WEALTH FLEXI LINK (RP)

รายการ

้ ประกันภัยรายงวด
แบบชําระเบีย

อัตรา

1. ค่าธรรมเนียมในการ
จัดสรรเบี้ยประกันภัย

เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวต
ิ โดยเบีย
้ ประกันภัยทีจ
่ า่ ย หลังจากหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ตา่ ง ๆ แล้ว จะนําไปลงทุนในกองทุนรวมทีผ
่ เู้ อาประกันภัย
เลือก และตลอดอายุกรมธรรม์จะมีการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่ อนํามาจ่ายค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ต่าง ๆ ทุกเดือน ดังนั้น ค่าธรรมเนียม
กรมธรรม์ต่าง ๆ ในงวดถัด ๆ ไปจึงเก็บจากเงิน 2 ส่วน คือ เงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งหากไม่เพี ยงพอกรมธรรม์จะ
สิ้นอายุ เว้นแต่จะชําระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิ เศษ (Top-up Premium)

กลไก KKPGEN WEALTH FLEXI LINK (RP)
ปีกรมธรรม์

เบี้ยประกันภัยที่ชําระ

ปีท่ี 1
เดือนที่ 1

ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ต่าง ๆ

หักลบ
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เบี้ยประกันภัยที่ชําระ

ค่าธรรมเนียมการบริหาร
กรมธรรม์

ค่าธรรมเนียมในการ
จัดสรรเบี้ยประกันภัย

เงินลงทุนในกองทุนรวม
และผลตอบแทน (ถ้ามี)

ค่าการประกันภัย
(COI)

การขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ เพื่อชําระค่าใช้จ่าย

ส่วนเงินลงทุน

•

•

ร้อยละของเบี้ยประกันภัยหลัก
และเบี้ยประกันภัย
เพิ่มเติมพิ เศษ
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เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิ เศษ

ทุกครั้ง
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2. ค่าการประกันภัย (COI)

ขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ และจํานวนเงินเอาประกันภัย* (COI จะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุสูงขึ้น)
(กรณีมีสุขภาพตํา่ กว่ามาตรฐาน อาจต้องมีการเพิ่มค่าการประกันภัย)

3. ค่าธรรมเนียม
การบริหารกรมธรรม์

อัตราร้อยละ 0.06 ต่อเดือน (ร้อยละ 0.72 ต่อปี) ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ย
ประกันภัยหลัก และมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิ เศษ (ถ้ามี)

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

เพื่ อชําระค่าใช้จ่าย

• วิธีลงทุน :

ครั้งที่
ของการชําระเบี้ย
ประกันภัยรายปี

ตัวอย่างค่าการประกันภัย (COI) : กรณีผู้เอาประกันภัยเพศชาย อายุ 35 ปี
จ่ายเบี้ยประกันภัย 1 00,000 บาทต่อปี

ขายคืนหน่วยลงทุนทุกเดือน

หักลบ

ปีท่ี 6 ขึ้นไป
เดือนที่ 1 - 12

ค่าธรรมเนียม
ในการจัดสรรเบี้ยประกันภัย
(Premium Allocation Charge)

*ผู้เอาประกันภัยสามารถ ปรับเพิ่ม / ลดจํานวนเงินเอาประกันภัย เพื่อบริหาร COI ได้ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

ปีท่ี 1
เดือนที่ 2 - 12

ปีท่ี 2 - 5
เดือนที่ 1 - 12
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ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ต่าง ๆ

ผู้เอาประกันภัยเลือกกองทุนที่อยู่ใน list ของบริษัทฯ และกําหนดสัดส่วนการลงทุนได้
วิธีติดตามมูลค่าเงินลงทุน :
1.บริษัทประกันส่งจดหมายแจ้งสถานะการลงทุนเป็นรายไตรมาสแก่ผู้เอาประกันภัย
2.สามารถเปิดดูได้จาก website ของบริษัทประกันภัย
(https://generali.co.th/services/nav-information/)
หรือสอบถามได้ท่ี ศูนย์ลูกค้าสัมพั นธ์ เจนเนอราลี่ โทร. 1394
การแจ้งเตือนเมื่อเงินลงทุนอาจไม่พอกับค่าใช้จ่าย :
บริษัทประกันภัยจะจัดส่งจดหมายแจ้งเตือนไปยังผู้เอาประกันภัยก่อนล่วงหน้า 3 เดือน

การยกเลิกกรมธรรม์ (Free look)
ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยบริษัทฯ จะคืนค่าธรรมเนียม
กรมธรรม์และมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ
จะหักค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ฉบับละ 500 บาท รวมทั้งค่าตรวจ
สุขภาพตามที่จ่ายจริงและหนี้สินค้างชําระ (ถ้ามี)

