
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน
จากกรมธรรม์หรือการเวนคืน
กรมธรรม์

WEALTH FLEXI LINK (RP) 

เปน็ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต โดยเบ้ียประกันภัยท่ีจ่าย หลังจากหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ต่าง ๆ แล้ว จะนําไปลงทุนในกองทุนรวมท่ีผู้เอาประกันภัย
เลือก และตลอดอายุกรมธรรม์จะมีการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพ่ือนํามาจ่ายค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ต่าง ๆ ทุกเดือน ดังน้ัน ค่าธรรมเนียม
กรมธรรม์ต่าง ๆ ในงวดถัด ๆ ไปจึงเก็บจากเงิน 2 ส่วน คือ เงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน (ถ้ามี) ซ่ึงหากไม่เพียงพอกรมธรรม์จะ
ส้ินอายุ เว้นแต่จะชําระเบ้ียประกันภัยเพ่ิมเติมพิเศษ (Top-up Premium)

ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ต่าง ๆ
รายการ

อายุ (ปี) ค่าการประกันภัยสะสม 
(บาท)

ค่าการประกันภัย (บาท)

รายเดือน รายปี

อัตรา

ตัวอย่างค่าการประกันภัย (COI) : กรณีผู้เอาประกันภัยเพศชาย อายุ 35 ปี 
จ่ายเบ้ียประกันภัย 100,000 บาทต่อปี

ค่าธรรมเนียมท่ีเกิดข้ึนตามวาระ

ข้ึนอยู่กับ เพศ อายุ และจํานวนเงินเอาประกันภัย* (COI จะเพ่ิมข้ึนเม่ืออายุสูงข้ึน)
(กรณีมีสุขภาพตํา่กว่ามาตรฐาน อาจต้องมีการเพ่ิมค่าการประกันภัย)

อัตราร้อยละ 0.06 ต่อเดือน (ร้อยละ 0.72 ต่อปี) ของมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของเบ้ีย
ประกันภัยหลัก และมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของเบ้ียประกันภัยเพ่ิมเติมพิเศษ (ถ้ามี)

1. ค่าธรรมเนียมในการ
  จัดสรรเบ้ียประกันภัย
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ค่าธรรมเนียมในการสับเปล่ียนกองทุน ไม่คิดค่าธรรมเนียม

กรณีต้องการใบแจ้งรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม์นอกเหนือการจัดส่ง
ของบริษัทฯ ทุก ๆ รอบ 3 เดือนตามปีปฏิทิน บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายฉบับละ 50 บาท

ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้ง
รายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม์

รายการค่าใช้จ่าย อัตรา

2. ค่าการประกันภัย (COI)

3. ค่าธรรมเนียม
   การบริหารกรมธรรม์

*ผู้เอาประกันภัยสามารถ ปรับเพ่ิม / ลดจํานวนเงินเอาประกันภัย เพ่ือบริหาร COI ได้ตามเง่ือนไขของบริษัทฯ

จํานวนเงินเอาประกันภัย 3,000,000 บาท (เท่ากับ 30 เท่าของเบ้ียประกันภัยหลักรายป)ี

แบบชําระเบ้ียประกันภัยรายงวด

เบ้ียประกันภัยหลัก

เบ้ียประกันภัยเพ่ิมเติมพิเศษ ทุกคร้ัง 1 .5
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ค่าธรรมเนียม
ในการจัดสรรเบ้ียประกันภัย

(Premium Allocation Charge)

คร้ังท่ี
ของการชําระเบ้ีย
ประกันภัยรายปี

ร้อยละของเบ้ียประกันภัยหลัก
และเบ้ียประกันภัย
เพ่ิมเติมพิเศษ

เดือนท่ีของกรมธรรม์
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49 - 60

ต้ังแต่เดือนท่ี 61 ข้ึนไป

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ร้อยละของมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถอนเงินจากกรมธรรม์

เบ้ียประกันภัยหลัก เบ้ียประกันภัยเพ่ิมเติมพิเศษ
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การยกเลิกกรมธรรม์ (Free look)
ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน
นับแต่วันท่ีได้รับกรมธรรม์ โดยบริษัทฯ จะคืนค่าธรรมเนียม
กรมธรรม์และมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท้ังน้ี บริษัทฯ
จะหักค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ฉบับละ 500 บาท รวมท้ังค่าตรวจ
สุขภาพตามท่ีจ่ายจริงและหน้ีสินค้างชําระ (ถ้ามี)

1 . ตารางคํานวณผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
2. ผลการประเมิน Suitability test และ Basic asset allocation
3. หนังสือช้ีชวน Factsheet ของกองทุนรวมท่ีผู้เอาประกันภัยเลือกลงทุน
4. ตัวอย่าง Statement สถานะการลงทุนท่ีบริษัทฯ แจ้งแก่ผู้เอาประกัน
   และวิธีการอ่านทําความเข้าใจ

หมายเหตุ : ผู้ขายจะต้องอธิบายรายละเอียดให้กับ
             ผู้เอาประกันภัยได้รับทราบ ดังน้ี

เบ้ียประกันภัยท่ีชําระ

ค่าธรรมเนียมในการ
จัดสรรเบ้ียประกันภัย

ค่าการประกันภัย
(COI)

การขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ เพ่ือชําระค่าใช้จ่าย

เงินลงทุนในกองทุนรวม
และผลตอบแทน (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมการบริหาร
กรมธรรม์

กลไก KKPGEN WEALTH FLEXI LINK (RP)

ปีกรมธรรม์ เบ้ียประกันภัยท่ีชําระ ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ต่าง ๆ ลงทุนในกองทุนรวม

ปท่ีี 1
เดือนท่ี 1

ปท่ีี 1
เดือนท่ี 2 - 12

ปท่ีี 2 - 5
เดือนท่ี 1 - 12

ปท่ีี 6 ข้ึนไป
เดือนท่ี 1 - 12

ขายคืนหน่วยลงทุนทุกเดือน

เพ่ือชําระค่าใช้จ่าย

ณ เดือนท่ี 1 ของทุกป ี 

นําไปลงทุน

เหลือนําไปลงทุน

ขายคืนหน่วยลงทุนทุกเดือน

เพ่ือชําระค่าใช้จ่าย

เหลือนําไปลงทุน

ขายคืนหน่วยลงทุนทุกเดือน

เพ่ือชําระค่าใช้จ่าย

+

+

หักลบ

ณ เดือนท่ี 1 ของทุกป ี 

หักลบ

วิธีลงทุน :
ผู้เอาประกันภัยเลือกกองทุนท่ีอยู่ใน list ของบริษัทฯ และกําหนดสัดส่วนการลงทุนได้
วิธีติดตามมูลค่าเงินลงทุน :
1 .บริษัทประกันส่งจดหมายแจ้งสถานะการลงทุนเป็นรายไตรมาสแก่ผู้เอาประกันภัย
2.สามารถเปิดดูได้จาก website ของบริษัทประกันภัย 
  (https://generali.co.th/services/nav-information/)
  หรือสอบถามได้ท่ี ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ เจนเนอราล่ี โทร. 1394
การแจ้งเตือนเม่ือเงินลงทุนอาจไม่พอกับค่าใช้จ่าย :
บริษัทประกันภัยจะจัดส่งจดหมายแจ้งเตือนไปยังผู้เอาประกันภัยก่อนล่วงหน้า 3 เดือน

•
•

•

ส่วนเงินลงทุน
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ระยะเวลาชําระเบ้ียประกันภัยถึงอายุ 99 ปี
ระยะเวลาความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

จํานวนเบ้ียประกันภัยข้ันต่ํา 30,000 บาท
ท้ังน้ีค่าเบ้ียประกันภัย COI จะเพ่ิมข้ึน

เม่ือผู้เอาประกันภัยอายุมากข้ึน

การหยุดพักชําระเบ้ียประกันภัย
(Premium Holiday) :

