WEALTH INVEST LINK (SP)

รายการ

้ ประกันภัยครัง
้ เดียว
แบบชําระเบีย
เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวต
ิ โดยเบีย
้ ประกันภัยที่จา่ ยหลังจากหักค่าใช้จา่ ยของกรมธรรม์แล้ว จะนําไปลงทุนในกองทุน
รวมที่ผเู้ อาประกันภัยเลือก และตลอดอายุกรมธรรม์จะมีการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตเิ พื่อนํามาจ่ายค่าใช้จา่ ยของ
กรมธรรม์ทุกเดือน ดังนั้น ค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์ในงวดถัด ๆ ไป จึงเก็บจากเงินลงทุนและผลตอบแทน (ถ้ามี) ซึ่ง
หากไม่เพี ยงพอกรมธรรม์จะสิ้นอายุ เว้นแต่จะซื้อ Top Up เพิ่มเติม

กลไก KKPGEN WEALTH INVEST LINK (SP)
ปีกรมธรรม์

เบี้ยประกันภัยที่ชําระ

ปีท่ี 1
เดือนที่ 1

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

หักลบ

ลงทุนในกองทุนรวม

เหลือนําไปลงทุน

ขายคืนหน่วยลงทุนทุกเดือน

ปีท่ี 1
เดือนที่ 2

เพื่ อชําระค่าใช้จ่าย

เดือนต่อ ๆ ไป

ขายคืนหน่วยลงทุนทุกเดือน

•
•
•

เพื่ อชําระค่าใช้จ่าย

เบี้ยประกันภัยที่ชําระ

ค่าธรรมเนียมการบริหาร
กรมธรรม์

ค่าธรรมเนียมในการ
จัดสรรเบี้ยประกันภัย

เงินลงทุนในกองทุนรวม
และผลตอบแทน (ถ้ามี)

ค่าการประกันภัย
(COI)

การขายคืนหน่วยอัตโนมัติ
เพื่ อชําระค่าใช้จ่าย

ส่วนเงินลงทุน

ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยบริษัทฯ จะคืนค่าธรรมเนียม
กรมธรรม์และมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หักด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัทฯ 500 บาท รวมทั้งค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง
(ถ้ามี)

• วิธีลงทุน : ผู้เอาประกันภัยเลือกกองทุนที่อยู่ใน list ของบริษัทฯ และกําหนด
• วิธีติดตามมูลค่าเงินลงทุน :

1. ตารางคํานวณผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

•

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

ไม่มีค่าธรรมเนียมสําหรับเบี้ยประกันภัยชําระครั้งเดียว

2. ค่าการประกันภัย (COI)

ขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ และจํานวนเงินเอาประกันภัย
(COI จะเพิ่ มขึ้นเมื่ออายุสูงขึ้น)

3. ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์

อัตราร้อยละ 0.05 ต่อเดือน ของมูลค่ารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกรมธรรม์

ตัวอย่างค่าการประกันภัย (COI) : กรณีผู้เอาประกันภัยเพศชาย อายุ 35 ปี
จ่ายเบี้ยประกันภัย 1,000,000 บาท จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,500,000 บาท
(สมมุติอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 2%)

อายุ (ปี)

ค่าการประกันภัย (บาท)

ค่าการประกันภัยสะสม
(บาท)

รายเดือน
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*ค่าการประกันภัยแต่ละเดือนและปี อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามวาระ
รายการค่าใช้จ่าย

อัตราตัวอย่าง

ค่าธรรมเนียมการ Top Up

อัตราร้อยละ 1 ของเบี้ยประกันภัยเพิ่ มเติมพิ เศษ

ค่าสับเปลี่ยนกองทุน

ไม่มีค่าธรรมเนียม

การถอนเงิน

-

2. ผลการประเมิน Suitability test และ
Basic asset allocation
3. Factsheet ของกองทุนรวมที่เลือกลงทุน
4. ตัวอย่าง Statement สถานะการลงทุนที่บริษัทฯ
แจ้งแก่ผู้เอาประกัน และวิธีอ่านทําความเข้าใจ

อัตราตัวอย่าง

1. ค่าธรรมเนียมในการ
จัดสรรเบี้ยประกันภัย

การยกเลิกกรมธรรม์ (Free look)

