิตทุกกรณี ตามเง่ือนไขแบบประกันภัยท่ีกําหนด

โอกาสในการรับผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนในระยะยาว
กับหลากหลายกองทุนรวมช้ันนํา ให้คุณม่ันใจกับเงินลงทุนท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีดี
จากการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพของผู้จัดการกองทุน

อิสระในการเลือกลงทุนในกองทุนท่ีคุณสนใจ มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปล่ียน
และจัดสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนได้ตามจังหวะการลงทุนท่ีคุณเห็นว่าเหมาะสม

สามารถเพ่ิมการลงทุนหรือถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์ได้**
**ไม่เสียค่าธรรมเนียมการถอนเงินหลังจากปกีรมธรรม์ท่ี 3

สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมสรรพากรกําหนด  

สับเปล่ียนกองทุนได้ไม่จํากัดจํานวนคร้ัง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

จุดเด่นของ WEALTH PROTECT LINK (3P) 
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ระยะเวลาเอาประกันภัย กรมธรรม์ครบกําหนดสัญญา เม่ือผู้เอาประกันภัยอายุ 99 ปี
หรือตราบท่ีมีมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพียงพอสําหรับหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

เง่ือนไขเก่ียวกับการรับประกันภัย 

อายุรับประกันภัย 1 เดือน-70 ปี

การซ้ือสัญญาเพ่ิมเติม ไม่สามารถซ้ือเพ่ิมเติมได้

เปน็ไปตามกฎเกณฑ์ปกติของบริษัทฯการพิจารณาอนุมัติการรับประกันภัย

เบ้ียประกันภัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี
 1. เบ้ียประกันภัยหลัก เปน็เบ้ียประกันภัยท่ีต้องชําระตามงวดท่ีระบุไว้ในสัญญา
   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความคุ้มครองชีวิตเป็นหลัก
 2. เบ้ียประกันภัยเพ่ิมเติมพิเศษ เปน็เบ้ียประกันภัยท่ีสามารถชําระได้ในช่วงเวลาใดก็ได้
   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการลงทุนโดยเฉพาะ

รายละเอียดของเบ้ียประกันภัย 

เบ้ียประกันภัยหลัก จํานวนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท

ระยะเวลาชําระเบ้ียประกันภัย 3 ปี

การหยุดพักชําระเบ้ียประกันภัย
(Premium Holiday)

- สามารถขอหยุดพักชําระเบ้ียประกันภัยได้ ก็ต่อเม่ือมีการชําระเบ้ียประกันภัยหลักครบ 2 ปี
  และมีมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
 - ในขณะท่ีกรมธรรม์ประกันภัยอยู่ในระหว่างสถานะหยุดพักชําระเบ้ียประกันภัย ผู้ขอเอา
  ประกันภัยไม่สามารถใช้สิทธิชําระเบ้ียประกันภัยเพ่ิมเติมพิเศษ กรมธรรม์ประกันภัยจะยัง
  มีผลบังคับ และยังมีความคุ้มครองตามข้อกําหนดกรมธรรม์ต่อไป ตราบเท่าท่ีมูลค่า
  รับซ้ือหน่วยลงทุนยังมีเพียงพอท่ีจะชําระค่าการประกันภัยและค่าธรรมเนียมการบริหาร
  กรมธรรม์ ท้ังน้ีบริษัทฯ จะหักค่าการประกันภัยและค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์
  ทุก ๆ เดือน เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในกรมธรรม์ จนกระท่ังมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วย
  ลงทุนไม่เพียงพอในการชําระค่าใช้จ่ายดังกล่าว กรมธรรม์น้ีจะยังคงมีผลบังคับต่อไป
  จนถึงวันครบรอบเดือนนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระ หลังจากน้ันกรมธรรม์ย่อมขาดอายุ
  และส้ินผลบังคับ

 จํานวนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน  120 ล้านบาท ต่อปีกรมธรรม์เบ้ียประกันภัยเพ่ิมเติมพิเศษ

 การจัดสรรการลงทุนในกองทุนรวมสําหรับเบ้ียประกันภัยหลักงวดต่อไป จะเป็นไปตาม
สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนคร้ังล่าสุด ในกรณีประสงค์จัดสรรการลงทุนในกองทุนรวม
แตกต่างไปจากท่ีเคยจัดสรรไว้ ผู้ขอเอาประกันภัยอาจย่ืนคําร้องขอจัดสรรการลงทุนใหม่
ได้ตามเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด

การชําระเบ้ียประกันภัยปีต่อ
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การหยุดพักชําระเบ้ียประกันภัย
(Premium Holiday)

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์เท่ากับผลรวมของ ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3
 ข้อ 1 จํานวนเงินเปน็เท่าของเบ้ียประกันภัยหลักรายปี ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับอายุของ
       ผู้เอาประกันภัยขณะเสียชีวิต ดังต่อไปน้ี
        • จํานวนเงิน 5 เท่าของเบ้ียประกันภัยหลักรายปี สําหรับผู้เอาประกันภัย
         อายุ 1 เดือน-40 ปี ณ วันท่ีครบรอบปีกรมธรรม์
       • จํานวนเงิน 3 เท่าของเบ้ียประกันภัยหลักรายปี สําหรับผู้เอาประกันภัย
         อายุ 41 ปเีปน็ต้นไป ณ วันท่ีครบรอบปีกรมธรรม์
 ข้อ 2 มูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดของกรมธรรม์
 ข้อ 3 ค่าการประกันภัยท่ียังไม่ได้คุ้มครอง (ถ้ามี)

