สร้างความมั่งคั่ง
พร้อมความอุ่นใจเรื่องโรคร้ายแรง

INFINITE WEALTH
90/5 CI CARE PLUS
แผนประกันชีวิตที่ช่วยส่งต่อมรดกให้ทายาท
ที่มาพร้อมกับความคุ้มครองโรคร้ายแรง
ให้คุณอุ่นใจได้มากขึ้น

ประกันชีวิต เคเคพี เจน อินฟินิท เวลท์ 90/5 ซีไอ แคร์ พลัส

กรมธรรม์หลักจ่ายเบี้ยสั้น
เพี ยง 5 ปี คุ้มครองชีวิต
ถึงอายุ 90 ปี

ความคุ้มครองชีวิต 100%* ถึงอายุ 90 ปี

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
รับความคุ้มครองเพิ่ มอีก
1 เท่า

ความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่ มอีก 100%** ถึงอายุ 90 ปี

คุ้มครอง 32 โรคร้ายแรง
เมื่อตรวจพบรับเงินก้อน

ความคุ้มครองสัญญาเพิ่ มเติมประกันโรคร้ายแรง 300%**
สูงสุดถึงอายุ 80 ปี
ครบก�ำหนดสัญญา
รับเงิน 100%*

สิ้นปีกรมธรรม์ท่ี
ระยะเวลาช�ำระ
เบี้ยประกันภัย

กรมธรรม์หลักช�ำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
สัญญาเพิ่ มเติมประกันโรคร้ายแรงช�ำระเบี้ยประกันภัยเพื่ อต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 79 ปี

*ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก
**ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก สูงสุดไม่เกินที่บริษัทฯ ก�ำหนด

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

กรมธรรม์หลัก

รายละเอียดความคุ้มครอง
1. กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย หรือมีชีวิตอยู่
จนครบสัญญา รับความคุ้มครอง 100% ของจ�ำนวนเงิน
เอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก

สัญญาเพิ่ มเติม

2. กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (ADB)
รับความคุ้มครองเพิ่ มอีก 100% ของจ�ำนวนเงิน
เอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก

เงื่อนไขจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย

ระยะเวลาเอาประกันภัย

จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต�่ำ 500,000 บาท

คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี

อายุรับประกันภัย

ความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน

16 - 40 ปี

50,000,000 บาท

41 - 60 ปี

40,000,000 บาท

61 ปี ขึ้นไป

30,000,000 บาท

คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี

เมื่อรวมกับจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่ มเติม
การประกันภัยอุบัติเหตุที่มีอยู่ของบริษัทฯ (ถ้ามี)
ต้องไม่เกินจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทฯ ก�ำหนด
3. กรณีตรวจพบโรคร้ายแรง (CI)
รับความคุ้มครอง 300% ของจ�ำนวนเงิน
เอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก

4. ผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันตามกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตหลัก กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการ
เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (WP)

จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่ มเติมประกันโรคร้ายแรง
รวมทุกสัญญาที่มีอยู่ของบริษัทฯ (ถ้ามี)
ต้องไม่เกิน 10,000,000 บาท

ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี
สูงสุดไม่เกินอายุ 80 ปี

จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยส�ำหรับการยกเว้นเบี้ยประกันภัย
รวมทุกกรมธรรม์ที่มีอยู่ของบริษัทฯ (ถ้ามี)
ต้องไม่เกิน 4,000,000 บาท

เมื่อผู้เอาประกันภัยตกเป็น
บุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
ก่อนอายุ 60 ปี

หมายเหตุ : บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองตามข้อ 2. และ ข้อ 4. โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องช�ำระเบี้ยประกันภัย

สัญญาเพิ่ มเติมประกันโรคร้ายแรง (CI) คุ้มครอง 32 โรคร้าย ดังต่อไปนี้

1. โรคมะเร็งระยะลุกลาม
2. เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง

้ งอก
กลุม
่ โรคมะเร็งและเนือ

กลุม
่ โรคหัวใจ ระบบการหายใจ
และระบบไหลเวียนโลหิต

กลุม
่ โรคหลอดเลือดสมอง
้
ระบบประสาทและกล้ามเนือ

้ หัวใจ
3. โรคกล้ามเนือ
4. การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ
5. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา
6. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างโลหิต
7. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
จากการขาดเลือด
8. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูง
แบบปฐมภูมิ

9. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
10. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
11. อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา
12. โรคระบบประสาทมัลติเพิ ลสะเคลอโรสิส
13. โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์
14. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบ
จากเชื้อแบคทีเรีย
15. ภาวะโคม่า
16. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
17. โรคของเซลล์ประสาทควบคุม
การเคลื่อนไหว
18. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
19. โรคพาร์กินสัน
20. โรคโปลิโอ

กลุม
่ โรคอวัยวะและ
่ ำ� คัญอืน
่ ๆ
ระบบการท�ำงานทีส

้
กลุม
่ โรคภาวะการติดเชือ
การบาดเจ็บรุนแรงและทุพพลภาพ

21. ไตวายเรื้อรัง
22. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่าย
ไขกระดูก
23. ตับวาย
24. โรคลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง/
โรคปอดระยะสุดท้าย
25. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
26. โรคถุงน�้ำในไต

27. ตาบอด
28. การสูญเสียการได้ยิน
29. การสูญเสียการด�ำรงชีพอย่างอิสระ
30. การสูญเสียความสามารถในการพู ด
31. แผลไหม้ฉกรรจ์
32. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง

ครอบคลุมกลุ่มโรคที่
พบบ่อยและมีค่ารักษาสูง

เจอ จ่าย จบ
เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง

เช่น มะเร็ง, โรคกล้ามเนื้อหัวใจ,
หลอดเลือดในสมองแตก,
ไตวายเรื้อรัง

รับผลประโยชน์ 300%
ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย
ของกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก

หมายเหตุ : บริษัทฯ จะพิ จารณาการจ่ายผลประโยชน์ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงตามค�ำนิยามของโรคที่ก�ำหนดในสัญญาเพิ่ มเติมนี้
โดยจะจ่ายผลประโยชน์เพี ยง 1 ครั้ง ตลอดสัญญา และเมื่อบริษัทฯ จ่ายผลประโยชน์ครบแล้วให้ถือว่าสัญญาเพิ่ มเติมนี้เป็นอันสิ้นสุด

เงื่อนไขการรับประกันภัย

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุม
้ ครอง

• อายุรับประกันภัย 16-70 ปี (ตามหลักเกณฑ์การค�ำนวณอายุเกณฑ์อายุใกล้วันเกิด
โดยนับจากวันเกิดล่าสุด หากเกิน 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดอายุขึ้น)
• สัญญาเพิ่ มเติมประกันโรคร้ายแรงเป็นความคุ้มครองแบบรายปี สามารถต่ออายุได้
เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันชีวิตหลักสูงสุดถึงอายุ 79 ปี
• ความคุ้มครองสัญญาเพิ่ มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย (WP) อายุรับ
ประกันภัย 16-55 ปี สําหรับผู้ท่ม
ี ีรายได้จากการประกอบอาชีพ และบริษัทฯ รับประกัน
ได้ในภัยมาตรฐาน (ความเสี่ยงภัยระดับปกติตามเงื่อนไขการพิ จารณารับประกันภัย
ของบริษัทฯ)
• การตรวจสุขภาพให้ปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อก�ำหนดการตรวจสุขภาพในการท�ำประกันตามเงือ
่ นไข
และกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
• กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี
นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่
สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่ มจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ ม
• กรณีฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการ
ต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่ มจ�ำนวนเงิน
เอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ ม หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองส�ำหรับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่ มเติม
• กรณีถูกฆ่าหรือถูกท�ำร้ายร่างกายโดยเจตนา

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองส�ำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

เบี้ยประกันภัย
• อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับอายุและเพศของผู้เอาประกันภัย
• กรณีตอ
่ อายุความคุม
้ ครองสัญญาเพิ่มเติมประกันโรคร้ายแรง เบีย
้ ประกันภัยจะปรับเพิ่ม
ตามอายุของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นไปตามที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
• ระยะเวลาช�ำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก 5 ปี
• ระยะเวลาช�ำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่ มเติมประกันโรคร้ายแรง 1 ปี
• สามารถเลือกช�ำระเบี้ยประกันภัยได้แบบ รายปี / 6 เดือน / 3 เดือน / รายเดือน
โดยงวดการช�ำระเบี้ยประกันเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันชีวิตหลักเท่านั้น

