
ประกนัชีวิตคุ้มครองสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์(KKPGEN Car Shield) 

KKPGEN Car Shield Extra 

เง่ือนไขการรบัประกนัภยั 
เป็นผูข้อสนิเชือ่รถยนตข์องธนาคารเกยีรตินาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) โดยสนิเชือ่นัน้ไดร้บัการอนุมตัแิลว้  
อายุระหวา่ง 20-65 ปี และเมื่อรวมระยะเวลาเอาประกนัภยัแลว้ไม่เกนิอายุ 70 ปี (การค านวณอายุ พ.ศ.ของวนัที่อนุมตั-ิ พ.ศ.เกดิของผูข้อเอาประกนัภยั)  
ระยะเวลาความคุม้ครอง 1-8 ปี ช าระเบี้ยประกนัภยัครัง้เดยีว จ านวนเงนิเอาประกนัภยัขัน้ต ่า 200,000บาท (เฉพาะ KKP Car Shield Extra)  

(ชือ่แบบประกนัภยันี้เป็นชือ่ทางการตลาด ซึง่ในกรมธรรมจ์ะระบุชือ่ “กรมธรรมป์ระกนัชวีติกลุ่มแบบชัว่ระยะเวลา”) 

สิทธิของผู้เอาประกนัภยั 
1. สทิธิในการบอกเลกิกรมธรรม์ Free Look ผู้เอาประกนัภยัมสีิทธขิอยกเลกิกรมธรรม์ได้ โดยผูเ้อาประกนัภยัต้องส่งคืนหนังสือ
รบัรองการประกนัชวีติมายงับรษิทัภายใน 15 วนันับแต่วนัที่ได้รบัหนังสอืรบัรองการประกนัชวีติ และบรษิทัจะคนืเบี้ยประกนัภยัที่
เหลอืจากการหกัค่าตรวจสุขภาพ(ถ้าม)ี และค่าใชจ้่ายของบรษิทัฉบบัละ 500 บาท (กรณีที่ผูเ้อาประกนัภยัได้ใชส้ทิธเิรยีกร้องค่า
สนิไหมทดแทนแลว้ผูเ้อาประกนัภยัไม่มสีทิธยิกเลกิกรมธรรม์) 

2. สทิธใินการเวนคนืกรมธรรม ์ผูเ้อาประกนัภยัจะไดร้บัเงนิคนืไม่เตม็จ านวนของเบี้ยประกนัที่ช าระแล้ว 
3. เบี้ยประกนัชวีติไม่สามารถไปอา้งองิใชส้ทิธใินการหกัลดหย่อนภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา ตามประกาศกรมสรรพกรฉบบัที ่ 172 
4. เบี้ยประกนัสญัญาเพิ่มเติมสุขภาพสามารถน าไปอ้างองิใชส้ิทธิในการหกัลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศกรม
สรรพกรฉบบัที ่135 

ค าแนะน า 
• ผูเ้อาประกนัภยัควรท าความเขา้ใจรายละเอยีดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตดัสนิใจท าประกนัภยัทุกครัง้ และเมื่อได้รบั
กรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้ โปรดศกึษารายละเอยีด ขอ้ก าหนด เงื่อนไข และขอ้ยกเวน้ความคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

• ธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกนัชวีติ เป็นผูเ้สนอผลติภณัฑด์้านประกนัชวีติ และอ านวยความ
สะดวกในการรบัช าระเบี้ยประกนัภยัเท่านัน้ 

• การพจิารณารบัประกนัภยัเป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง บรษิทั เจอเนอราลี ่ประกนัชวีติ (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) ผูร้บัประกนั 
• ผูเ้อาประกนัภยัมีหน้าที่ในการน าส่งเบี้ยประกนัภยั การที่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตวัแทนประกนัชวีติ หรือนายหน้า
ประกนัชวีติมาเกบ็เบี้ยประกนัเป็นการใหบ้รกิารเท่านัน้ 

ความคุม้ครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 แผน 8 แผน 9 แผน 10 แผน 11 