ผลประโยชน์กรณีครบกําหนดสัญญา
(ณ อายุ 99 ปี)

หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกําหนดสัญญาประกันภัย บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่า
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ณ วันครบกําหนดสัญญา
(ภายหลังหักบรรดาหน้ีสิน (ถ้ามี) ออกจากจํานวนเงินผลประโยชน์ท่ีพึงจ่าย)

สิทธิในการหักลดหย่อนภาษี จํานวนเบ้ียประกันภัยท่ีสามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎเกณฑ์
ของกรมสรรพากร คือจํานวนเบ้ียประกันภัยซ่ึงไม่ได้ถูกจัดสรรเพ่ือลงทุนในหน่วยลงทุน
ท้ังน้ีไม่เกิน 100,000 บาทต่อป ีเช่น ค่าเบ้ียประกันภัยในส่วนท่ีเปน็ค่าธรรมเนียมในการ
จัดสรรเบ้ียประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ค่าการประกันภัย เป็นต้น 

เม่ือกรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ และในระหว่างท่ีผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่
ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกกรมธรรม์น้ีได้ โดยการขอเวนคืนกรมธรรม์
เพ่ือรับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ รวมกับค่าการประกันภัยตามจํานวนวันท่ียังไม่ได้
ให้ความคุ้มครอง (ถ้ามี) ท้ังน้ี กรณีดังกล่าวมีผลทําให้กรมธรรม์น้ีส้ินผลบังคับ

การเวนคืนกรมธรรม์

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
• บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง เม่ือปรากฎว่าผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายดัวยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเร่ิมมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
  โดยบริษัทฯ จะคืนมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการจัดสรรเบ้ียประกันภัย ค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์
• ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา บริษัทฯ จะคืนมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ทายาทของผู้เอาประกันภัย

ผลประโยชน์จากกรมธรรม์ 

 5 เท่าของเบ้ียประกันภัยหลักรายป ีสําหรับอายุรับประกันภัย 1 เดือน-40 ปี
 3 เท่าของเบ้ียประกันภัยหลักรายปี สําหรับอายุรับประกันภัย 41–70 ปี

จํานวนเงินเอาประกันภัย

หมายเหตุ : 
      กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน เป็นกรมธรรม์ท่ีมีความเส่ียงด้านความผันผวนของผลตอบแทนท่ีได้จากการลงทุนในกองทุนรวมต่าง ๆ รวมไปถึง
จํานวนหน่วยลงทุนจะมีโอกาสลดลงหลังจากมีการหักชําระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกรมธรรม์ในระหว่างสัญญายังมีผลบังคับอยู่ เน่ืองจากปัจจัยจากเพศ
และอายุของผู้ขอเอาประกันภัยท่ีเพ่ิมข้ึน อาจมีผลต่อมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนลดลงได้ และในกรณีผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีมีมูลค่าต่ํา จะมีผลให้
มูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีจํานวนลดลง และไม่เหลือมูลค่าท่ีเพียงพอต่อการหักค่าธรรมเนียมของกรมธรรม์ต่าง ๆ จึงเป็นเหตุให้กรมธรรม์ขาดอายุ
ก่อนท่ีผู้ขอเอาประกันภัยจะมีอายุครบ 99 ปี หรือขาดอายุก่อนครบกําหนดสัญญาประกันภัยได้

 - ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยชําระเบ้ียประกันภัยหลักยังไม่ครบ 2 ป ีและไม่ชําระเบ้ียประกันภัย
  ภายในระยะเวลาผ่อนผัน ย่อมมีผลให้กรมธรรม์น้ีส้ินผลบังคับ หากกรมธรรม์น้ีมีมูลค่า
  รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กรมธรรม์จะถูกเวนคืนโดยอัตโนมัติ และบริษัทฯ จะหักค่าธรรมเนียม
  สําหรับการเวนคืนโดยอัตโนมัติ ตามอัตราท่ีระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน
  จากกรมธรรม์ และหากมีหน้ีสินใด ๆ คงค้างภายใต้กรมธรรม์น้ี จํานวนเงินดังกล่าว
  จะถูกหักออกจากมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
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ประเภทกองทุนท่ีนําเสนอ
คู่กับแบบประกันภัย

บริษัทฯ จะทําการคัดเลือกกองทุนประเภทต่าง ๆ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวม
ตราสารหน้ี หรือกองทุนรวมอ่ืน ๆ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกลงทุนในกองทุนได้มากกว่า 1 กองทุน
ท้ังน้ีเม่ือรวมจํานวนกองทุนท้ังหมดตลอดอายุสัญญา ต้องไม่เกินจํานวนตามท่ีบริษัทฯ
กําหนด

มูลค่าบัญชีกรมธรรม์

มูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ผลรวมของจํานวนหน่วยลงทุน คูณกับ ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วันท่ีประเมินราคา
ของแต่ละกองทุนภายใต้กรมธรรม์

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนภายใต้กรมธรรม์ หารด้วย จํานวนหน่วยลงทุนท่ี
จําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนน้ัน เม่ือส้ินวันทําการท่ีคํานวณ ท้ังน้ี มูลค่าหน่วย
ลงทุนและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะเปน็ไปตามท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นผู้คํานวณ
และได้แจ้งมายังบริษัทฯ

มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ มูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หักด้วย ค่าธรรมเนียมในการเวนคืนกรมธรรม์ (ถ้ามี)
ตามท่ีระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

