
ไม่มีค่าธรรมเนียมค่าสับเปล่ียนกองทุน

WEALTH INVEST LINK (SP)

เปน็ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต โดยเบ้ียประกันภัยท่ีจ่ายหลังจากหักค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์แล้ว จะนําไปลงทุนในกองทุน
รวมท่ีผู้เอาประกันภัยเลือก และตลอดอายุกรมธรรม์จะมีการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพ่ือนํามาจ่ายค่าใช้จ่ายของ
กรมธรรม์ทุกเดือน ดังน้ัน ค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์ในงวดถัด ๆ  ไป จึงเก็บจากเงินลงทุนและผลตอบแทน (ถ้ามี) ซ่ึง
หากไม่เพียงพอกรมธรรม์จะส้ินอายุ เว้นแต่จะซ้ือ Top Up เพ่ิมเติม

ค่าใช้จ่ายหลักของกรมธรรม์
รายการ

อายุ (ปี) ค่าการประกันภัยสะสม 
(บาท)

ค่าการประกันภัย (บาท)

รายเดือน* รายปี*

อัตราตัวอย่าง

ตัวอย่างค่าการประกันภัย (COI) : กรณีผู้เอาประกันภัยเพศชาย อายุ 35 ปี 
จ่ายเบ้ียประกันภัย 1,000,000 บาท จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,500,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนตามวาระ
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533,507.64

ค่าธรรมเนียมการ Top Up อัตราร้อยละ 1 ของเบ้ียประกันภัยเพ่ิมเติมพิเศษ

- ปกีรมธรรม์ท่ี 1 : อัตราร้อยละ 4 ของมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถอนเงินจากกรมธรรม์
- ปกีรมธรรม์ท่ี 2 : อัตราร้อยละ 3 ของมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถอนเงินจากกรมธรรม์
- ปกีรมธรรม์ท่ี 3 : อัตราร้อยละ 2 ของมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถอนเงินจากกรมธรรม์
- ปกีรมธรรม์ท่ี 4 : อัตราร้อยละ 1 ของมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถอนเงินจากกรมธรรม์
  (ต้ังแต่ปกีรมธรรม์ท่ี 5 เปน็ต้นไป ไม่มีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์)

กรณีต้องการใบแจ้งรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม์นอกเหนือการจัดส่ง
ของบริษัทฯ ทุก ๆ รอบ 3 เดือนตามปปีฏิทิน บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายฉบับละ 50 บาท

การถอนเงิน

การขอ Statement

รายการค่าใช้จ่าย อัตราตัวอย่าง

*ค่าการประกันภัยแต่ละเดือนและป ีอาจเปล่ียนแปลงได้ข้ึนอยู่กับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

(สมมุติอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉล่ียต่อปเีท่ากับ 2%)

แบบชําระเบ้ียประกันภัยคร้ังเดียว

การยกเลิกกรมธรรม์ (Free look)
ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน
นับแต่วันท่ีได้รับกรมธรรม์ โดยบริษัทฯ จะคืนค่าธรรมเนียม
กรมธรรม์และมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หักด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัทฯ 500 บาท รวมท้ังค่าตรวจสุขภาพตามท่ีจ่ายจริง
(ถ้ามี)

1 . ตารางคํานวณผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
2. ผลการประเมิน Suitability test และ 
   Basic asset allocation
3. Factsheet ของกองทุนรวมท่ีเลือกลงทุน
4. ตัวอย่าง Statement สถานะการลงทุนท่ีบริษัทฯ
   แจ้งแก่ผู้เอาประกัน และวิธีอ่านทําความเข้าใจ

หมายเหตุ : ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับคําอธิบายโดย
             ละเอียดจากผู้เสนอขายดังน้ี

เบ้ียประกันภัยท่ีชําระ

ค่าธรรมเนียมในการ
จัดสรรเบ้ียประกันภัย

ค่าการประกันภัย
(COI)

การขายคืนหน่วยอัตโนมัติ
เพ่ือชําระค่าใช้จ่าย

เงินลงทุนในกองทุนรวม
และผลตอบแทน (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมการบริหาร
กรมธรรม์

กลไก KKPGEN WEALTH INVEST LINK (SP)

ปีกรมธรรม์ เบ้ียประกันภัยท่ีชําระ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลงทุนในกองทุนรวม

ปท่ีี 1
เดือนท่ี 1

ปท่ีี 1
เดือนท่ี 2

เดือนต่อ ๆ ไป
•
•
•

หักลบ
เหลือนําไปลงทุน

ขายคืนหน่วยลงทุนทุกเดือน

เพ่ือชําระค่าใช้จ่าย

ขายคืนหน่วยลงทุนทุกเดือน

เพ่ือชําระค่าใช้จ่าย

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

•
•

•

ส่วนเงินลงทุน

หน้า 1 / 2

86.84

1 32.82

293.68

275.20

786.69

3,425.55

ไม่มีค่าธรรมเนียมสําหรับเบ้ียประกันภัยชําระคร้ังเดียว

ข้ึนอยู่กับ เพศ อายุ และจํานวนเงินเอาประกันภัย
(COI จะเพ่ิมข้ึนเม่ืออายุสูงข้ึน)

อัตราร้อยละ 0.05 ต่อเดือน ของมูลค่ารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนของกรมธรรม์

1. ค่าธรรมเนียมในการ
  จัดสรรเบ้ียประกันภัย

2. ค่าการประกันภัย (COI)

3. ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์

1,042.08

1 ,593.84

3,524. 1 6

3,302.40

9,440.28

41 , 106.60
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1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

แบบประกันน้ีเปน็ประกันชีวิต : ไม่ใช่เงินฝาก, ไม่ใช่กองทุนแถมประกัน, ไม่ใช่ประกันแถมกองทุน
จํานวนเงินเอาประกันภัยมีผลต่อค่าใช้จ่าย หากต้องการจํานวนเงินเอาประกันภัยสูง 
ค่าการประกันภัยจะสูงตามไปด้วย และจะย่ิงเพ่ิมสูงข้ึนเม่ือผู้เอาประกันภัยมีอายุมากข้ึน
ค่าใช้จ่ายไม่คงท่ีแม้จ่ายเบ้ียประกันภัยคงท่ี : ค่าใช้จ่ายบางรายการจะแปรผันกับอายุของผู้เอาประกันภัยและ
ผลตอบแทนของกองทุน (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์)
ถอนเงินจากกรมธรรม์ : การถอนเงินจากกรมธรรม์ หรือเวนคืนกรมธรรม์เร็วเกินไปจะมีค่าธรรมเนียม
ในการถอนเงินจากกรมธรรม์ (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์)
เงินลงทุนถูกหักไปชําระค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์ทุกเดือน : ค่าใช้จ่ายหลังจากเดือนท่ี 1 จะชําระจากการขายคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ และถ้าไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย กรมธรรม์จะส้ินอายุทันที ดังน้ันผู้เอาประกันภัยจึงต้องติดตาม
และดูแลเงินลงทุนให้เติบโตเพียงพอ มิฉะน้ันจะต้องเพ่ิมเงิน Top Up เพ่ือให้กรมธรรม์ไม่ส้ินอายุ
ลดหย่อนภาษีได้เพียงบางส่วน : ลดหย่อนภาษีได้เฉพาะค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์
(ส่วนท่ีนําไปลงทุนลดหย่อนไม่ได้)
ไม่มีการรับประกันผลตอบแทน : การลงทุนไม่มีการรับประกันผลตอบแทน ตัวเลขท่ีแสดงในตารางคํานวณ
ผลประโยชน์เปน็เพียงตัวอย่างเพ่ือความเข้าใจ

กรณีเสียชีวิต : ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่ากับ ผลรวมของ ข้อ 1 ถึง ข้อ 3
ข้อ 1 ผลประโยชน์ท่ีมากกว่าระหว่าง
      1 . 1 จํานวนเบ้ียประกันภัยชําระคร้ังเดียว รวมกับ จํานวนเงินสะสมของเบ้ียประกันภัยเพ่ิมเติมพิเศษ (ถ้ามี)
           หักด้วย จํานวนเงินสะสมท้ังหมดท่ีถอนจากกองทุนภายใต้กรมธรรม์ (ถ้ามี) หรือ
       1 .2 มูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดของกรมธรรม์
ข้อ 2 จํานวนเงินร้อยละ 50* สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 1 เดือน-40 ป ีณ วันท่ีครบรอบปกีรมธรรม์ 
      จํานวนเงินร้อยละ 30* สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 4 1-60 ป ีณ วันท่ีครบรอบปกีรมธรรม์  
      จํานวนเงินร้อยละ 10* สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 6 1 ปเีปน็ต้นไป ณ วันท่ีครบรอบปีกรมธรรม์
         *ของเบ้ียประกันภัยชําระคร้ังเดียว 

