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ประกันชวีติคุม้ครองสนิเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ เคเคพเีจน คาร์ชิลด ์เอก็ซต์รา้ 
รายละเอยีดความคุม้ครอง  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

**ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุจ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ตามแผนความคุ้มครอง ต่อเหตุการณ์ ไม่จ ากัดจ านวนคร้ัง 
โดยแนบต้นฉบับใบเสร็จรับเงินพร้อมกับใบรับรองแพทย์ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ  
***ในกรณีท่ีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลให้ 
เป็น 2 เท่าของผลประโยชน์การชดเชยรายวัน ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ท้ังน้ีไม่เกิน 30 วัน โดยแนบส าเนาใบเสร็จรับเงินพร้อมกับใบรับรองแพทย์ 
ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ พร้อมกับส าเนาบัตรประชาชนและแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน 
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CAR SHIELD EXTRA  
 

ความคุม้ครอง 
(แผน P200-P900)  

แผนความคุม้ครอง 
P200 P300 P400 P500 P600 P700 P800 P900 

1. เสียชีวิตทุกกรณี (จากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย)  
    จ านวนเงินเอาประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา 

200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 

2. กรณีทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (จากอุบตัิเหตุหรือเจ็บป่วย)     
    จ านวนเงินเอาประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา 

200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 

3. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ 
    ส้ินเชิงถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ  
    จ านวนเงินเอาประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา 

200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 

4. กรณีทุพพลภาพชั่วคราวส้ินเชิง  
   (จากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย) 

รับความคุ้มครอง 125% ของค่างวด (รายเดือน) ที่ครบก าหนด โดยช าระแทนผู้เอาประกันภัย  
ตามระยะเวลาทีทุ่พพลภาพชั่วคราวส้ินเชิง รวมไม่เกนิ 6 เดือน ต่อการทุพพลภาพชั่วคราวส้ินเชิงครั้งใดครั้งหนึ่ง 

5. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ* ตามค่าใช้จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน  
15,000 บาท ต่ออุบัตเิหตุแต่ละคร้ัง 

ตามค่าใช้จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน  
20,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง 

6. ค่าชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 
    เนื่องจากอุบัติเหต*ุ* 

1,000  
บาท/วัน 

1,000 
 บาท/วัน 

1,000  
บาท/วัน 

1,000  
บาท/วัน 

1,000  
บาท/วัน 

2,000 
บาท/วัน  

2,000 
บาท/วัน 

2,000 
บาท/วัน 

 

ความคุม้ครอง 
(แผน P1000-P3000) 

แผนความคุม้ครอง 
P1000 P1200 P1500 P1800 P2000 P2300 P2500 P3000 

1. เสียชีวิตทุกกรณี (จากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย)  
    จ านวนเงินเอาประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา 

1,000,000 1,200,000 1,500,000 1,800,000 2,000,000 2,300,000 2,500,000 3,000,000 

2. กรณีทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (จากอุบตัิเหตุหรือเจ็บป่วย)     
    จ านวนเงินเอาประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา 

1,000,000 1,200,000 1,500,000 1,800,000 2,000,000 2,300,000 2,500,000 3,000,000 

3. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ 
    ส้ินเชิงถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ  
    จ านวนเงินเอาประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา 

1,000,000 1,200,000 1,500,000 1,800,000 2,000,000 2,300,000 2,500,000 3,000,000 

4. กรณีทุพพลภาพชั่วคราวส้ินเชิง  
   (จากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย) 

รับความคุ้มครอง 125% ของค่างวด (รายเดือน) ที่ครบก าหนด โดยช าระแทนผู้เอาประกันภยั  
ตามระยะเวลาทีทุ่พพลภาพชั่วคราวส้ินเชิง รวมไม่เกนิ 6 เดือน ต่อการทุพพลภาพชั่วคราวส้ินเชิงครั้งใดครั้งหนึ่ง 

5. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ* ตามค่าใช้จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ต่ออุบัตเิหตุแต่ละคร้ัง 

6. ค่าชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 
    เนื่องจากอุบัติเหต*ุ* 

3,000  
บาท/วัน 

3,000  
บาท/วัน 

3,000  
บาท/วัน 

3,000  
บาท/วัน 

3,000  
บาท/วัน 

3,000  
บาท/วัน 

3,000  
บาท/วัน 

3,000  
บาท/วัน 
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ตวัอยา่งขอ้ยกเวน้ความคุม้ครอง 

 ข้อยกเวน้การจา่ยผลประโยชนก์รณเีสยีชวีติ บรษิทัฯ จะไมคุ่ม้ครอง 
 กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจรงิ หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกลา้งสัญญาภายใน 1 ปี นบัจากวันท าสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์  

หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรมค์รั้งสุดท้าย 
 กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันท าสัญญา หรือวันตอ่อายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย  

หรือกรณีถกูผู้รบัประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา 
 ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดข้อยกเว้นเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ 

 
ข้อยกเวน้การจา่ยผลประโยชนก์รณทีพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ (TPD)  บรษิทัฯ จะไมคุ่ม้ครอง 

 กรณีการสูญเสยีอวัยวะหรือทุพพลภาพที่เกิดข้ึนจากสาเหตุ หรือที่เกิดข้ึนในเวลาต่อไปนี้ เช่น การฆา่ตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย การบาดเจ็บที่เกิดข้ึนจากการ
กระท าของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใตฤ้ทธิ์สุรา สารเสพติดหรือยาเสพติด จนไมส่ามารถครองสติได้ 

สทิธขิองผูเ้อาประกนัภยั 
 สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period) ผู้เอาประกันภยัมีสิทธิขอยกเลกิกรมธรรม์ได้ โดยผู้เอาประกันภัยต้องส่งคืนหนังสือรับรองการประกนัชีวิต

มายังบริษทัฯ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รบัหนังสือรับรองการประกนัชีวิต และบริษทัฯ จะคืนเบี้ยประกนัภัยที่เหลือจากการหักคา่ตรวจสุขภาพ(ถ้าม)ี และค่าใช้จ่าย
ของบริษัทฯ ฉบับละ 500 บาท ให้แก่ผู้เอาประกันภัย (กรณีที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยไดใ้ช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกนัภัยไมม่ีสิทธิยกเลิก
กรมธรรม์) 

 สิทธิในการเวนคืนกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภยัจะได้รับเงินคืนไม่เต็มจ านวนของเบี้ยประกนัที่ช าระมาแล้ว 
 

 
 
         พจิารณารบัประกนัภยัโดย 
         บรษิทั เจนเนอราลี ่ประกนัชวีติ (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน)                  
             
           หมายเหต ุ:  

1. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และอ านวยความสะดวกในการรับช าระเบ้ียประกันภัยเท่าน้ัน บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต  
    (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบตามข้อก าหนด และเง่ือนไขท่ีระบุในกรมธรรม์ประกันภัย  
2. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน)   
3. แบบประกันภัยน้ีมีชื่อทางการว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม แบบชั่วระยะเวลา 
4. เบ้ียประกันภัย (เฉพาะสัญญาหลัก) ไม่สามารถน าไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ เน่ืองจากมีระยะเวลาเอาประกันภัยน้อยกว่า 10 ปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได้ ฉบับท่ี 172 
5. เบ้ียประกันสุขภาพสามารถน าไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทั้งน้ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได้ ฉบับท่ี 315 

           ค าเตอืน : ผู้ขอเอาประกันภัยควรท าความเข้าใจรายละเอยีดความคุ้มครองและเง่ือนไขก่อนการตัดสินใจท าประกันภัยทุกคร้ัง และเม่ือได้รับหนังสือรับรองการประกันชีวิตแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดขอ้ก าหนด เง่ือนไข    
     และข้อยกเว้นความคุ้มครองในหนังสือรับรองการประกันชีวิต 
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เงือ่นไขการพจิารณารบัประกนัภยั  

 เป็นลูกค้าสินเชื่อเชา่ซื้อรถยนต์ของ ธนาคารเกียรตนิาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) เท่านัน้  
 อายุรับประกันภัย   :  ระหว่าง 20-65 ปี (ตามหลักเกณฑ์การค านวณอายุปีเกิดลบด้วยปีปัจจุบนั)  

    เมื่อรวมระยะเวลาการเอาประกนัภัยแล้วต้องไม่เกินอายุ 70 ปี 
 ระยะเวลาเอาประกันภัย   : เป็นไปตามระยะเวลาตามสัญญาสนิเชื่อ (1-8 ปี) 
 ระยะเวลาช าระเบีย้ประกนัภัย  : ช าระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว 
 จ านวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด : ข้ึนอยู่กับแผนความคุ้มครอง 
 อัตราเบี้ยประกันภัย  : ข้ึนอยู่กับอายุ เพศ  แผนความคุ้มครอง  และระยะเวลาเอาประกันภัย  
 การตรวจสุขภาพ  : ข้ึนอยู่กับค าแถลงสุขภาพในใบค าขอเอาประกันชีวิต และตามเง่ือนไขของฝ่ายพิจารณาประกนัภัย  

 


