ประกันชีวิตคุ้มครองสิ นเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (KKPGEN Car Shield)

KKPGEN Car Shield Plus (Plan A) (ชือ่ แบบประกันภัยนี้เป็ นชือ่ ทางการตลาด ซึง่ ในกรมธรรม์

เงื่อนไขการรับประกันภัย
เป็ นผูข้ อสินเชือ่ รถยนต์ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โดยสินเชือ่ นัน้ ได้รบั การอนุมตั แิ ล้ว
อายุระหว่าง 20-65 ปี และเมื่อรวมระยะเวลาเอาประกันภัยแล้วไม่เกินอายุ 70 ปี (การคานวณอายุ พ.ศ.ของวันที่อนุ มตั -ิ พ.ศ.เกิดของผูข้ อเอาประกันภัย)
ระยะเวลาความคุม้ ครอง 1-8 ปี ชาระเบี้ยประกันภัยครัง้ เดียว จานวนเงินเอาประกันภัยขัน้ ต่า 200,000บาท (เฉพาะ KKP Car Shield Extra)
ความคุ้มครองวงเงิ นสิ นเชื่อจะมีผลนับแต่วนั ที่ระบุในสัญญาเช่าซื้อ (กรณี สินเชื่อได้รบั การอนุมตั ิ )

ดูแลเรื่องการผ่อน
ชาระค่างวดรถยนต์

ดูแลให้ความคุม้ ครอง
ไม่เป็ นภาระของ
ไม่วา่ จะเจ็บป่ วยหรืออุบตั เิ หตุ ทายาทและผูค้ ้าประกัน

คุม้ ครองการถือสิทธิ
ครอบครองรถยนต์

คุม้ ครองทัวโลก
่
เมือ่ เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝั น

KKPGEN Car Shield Extra (ชือ่ แบบประกันภัยนี้เป็ นชือ่ ทางการตลาด ซึง่ ในกรมธรรม์จะระบุชอ่ื “กรมธรรม์ประกันชีวติ กลุ่มแบบชัวระยะเวลา”)
่
ความคุม้ ครอง
1. เสียชีวิต (Life) / ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง (TPD)
การเสีย ชีว ิต และทุพ พลภาพถาวรสิ้น เชิง ทุก กรณี
อุ บัติเ หตุ ห รือ เจ็ บ ป่ วย 100% ของจ านวนเงิน เอา
ประกันภัยคงที่
2. ทุ พ พลภาพถาวรสิ้ น เชิ ง (TPD) ช าระค่ า งวด
รถยนต์ ท ี่ค รบก าหนดแทนผู้เ อาประกัน ภัย ตาม
ระยะเวลาทีท่ พุ พลภาพชัวคราวสิ
่
น้ เชิงไม่เกิน 6 งวด
3. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวร
สิ้ นเชิ งเนื่ องจากอุบตั ิ เหตุ (ADD) คุม้ ครองการ
เสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพสิน้
4. ค่ารักษาพยาบาลเนื่ องจากอุบตั ิ เหตุ (ME)
5. การชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัว
ในโรงพยาบาลเนื่ องจากอุบตั ิ เหตุ
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จะระบุชอ่ื “กรมธรรม์ประกันชีวติ แบบคุม้ ครองแผนทางการเงิน”)

ชาย

หญิง

ความคุ้มครองหลัก จ่ายเพือ่ ชดเชยเงิ นกู้

1. เสียชีวิต (Life) การเสียชีวติ ทุกกรณี อุบตั เิ หตุหรือเจ็บป่ วย 100% ของจานวนเงินเอา
ประกันภัยทีล่ ดลง
2. ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง (TPD) ทุพพลภาพสิน้ เชิง อุบตั เิ หตุหรือเจ็บป่ วย 100% ของ 
จานวนเงินเอาประกันภัยทีล่ ดลง
้ นเชิ ง (TTD) จ่ายผลประโยชน์เป็ นจานวนเงินเท่ากับ 100%
3. ทุพพลภาพชัวคราวสิ
่

ของจานวนเงินการผ่อนชาระรายเดือนให้ทกุ ๆเดือนทัง้ นี้เกิน 6 เดือน

4. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ งเนื่ องจากอุบตั ิ เหตุ (ADD)*
ของจานวนเอาประกันภัยเริม่ ต้น
50%*
4. ค่ารักษาพยาบาลเนื่ องจากอุบตั ิ เหตุ (ME) ตามจริงไม่เกิน 15,000 บาทต่อ

เหตุการณ์ ไม่จากัดจานวนครัง้

ความคุม้ ครอง



KKPGEN Car Shield A (ชาย)





