
INFINITE RETURN 90/5, 90/10 

อนาคตที่่�ออกแบบได้้ เพ่ื่�อการเกษี่ยณอย่างมั่่�นคง

ประกัันชีีวิิตที่ี�กัารันตีรับเงิินคืืนสููงิสุูด 24%* ต่อเนื�องิตั�งิแต่อายุุ 61-89 ปี
พร้อมสูร้างิมรดกัเพื�อคืนที่ี�รักั  ด้วิยุคืวิามคืุ้มคืรองิชีีวิิตสููงิสุูด 2 เที่่า*

*ของจำำ�นวนเงินเอ�ประกัันภััย

ประก่นชี่วิิต เคเคพ่ื่เจน อินฟินิิที่ ร่เที่ิร์น 90/5, 90/10

**ของจำำ�นวนเงินเอ�ประกัันภััย หรือ เงินค่่�เวนค่ืนกัรมธรรม์ประกัันภััย หรือ เบี้้�ยประกัันภััยที่้�ชำำ�ระม�แล้้ว แล้้วแต่่จำำ�นวนใดจำะม�กักัว่�



*ของจำำ�นวนเงินเอ�ประกัันภััย

ต่วิอย่างการคำานวิณผลประโยชีน์
กั�รว�งแผนเกัษ้ียณด้วยประกััน KKPGEN INFINITE RETURN 90/5 
ผ้้เอ�ประกัันภััยเพศชำ�ย อ�ยุ 30 ปี 
จำำ�นวนเงินเอ�ประกัันภััย 300,000 บี้�ที่
ชำำ�ระเบี้้�ยประกัันภััยแบี้บี้ร�ยปีเป็นเวล้� 5 ปี

สรุปผลประโยชีน์กรณ่มั่่ชี่วิิตอย่่ตลอด้อายุส่ญญา จำานวินผลประโยชีน์ (บาที่)

รับี้เงินค่ืน  12%* จำำ�นวน 36,000 บี้�ที่ รวม 24 ค่รั�ง  864,000

รับี้เงินค่ืน  24%* จำำ�นวน 72,000 บี้�ที่ รวม 5 ค่รั�ง  360,000

รับี้เงินค่รบี้กัำ�หนดสััญญ�  200%* 600,000

รวิมั่ผลประโยชีน์ตลอด้ส่ญญา 1,824,000

อายุของ 
ผ่้เอาประก่นภั่ย

เบ่�ยประก่นภั่ยรายปี (บาที่) 
(ณ ต้นปีกรมั่ธรรมั่์)

เบ่�ยประก่นภั่ยรวิมั่
(บาที่)

เงินค่น ณ สิ�นปีกรมั่ธรรมั่์

%* จำานวินเงิน (บาที่)

31-35 ปี 96,600 96,600 บี้�ที่ x 5 ป ี
= 483,000 บี้�ที่ - -

36-60 ปี - - - -

61-64 ปี - - 12% 36,000 บี้�ที่ x 4 ปี = 144,000 บี้�ที่

65 ปี - - 24% 72,000 บี้�ที่

66-69 ปี - - 12% 36,000 บี้�ที่ x 4 ปี = 144,000 บี้�ที่

70 ปี - - 24% 72,000 บี้�ที่

71-74 ปี - - 12% 36,000 บี้�ที่ x 4 ปี = 144,000 บี้�ที่

75 ปี - - 24% 72,000 บี้�ที่

76-79 ปี - - 12% 36,000 บี้�ที่ x 4 ปี = 144,000 บี้�ที่

80 ปี - - 24% 72,000 บี้�ที่

81-84 ปี - - 12% 36,000 บี้�ที่ x 4 ปี = 144,000 บี้�ที่

85 ปี - - 24% 72,000 บี้�ที่

86-89 ปี - - 12% 36,000 บี้�ที่ x 4 ปี = 144,000 บี้�ที่

90 ปี - - 200% 600,000 บี้�ที่

หั่ก เบ่�ยประก่นภั่ยที่่�ชีำาระที่่�งสิ�น 483,000

รวิมั่ผลประโยชีน์สุที่ธิตลอด้ส่ญญา 1,341,000

ประก่นชี่วิิตที่่�ตอบโจที่ย์วิ่ยเกษี่ยณ และส่งต่อเป็นมั่รด้กใหั้คนในครอบคร่วิ

ส่งต่อมั่รด้กหัล่งเกษี่ยณ
ด้่แลคนข้างหัล่งอย่างม่ั่�นใจใชี้ชี่วิิตอย่างมั่่�นคง

ผลประโยชีน์กรณ่มั่่ชี่วิิตอย่่จนครบส่ญญา ผลประโยชีน์กรณ่เส่ยชี่วิิต คุ้มั่ครองถึึงอายุ 90 ปี