สามารถขอหยุดพักชําระเบ้ียประกันภัยได้
ก็ต่อเม่ือมีการชําระเบ้ียประกันภัยหลัก

ครบ 2 งวด ติดต่อกันแล้วเท่าน้ัน

การเพ่ิมเงินลงทุน (Top-up Premium) :
ผู้เอาประกันภัยสามารถเพ่ิมเงินลงทุนได้

โดยจํานวนเงินข้ันต่ํา 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 120 ล้านบาท
ต่อปีกรมธรรม์ และมีค่าธรรมเนียมในการเพ่ิมเงินลงทุน

1 . แบบประกันน้ีเปน็ประกันชีวิต : ไม่ใช่เงินฝาก, ไม่ใช่กองทุนแถมประกัน, ไม่ใช่ประกันแถมกองทุน

2. จํานวนเงินเอาประกันภัยมีผลต่อค่าการประกันภัย หากต้องการจํานวนเงินเอาประกันภัยสูง 
   ค่าการประกันภัยจะสูงตามไปด้วย และจะย่ิงเพ่ิมสูงข้ึนเม่ือผู้เอาประกันภัยมีอายุมากข้ึน

3. ค่าธรรมเนียมไม่คงท่ีแม้จ่ายเบ้ียประกันภัยคงท่ี : ค่าธรรมเนียมบางรายการจะแปรผันกับอายุของผู้เอาประกันภัยและ
   มูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์)

4. ถอนเงินจากกรมธรรม์ : การถอนเงินจากกรมธรรม์ หรือเวนคืนกรมธรรม์เร็วเกินไปจะมีค่าธรรมเนียม
   ในการถอนเงินจากกรมธรรม์ (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์)

5. เงินลงทุนถูกหักไปชําระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ทุกเดือน : ค่าธรรมเนียมหลังจากเดือนท่ี 1 จะชําระจากการขายคืน
   หน่วยลงทุนอัตโนมัติ และถ้าไม่เพียงพอกับค่าธรรมเนียม กรมธรรม์จะส้ินผลบังคับ (ยกเว้นอยู่ในช่วง การันตีผลประโยชน์
   กรณีเสียชีวิต) ดังน้ันผู้เอาประกันภัยจึงต้องติดตามและดูแลเงินลงทุนให้เติบโตเพียงพอ มิฉะน้ันจะต้องเพ่ิมเงิน
   Top-up Premium เพ่ือให้กรมธรรม์ไม่ส้ินผลบังคับ

6. ลดหย่อนภาษีได้เพียงบางส่วน : ลดหย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนท่ีเปน็ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ต่าง ๆ
   (ส่วนท่ีนําไปลงทุนลดหย่อนไม่ได้)

7. ไม่มีการรับประกันผลตอบแทน : ส่วนเงินลงทุนไม่มีการรับประกันผลตอบแทน ตัวเลขท่ีแสดงในตารางคํานวณ
   ผลประโยชน์เปน็เพียงตัวอย่างเพ่ือแสดงความเข้าใจเท่าน้ัน

กรณีเสียชีวิต
หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เปน็จํานวนเงิน
เท่ากับข้อ 1 รวมกับ ข้อ 2 ดังต่อไปน้ี 
ข้อ 1 จํานวนเงินเอาประกันภัย ตามท่ีระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี)
ข้อ 2 มูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดของกรมธรรม์
ค่าการประกันภัยรายเดือนถัดจากวันท่ีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ซ่ึงบริษัทฯ ได้ทําการหักไว้ท้ังหมด (ถ้ามี)
จะคืนให้กับผู้รับประโยชน์

กรณีมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกําหนดสัญญาและกรมธรรม์มีผลบังคับอยู่
บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดของกรมธรรม์ให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัย ณ วันครบกําหนดสัญญา

การันตีความคุ้มครองชีวิตต่อเน่ืองตลอด 5 ปีแรก (Non-Lapse Guaranteed)
เม่ือจ่ายเบ้ียประกันภัยต่อเน่ือง ถึงแม้มูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะมีไม่เพียงพอต่อการชําระค่าธรรมเนียม
ท้ังน้ีเง่ือนไขเปน็ไปตามท่ีกรมธรรม์กําหนด