140%*


KKPGEN Car Shield A (หญิง)
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KKPGEN Car Shield Plus (Plan B) (ชือ่ แบบประกันภัยนี้เป็ นชือ่ ทางการตลาด ซึง่ ในกรมธรรม์
จะระบุชอ่ื “กรมธรรม์ประกันชีวติ แบบคุม้ ครองแผนทางการเงิน”)
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ตัวอย่างกรณี ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิ ดเผยความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัท จะบอกล้า ง
สัญญาภายใน 1 ปี นับจากวันที่ทาสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่
สถานะเดิมของกรมธรรม์ครัง้ สุดท้าย
2. กรณีผเู้ อาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยสมัครใจภายใน 1 ปี นับจากวันที่ทาสัญญา หรือวัน
ต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครัง้ สุดท้าย หรือกรณีถูก
ผูร้ บั ผลประโยชน์ฆ่าโดยเจตนา
3. ผูข้ อเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดข้อยกเว้นเพิม่ เติมจากกรมธรรม์

สิ ทธิ ของผู้เอาประกันภัย
1. สิทธิในการบอกเลิกกรมธรรม์ Free Look ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ได้ โดยผูเ้ อาประกันภัยต้องส่งคืนหนังสือ
รับรองการประกันชีวติ มายังบริษทั ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือรับรองการประกันชีวติ และบริษทั จะคืนเบี้ยประกันภัยที่
เหลือจากการหักค่าตรวจสุขภาพ(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายของบริษทั ฉบับละ 500 บาท (กรณีท่ผี เู้ อาประกันภัยได้ใช้สทิ ธิเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนแล้วผูเ้ อาประกันภัยไม่มสี ทิ ธิยกเลิกกรมธรรม์)
2. สิทธิในการเวนคืนกรมธรรม์ ผูเ้ อาประกันภัยจะได้รบั เงินคืนไม่เต็มจานวนของเบี้ยประกันที่ชาระแล้ว
3. เบี้ยประกันชีวติ ไม่สามารถไปอ้างอิงใช้สทิ ธิในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศกรมสรรพกรฉบับที่ 172
4. เบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพสามารถนาไปอ้างอิงใช้สิทธิในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศกรม
สรรพกรฉบับที่ 135

KKPGEN Car Shield Extra

ความคุม้ ครอง

Plan B

ความคุ้มครองหลัก จ่ายเพือ่ ชดเชยเงิ นกู้
1. เสียชีวิต (Life) การเสียชีวติ ทุกกรณี อุบตั เิ หตุหรือเจ็บป่ วย จานวนเงินเอาประกันภัยลดลงตามหนี้ท ี่
ค้างชาระ จ่ายผลประโยชน์เป็ นจานวนวงเงินเท่ากับ 90% ของจานวนวงเงินกูส้ นิ เชือ่ ทีล่ ดลง
้ นเชิ ง (TTD) จ่ายผลประโยชน์เป็ นจานวนเงินเท่ากับ 100% ของจานวนเงินการ
2. ทุพพลภาพชัวคราวสิ
่
ผ่อนชาระรายเดือนให้ทกุ ๆเดือนทัง้ นี้เกิน 6 เดือน




KKPGEN Car Shield B คาอธิบายเพิม่ เติม สาหรับแผน B :

ยอดกู้กบั ยอดความคุ้มครองจะไม่เท่ากัน หาก
เกิ ด การเสี ย ชี ว ิ ต บริ ษั ท จะจ่ า ยค่ า สิ น ไหม
จานวน 90% ของจานวน เงินกูส้ นิ เชือ่ ทีล่ ดลง

คาแนะนา
• ผูเ้ อาประกันภัยควรทาความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทาประกันภัยทุกครัง้ และเมื่อได้รบั
กรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกาหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นความคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย
• ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวติ เป็ นผูเ้ สนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวติ และอานวยความ
สะดวกในการรับชาระเบี้ยประกันภัยเท่านัน้
• การพิจารณารับประกันภัยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษทั เจอเนอราลี่ ประกันชีวติ (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) ผูร้ บั ประกัน
• ผูเ้ อาประกันภัยมีหน้ าที่ในการนาส่งเบี้ยประกันภัย การที่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตัวแทนประกันชีวติ หรือนายหน้ า
ประกันชีวติ มาเก็บเบี้ยประกันเป็ นการให้บริการเท่านัน้

P-0001090600-0004-2563

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Motor Insurance)

ประกันภัยอุบตั ิ เหตุสาหรับบุคคลแบบกลุ่ม
(KKPGEN Group PA Hire purchase)
เพือ่ คุม้ ครองความเสียหายทีเ่ กิดจากอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึน้ ต่อชีวติ และร่างกายของผูท้ าประกันเท่านัน้ และยังดูแลค่า
รักษาพยาบาลรวมถึงชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
เงื่อนไขการรับประกันภัย
• เป็ นผูข้ อสินเชื่อรถยนต์ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โดยสินเชื่อนัน้ ได้รบั การอนุมตั แิ ล้ว
• อายุระหว่าง 16-60 ปี และเมื่อรวมระยะเวลาเอาประกันภัยแล้วไม่เกินอายุ 70 ปี
(การคานวณอายุ พ.ศ.ของวันทีอ่ นุมตั -ิ พ.ศ.เกิดของผูข้ อเอาประกันภัย)