การนําเบ้ียประกันภัยไปซ้ือหน่วยลงทุน

เง่ือนไขการลงทุนในหน่วยลงทุน

หลังจากท่ีบริษัทฯ ได้อนุมัติการรับประกันภัยแล้ว บริษัทฯ จะนําเบ้ียประกันภัยหลัก และ
เบ้ียประกันภัยเพ่ิมเติมพิเศษ (ถ้ามี) หลังหักค่าธรรมเนียมในการจัดสรรเบ้ียประกันภัยไปซ้ือ
กองทุนรวมตามท่ีระบุไว้ในใบคําขอเอาประกันชีวิต หรือใบคําร้องของบริษัทฯ ภายในวันทําการ
ถัดไปนับจากวันท่ีบริษัทฯ ได้รับเบ้ียประกันภัยและเอกสารครบถ้วนแล้ว (เม่ือมีการเรียก
เก็บเงินได้เต็มจํานวน ในกรณีรับชําระด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค) ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ
การจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ วันท่ีบริษัทฯ นําส่งคําส่ังซ้ือ
หน่วยลงทุน ท้ังน้ี การจัดเก็บค่าเบ้ียประกันภัยและเอกสาร ต้องนําส่งถึงบริษัทฯ ภายในเวลา
16.00 น. ของวันทําการน้ัน ๆ (หากบริษัทฯ ได้รับภายหลังเวลา 16.00 น. ให้ถือว่าบริษัทฯ
ได้รับเอกสารในวันทําการถัดจากวันท่ีได้รับเอกสารล่าช้าดังกล่าว และบริษัทฯ จะส่งคําส่ัง
ซ้ือหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไปต่อจากน้ัน) อน่ึง หากวันท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนเป็นวันหยุด
ของกองทุนใด บริษัทฯ จะทําการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ันในวันทําการถัดไป
ท่ีสามารถทํารายการได้

จํานวนหน่วยลงทุนจากเบ้ียประกันภัยหลัก คูณกับ มูลค่าหน่วยลงทุน บวกกับ
จํานวนหน่วยลงทุนจากเบ้ียประกันภัยเพ่ิมเติมพิเศษ (ถ้ามี) คูณกับ มูลค่าหน่วยลงทุน
ณ วันท่ีประเมินราคาของแต่ละกองทุนภายใต้กรมธรรม์
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การถอนเงินจากกรมธรรม์

การสับเปล่ียนกองทุน

การยกเลิกกองทุน

- สามารถดําเนินการสับเปล่ียนกองทุนบางส่วนหรือท้ังหมด ตามกฏเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ
  กําหนดโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมในการสับเปล่ียนกองทุน 
- การขอสับเปล่ียนกองทุน ให้ระบุเปน็อัตราร้อยละของจํานวนหน่วยลงทุน ของกองทุน
  ต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง (โดยไม่มีทศนิยม) และเม่ือคํานวณเป็นจํานวนเงิน
  ของมูลค่าการสับเปล่ียนในแต่ละคร้ัง ต้องมีจํานวนไม่ตํา่กว่า 1,000 บาท
- บริษัทฯ จะดําเนินการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทําการท่ีได้รับเงิน
  ค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนต้นทางครบทุกกองทุน
- การสับเปล่ียนกองทุนดังกล่าวข้างต้น ราคาเสนอขายของกองทุนปลายทาง ณ วันท่ี
  บริษัทฯ ซ้ือ อาจมีราคาแตกต่างจากราคาเสนอขายกองทุนปลายทาง ณ วันท่ีบริษัทฯ
  ได้รับคําส่ังสับเปล่ียนกองทุน โดยผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับความเส่ียงในการสับเปล่ียน
  กองทุนดังกล่าว

สามารถถอนเงินจากกรมธรรม์ตามกฎเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด ดังน้ี
- การถอนเงินจากกรมธรรม์ จะถอนตามกองทุนท่ีผู้เอาประกันภัยได้ระบุในใบคําร้อง
  เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการลงทุน
- การถอนเงินจากกรมธรรม์ให้ระบุจํานวนท่ีต้องการถอน เปน็อัตราร้อยละของจํานวน
  หน่วยลงทุนกองทุน (โดยไม่มีทศนิยม) ในแต่ละกองทุน การขายคืนหน่วยลงทุนเพ่ือ
  ถอนเงินจากกรมธรรม์น้ัน บริษัทฯ จะคํานวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการ
  ถัดจากวันท่ีบริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์
- ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์
- ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันท่ีบริษัทฯ
  ส่งคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณีท่ีบริษัท
  จัดการกองทุนรวมได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
  มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน จากสํานักงาน
  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทจัดการกองทุนรวม
  เล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- การยกเลิกกองทุนโดยสาเหตุ : ในกรณีท่ีกองทุนใด ๆ ถูกปิด เลิกกองทุน ชําระบัญชี
  หรือถูกระงับการดําเนินการด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม บริษัทฯ จะดําเนินการสับเปล่ียนหน่วย
  ลงทุนของกองทุนดังกล่าว ไปยังกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund : MMF)
  และจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบ ภายหลังจากการสับเปล่ียนกองทุนแล้วเสร็จ ไม่เกินกว่า
  สามสิบวัน (30 วัน) หลังจากท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินการสับเปล่ียนกองทุนเรียบร้อยแล้ว
- การยกเลิกกองทุนโดยบริษัทฯ : บริษัทฯ อาจพิจารณายกเลิกกองทุนใด ๆ ภายใต้
  ดุลยพินิจของบริษัทฯ โดยจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
  (30 วัน) เพ่ือเลือกกองทุนใหม่ และแจ้งกลับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทฯ กําหนด และ
  บริษัทฯ จะดําเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ียกเลิก ไปยังกองทุนอ่ืนตามท่ี
  ผู้เอาประกันภัยแจ้ง ในกรณีท่ีไม่ได้รับคําร้องขอเลือกกองทุนใหม่ บริษัทฯ จะดําเนินการ
  สับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ไปยังกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market-
  Fund : MMF)
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หมายเหตุ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับคําส่ังสับเปล่ียนกองทุน หากบริษัทฯ ยังไม่ทราบหน่วยลงทุนคงเหลือทุกกองทุนท่ีผู้เอาประกันภัยถืออยู่



กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนในประเทศไทย/ต่างประเทศบางส่วน

กองทุนเน้นลงทุนในตราสารทุน ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารหน้ี และ/หรือเงินฝาก ท้ังในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ นอกจากน้ีกองทุน
อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยสัดส่วนการลงทุน
ข้ึนอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการกองทุนรวม และตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยจะพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอ่ืน ภายใต้กรอบการให้คําแนะนําในด้านการลงทุนท่ีระบุไว้ในบทวิเคราะห์ Asset Allocation จากท่ีปรึกษาการลงทุน
ระดับความเส่ียงกองทุน 5 (ปานกลางค่อนข้างสูง)

กองทุนรวมผสม

กองทุนเปิดไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดหน่วยลงทุนเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป (Thai Cash Management Fund : TCMF)
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

กองทุนรวมตลาดเงิน

กองทุนเปิดไทย ตราสารหน้ี (Thai Fixed Income Fund : TFIF)
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

กองทุนรวมตราสารหน้ี

กองทุนเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารหน้ี และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก แต่ไม่รวมถึงเงินฝากอิสลาม ท้ังภาครัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชน ระยะส้ัน ท่ีมีคุณภาพสูง มีความม่ันคง และมีสภาพคล่องสูง และ/หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน หรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตามท่ีประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยจะดํารงอายุถัวเฉล่ียแบบถ่วงนํา้หนักของตราสารท้ังหมดของ
กองทุน ณ ขณะใดขณะหน่ึงไม่เกิน 92 วัน ระดับความเส่ียงกองทุน 1 (ตํา่) 

กองทุนเน้นลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารหน้ี และ/หรือเงินฝาก ท้ังภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชน ท่ีมีความม่ันคง และมีสภาพ
คล่องสูงเป็นหลัก ท้ังน้ีกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Noted) หรือ Credit Linked Note ระดับความเส่ียงกองทุน 4 (ปานกลางค่อนข้างตํา่)

กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคช่ัน ชนิดท่ัวไป (KKP Strategic Asset Allocation Fund : 
KKP SG-AA) บลจ. เกียรตินาคินภัทร จํากัด 

อิสระแห่งการลงทุนกับกองทุนรวมคุณภาพ
เพ่ือผลตอบแทนท่ีมากกว่า 
กับหลากหลาย บลจ. ช้ันนํา ท่ีตอบโจทย์ความต้องการของคุณ ให้คุณม่ันใจกับการสร้างพอร์ตการลงทุน
ท่ีมีประสิทธิภาพ พร้อมอิสระในการกําหนดสัดส่วนการลงทุนกับกองทุนท่ีคุณสนใจได้ด้วยตัวเอง

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพ่ิมทรัพย์ (Krungsri Star Plus Fund : KFSPLUS)
บลจ. กรุงศรี จํากัด

กองทุนเน้นการลงทุนในประเทศในตราสารหน้ีภาครัฐบาล สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ท่ีมีความม่ันคง และให้ผลตอบแทนท่ีดี หรือ
เงินฝากธนาคาร และลงทุนในตราสารหน้ีต่างประเทศบางส่วน และทําสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงิน
ระดับความเส่ียงกองทุน 4 (ปานกลางค่อนข้างตํา่)

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (TMB SET50 Fund : TMB50)
บลจ. ทหารไทย จํากัด

กองทุนมีนโยบายท่ีจะพยายามลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) เพ่ือให้สามารถสร้างผลตอบแทนท่ีใกล้เคียงกับดัชนี SET50
ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) เพ่ือสร้างผลตอบแทน
จากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 ระดับความเส่ียงกองทุน 6 (สูง)
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กองทุนเน้นลงทุนในตราสารทุน ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารหน้ี และ/หรือเงินฝาก ท้ังในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ นอกจากน้ีกองทุน
อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยสัดส่วนการลงทุน
ข้ึนอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการกองทุนรวม และตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยจะพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอ่ืน ภายใต้กรอบการให้คําแนะนําในด้านการลงทุนท่ีระบุไว้ในบทวิเคราะห์ Asset Allocation จากท่ีปรึกษาการลงทุน
ระดับความเส่ียงกองทุน 5 (ปานกลางค่อนข้างสูง)

กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคช่ัน-Light ชนิดท่ัวไป (KKP Strategic Asset Allocation Fund-Light :
KKP SG-AA Light) บลจ. เกียรตินาคินภัทร จํากัด

กองทุนรวมต่างประเทศ

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (KKP Global New Perspective Fund : KKP GNP)
บลจ. เกียรตินาคินภัทร จํากัด

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (กองทุนหลัก) ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก
โดยเน้นการลงทุนในหุ้นสามัญท่ัวโลก มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเพ่ิมโอกาสการเติบโตในระยะยาวของกองทุน ซ่ึงผู้จัดการกองทุนจะเน้นการ
ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ท่ีมีส่วนร่วมกับการเปล่ียนแปลงด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของโลกในอนาคต กองทุนจะลงทุน
ในกองทุนหลัก คิดเปน็อัตราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และในส่วนท่ีเหลืออาจ
ลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ท้ังในและต่างประเทศ ระดับความเส่ียงกองทุน 6 (สูง)