หมายเหตุ : ผู้ขายจะต้องอธิบายรายละเอียดให้กับ
ผู้เอาประกันภัยได้รับทราบ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ตารางคํานวณผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ผลการประเมิน Suitability test และ Basic asset allocation
หนังสือชีช
้ วน Factsheet ของกองทุนรวมทีผ
่ เู้ อาประกันภัยเลือกลงทุน
ตัวอย่าง Statement สถานะการลงทุนที่บริษัทฯ แจ้งแก่ผู้เอาประกัน
และวิธีการอ่านทําความเข้าใจ

อายุ (ปี)

ค่าการประกันภัย (บาท)
รายเดือน

ค่าการประกันภัยสะสม
(บาท)

รายปี

35

5 2 1 .04

6, 252.48

6,2 52.48

50

1 ,328.22

1 5,938.64

1 6 1 ,364.60

60

2, 936.82

35,24 1 .84

4 1 0, 1 7 2 . 1 2

70

8,2 5 5.94

99,0 7 1 . 28

1 ,050,9 3 1 .44

80

23,600.82

283,209.84

2,936,084.64

98

1 02,766.38

1 ,233, 1 96. 56

1 5,099,028.20

ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นตามวาระ
รายการค่าใช้จ่าย

อัตรา

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน
จากกรมธรรม์หรือการเวนคืน
กรมธรรม์

ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้ง
รายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม์

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

เดือนที่ของกรมธรรม์
1 - 12
1 3 - 24
25 - 36
37 - 48
49 - 60
ตั้งแต่เดือนที่ 61 ขึ้นไป

ร้อยละของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถอนเงินจากกรมธรรม์
เบี้ยประกันภัยหลัก

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิ เศษ

50
40
25
15
10
ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

กรณีต้องการใบแจ้งรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม์นอกเหนือการจัดส่ง
ของบริษัทฯ ทุก ๆ รอบ 3 เดือนตามปีปฏิทิน บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายฉบับละ 50 บาท
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้ ประกันภัยรายงวด
WEALTH FLEXI LINK (RP) แบบชําระเบีย
ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 99 ปี
ระยะเวลาความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
จํานวนเบี้ยประกันภัยขั้นตํ่า 30,000 บาท
ทั้งนี้ค่าเบี้ยประกันภัย COI จะเพิ่ มขึ้น
เมื่อผู้เอาประกันภัยอายุมากขึ้น

การหยุดพั กชําระเบี้ยประกันภัย
(Premium Holiday) :
สามารถขอหยุดพั กชําระเบี้ยประกันภัยได้
ก็ต่อเมื่อมีการชําระเบี้ยประกันภัยหลัก
ครบ 2 งวด ติดต่อกันแล้วเท่านั้น

การเพิ่ มเงินลงทุน (Top-up Premium) :
ผู้เอาประกันภัยสามารถเพิ่ มเงินลงทุนได้
โดยจํานวนเงินขั้นตํ่า 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 120 ล้านบาท
ต่อปี กรมธรรม์ และมีค่าธรรมเนียมในการเพิ่ มเงินลงทุน

ผลประโยชน์
• กรณีเสียชีวิต
หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เป็นจํานวนเงิน
เท่ากับข้อ 1 รวมกับ ข้อ 2 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 จํานวนเงินเอาประกันภัย ตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี)
ข้อ 2 มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกรมธรรม์
ค่าการประกันภัยรายเดือนถัดจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ซึ่งบริษัทฯ ได้ทําการหักไว้ท้ง
ั หมด (ถ้ามี)
จะคืนให้กับผู้รับประโยชน์

• กรณีมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกําหนดสัญญาและกรมธรรม์มผ
ี ลบังคับอยู่
บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัย ณ วันครบกําหนดสัญญา

• การันตีความคุ้มครองชีวิตต่อเนื่องตลอด 5 ปีแรก (Non-Lapse Guaranteed)
เมื่อจ่ายเบี้ยประกันภัยต่อเนื่อง ถึงแม้มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะมีไม่เพี ยงพอต่อการชําระค่าธรรมเนียม
ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กําหนด

• กรณีผู้เอาประกันภัยถอนเงิน หรือเวนคืนก่อนครบกําหนดสัญญา :
บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ขายคืน – ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน หรือ ค่าธรรมเนียมเวนคืน (ถ้ามี)