1. เสียชีวิต (Life) / ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (TPD) 
การเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทุกกรณี 
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 100% ของจ านวนเงินเอา
ประกนัภยัคงที ่

200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 1,200,000 1,500,000 

2. ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (TPD) ช าระค่างวด
รถยนต์ที่ครบก าหนดแทนผู้เอาประกันภัย ตาม
ระยะเวลาทีท่พุพลภาพชัว่คราวสิน้เชงิไมเ่กนิ 6 งวด 

200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 1,200,000 1,500,000 

3. เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ และทุพพลภาพถาวร
ส้ินเชิงเน่ืองจากอุบติัเหตุ (ADD) คุม้ครองการ
เสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ และทพุพลภาพสิน้ 

200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 1,200,000 1,500,000 

4. ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ (ME) 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 20,000 20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 

5. การชดเชยรายวนัระหว่างการเข้ารกัษาตวั 
ในโรงพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 3,000 3,000 3,000 

ตวัอย่างกรณีข้อยกเว้นความคุ้มครอง 
1. กรณีผู้เอาประกนัภยัไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้าง
สญัญาภายใน 1 ปีนับจากวนัที่ท าสญัญา หรือวนัต่ออายุกรมธรรม์ หรือวนักลบัคืนสู่
สถานะเดมิของกรมธรรมค์รัง้สุดทา้ย 

2. กรณีผูเ้อาประกนัภยัฆ่าตวัตายด้วยสมคัรใจภายใน 1 ปีนับจากวนัที่ท าสญัญา หรอืวนั
ต่ออายุกรมธรรม์ หรอืวนักลบัคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครัง้สุดท้าย หรือกรณีถูก
ผูร้บัผลประโยชน์ฆ่าโดยเจตนา 

3. ผูข้อเอาประกนัภยัควรศกึษารายละเอยีดขอ้ยกเวน้เพิม่เตมิจากกรมธรรม์ 

KKPGEN Car Shield Plus (Plan A) 

KKPGEN Car Shield A (ชาย) KKPGEN Car Shield A (หญงิ) 

KKPGEN Car Shield Extra 

(ชือ่แบบประกนัภยันี้เป็นชือ่ทางการตลาด ซึง่ในกรมธรรม์ 

ความคุม้ครอง Plan B 

ความคุ้มครองหลกั จ่ายเพือ่ชดเชยเงินกู้ 
1. เสียชีวิต (Life) การเสยีชวีติทกุกรณ ีอุบตัเิหตุหรอืเจบ็ป่วย จ านวนเงนิเอาประกนัภยัลดลงตามหนี้ที ่
คา้งช าระ จ่ายผลประโยชน์เป็นจ านวนวงเงนิเทา่กบั 90% ของจ านวนวงเงนิกูส้นิเชือ่ทีล่ดลง 

 

2. ทุพพลภาพชัว่คราวส้ินเชิง (TTD) จ่ายผลประโยชน์เป็นจ านวนเงนิเทา่กบั 100% ของจ านวนเงนิการ
ผอ่นช าระรายเดอืนใหท้กุๆเดอืนทัง้นี้เกนิ 6 เดอืน 

 

KKPGEN Car Shield Plus (Plan B) 

ค าอธบิายเพิม่เตมิ ส าหรบัแผน B :  
ยอดกู้กบัยอดความคุ้มครองจะไม่เท่ากนั หาก
เกิดการเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าสินไหม
จ านวน 90% ของจ านวน  เงนิกูส้นิเชือ่ทีล่ดลง 

จะระบุชือ่ “กรมธรรมป์ระกนัชวีติแบบคุม้ครองแผนทางการเงนิ”) 
ความคุม้ครอง ชาย หญงิ 

ความคุ้มครองหลกั จ่ายเพือ่ชดเชยเงินกู้ 
1. เสียชีวิต (Life) การเสยีชวีติทกุกรณ ีอุบตัเิหตุหรอืเจ็บป่วย 100% ของจ านวนเงนิเอา
ประกนัภยัทีล่ดลง 

  

2. ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (TPD) ทพุพลภาพสิน้เชงิ อุบตัเิหตุหรอืเจ็บป่วย 100% ของ
จ านวนเงนิเอาประกนัภยัทีล่ดลง 