กองทุนรวมตราสารหน้ี

กองทุนเปิดทหารไทย Global Income (TMB Global Income Fund : TMBGINCOME)
บลจ. ทหารไทย จํากัด

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน PIMCO GIS Income Fund ในหน่วยลงทุน
ชนิด Class I ในอัตราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศ
ไอร์แลนด์ (Ireland) และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ส่วนท่ีเหลือบริษัทจัดการกองทุนรวมจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยจะลงทุนท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยกองทุน
ต่างประเทศมีหลักการสําคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหน้ีประเภทต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ัวโลก อย่างน้อย 2 ใน 3
ของมูลค่าทรัพย์สิน ระดับความเส่ียงกองทุน 5 (ปานกลางค่อนข้างสูง)

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิต้ีเฮดจ์ Krungsri Europe Equity Hedged Fund : (KF-HEUROPE)
บลจ. กรุงศรี จํากัด

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ช่ือ Allianz Europe Equity Growth Fund (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วน
โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นจดทะเบียน
ท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศท่ีเปน็สมาชิกของสหภาพยุโรป ประเทศนอร์เวย์ หรือประเทศไอซ์แลนด์ เช่น อังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมัน สวีเดน
เดนมาร์ก สวิสเซอร์แลนด์ สเปน เนเธอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ เบลเย่ียม เปน็ต้น ระดับความเส่ียงกองทุน 6 (สูง)

กองทุนเน้นลงทุนในตราสารทุน ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารหน้ี และ/หรือเงินฝาก ท้ังในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ นอกจากน้ีกองทุน
อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยสัดส่วนการลงทุน
ข้ึนอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการกองทุนรวม และตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยจะพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอ่ืน ภายใต้กรอบการให้คําแนะนําในด้านการลงทุนท่ีระบุไว้ในบทวิเคราะห์ Asset Allocation จากท่ีปรึกษาการลงทุน
ระดับความเส่ียงกองทุน 5 (ปานกลางค่อนข้างสูง)

กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคช่ัน-Extra ชนิดท่ัวไป (KKP Strategic Asset Allocation Fund-Extra :
KKP SG-AA Extra) บลจ. เกียรตินาคินภัทร จํากัด
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คําเตือน :
• ผู้ขอเอาประกันภัยควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน สําหรับกองทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศท่ีไม่ได้ป้องกัน
  ความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเต็มจํานวน จะมีความเส่ียงเหลืออยู่ อาจทําให้ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน หรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้
• ในกรณีท่ีผู้ขอเอาประกันภัยเลือกลงทุนในกองทุนท่ีมีความเส่ียงต่ํา อัตราผลตอบแทนท่ีแสดงในกองทุนรวมดังกล่าวอาจจะมีจํานวนสูงเกินไป และมีโอกาสน้อยมาก
  ท่ีจะได้รับอัตราผลตอบแทนน้ี ถ้าหากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในขณะน้ันมีอัตราผลตอบแทนท่ีต่ํา ผู้ขอเอาประกันภัยควรปรึกษานายหน้าประกันชีวิตเพ่ือขอข้อมูล
  ประกอบการตัดสินใจ
• ในกรณีท่ีผู้ขอเอาประกันภัยปฏิเสธให้ข้อมูลส่วนตัว หรือให้ข้อมูลส่วนตัวท่ีไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับคําแนะนําท่ีไม่เหมาะสมกับ
  วัตถุประสงค์ฐานะการเงิน หรือความต้องการของผู้ขอเอาประกันภัย เน่ืองจากคําแนะนําท่ีให้น้ันได้พิจารณาจากข้อมูลเท่าท่ีผู้ขอเอาประกันภัยเปิดเผยให้ทราบ
• ผลการดําเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
• บริษัทฯ อาจพิจารณาเปล่ียนแปลงรายช่ือกองทุนตามผลการดําเนินงานกองทุน โปรดศึกษารายละเอียดข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันจากนายหน้าประกันชีวิต 
• บริษัท เจนเนอราล่ี ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ท่ีมีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนท่ีมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นท่ีเปน็ส่วนประกอบ
ของดัชนี S&P 500 เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน จะใช้
นโยบายในการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Strategy) โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core
S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปบัีญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซ่ึงเปน็
กองทุนรวม ETF ท่ีซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ระดับความเส่ียงกองทุน 6 (สูง)

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ได้แก่ BGF Asian Growth Leaders Fund ในหน่วยลงทุนชนิด (Class)
D2 ซ่ึงจดทะเบียนจัดต้ังข้ึนในประเทศลักเซมเบิร์ก อยู่ภายใต้ UCITS และบริหารโดย BlackRock Global Funds เน้นการลงทุน
ในหุ้นของบริษัทซ่ึงต้ังอยู่ในทวีปเอเชีย หรือดําเนินกิจกรรมหลักในทวีปเอเชีย ไม่รวมประเทศญ่ีปุ่น ในอัตราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปบัีญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ระดับความเส่ียงกองทุน 6 (สูง)

กองทุนเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน UNITED JAPAN SMALL AND MID CAP FUND (กองทุนหลัก) ซ่ึงเป็นกองทุน
ท่ีจัดต้ังและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ของบริษัทท่ีมี
มูลค่าตลาดขนาดเล็กถึงกลาง และมีแนวโน้มการลงทุนในระยะยาวท่ีดี ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญ่ีปุน่
หรือจดทะเบียนจัดต้ัง หรือมีการประกอบกิจการอย่างมีนัยสําคัญในประเทศญ่ีปุน่ ระดับความเส่ียงกองทุน 6 (สูง)