ส่วนลดเบี้ยประกันภัยส�ำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก
จ�ำนวนเงินเอาประกันภัย

อัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัย
ต่อจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย
1,000 บาท

500,000 - 1,999,999 บาท

ไม่มีส่วนลด

2,000,000 - 4,999,999 บาท

ส่วนลด 2 บาท

5,000,000 - 9,999,999 บาท

ส่วนลด 3 บาท

10,000,000 บาท ขึ้นไป

ส่วนลด 4 บาท

• ความผิ ด ปกติ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โรคร้ า ยแรงที่ เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ นวั น เริ่ ม มี ผ ลความคุ้ ม ครอง
ตามสัญญา หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุสัญญา หรือก่อนวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่ ม
จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่ มเติม
• สูดดม กิน ดืม
่ ฉีด หรือการน�ำเข้าสารพิษเข้าร่างกายไม่วา่ ด้วยวิธใี ด ในขณะทีร่ ส
ู้ ก
ึ ผิดชอบ
หรือวิกลจริต หรือไม่ก็ตาม
• ปฏิเสธการรักษา แนะน�ำ หรือปฏิบัติตนตามค�ำแนะน�ำหรือค�ำสั่งของแพทย์
• การเจ็บป่วยอันเกิดขึ้นโดยตรง หรือโดยอ้อมจากภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) หรือมี
เลือดบวกต่อไวรัสโรคเอดส์
หมายเหตุ : โปรดศึ กษารายละเอียดข้อยกเว้นความคุ้มครองเพิ่ มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัย

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
ของสัญญาเพิ่ มเติมประกันโรคร้ายแรง

• การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจน
ว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่ มเติมนี้ ที่เกิดขึ้น
ภายใน 90 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่ มเติม หรือก่อนพ้ นก�ำหนด
ระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันออกกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก หรือวันออกสัญญาเพิ่ มเติม
ฉบับนี้ หรือหากมีการต่ออายุกรมธรรม์ให้นับตั้งแต่ก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการ
ต่ออายุน้น
ั ครั้งสุดท้าย สุดแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

สิทธิของผู้เอาประกันภัย

การยกเลิกหรือเวนคืนกรมธรรม์หลัก

• ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period) ภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ และบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหัก
ค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ก�ำหนดให้แก่ผู้เอาประกันภัย (ในกรณีท่ผ
ี ู้เอาประกันภัย
ได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้วผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์)
• เมื่อกรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ ผู้เอาประกันกัยมีสิทธิขอยกเลิก หรือเวนคืน
กรมธรรม์เพื่ อรับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ แต่อาจได้รับเงินคืนไม่เต็มจ�ำนวนที่ได้ช�ำระไว้

การยกเลิกสัญญาเพิ่ มเติมประกันโรคร้ายแรง

• ผูเ้ อาประกันภัยมีสท
ิ ธิบอกเลิกสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อก
ั ษร
ถึงบริษัทฯ บริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามส่วนส�ำหรับระยะเวลา
ที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครอง เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้รับผลประโยชน์ภายใต้สัญญา
เพิ่ มเติมแล้ว

พิ จารณารับประกันภัยโดย
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ :
1. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และ
อ�ำนวยความสะดวกในการรับช�ำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นผู้รับผิดชอบตามข้อก�ำหนด และเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
2. การพิ จารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน)
3. แบบประกันภัยนี้ประกอบด้วย กรมธรรม์ประกันชีวิตหลักที่มีช่อ
ื ทางการว่า ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ 90/5 (ไม่มี
เงินปันผล), สัญญาเพิ่ มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง เอ็กซ์ตร้า, สัญญาเพิ่ มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครอง
การเสียชีวิต พลัส (เอดีบี พลัส), สัญญาเพิ่ มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย (WP)
4. เบี้ยประกันชีวิตสามารถน�ำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท ต่อปีตามหลักเกณฑ์ท่ี
กรมสรรพากรก�ำหนด
5. เบี้ยประกันสุขภาพของสั ญญาเพิ่ ม เติ ม สามารถน� ำ ไปหั ก ลดหย่ อนภาษี เงิ น ได้ บุ ค คลธรรมดา ตามหลั กเกณฑ์ ท่ี
กรมสรรพากรก�ำหนด
6. ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการน�ำส่งเบี้ยประกันภัย การที่นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการ
เท่านัน
้