หมายเหตุ : ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับคําอธิบายโดย
ละเอียดจากผู้เสนอขายดังนี้

สัดส่วนการลงทุนได้
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ค่าใช้จ่ายหลักของกรมธรรม์

การขอ Statement

ปีกรมธรรม์ท่ี 1 : อัตราร้อยละ 4 ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถอนเงินจากกรมธรรม์
ปีกรมธรรม์ท่ี 2 : อัตราร้อยละ 3 ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถอนเงินจากกรมธรรม์
ปีกรมธรรม์ท่ี 3 : อัตราร้อยละ 2 ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถอนเงินจากกรมธรรม์
ปีกรมธรรม์ท่ี 4 : อัตราร้อยละ 1 ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถอนเงินจากกรมธรรม์
(ตั้งแต่ปก
ี รมธรรม์ท่ี 5 เป็นต้นไป ไม่มีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์)

กรณีต้องการใบแจ้งรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม์นอกเหนือการจัดส่ง
ของบริษัทฯ ทุก ๆ รอบ 3 เดือนตามปีปฏิทิน บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายฉบับละ 50 บาท
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้ ประกันภัยครัง
้ เดียว
WEALTH INVEST LINK (SP) แบบชําระเบีย
- เหมาะกับผู้ที่มีเงินก้อนที่ต้องการความ
คุ้มครองและวางแผนทางการเงิน
ชําระเบี้ยประกันครั้งเดียว
ระยะเวลาความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

- ไม่มีความจําเป็ นต้องใช้เงินก้อนนี้ในระยะยาว
- มีภาระที่ต้องเลี้ยงดูและคอยห่วงใย

จํานวนเงินเอาประกันภัย
ขึ้นอยู่กับอายุรับประกันภัย

- มีความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงจากการลงทุน
และยอมรับความเสี่ยงได้

ผลประโยชน์

•

กรณีเสียชีวิต :

ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่ากับ ผลรวมของ ข้อ 1 ถึง ข้อ 3
ข้อ 1 ผลประโยชน์ท่ีมากกว่าระหว่าง
1 . 1 จํานวนเบี้ยประกันภัยชําระครั้งเดียว รวมกับ จํานวนเงินสะสมของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิ เศษ (ถ้ามี)
หักด้วย จํานวนเงินสะสมทั้งหมดที่ถอนจากกองทุนภายใต้กรมธรรม์ (ถ้ามี) หรือ
1 .2 มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกรมธรรม์
ข้อ 2 จํานวนเงินร้อยละ 50* สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 1 เดือน-40 ปี ณ วันที่ครบรอบปีกรมธรรม์
จํานวนเงินร้อยละ 30* สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 4 1-60 ปี ณ วันที่ครบรอบปีกรมธรรม์
จํานวนเงินร้อยละ 10* สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 6 1 ปีเป็นต้นไป ณ วันที่ครบรอบปีกรมธรรม์
*ของเบี้ยประกันภัยชําระครั้งเดียว

ข้อ 3 ค่าการประกันภัยที่ยังไม่ได้คุ้มครอง (ถ้ามี)

•

กรณีไม่เสียชีวิต และอยู่ครบสัญญา (อายุ 99 ปี) และกรมธรรม์มีผลบังคับอยู่ :

•

กรณีผู้เอาประกันภัยถอนเงิน หรือเวนคืนก่อนครบกําหนดสัญญา :

บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัย ณ วันครบกําหนดสัญญา
บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ขายคืน – ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน หรือเวนคืน (ถ้ามี)
(ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกกรมธรรม์น้ไี ด้โดยการขอเวนคืนกรมธรรม์ เพื่ อรับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์
รวมกับค่าการประกันภัยตามจํานวนวันที่ยังไม่ได้ให้ความคุ้มครอง (ถ้ามี) และมีผลทําให้กรมธรรม์น้ส
ี ิ้นผลบังคับ)