  

3. ทุพพลภาพชัว่คราวส้ินเชิง (TTD) จ่ายผลประโยชน์เป็นจ านวนเงนิเทา่กบั 100% 
ของจ านวนเงนิการผอ่นช าระรายเดอืนใหท้กุๆเดอืนทัง้นี้เกนิ 6 เดอืน 

  

4. เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ และทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจากอุบติัเหตุ (ADD)* 
ของจ านวนเอาประกนัภยัเริม่ตน้ 

 
50%* 

 
140%* 

4. ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ (ME) ตามจรงิไมเ่กนิ 15,000 บาทต่อ
เหตุการณ์ ไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ 

  

(ชือ่แบบประกนัภยันี้เป็นชือ่ทางการตลาด ซึง่ในกรมธรรม์ 
จะระบุชือ่ “กรมธรรมป์ระกนัชวีติแบบคุม้ครองแผนทางการเงนิ”) 

KKPGEN Car Shield B 

ดแูลเรื่องการผอ่น 
ช าระค่างวดรถยนต์ 

ดูแลใหค้วามคุม้ครอง 
ไมว่า่จะเจบ็ป่วยหรอือุบตัเิหตุ 

ไมเ่ป็นภาระของ 
ทายาทและผูค้ ้าประกนั 

คุม้ครองการถอืสทิธ ิ
ครอบครองรถยนต์ 

คุม้ครองทัว่โลก 
เมือ่เกดิเหตุการณ์ไมค่าดฝัน 

ความคุ้มครองวงเงินสินเช่ือจะมีผลนับแต่วนัท่ีระบุในสญัญาเช่าซ้ือ (กรณีสินเช่ือได้รบัการอนุมติั) 

P-0001090600-0004-2563 



เพือ่คุม้ครองความเสยีหายทีเ่กดิจากอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ต่อชวีติและรา่งกายของผูท้ าประกนัเท่านัน้และยงัดแูลค่า
รกัษาพยาบาลรวมถงึชดเชยรายไดร้ะหว่างเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาล 

ประกนัภยัอบุติัเหตสุ าหรบับคุคลแบบกลุ่ม  

เงื่อนไขการรบัประกนัภยั 
• เป็นผูข้อสนิเชื่อรถยนตข์องธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) โดยสนิเชื่อนัน้ไดร้บัการอนุมตัแิลว้  
• อายุระหว่าง 16-60 ปี และเมื่อรวมระยะเวลาเอาประกนัภยัแลว้ไมเ่กนิอาย ุ70 ปี  
   (การค านวณอายุ พ.ศ.ของวนัทีอ่นุมตั-ิ พ.ศ.เกดิของผูข้อเอาประกนัภยั)  
• คุ้มครองการเสียชีวิต และ อวยัวะเน่ืองจากอบุติัเหตมีุผลนับแต่วนัท่ีระบใุนสญัญาเช่าซ้ือ (กรณีสินเช่ือได้รบัการอนุมติั) 
 

ความคุ้มครอง 
วงเงิน
คุ้มครอง 
(บาท/คน) 

1. การเสยีชวีติ การสญูเสยีอวยัวะ สายตา การรบัฟังเสยีง การพดูออกเสยีง หรอื ทุพพลภาพถาวร (อ.บ. 2)  
โดยมสีาเหตุมาจาก 

1.1 อุบตัเิหตุทัว่ไป 300,000 

1.2 การถูกฆาตกรรมหรอืถูกท ารา้ยรา่งกาย 150,000 

1.3 การขบัขีห่รอืโดยสารรถจกัรยานยนต์ 150,000 

1.4 การนดัหยุดงาน การจลาจล การทีป่ระชาชนก่อความวุน่วายถงึขนาดลกุฮอืต่อตา้นรฐับาล 150,000 

1.5 การก่อการรา้ย 150,000 

2. การเสยีชวีติ การสญูเสยีอวยัวะ สายตา การรบัฟังเสยีง การพดูออกเสยีง หรอื ทุพพลภาพถาวร 
(อ.บ.2) อนัเนื่องมาจากอุบตัเิหตุสาธารณะ 600,000 