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เจนเนอราลี่ โทร. 1394
(จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.- 20.00 น. / เสาร์ เวลา 8.30 น.- 17.00 น.)
www.generali.co.th

ค�ำเตือน :
ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพี ยงข้อมูลเบื้องต้นเพื่ อประกอบการขายเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรท�ำความเข้าใจ
รายละเอี ย ดความคุ้ ม ครองและเงื่ อ นไขก่ อ นการตั ด สิ น ใจท� ำ ประกั น ภั ย ทุ ก ครั้ ง และเมื่ อ ได้ รั บ กรมธรรม์
ประกันชีวต
ิ แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อก�ำหนด เงือ
่ นไข และข้อยกเว้นความคุม
้ ครองในกรมธรรม์ประกันชีวต
ิ

สัญญาเพิ่ มเติมส�ำหรับแนบท้ายประกันชีวิต
KKPGEN Infinite Wealth 90/5 CI Care Plus

เลือกรับความคุ้มครองให้ครอบคลุมรอบด้านยิ่งขึ้น
ด้วยสัญญาเพิ่ มเติมด้านสุขภาพ
สัญญาเพิ่ มเติมค่าชดเชยรายวัน
กรณีเข้ารักษาในโรงพยาบาล

HB CARE PLUS
ชดเชยรายได้เมื่อเข้ารักษาในโรงพยาบาล
สูงสุดวันละ 4,000 บาท*
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ ก�ำหนด

สัญญาเพิ่ มเติมค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาในโรงพยาบาล

HB CARE PLUS
รายละเอียด
ความคุ้มครอง

กรณีเข้ารักษาพยาบาล
แบบผู้ป่วยใน

กรณีเข้ารักษาในห้อง
ผู้ป่วยหนัก (ICU)

รับเงินชดเชยรายวันสูงสุด 4,000 บาท*
ตามจ�ำนวนวันที่เข้าพั กรักษาตัว
ในโรงพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
ต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง

รับเงินชดเชยรายวันเป็น 2 เท่า
ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย
ตามจ�ำนวนวันที่เข้าพั กรักษาตัว
ในห้อง ICU สูงสุดไม่เกิน 7 วัน
ต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง

*ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่เลือก

หมายเหตุ : กรณีท่ีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่า 1 ครั้ง ด้วยสาเหตุหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่วันที่เข้าพั กรักษาครั้งหลัง
		 ห่างจากวันสุดท้ายของการเข้ารับการรักษาครั้งก่อนไม่เกิน 90 วัน ให้ถือว่าเป็นการเข้ารักษาในโรงพยาบาลครั้งเดียวกัน

สามารถเลือกจ�ำนวนผลประโยชน์ ได้จาก 8 แผนความคุ้มครอง
ผลประโยชน์
ค่าชดเชยรายวัน (บาท)

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

แผน 7

แผน 8

600

800

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

4,000

เงื่อนไขการรับประกันภัย
• อายุรับประกันภัย 21-59 ปี
• ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี และสามารถต่ออายุได้เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยตามกรมธรรม์
ประกันชีวิตหลัก
• สามารถซือ
้ ได้มากกว่า 1 สัญญา โดยจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยรวมทุกสัญญาสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท
ต่อผูเ้ อาประกันภัยแต่ละท่าน ทัง
้ อเอาประกันภัยที่ไม่มีรายได้ จ�ำนวนเงินเอาประกันภัย
้ นี้ ส�ำหรับผูข
รวมทุกสัญญาสูงสุดต้องไม่เกิน 2,000 บาท
• สัญญาเพิ่มเติมนีต
้ อ
้ งซือ
้ แนบท้ายแบบประกันชีวต
ิ ทีบ
่ ริษัทฯ ก�ำหนดเท่านัน
้ พร้อมกับกรมธรรม์
้ โดยซือ
หลักฉบับใหม่ หรือแนบท้ายกรมธรรม์เดิมที่ยังมีผลบังคับอยู่ก็ได้