สิ่งที่ผู้เอาประกันภัยควรทราบ
1. แบบประกันนี้เป็นประกันชีวิต : ไม่ใช่เงินฝาก, ไม่ใช่กองทุนแถมประกัน, ไม่ใช่ประกันแถมกองทุน
2. จํานวนเงินเอาประกันภัยมีผลต่อค่าใช้จ่าย หากต้องการจํานวนเงินเอาประกันภัยสูง
ค่าการประกันภัยจะสูงตามไปด้วย และจะยิ่งเพิ่ มสูงขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุมากขึ้น
3. ค่าใช้จ่ายไม่คงที่แม้จ่ายเบี้ยประกันภัยคงที่ : ค่าใช้จ่ายบางรายการจะแปรผันกับอายุของผู้เอาประกันภัยและ
ผลตอบแทนของกองทุน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์)
4. ถอนเงินจากกรมธรรม์ : การถอนเงินจากกรมธรรม์ หรือเวนคืนกรมธรรม์เร็วเกินไปจะมีค่าธรรมเนียม
ในการถอนเงินจากกรมธรรม์ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์)
5. เงินลงทุนถูกหักไปชําระค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์ทุกเดือน : ค่าใช้จ่ายหลังจากเดือนที่ 1 จะชําระจากการขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ และถ้าไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย กรมธรรม์จะสิ้นอายุทันที ดังนั้นผู้เอาประกันภัยจึงต้องติดตาม
และดูแลเงินลงทุนให้เติบโตเพียงพอ มิฉะนั้นจะต้องเพิ่ มเงิน Top Up เพื่ อให้กรมธรรม์ไม่สิ้นอายุ
6. ลดหย่อนภาษีได้เพี ยงบางส่วน : ลดหย่อนภาษีได้เฉพาะค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์
(ส่วนที่นําไปลงทุนลดหย่อนไม่ได้)
7. ไม่มีการรับประกันผลตอบแทน : การลงทุนไม่มีการรับประกันผลตอบแทน ตัวเลขที่แสดงในตารางคํานวณ
ผลประโยชน์เป็นเพี ยงตัวอย่างเพื่อความเข้าใจ
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- Top Up คือ ผู้เอาประกันภัยสามารถเพิ่ มเงินลงทุนได้และ
มีค่าใช้จ่ายในการเพิ่ มเงินลงทุน
- Switching คือ สามารถเลือกกองทุนและปรับเปลี่ยน
กองทุนได้ตามสถานการณ์ไม่จํากัดจํานวนครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อควรระวังและพึ งปฏิบัติ
1 . พิ จารณาความพร้อมทางการเงินในการชําระเบี้ยประกันภัยก่อนตัดสินใจทําประกัน เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ท่ม
ี ี
ความผูกพั นทางการเงินในระยะยาว
2. ทําความเข้าใจความคุ้มครอง เงื่อนไขทั้งส่วนประกันภัยและส่วนลงทุนก่อนตัดสินใจทําประกัน
3. แม้ว่าข้อมูลและตัวเลขในเอกสารการขายมีความซับซ้อน ผู้เอาประกันภัยจะต้องศึกษาทําความเข้าใจ
และสอบถามผู้ขายเมื่อมีข้อสงสัย
4. ควรกรอกใบสมัครด้วยตนเอง ไม่ลงนามในเอกสารเปล่า และตรวจสอบรายละเอียดในใบสมัครก่อนลงนาม
5. เรียกรับหลักฐานการรับเงินจากผู้ขายทุกครั้งโดยต้องสังเกตว่าเป็นหลักฐานของบริษัทฯ จริง
6. ให้ความสําคัญในการตอบคําถามทางโทรศัพท์จากบริษัทประกันภัยภายหลังการซื้อกรมธรรม์
7. ติดตามและให้ความสําคัญกับเอกสารที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยเพื่ อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง

สิทธิของบริษัทฯ
1. บริษัทฯ สามารถปฏิเสธคําขอเอาประกันภัย หากลูกค้าปฏิเสธการทํา suitability test หรือ ให้ข้อมูล
ที่จําเป็นในใบคําขอเอาประกันภัย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย บริษัทฯ มีสิทธิบอกล้างสัญญา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ปกปิดความจริง บริษัทฯ มีสิทธิบอกล้างสัญญา
4. กรณีผู้ขอเอาประกันภัยมีปญ
ั หาสุขภาพ บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธคําขอเอาประกันภัย

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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