3. ค่ารกัษาพยาบาล ต่ออุบตัเิหตุแต่ละครัง้ (รวมถงึการขบัขีห่รอืโดยสารรถจกัรยานยนต์)  
สงูสุดไมเ่กนิ 15,000 

4. การชดเชยรายไดร้ะหว่างการเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาล จากอุบตัเิหตุ 
(ไมร่วมการขบัขีห่รอืโดยสารรถจกัรยานยนต์) (ต่อวนั : สงูสุด 100 วนั  ต่อการบาดเจบ็แต่ละครัง้) 
(ICU จ่าย 2 เท่า สงูสุด 15 วนั) 

500 

5. ค่าปลงศพหรอืค่าใชจ้่ายในการจดัการงานศพ กรณเีสยีชวีติจากการบาดเจบ็หรอืการเจบ็ป่วย 
(ระยะเวลารอคอย 180 วนั ส าหรบัการเจบ็ป่วย) 15,000 

ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ (Motor Insurance) 
  • ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ ต้องท าตามข้อก าหนดของสญัญาเช่าซ้ือ 
• ประโยชน์ของการท าประกนัภยั : ใหค้วามคุม้ครองความเสยีหายต่อทรพัยส์นิทีเ่กดิขึน้จาก อบุตัเิหตุ รถหาย 
และอื่นๆทีก่ าหนดไวใ้นกรมธรรม ์

• ทุนประกันและระยะเวลาคุ้มครองที่ต้องท า  : ทุนประกันไม่น้อยกว่า 80% จากราคาประเมินรถยนต ์
ระยะเวลาตลอดอายุสญัญาเช่าซื้อ ถ้าท าทุนประกันต ่ากว่ามูลค่ารถ จะได้รบัสินไหมตามสดัส่วนความ
เสยีหายจรงิเทยีบกบัทนุประกนัภยั 

• ลูกคา้มสีทิธิเ์ลอืกทีจ่ะท าประกนัภยักบับรษิทัประกนัภยัทีน่่าเชื่อถอืรายอื่นนอกเหนือจากทีธ่นาคารเสนอได ้
โดยตอ้งระบุชื่อธนาคารเป็นผูร้บัผลประโยชน์ตลอดอายุสญัญาเชา่ซือ้ 

• ความคุ้มครองรถยนตจ์ะมีผลทนัทีท่ีผู้เอาประกนัภยัช าระเบี้ยประกนัภยัแก่นายหน้าประกนัวินาศ
ภยัท่ีได้รบัมอบหมาย 

• ผูเ้อาประกนัภยัควรท าความเขา้ใจรายละเอยีดความคุม้ครอง และเงื่อนไขก่อนการตดัสนิใจท าประกนัภยัทุกครัง้ และเมื่อไดร้บักรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้ โปรดศกึษารายละเอยีด ขอ้ก าหนด เงื่อนไข และขอ้ยกเวน้ความคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
• เงื่อนไขความคุม้ครองเป็นไปตามทีบ่รษิทัผูร้บัประกนัก าหนด 
• ธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกนัชวีติ และ นายหน้าประกนัวนิาศภยั เป็นผูเ้สนอผลติภณัฑด์า้นประกนัภยั และอ านวยความสะดวกในการรบัช าระเบี้ยประกนัภยัเท่านัน้ 

ค าแนะน า 

P-0001090600-0004-2563 

(KKPGEN Group PA Hire purchase) 

ประกนัภยัเครื่องยนต ์(Engine Warranty) 
• โปรแกรมขยายระยะเวลารบัประกนั คุณภาพรถยนตใ์ชแ้ลว้คุม้ครองความบกพรอ่งของอะไหล่และกลไกไฟฟ้า

ของรถยนตท์ีอ่ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองทีร่ะบุ 
• ความคุ้มครองรถยนตจ์ะมีผลทนัทีท่ีผู้เอาประกนัภยัช าระเบีย้ประกนัภยัแก่นายหน้าประกนัวินาศภยั

ท่ีได้รบัมอบหมาย 
 


