
ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเจนเนอราลี่ คุ้มครองสินเชื่อระยะยาว (KKPGEN PA Long Term)

รายละเอียดความคุ้มครอง จ านวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

แผนความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 แผน 8 แผน 9 แผน 10 แผน 11 แผน 12 แผน 13 แผน 14 แผน 15 แผน 16 แผน 17 แผน 18 แผน 19 แผน 20

1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง (อ.บ.1) จาก

1.1 อุบัติเหตุทั่วไป 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000 2,000,000

1.2 การถูกฆาตกรรม ลอบท าร้าย 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000 2,000,000

1.3 การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 75,000 100,000 125,000 150,000 175,000 200,000 225,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 550,000 600,000 650,000 700,000 750,000 1,000,000

2. ค่าปลงศพ 
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย 
(กรณีปลงศพจากเจ็บป่วยมีระยะเวลารอคอย 180 วัน)

10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

สรุปรายละเอียดความคุ้มครอง 

เง่ือนไขการพิจารณารับประกันภัย 
• เป็นลูกค้าสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ของ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) เท่านั้น 
• อายุรับประกันภัย 16-70 ปี เมื่อรวมกับระยะเวลาเอาประกันภัยแล้ว ต้องไม่เกินอายุ 

70 ปี (บริบูรณ์) (การค านวณอายุ : วัน/เดือน/ปี ณ วันเร่ิมความคุ้มครอง 
หัก วัน/เดือน/ปี เกิดของผู้เอาประกันภัย (เศษของเดือนปัดทิ้ง)) 

• ระยะเวลาเอาประกันภัย 1-7 ปี เป็นไปตามระยะเวลาของสัญญาสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับประกันภัยส าหรับกรณีดังต่อไปนี้  
• มอีวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติ หรือพิการ ขณะขอเอาประกันภัย
• บริษัทฯ สงวนสิทธิยกเลิกค าขอเอาประกันภัย และคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ผู้สมัครได้ช าระไว้เต็ม

จ านวน หากบริษัทฯ พบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย
ของบริษัทฯ 

• ระยะเวลาช าระเบี้ยประกันภัย เป็นแบบช าระเบี้ยประกันภัยคร้ังเดียว
• จ านวนเงินเอาประกันภัยข้ันต ่า 100,000 บาท 
• จ านวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดข้ึนอยู่กับวงเงินสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ที่ได้รับอนุมตัิ

และสูงสุดต่อคนไม่เกิน 2 ล้านบาท 
• อัตราเบี้ยประกันภัยข้ึนอยู่กับแผนความคุ้มครอง และระยะเวลาเอาประกันภัย 
• การพิจารณารับประกันข้ึนอยู่กับถ้อยแถลงในใบค าขอเอาประกันภัย และเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย 

1. ลูกค้าลงนามในใบค าขอสินเชื่อฯ และ ใบค าขอเอาประกันฯ 

3. ธนาคารฯ แจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อ และลูกค้ายืนยัน
รับวงเงินสินเชื่อฯ ของธนาคารฯ

4. วันที่ลูกค้ารับรถจากผู้ขาย หรือ Dealer

7. วันที่ช าระค่างวด คร้ังแรก

5. วันที่สัญญาสินเชื่อฯ มีผลบังคับ และเอกสารประกอบ
การขอสินเชื่อฯ ครบถ้วน

2. ธนาคารฯ พิจารณาการขอสินเชื่อฯ

6. วันท่ีเร่ิมความคุ้มครองของประกันคุ้มครองสินเชื่อฯ 
จะเป็นวันเดียวกับวันที่สัญญาสินเชื่อฯ มีผลบังคับ 
ซึ่งอยู่ภายใน 45 วัน ก่อนถึงก าหนดการช าระค่างวดคร้ังแรก