กรณีผู้เอาประกันภัยถอนเงิน หรือเวนคืนก่อนครบกําหนดสัญญา :
บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วันท่ีขายคืน – ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน หรือ ค่าธรรมเนียมเวนคืน (ถ้ามี)

•

•

•

•

พิจารณาความพร้อมทางการเงินในการชําระเบ้ียประกันภัยก่อนตัดสินใจทําประกัน เน่ืองจากเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมี
ความผูกพันทางการเงินในระยะยาว
ทําความเข้าใจความคุ้มครอง เง่ือนไขท้ังส่วนประกันภัยและส่วนลงทุนก่อนตัดสินใจทําประกัน
แม้ว่าข้อมูลและตัวเลขในเอกสารการขายมีความซับซ้อน ผู้เอาประกันภัยจะต้องศึกษาทําความเข้าใจ
และสอบถามผู้ขายเม่ือมีข้อสงสัย
ควรกรอกใบสมัครและเอกสารประกอบการขายด้วยตนเอง ไม่ลงนามในเอกสารเปล่า และตรวจสอบรายละเอียด
ในเอกสารดังกล่าวก่อนลงนาม
เรียกรับหลักฐานการรับเงินจากผู้ขายทุกคร้ัง โดยต้องสังเกตว่าเป็นหลักฐานของบริษัทฯ จริง
ให้ความสําคัญในการตอบคําถามทางโทรศัพท์จากบริษัทฯ ภายหลังการซ้ือกรมธรรม์
ติดตามและให้ความสําคัญกับเอกสารท่ีได้รับจากบริษัทฯ เพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง

1 .

2.
3.

4.

5.
6.
7.

1 . บริษัทฯ สามารถปฏิเสธคําขอเอาประกันภัย หากลูกค้าปฏิเสธการทํา suitability test หรือ ให้ข้อมูล
   ท่ีจําเปน็ในใบคําขอเอาประกันภัย
2. บริษัทฯ ไม่คุ้มครองกรณีการฆ่าตัวตายภายใน 1 ป ีนับแต่วันเร่ิมมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ
   หรือตามการขอกลับมาชําระเบ้ียประกันภัย หรือวันท่ีบริษัทฯ อนุมัติให้เพ่ิมจํานวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนท่ีเพ่ิม
3. บริษัทฯ ไม่คุ้มครองกรณีถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
4. บริษัทฯ ไม่คุ้มครองกรณีการแถลงอายุคลาดเคล่ือน ไม่ตรงตามความจริง รวมท้ังกรณีผู้เอาประกันภัยให้ข้อมูล
   ท่ีเปน็เท็จ และปกปดิความจริง บริษัทฯ มีสิทธิบอกล้างสัญญา
5. กรณีผู้ขอเอาประกันภัยมีปญัหาสุขภาพ บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธคําขอเอาประกันภัย

ผลประโยชน์ ข้อควรระวังและพึงปฏิบัติ

สิทธิของบริษัทฯ

ส่ิงท่ีผู้เอาประกันภัยควรทราบ

WEALTH FLEXI LINK (RP) แบบชําระเบ้ียประกันภัยรายงวด
การสับเปล่ียนกองทุน (Switching) :

ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกกองทุนและปรับเปล่ียน
กองทุนบางส่วนหรือท้ังหมด จากกองทุนหน่ึง

ไปอีกกองทุนหน่ึงได้ตามสถานการณ์ ไม่จํากัดจํานวนคร้ัง
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสับเปล่ียน
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( 1 ) ร้องเรียนบริษัทฯ ผ่านช่องทางลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1394
(2) ร้องเรียนผ่านธนาคารเกียรตินาคินภัทร โทร. 02-165-5555

(1) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โทร. 02-033-9999 หรือ โทร. 1207
(2) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โทร. 02-515-3999 หรือ โทร. 1186
(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โทร. 1213

ช่องทางการร้องเรียน

หากไม่ได้รับการแก้ไขท่ีเหมาะสมสามารถติดต่อ

การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีความเส่ียง ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับ
เงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินท่ีได้ลงทุนไป

คําเตือน
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