ก่บควิามั่คุ้มั่ครองชี่วิิตการ่นต่เงินค่นทีุ่กปี
สููง 
สุูดมีี 

โบนััสู 2X2 เท่่า
ในปีกัรมธรรม์ที่้�กัำ�หนดในปีกัรมธรรม์ที่้�กัำ�หนด

ปีกรมั่ธรรมั่์ที่่�
ควิามั่คุ้มั่ครอง (% ของจำานวินเงินเอาประก่นภั่ย หัร่อ 

เงินค่าเวินค่นกรมั่ธรรมั่์ประก่นภั่ย หัร่อ เบ่�ยประก่นภั่ยสำาหัร่บ
ภั่ยมั่าตรฐานที่่�ชีำาระมั่าแล้วิ แล้วิแต่จำานวินใด้จะมั่ากกวิ่า)

1 100%

2 150%

 3 เป็นต่้นไป 200% (คุ่้มค่รอง 2 เที่่�)

ผลตอบแที่นเงินค่น 
(ของจำานวินเงินเอาประกน่ภัย่)

ณ วิ่นครบรอบปีกรมั่ธรรมั่์
ที่่�ผ่้เอาประก่นภั่ยมั่่อายุครบ

 เงินค่ืนระหว่�ง
สััญญ�

12% 61 ปี – 89 ปี

โบี้นสััเพิ�มอก้ั 12% (รวมเป็น 24%) 65 ปี, 70 ปี, 75 ปี, 80 ปี, 85 ปี

 เงินค่ืนค่รบี้ 
กัำ�หนดสััญญ� 200% 90 ปี



พิื่จารณาร่บประก่นภั่ยโด้ย
บี้ริษัีที่ เจำนเนอร�ล้้� ประกัันชำ้วิต่ (ไที่ยแล้นด์) จำำ�กััด (มห�ชำน)

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

หัมั่ายเหัตุ :

1. ธน�ค่�รเกั้ยรต่ิน�ค่ินภััที่ร จำำ�กััด (มห�ชำน) ในฐ�นะน�ยหน้�ประกัันชำ้วิต่ เป็นผ้้เสันอผล้ิต่ภััณฑ์์ด้�นประกัันชำ้วิต่ แล้ะ 
 อำ�นวยค่ว�มสัะดวกัในกั�รรับี้ชำำ�ระเบี้้�ยประกัันภััยเที่่�นั�น บี้ริษัีที่ เจำนเนอร�ล้้� ประกัันชำ้วิต่ (ไที่ยแล้นด์) จำำ�กััด (มห�ชำน) 
 เป็นผ้้รับี้ผิดชำอบี้ต่�มข้อกัำ�หนดแล้ะเงื�อนไขที่้�ระบีุ้ในกัรมธรรม์ประกัันภััย
2. กั�รพิจำ�รณ�รับี้ประกัันภััยเป็นไปต่�มหล้ักัเกัณฑ์์ของ บี้ริษัีที่ เจำนเนอร�ล้้� ประกัันชำ้วิต่ (ไที่ยแล้นด์) จำำ�กััด (มห�ชำน)  
3. ชำื�อแบี้บี้ประกัันภััย KKPGEN INFINITE RETURN 90/5 แล้ะ KKPGEN INFINITE RETURN 90/10 เป็นชำื�อ 
 ที่�งกั�รต่ล้�ด ซึ่่�งในกัรมธรรม์จำะระบีุ้ชำื�อ เจำน เวล้ธ์ชำอยสั์ (3) 90/5 แล้ะ เจำน เวล้ธ์ชำอยสั์ (3) 90/10
4. เบี้้�ยประกัันภััยสั�ม�รถนำ�ไปหักัล้ดหย่อนภั�ษ้ีเงินได้บีุ้ค่ค่ล้ธรรมด� ต่�มหล้ักัเกัณฑ์์ที่้�กัรมสัรรพ�กัรกัำ�หนด
5. ผ้้เอ�ประกันัภัยัมห้น้�ที่้�ในกั�รชำำ�ระเบี้้�ยประกันัภัยั กั�รเกับ็ี้เบี้้�ยประกันัภัยัโดยน�ยหน้�ประกันัชำวิ้ต่เปน็กั�รใหบ้ี้รกิั�รเท่ี่�นั�น
6. กั�รเสันอข�ยกัรมธรรม์หรือให้บี้ริกั�รนอกัสัถ�นที่้�เป็นกั�รสั่วนต่ัว ธน�ค่�รไม่ม้นโยบี้�ยให้พนักัง�นรับี้เงินสัดหรือ 
 รับี้โอนเงินเข้�บี้ัญชำ้สั่วนต่ัวของพนักัง�นเพื�อประกัอบี้กั�รที่ำ�ธุรกัรรมของล้้กัค่้� ห�กัพบี้กั�รกัระที่ำ�น้� กัรุณ�แจำ้ง  
 KKP Contact Center 02 165 5555