• คุ้มครองการเสียชีวิต และ อวัยวะเนื่ องจากอุบตั ิ เหตุมีผลนับแต่วนั ที่ระบุในสัญญาเช่าซื้อ (กรณี สินเชื่อได้รบั การอนุมตั ิ )

ความคุ้มครอง

วงเงิ น
คุ้มครอง
(บาท/คน)

1. การเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟั งเสียง การพูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวร (อ.บ. 2)
โดยมีสาเหตุมาจาก
1.1 อุบตั เิ หตุทวไป
ั่

300,000

1.2 การถูกฆาตกรรมหรือถูกทาร้ายร่างกาย

150,000

1.3 การขับขีห่ รือโดยสารรถจักรยานยนต์

150,000

1.4 การนัดหยุดงาน การจลาจล การทีป่ ระชาชนก่อความวุน่ วายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล

150,000

1.5 การก่อการร้าย

150,000

2. การเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟั งเสียง การพูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวร
(อ.บ.2) อันเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุสาธารณะ

600,000

3. ค่ารักษาพยาบาล ต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง้ (รวมถึงการขับขีห่ รือโดยสารรถจักรยานยนต์)
สูงสุดไม่เกิน

15,000

4. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล จากอุบตั เิ หตุ
(ไม่รวมการขับขีห่ รือโดยสารรถจักรยานยนต์) (ต่อวัน : สูงสุด 100 วัน ต่อการบาดเจ็บแต่ละครัง้ )
(ICU จ่าย 2 เท่า สูงสุด 15 วัน)

500

5. ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวติ จากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่ วย
(ระยะเวลารอคอย 180 วัน สาหรับการเจ็บป่ วย)

15,000

• ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ต้องทาตามข้อกาหนดของสัญญาเช่าซื้อ
• ประโยชน์ของการทาประกันภัย : ให้ความคุม้ ครองความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ทีเ่ กิดขึน้ จาก อุบตั เิ หตุ รถหาย
และอื่นๆทีก่ าหนดไว้ในกรมธรรม์
• ทุน ประกัน และระยะเวลาคุ้ม ครองที่ต้อ งทา : ทุ น ประกัน ไม่ น้ อ ยกว่ า 80% จากราคาประเมิน รถยนต์
ระยะเวลาตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า ซื้อ ถ้า ทาทุนประกันต่ ากว่ ามูลค่ ารถ จะได้ร บั สินไหมตามสัดส่ว นความ
เสียหายจริงเทียบกับทุนประกันภัย
• ลูกค้ามีสทิ ธิ ์เลือกทีจ่ ะทาประกันภัยกับบริษทั ประกันภัยทีน่ ่าเชื่อถือรายอื่นนอกเหนือจากทีธ่ นาคารเสนอได้
โดยต้องระบุช่อื ธนาคารเป็ นผูร้ บั ผลประโยชน์ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าซือ้
• ความคุ้มครองรถยนต์จะมีผลทันที ที่ผ้เู อาประกันภัยชาระเบี้ยประกันภัยแก่ นายหน้ าประกันวิ นาศ
ภัยที่ได้รบั มอบหมาย

ประกันภัยเครื่องยนต์ (Engine Warranty)
• โปรแกรมขยายระยะเวลารับประกัน คุณภาพรถยนต์ใช้แล้วคุม้ ครองความบกพร่องของอะไหล่และกลไกไฟฟ้ า
ของรถยนต์ทอ่ี ยู่ภายใต้ความคุม้ ครองทีร่ ะบุ
• ความคุ้มครองรถยนต์จะมีผลทันทีที่ผ้เู อาประกันภัยชาระเบีย้ ประกันภัยแก่นายหน้ าประกันวิ นาศภัย
ที่ได้รบั มอบหมาย

คาแนะนา
• ผูเ้ อาประกันภัยควรทาความเข้าใจรายละเอียดความคุม้ ครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทาประกันภัยทุกครัง้ และเมื่อได้รบั กรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกาหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นความคุม้ ครองในกรมธรรม์ประกันภัย
• เงื่อนไขความคุม้ ครองเป็ นไปตามทีบ่ ริษทั ผูร้ บั ประกัน กาหนด
P-0001090600-0004-2563
• ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวติ และ นายหน้าประกันวินาศภัย เป็ นผูเ้ สนอผลิตภัณฑ์ดา้ นประกันภัย และอานวยความสะดวกในการรับชาระเบี้ยประกันภัยเท่านัน้