สิ่งที่ผู้เอาประกันภัยควรทราบ
1 . แบบประกันนี้เป็นประกันชีวิต : ไม่ใช่เงินฝาก, ไม่ใช่กองทุนแถมประกัน, ไม่ใช่ประกันแถมกองทุน
2. จํานวนเงินเอาประกันภัยมีผลต่อค่าการประกันภัย หากต้องการจํานวนเงินเอาประกันภัยสูง
ค่าการประกันภัยจะสูงตามไปด้วย และจะยิ่งเพิ่ มสูงขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุมากขึ้น
3. ค่าธรรมเนียมไม่คงที่แม้จ่ายเบี้ยประกันภัยคงที่ : ค่าธรรมเนียมบางรายการจะแปรผันกับอายุของผู้เอาประกันภัยและ
มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ศึกษารายละเอียดเพิ่ มเติมได้ในตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์)
4. ถอนเงินจากกรมธรรม์ : การถอนเงินจากกรมธรรม์ หรือเวนคืนกรมธรรม์เร็วเกินไปจะมีค่าธรรมเนียม
ในการถอนเงินจากกรมธรรม์ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์)
5. เงินลงทุนถูกหักไปชําระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ทุกเดือน : ค่าธรรมเนียมหลังจากเดือนที่ 1 จะชําระจากการขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ และถ้าไม่เพียงพอกับค่าธรรมเนียม กรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับ (ยกเว้นอยู่ในช่วง การันตีผลประโยชน์
กรณีเสียชีวิต) ดังนั้นผู้เอาประกันภัยจึงต้องติดตามและดูแลเงินลงทุนให้เติบโตเพี ยงพอ มิฉะนั้นจะต้องเพิ่ มเงิน
Top-up Premium เพื่ อให้กรมธรรม์ไม่สิ้นผลบังคับ
6. ลดหย่อนภาษีได้เพี ยงบางส่วน : ลดหย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที่เป็นค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ต่าง ๆ
(ส่วนที่นําไปลงทุนลดหย่อนไม่ได้)
7. ไม่มีการรับประกันผลตอบแทน : ส่วนเงินลงทุนไม่มีการรับประกันผลตอบแทน ตัวเลขที่แสดงในตารางคํานวณ
ผลประโยชน์เป็นเพี ยงตัวอย่างเพื่อแสดงความเข้าใจเท่านั้น

การสับเปลี่ยนกองทุน (Switching) :
ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกกองทุนและปรับเปลี่ยน
กองทุนบางส่วนหรือทั้งหมด จากกองทุนหนึ่ง
ไปอีกกองทุนหนึ่งได้ตามสถานการณ์ ไม่จํากัดจํานวนครั้ง
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยน

ข้อควรระวังและพึ งปฏิบัติ
1 . พิ จารณาความพร้อมทางการเงินในการชําระเบี้ยประกันภัยก่อนตัดสินใจทําประกัน เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ท่ม
ี ี
ความผูกพั นทางการเงินในระยะยาว
2. ทําความเข้าใจความคุ้มครอง เงื่อนไขทั้งส่วนประกันภัยและส่วนลงทุนก่อนตัดสินใจทําประกัน
3. แม้ว่าข้อมูลและตัวเลขในเอกสารการขายมีความซับซ้อน ผู้เอาประกันภัยจะต้องศึกษาทําความเข้าใจ
และสอบถามผู้ขายเมื่อมีข้อสงสัย
4. ควรกรอกใบสมัครและเอกสารประกอบการขายด้วยตนเอง ไม่ลงนามในเอกสารเปล่า และตรวจสอบรายละเอียด
ในเอกสารดังกล่าวก่อนลงนาม
5. เรียกรับหลักฐานการรับเงินจากผู้ขายทุกครั้ง โดยต้องสังเกตว่าเป็นหลักฐานของบริษัทฯ จริง
6. ให้ความสําคัญในการตอบคําถามทางโทรศัพท์จากบริษัทฯ ภายหลังการซื้อกรมธรรม์
7. ติดตามและให้ความสําคัญกับเอกสารที่ได้รับจากบริษัทฯ เพื่ อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง

สิทธิของบริษัทฯ
1. บริษัทฯ สามารถปฏิเสธคําขอเอาประกันภัย หากลูกค้าปฏิเสธการทํา suitability test หรือ ให้ข้อมูล
ที่จําเป็นในใบคําขอเอาประกันภัย
2. บริษัทฯ ไม่คุ้มครองกรณีการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ
หรือตามการขอกลับมาชําระเบี้ยประกันภัย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจํานวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
3. บริษัทฯ ไม่คุ้มครองกรณีถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
4. บริษัทฯ ไม่คุ้มครองกรณีการแถลงอายุคลาดเคลื่อน ไม่ตรงตามความจริง รวมทั้งกรณีผู้เอาประกันภัยให้ข้อมูล
ที่เป็นเท็จ และปกปิดความจริง บริษัทฯ มีสิทธิบอกล้างสัญญา
5. กรณีผู้ขอเอาประกันภัยมีปญ
ั หาสุขภาพ บริษัทฯ มีสท
ิ ธิปฏิเสธคําขอเอาประกันภัย

คําเตือน
การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับ
เงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินที่ได้ลงทุนไป

ช่องทางการร้องเรียน
(1) ร้องเรียนบริษัทฯ ผ่านช่องทางลูกค้าสัมพั นธ์ โทร. 1394
(2) ร้องเรียนผ่านธนาคารเกียรตินาคินภัทร โทร. 02-165-5555

หากไม่ได้รับการแก้ไขที่เหมาะสมสามารถติดต่อ
(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
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