Q : ประโยชน์ของการท าประกันคุ้มครองสินเชื่อฯ
A : กรณีผู้ขอสินเชื่อ(ผู้เอาประกันภัย) เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง บริษัทประกันจะช าระหนี้
คงค้างให้กับธนาคารฯ แทนผู้ขอสินเชื่อ(ผู้เอาประกันภัย) ตามจ านวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง 
ความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากสาเหตุ
• ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ 
• การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท าร้ายร่างกายตนเอง
ความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดในขณะที่ 
• เข้าร่วมการทะเลาะวิวาท หรือการมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
• ปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ต ารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือ

ปราบปราม 

หมายเหตุ : 
1.  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้เสนอ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย และอ านวยความสะดวกในการรับช าระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น บริษัท 
เจนเนอราล่ี ประกันภัย (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบตามข้อก าหนดและ
เงื่อนไข ทีร่ะบุในกรมธรรม์ประกันภัย 

2. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท เจนเนอราล่ี ประกันภัย 
(ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน)

3. แบบประกันภัยนี้มีชื่อทางการว่า กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเจนเนอราล่ี  คุ้มครอง
สินเชื่อ

4. จากข้อบังคับของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีการจัดเก็บ ใช้ 
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้บริการ และด าเนินการ
ตามท่ีระบุในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถศึกษานโยบายของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครอง และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของท่านได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ 
https://generali.co.th/privacy-information

ค าเตือน : 
1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรท าความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเง่ือนไขก่อนการตัดสินใจท าประกันภัยทุกคร้ัง และเม่ือได้รับหนังสือรับรองการประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อก าหนด เง่ือนไข และข้อยกเว้นความคุ้มครองในหนังสือรับรองการประกันภัย
2.ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริง ไม่ปกปิดหรือแถลงข้อมูลอันเป็นเท็จ มิฉะน้ัน สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ และเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างสัญญา ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 และปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามสัญญาประกันภัยได้

Q : การท าประกันคุ้มครองสินเชื่อฯ มีกี่รูปแบบ
A : มี 2 รูปแบบ คือ แบบประกันชีวิต และ แบบประกันภัยอุบัติเหตุ
แบบประกันชีวิต คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี  แบบประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองการเสียชีวิต
เนื่องจากอุบัติเหตุเท่านั้น โดยความคุ้มครองขึ้นอยู่กับแบบประกันและแผนประกันท่ีเลือก  
ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

ท าไมจึงควรท าประกันคุ้มครองสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

Q : ท าไมวันเร่ิมคุ้มครองของประกันคุ้มครองสินเชื่อฯ จึงต้องเป็นวันที่สินเชื่อฯ มีผลบังคับ
A : เพราะเป็นวันที่ผู้เอาประกันภัยมีภาระกับธนาคาร ส าหรับวันที่ลูกค้าลงนามเพ่ือขอสินเชื่อฯ
หรือวันที่ลงนามในใบค าขอเอาประกันกับธนาคารยังไม่ถือว่ามีภาระกับธนาคารจนกว่าสัญญาสินเชื่อฯ 
จะมีผลบังคับ และต้องผ่านการอนุมัติกรมธรรม์จากบริษัทประกันแล้ว

Q : ประกันคุ้มครองสินเชื่อฯ จะเร่ิมมีผลบังคับเมื่อไหร่
A : เร่ิมมีผลคุ้มครอง ณ วันท่ีสัญญาสินเชื่อฯ มีผลบังคับ

Q : ผู้ขอสินเชื่อต้องท าประกันคุ้มครองสินเชื่อฯ หรือไม่
A : เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ขอสินเชื่อ การท าประกันคุ้มครองสินเชื่อฯ เป็นทางเลือกส าหรับ
ผู้ขอสินเชื่อที่ไม่ต้องการให้ภาระหนี้ตกไปยังทายาทหากผู้ขอสินเชื่อเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร
ส้ินเชิง ซึ่งการท าประกันคุ้มครองสินเชื่อฯ ไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อฯ ของธนาคาร

ขั้นตอนการขอสินเชื่อฯ และวันเร่ิมคุ้มครองของประกันคุ้มครองสินเชื่อฯ

ประกันภัยอบุติัเหตุคุ้มครองสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ 
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