ข้อ 3 ค่าการประกันภัยท่ียังไม่ได้คุ้มครอง (ถ้ามี)

กรณีไม่เสียชีวิต และอยู่ครบสัญญา (อายุ 99 ปี) และกรมธรรม์มีผลบังคับอยู่ :
บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัย ณ วันครบกําหนดสัญญา

กรณีผู้เอาประกันภัยถอนเงิน หรือเวนคืนก่อนครบกําหนดสัญญา :
บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วันท่ีขายคืน – ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน หรือเวนคืน (ถ้ามี)
(ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกกรมธรรม์น้ีได้โดยการขอเวนคืนกรมธรรม์ เพ่ือรับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์
รวมกับค่าการประกันภัยตามจํานวนวันท่ียังไม่ได้ให้ความคุ้มครอง (ถ้ามี) และมีผลทําให้กรมธรรม์น้ีส้ินผลบังคับ)

•

•

•

พิจารณาความพร้อมทางการเงินในการชําระเบ้ียประกันภัยก่อนตัดสินใจทําประกัน เน่ืองจากเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมี
ความผูกพันทางการเงินในระยะยาว
ทําความเข้าใจความคุ้มครอง เง่ือนไขท้ังส่วนประกันภัยและส่วนลงทุนก่อนตัดสินใจทําประกัน
แม้ว่าข้อมูลและตัวเลขในเอกสารการขายมีความซับซ้อน ผู้เอาประกันภัยจะต้องศึกษาทําความเข้าใจ
และสอบถามผู้ขายเม่ือมีข้อสงสัย
ควรกรอกใบสมัครด้วยตนเอง ไม่ลงนามในเอกสารเปล่า และตรวจสอบรายละเอียดในใบสมัครก่อนลงนาม
เรียกรับหลักฐานการรับเงินจากผู้ขายทุกคร้ังโดยต้องสังเกตว่าเป็นหลักฐานของบริษัทฯ จริง
ให้ความสําคัญในการตอบคําถามทางโทรศัพท์จากบริษัทประกันภัยภายหลังการซ้ือกรมธรรม์
ติดตามและให้ความสําคัญกับเอกสารท่ีได้รับจากบริษัทประกันภัยเพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง

1 .

2.
3.

4.
5.
6.
7.

1 . บริษัทฯ สามารถปฏิเสธคําขอเอาประกันภัย หากลูกค้าปฏิเสธการทํา suitability test หรือ ให้ข้อมูล
   ท่ีจําเปน็ในใบคําขอเอาประกันภัย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ป ีหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย บริษัทฯ มีสิทธิบอกล้างสัญญา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยให้ข้อมูลท่ีเปน็เท็จ ปกปดิความจริง บริษัทฯ มีสิทธิบอกล้างสัญญา
4. กรณีผู้ขอเอาประกันภัยมีปญัหาสุขภาพ บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธคําขอเอาประกันภัย

(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

ผลประโยชน์ ข้อควรระวังและพึงปฏิบัติ

สิทธิของบริษัทฯ

ช่องทางการร้องเรียน

หากไม่ได้รับการแก้ไขท่ีเหมาะสมสามารถติดต่อ

ส่ิงท่ีผู้เอาประกันภัยควรทราบ

WEALTH INVEST LINK (SP) แบบชําระเบ้ียประกันภัยคร้ังเดียว
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ชําระเบ้ียประกันคร้ังเดียว
ระยะเวลาความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

- เหมาะกับผู้ท่ีมีเงินก้อนท่ีต้องการความ
  คุ้มครองและวางแผนทางการเงิน
- ไม่มีความจําเป็นต้องใช้เงินก้อนน้ีในระยะยาว
- มีภาระท่ีต้องเล้ียงดูและคอยห่วงใย
- มีความเข้าใจเร่ืองความเส่ียงจากการลงทุน
  และยอมรับความเส่ียงได้

- Top Up คือ ผู้เอาประกันภัยสามารถเพ่ิมเงินลงทุนได้และ
  มีค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมเงินลงทุนจํานวนเงินเอาประกันภัย

ข้ึนอยู่กับอายุรับประกันภัย - Switching คือ สามารถเลือกกองทุนและปรับเปล่ียน
  กองทุนได้ตามสถานการณ์ไม่จํากัดจํานวนคร้ัง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีความเส่ียง ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับ
เงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินท่ีได้ลงทุนไป

คําเตือน

V.02/2022