ยามเจ็บป่วย
ให้ประกันช่วยแบ่งเบา

นอนโรงพยาบาล
หลายวันก็ไม่ขาดรายได้

เบี้ยประกันภัย
• อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับช่วงอายุและชั้นอาชีพของผู้เอาประกันภัย
• กรณีต่ออายุความคุ้มครอง เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่ มตามอายุของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นไปตาม
ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
• ระยะเวลาช�ำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี
• สามารถเลือกช�ำระเบี้ยประกันภัยได้แบบ รายปี / 6 เดือน / 3 เดือน / รายเดือน
โดยงวดการช�ำระเบี้ยประกันเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันชีวิตหลักเท่านั้น

สิทธิของผู้เอาประกันภัย

รายละเอียดเงื่อนไขที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

• ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเพิ่ มเติมฉบับนี้ โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัทฯ

1. การท�ำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามท�ำร้ายร่างกายตนเอง			
2. โรคหรือภาวะความผิดปกติของร่างกาย หรือมีปรากฏอาการ ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถรับรู้ได้
ด้วยตนเอง หรือการตรวจรักษาของแพทย์มาก่อนสัญญาเพิ่ มเติมนี้เริ่มมีผลบังคับในครั้งแรก หรือ
เป็นมาก่อนการขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของสัญญาเพิ่ มเติม เว้นแต่จะได้แถลงถึงโรคหรือภาวะที่
ผิดปกติของร่างกายไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในใบค�ำขอเอาประกันภัย หรือค�ำแถลงสุขภาพขอต่อ
อายุ และได้รับการอนุมัติให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของบริษัทฯ แล้ว
3. การตรวจสุขภาพทั่วไป การพั กฟื้ น การรักษาอาการอ่อนเพลีย หรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ
4. การผ่าตัดเพื่ อการเสริมสวย หรือการผ่าตัดตบแต่ง หรือการรักษาสิว ฝ้า รังแค ผมร่วง การตรวจ
หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้
5. สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกรานหรือการกระท�ำของศัตรูต่างชาติ สงคราม
กลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การก่อความวุ่นวายของประชาชนถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย
6. โปรดศึกษารายละเอียดข้อยกเว้นความคุ้มครองเพิ่ มเติมจากกรมธรรม์

หมายเหตุ

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองมีดังต่อไปนี้

บริษท
ั ฯ จะคืนเบีย
้ ประกันภัยให้แก่ผเู้ อาประกันภัยตามส่วนส�ำหรับระยะเวลาทีย
่ ง
ั ไม่ได้รบ
ั ความคุม
้ ครอง

• สัญญาเพิ่ มเติมนี้มีช่อ
ื ทางการว่า สัญญาเพิ่ มเติมค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาในโรงพยาบาล
• เบี้ยประกันสุขภาพของสัญญาเพิ่ มเติมนี้ไม่สามารถน�ำไปหักลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา
ตามหลักเกณฑ์ท่ก
ี รมสรรพากรก�ำหนด

พิ จารณารับประกันภัยโดย
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ :
1. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และ
อ�ำนวยความสะดวกในการรับช�ำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นผู้รับผิดชอบตามข้อก�ำหนด และเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
2. การพิ จารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน)
3. ผูเ้ อาประกันภัยมีหน้าทีใ่ นการน�ำส่งเบีย
้ ประกันภัย การทีน
่ ายหน้าประกันชีวต
ิ มาเก็บเบีย
้ ประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านัน
้

ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เจนเนอราลี่ โทร. 1394
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ค�ำเตือน :
ข้ อ มู ล ในเอกสารนี้ เ ป็ น เพี ย งข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เพื่ อ ประกอบการขายเท่ า นั้ น ผู้ ข อเอาประกั น ภั ย ควรท� ำ ความเข้ า ใจ
รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจท�ำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว
โปรดศึกษารายละเอียดข้อก�ำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันชีวิต