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Lazard Global Listed Infrastructure Equity
Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพ่ือเป็นทางเลือกในการลงทุนของ
ผู้ลงทุนท่ีต้องการกระจายการลงทุนไปในตราสารทุนต่างประเทศ โดยเปน็การลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารท่ีเก่ียวข้องกับตราสารทุนของ
บริษัทท่ีดําเนินธุรกิจเก่ียวกับโครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (Infrastructure Companies) เป็นหลัก ระดับความเส่ียงกองทุน 6 (สูง)

กองทุนเปน็กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ท่ีเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว
คือ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) โดยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงกองทุนหลักจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์
แนสแด็ก (NASDAQ) ประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงตลาดหลักทรัพย์เดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลัก ในอัตราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพ่ือเปน็ทางเลือกในการลงทุนระยะยาวของผู้ลงทุน ท่ีต้องการกระจายการลงทุน
ไปลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ ระดับความเส่ียงกองทุน 6 (สูง)
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กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index (TMB US500 Equity Index Fund : TMBUS500)
บลจ. ทหารไทย จํากัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จ้ิง มาร์เก็ต ฟนัด์ THB เฮดจ์ 
(SCB Asian Emerging Markets THB Hedged : SCBAEMHA) (ชนิดสะสมมูลค่า) บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากัด

กองทุนเปิดยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟนัด์
(UOB Smart Japan Small and Mid Cap Fund : UOBSJSM) บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้ี เฮดจ์ ชนิดท่ัวไป
(KKP GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND-HEDGED : KKP GINFRAEQ-H) บลจ. เกียรตินาคินภัทร จํากัด

กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิต้ี เฮดจ์ ชนิดท่ัวไป
(KKP PASSIVE GLOBAL EQUITY FUND-HEDGED : KKP PGE-H) บลจ. เกียรตินาคินภัทร จํากัด



ปกีรมธรรม์ท่ี

1 3

2

1

2

3

ร้อยละของมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ท่ีถอนเงินจากกรมธรรม์

ตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ 

1. ค่าธรรมเนียมในการจัดสรร
   เบ้ียประกันภัย
   (Premium Allocation Charge)

หักจากเบ้ียประกันภัยหลักก่อนนําเงินไปลงทุน

หรือเบ้ียประกันภัยเพ่ิมเติมพิเศษ (ถ้ามี)
ก่อนนําเงินไปจัดสรรการลงทุน

3. ค่าการประกันภัย
   (COI)

หักเป็นรายเดือนจากการขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ ท่ีราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม
สัดส่วนของกองทุนท่ีถืออยู่

หักจากหน่วยลงทุนภายใน 3 ปแีรกเท่าน้ัน

คํานวณจากอัตรามรณะของจํานวนเงินเอา
ประกันภัย (จํานวนเงินเส่ียงภัยสุทธิ) ตามตาราง
มรณะไทย ในกรณีมีสุขภาพตํา่กว่ามาตรฐาน
อาจจําเป็นต้องมีการเพ่ิมค่าการประกันภัย

2. ค่าธรรมเนียมการบริหาร
   กรมธรรม์
   (Admin. Fee)

หักเป็นรายเดือนจากการขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ ท่ีราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม
สัดส่วนของกองทุนภายใต้กรมธรรม์ท่ีถืออยู่

อัตราร้อยละ 0.05 ต่อเดือน ของมูลค่ารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนของเบ้ียประกันภัยหลักและมูลค่า
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของเบ้ียประกันภัย
เพ่ิมเติมพิเศษ (ถ้ามี)

เบ้ียประกันภัยตํา่กว่า 3,000,000 บาท
: ร้อยละ 3 ของเบ้ียประกันภัย
เบ้ียประกันภัยต้ังแต่ 3,000,000 บาทข้ึนไป
: ร้อยละ 2 ของเบ้ียประกันภัย

5. ค่าธรรมเนียมในการ
   สับเปล่ียนกองทุน
   (Fund Switching Charge)

ไม่มีค่าธรรมเนียม 

4. ค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน
   จากกรมธรรม์หรือการเวนคืน
   กรมธรรม์
   (Surrender Charge)

6. ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้ง
   รายงานสถานะทางการเงิน
   ของกรมธรรม์

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

หมายเหตุ:  
1. จํานวนเงินเส่ียงภัยสุทธิ เป็นจํานวนเงินเท่ากับ
   • 5 เท่าของเบ้ียประกันภัยหลักรายปี สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 1 เดือน-40 ปี ณ วันท่ีครบรอบปีกรมธรรม์ 
   • 3 เท่าของเบ้ียประกันภัยหลักรายปี สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 41 ปีเป็นต้นไป ณ วันท่ีครบรอบปีกรมธรรม์
2. หากมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอท่ีจะชําระค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ท่ีถึงกําหนดชําระ กรมธรรม์น้ีจะยังคงมีผลบังคับ
   ต่อไปจนถึงวันครบรอบเดือน นับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระข้างต้น หลังจากน้ันกรมธรรม์น้ีจะขาดอายุ และส้ินผลบังคับ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แต่ไม่เกินอัตราท่ีกําหนดตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
4. อัตรามรณะมาจาก อัตรามรณะตามตารางมรณะไทยประเภทสามัญ และอาจเปล่ียนแปลงได้ตามท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนด

ปท่ีีชําระเบ้ีย
ประกันภัยหลัก

1 7
5
3
0

6
4
2
0

2
3

4 เปน็ต้นไป

ร้อยละของเบ้ียประกันภัยหลัก

เบ้ียประกันภัยต่ํากว่า
3,000,000 บาท

เบ้ียประกันภัยต้ังแต่
3,000,000 บาทข้ึนไป

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย วิธีการคํานวณ อัตรา
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สิทธิของผู้ขอเอาประกันภัย
สิทธิของผู้ขอเอาประกันภัยในการยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันท่ีได้รับกรมธรรม์ประกันภัย
โดยบริษัทฯ จะคืนค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ และมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หักด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 500 บาท
รวมท้ังค่าตรวจสุขภาพตามท่ีจ่ายจริง (ถ้ามี)
สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบ้ียประกันภัยท่ีลงทุนในกองทุน      
สิทธิในการขอรับหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลรายละเอียดโครงการจากนายหน้าประกันชีวิต ท่ีได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
สิทธิในการได้รับทราบรายช่ือของบริษัทจัดการทุกแห่งท่ีรับจัดการกองทุนควบกรมธรรม์ท่ีเสนอขายโดยบริษัทฯ  
สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับช่ือ ท่ีอยู่ ของบริษัทจัดการ และบริษัทฯ รวมท้ังช่ือ ท่ีอยู่ และเลขประจําตัว
ของนายหน้าประกันชีวิตท่ีได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยลงทุนท่ีได้รับคําแนะนํา เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนน้ัน
ตลอดจนรับทราบคําเตือน และคําอธิบายเก่ียวกับความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน      
สิทธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริง ท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ขอเอาประกันภัย หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน
เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีอยู่ในข้ันตอนการดําเนินการ เพ่ือการควบกองทุนหรือการรวมกองทุน เปน็ต้น
สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนท่ีนายหน้า
ประกันชีวิตได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ อาจได้รับจากการซ้ือกรมธรรม์ รวมท้ังการซ้ือหรือขายหน่วยลงทุน เปน็ต้น
สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเปน็ระยะเวลา 2 ป ี    
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน โดยไม่เปดิเผยช่ือท่ีแท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน
(Omnibus Account) อาจมีสิทธิแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติ ท่ีซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการกองทุนรวม
โดยตรง เช่น
- ในการส่ังซ้ือกรมธรรม์ควบรวมหน่วยลงทุน จะไม่ได้ราคา ณ วันทําการน้ัน ๆ เน่ืองจากการดําเนินงานประกันชีวิต
  ต้องใช้เวลาในการพิจารณาคําขอเอาประกันชีวิตของลูกค้า หลังจากวันท่ีได้รับเอกสารของลูกค้า และบริษัทฯ
  จะทํารายการซ้ือหน่วยลงทุนให้กับลูกค้าภายหลังจากการอนุมัติ 
- การรับเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกับกองทุน อาจช้ากว่าการซ้ือหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยตรง
  เน่ืองจากบริษัทฯ จะดําเนินการจัดส่งให้แก่ลูกค้า เม่ือได้รับเอกสารดังกล่าวจากบริษัทจัดการกองทุนรวม  
- บริษัทฯ จะหักค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ (ดูจากตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์)
  จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกเดือน
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สิทธิของผู้ขอเอาประกันภัยในการยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันท่ีได้รับกรมธรรม์ประกันภัย
โดยบริษัทฯ จะคืนค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ และมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หักด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 500 บาท
รวมท้ังค่าตรวจสุขภาพตามท่ีจ่ายจริง (ถ้ามี)
สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบ้ียประกันภัยท่ีลงทุนในกองทุน      
สิทธิในการขอรับหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลรายละเอียดโครงการจากนายหน้าประกันชีวิต ท่ีได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
สิทธิในการได้รับทราบรายช่ือของบริษัทจัดการทุกแห่งท่ีรับจัดการกองทุนควบกรมธรรม์ท่ีเสนอขายโดยบริษัทฯ  
สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับช่ือ ท่ีอยู่ ของบริษัทจัดการ และบริษัทฯ รวมท้ังช่ือ ท่ีอยู่ และเลขประจําตัว
ของนายหน้าประกันชีวิตท่ีได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยลงทุนท่ีได้รับคําแนะนํา เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนน้ัน
ตลอดจนรับทราบคําเตือน และคําอธิบายเก่ียวกับความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน      
สิทธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริง ท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ขอเอาประกันภัย หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน
เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีอยู่ในข้ันตอนการดําเนินการ เพ่ือการควบกองทุนหรือการรวมกองทุน เปน็ต้น
สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนท่ีนายหน้า
ประกันชีวิตได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ อาจได้รับจากการซ้ือกรมธรรม์ รวมท้ังการซ้ือหรือขายหน่วยลงทุน เปน็ต้น
สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเปน็ระยะเวลา 2 ป ี    
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน โดยไม่เปดิเผยช่ือท่ีแท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน
(Omnibus Account) อาจมีสิทธิแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติ ท่ีซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการกองทุนรวม
โดยตรง เช่น
- ในการส่ังซ้ือกรมธรรม์ควบรวมหน่วยลงทุน จะไม่ได้ราคา ณ วันทําการน้ัน ๆ เน่ืองจากการดําเนินงานประกันชีวิต
  ต้องใช้เวลาในการพิจารณาคําขอเอาประกันชีวิตของลูกค้า หลังจากวันท่ีได้รับเอกสารของลูกค้า และบริษัทฯ
  จะทํารายการซ้ือหน่วยลงทุนให้กับลูกค้าภายหลังจากการอนุมัติ 
- การรับเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกับกองทุน อาจช้ากว่าการซ้ือหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยตรง
  เน่ืองจากบริษัทฯ จะดําเนินการจัดส่งให้แก่ลูกค้า เม่ือได้รับเอกสารดังกล่าวจากบริษัทจัดการกองทุนรวม  
- บริษัทฯ จะหักค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ (ดูจากตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์)
  จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกเดือน

คําเตือน
1.  การนําส่งเบ้ียประกันภัยเปน็หน้าท่ีของผู้ขอเอาประกันภัย การท่ีนายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบ้ียประกันภัยเปน็การ
    ให้บริการเท่าน้ัน 
2.  ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทําความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขาย และหนังสือช้ีชวนของกองทุน
    ก่อนการตัดสินใจลงทุน
3.  ผู้ขอเอาประกันภัยควรพิจารณาถึงความสามารถในการชําระเบ้ียประกันภัย เน่ืองจากกรมธรรม์น้ีเหมาะสําหรับการ
    ออมเงินระยะยาว มีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ ซ่ึงอาจมีผลให้มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ และมูลค่า
    การถอนเงินจากกรมธรรม์ มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียด
    จากตารางค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์
4.  การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีความเส่ียง ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับ
    เงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินท่ีได้ลงทุนไป
5.  การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่า หรือน้อยกว่ามูลค่าเบ้ียประกันภัยท่ีถูกจัดสรร
    เข้ากองทุนรวม โดยหากผลการดําเนินงานของกองทุนรวมมีกําไร ผู้ขอเอาประกันภัยก็จะได้รับผลตอบแทนสูง
    แต่หากผลการดําเนินงานของกองทุนรวมขาดทุน ผู้ขอเอาประกันภัยจะได้รับผลตอบแทนตํา่ หรือบางกรณีอาจ
    ขาดทุน กล่าวคือ ไม่ได้รับเงินส่วนลงทุนคืนเต็มจํานวน ท้ังน้ี กรมธรรม์น้ีไม่มีการรับประกันเงินส่วนลงทุน
6.  ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ข้ึนอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดําเนินงานของบริษัทประกันชีวิต
    และบริษัทจัดการกองทุนรวม
7.  กองทุนรวมเปน็นิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการกองทุนรวม ดังน้ัน บริษัทประกันชีวิต
    และบริษัทจัดการกองทุนรวมจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม และจะไม่สามารถนําทรัพย์สิน
    ของกองทุนรวมไปใช้ประโยชน์เพ่ือชําระหน้ีของตนเอง 
8.  กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน จํานวนหน่วยลงทุนจะมีจํานวนลดลงตามค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ท่ีมีการหักชําระ
    ในระหว่างสัญญา ซ่ึงอาจทําให้มูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีจํานวนลดลง อันเปน็เหตุให้กรมธรรม์ขาดอายุได้ ท้ังน้ี
    ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์จะข้ึนอยู่กับเพศและอายุของผู้ขอเอาประกันภัยท่ีเพ่ิมข้ึน
9.  ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เปน็ส่ิง
    ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
10. ผู้ขอเอาประกันภัยควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน
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ช่องทางการร้องเรียนของผู้ขอเอาประกันภัย

ช่องทางการชําระเบ้ียประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัย

 14   KKPGEN WEALTH PROTECT LINK (3P)   การร้องเรียนของผู้ขอเอาประกันภัย / การชําระเบ้ียประกันภัย

บริษัทฯ อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัย โดยสามารถชําระเบ้ียประกันภัยได้ตามช่องทาง
และวิธีการดังต่อไปน้ี
ชําระเป็น เงินสด / เช็ค (ไม่รับเช็คลงวันท่ีล่วงหน้า) และ แคชเชียร์เช็ค โดยให้โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร หรือ นําฝากเช็คเข้าบัญชีธนาคารตามท่ีระบุ ดังน้ี

ช่ือบัญชี บริษัท เจนเนอราล่ี ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จํากัด มหาชน เพ่ือลูกค้า UNIT-LINKED

ธนาคาร

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

สาขา

สาขาอโศก

เลขท่ีบัญชี

10-00004403

สามารถร้องเรียนได้ท่ีหน่วยงานดังต่อไปน้ี 
1. ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เจนเนอราล่ี (Customer Care Center) 
   ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เจนเนอราล่ี 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



 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…ประกันความรักคุณ
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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

1. 

2.
3.
4.

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และอํานวยความสะดวกในการรับชําระ
เบ้ียประกันภัยเท่าน้ัน บริษัท เจนเนอราล่ี ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) เปน็ผู้รับผิดชอบตามข้อกําหนด และเง่ือนไขท่ีระบุในกรมธรรม์ประกันภัย 
การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท เจนเนอราล่ี ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
แบบประกันภัยน้ีมีช่ือทางการว่า ยูนิต ลิงค์ 2 ชําระเบ้ียประกันภัยรายงวด 3 ปี
ผู้เอาประกันภัยมีหน้าท่ีในการนําส่งเบ้ียประกันภัย การท่ีพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต มาเก็บเบ้ียประกันภัย
เปน็การให้บริการเท่าน้ัน

หมายเหตุ :

พิจารณารับประกันภัยและจัดทําเอกสารประกอบการเสนอขายโดย
บริษัท เจนเนอราล่ี ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)

สแกนรับข้อมูลผลิตภัณฑ์

Generali Thailand Generali 365 Application