คำาเต่อน :

ผ้้ขอเอ�ประกัันภััยค่วรที่ำ�ค่ว�มเข้�ใจำร�ยล้ะเอ้ยดค่ว�มคุ่้มค่รองแล้ะเงื�อนไขก่ัอนกั�รต่ัดสัินใจำที่ำ�ประกัันภััยทีุ่กัค่รั�ง
แล้ะเมื�อได้รับี้กัรมธรรม์ประกัันภััยแล้้วโปรดศ่กัษี�ร�ยล้ะเอ้ยดข้อกัำ�หนด เงื�อนไข แล้ะข้อยกัเว้นค่ว�มคุ่้มค่รอง
ในกัรมธรรม์ประกัันภััย

ต่วิอย่างข้อยกเวิ้นควิามั่คุ้มั่ครอง
บริษี่ที่ฯ จะไมั่่คุ้มั่ครอง
• กัรณไ้มเ่ปดิเผยค่ว�มจำรงิ หรือแถล้งขอ้ค่ว�มอนัเปน็เที่จ็ำ บี้รษัิีที่ฯ จำะบี้อกัล้้�งสัญัญ�ภั�ยใน 2 ปี นบัี้แต่่วนัเริ�มมผ้ล้คุ่ม้ค่รองต่�มกัรมธรรม์  หรือต่�มกั�รต่่ออ�ย ุหรอืต่�มกั�รกัล้บัี้ค่นืสั้ ่
 สัถ�นะเดิม หรือวันที่้�บี้ริษัีที่ฯ อนุมัต่ิให้เพิ�มจำำ�นวนเงินเอ�ประกัันภััยในเฉพ�ะสั่วนที่้�เพิ�ม
• กัรณ้ฆ่่�ต่ัวต่�ยภั�ยใน 1 ปี  นับี้แต่่วันเริ�มม้ผล้คุ่้มค่รองต่�มกัรมธรรม์ หรือต่�มกั�รต่่ออ�ยุ หรือต่�มกั�รกัล้ับี้ค่ืนสั้่สัถ�นะเดิม หรือวันที่้�บี้ริษัีที่ฯ อนุมัต่ิให้เพิ�มจำำ�นวนเงินเอ�ประกัันภััย 
 ในเฉพ�ะสั่วนที่้�เพิ�ม
• กัรณ้ถ้กัผ้้รับี้ประโยชำน์ฆ่่�ต่�ย

สิที่ธิของผ่้เอาประก่นภั่ย
• ผ้้เอ�ประกัันภััยม้สัิที่ธิขอยกัเล้ิกักัรมธรรม์ (Free Look Period) ภั�ยใน 15 วัน นับี้แต่่วันที่้�ได้รับี้กัรมธรรม์จำ�กับี้ริษัีที่ฯ แล้ะบี้ริษัีที่ฯ จำะค่ืนเบี้้�ยประกัันภััยที่้�เหล้ือหล้ังจำ�กัหักัค่่�ใชำ้จำ่�ย 
 ต่�มเงื�อนไขที่้�บี้ริษัีที่ฯ กัำ�หนดให้แกั่ผ้้เอ�ประกัันภััย (ในกัรณ้ที่้�ผ้้เอ�ประกัันภััยได้ใชำ้สัิที่ธิเร้ยกัร้องค่่�สัินไหมที่ดแที่นแล้้ว ผ้้เอ�ประกัันภััยไม่ม้สัิที่ธิยกัเล้ิกักัรมธรรม์)
• ผ้้เอ�ประกัันภััยม้สัิที่ธิขอยกัเลิ้กักัรมธรรม์กั่อนค่รบี้กัำ�หนดสััญญ� โดยผล้ประโยชำน์ที่้�ได้รับี้จำะเป็นไปต่�มต่�ร�งม้ล้ค่่�เวนค่ืนกัรมธรรม์ ซึ่่�งอ�จำได้รับี้เงินค่ืนน้อยกัว่�จำำ�นวนเบี้้�ย 
 ประกัันภััยที่้�ได้ชำำ�ระไว้

เง่�อนไขการพิื่จารณาร่บประก่นภั่ย
อ�ยุรับี้ประกัันภััย : สัำ�หรับี้แบี้บี้ประกััน 90/5 : ระหว่�ง 1 เดือน – 55 ปี, สัำ�หรับี้แบี้บี้ประกััน 90/10 : ระหว่�ง 1 เดือน – 50 ปี
  (ต่�มหล้ักัเกัณฑ์์กั�รค่ำ�นวณอ�ยุเกัณฑ์์อ�ยุใกัล้้วันเกัิดโดยนับี้จำ�กัวันเกัิดล้่�สัุด ห�กัเกัิน 6 เดือนข่�นไป ให้ปัดอ�ยุข่�น)
ระยะเวล้�เอ�ประกัันภััย : คุ่้มค่รองจำนถ่งอ�ยุ 90 ปี  
ระยะเวล้�ชำำ�ระเบี้้�ยประกัันภััย : 5 ปี หรือ 10 ปี ข่�นอย้่กัับี้แผนประกัันที่้�เล้ือกัสัมัค่ร
จำำ�นวนเงินเอ�ประกัันภััยขั�นต่ำ�� : 100,000 บี้�ที่
อัต่ร�เบี้้�ยประกัันภััย : ข่�นอย้่กัับี้อ�ยุแล้ะเพศ
กั�รต่รวจำสัุขภั�พ : เป็นไปต่�มข้อกัำ�หนดกั�รต่รวจำสัุขภั�พในกั�รที่ำ�ประกัันภััยต่�มเงื�อนไขแล้ะกัฎเกัณฑ์์ของบี้ริษัีที่ฯ
สััญญ�เพิ�มเต่ิมฟร้ : สััญญ�เพิ�มเต่ิมกั�รยกัเว้นชำำ�ระเบี้้�ยประกัันภััย (WP) กัรณ้จำำ�นวนเงินเอ�ประกัันภััยรวมทีุ่กักัรมธรรม์ที่้�ม้อย้่ของบี้ริษัีที่ ฯ (ถ้�ม้)                                            
  ต่้องไม่เกัิน 4,000,000 บี้�ที่ สัำ�หรับี้ผ้้ขอเอ�ประกัันภััยอ�ยุ 16 ปี - 55 ปี ที่ั�งน้�เป็นไปต่�มกัฎเกัณฑ์์แล้ะเงื�อนไขที่้�บี้ริษัีที่ ฯ กัำ�หนด 

อ่ตราส่วินลด้เบ่�ยประก่นภั่ยต่อจำานวินเงินเอาประก่นภั่ย 1,000 บาที่

จำานวินเงินเอาประก่นภั่ย
แบี้บี้ประกััน

KKPGEN INFINITE RETURN 90/5 KKPGEN INFINITE RETURN 90/10

100,000 – 2,999,999 บาที่ ไม่ม้สั่วนล้ด ไม่ม้สั่วนล้ด

3,000,000 บาที่ ขึ�นไป รับี้สั่วนล้ด 7 บี้�ที่ ไม่ม้สั่วนล้ด


