ตั้งแตวันนี้ - 30 ธ.ค. 60

ที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขา

TIME TO
INVEST
2017

ชวงเวลาแหงการลงทุน
คำตอบสูความมั่งคั่ง
อีกระดับแหงการลงทุน

คำเตือน : ผลิตภัณฑกองทุน ผูล งทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงือ่ นไขผลตอบแทนและความเสีย่ งกอนตัดสินใจลงทุนและควรขอคำแนะนำ
เพิ่มเติมจากผูแนะนำการลงทุนกอนตัดสินใจลงทุน ผลิตภัณฑประกัน • ผูซื้อควรศึกษาและทำความเขาใจรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไข
กอนตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตทุกครั้ง

@kiatnakinlive

เคเค ฮิตฮอตเรท

ฝากเงินที่นี่ ดอกเบี้ยสูงถูกใจ

เงินฝากออมทรัพย
NPErodW
uct

KK Smart Savings
ออมทรัพย ผลตอบแทนดี ดอกเบี้ยสูง
ฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท
ดอกเบี้ย

ผลตอบแทนสูงเหมือนฝากประจำ
รับดอกเบี้ยโบนัสพิเศษเพิ่ม*
ในปที่ 1 : + 0.40% ตอป
ในปที่ 2 : + 0.50% ตอป
ในปที่ 3 : + 0.60% ตอป

KK Smart Bonus

สูง 1.00
ดอกเบี้ย

ยิ่งฝากมาก ยิ่งรับดอกเบี้ยสูง ถอนไดไมจำกัด
ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท
ดอกเบี้ย

ฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท

สูงสุด

KK Smart Million
ปลดล็อคเงินลาน เปดกี่บัญชีก็ไดดอกเบี้ยสูง
ถอนไดไมจำกัด

สูงสุด 1.35

10 เดือน

1.70

ฝากขั้นต่ำ 5,000 บาท
รับดอกเบี้ยรายเดือน

เงินฝากประจำ

(วงเงิน 5-20 ลานบาท)

ฝากขัน้ ต่ำ 50,000 บาท

ดอกเบี้ย

เฉพาะวงเงินฝากสวนที่ไมเกิน 20 ลานบาท
ดอกเบี้ย

เงินฝากประจำ

KK Free 55 Up

27 เดือน
ดอกเบี้ย

สูง

1.50

สูง

NoEmoW
tion เงินฝากประจำพิเศษ
Pr

สูง

1.50

KK Smart Gain
(วงเงิน 1-5 ลานบาท)

ดอกเบี้ย

1.40

สูง

KK Smart Triple

1.85

สำหรับผูที่มีอายุ 55 ปขึ้นไป เลือกได 12 เดือน / 24 เดือน

ดอกเบี้ย

สูงสุด

1.70

ไมหักภาษี ** มีดอกเบี้ยใชทุกเดือน

เฉพาะลูกคารายใหม
ฝากขั้นต่ำ 5,000 บาท
รับดอกเบี้ยรายเดือน

ยอดเงินฝากตั้งแต 5,000 - 100,000,000 บาท

3 เดือน

6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

18 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน

1.30%

1.40%

1.55%

1.40%

1.50%

1.55%

1.65%

1.75%

Scan เพื่อรับ
ขอมูลเพิ่มเติม

วางแผนการเงินการลงทุน
เลือกลงทุน ตอยอดความมั่งคั่ง ที่นี่

คำเตือน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื�อนไข ผลตอบแทน และความเสี�ยงก่อนตัดสินใจ

รมฟา

มูลคา 280 บาท*

เงื่อนไข • สำหรับลูกค้าที�สมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากเพื�อการลงทุนแบบอัตโนมัติ KK Smart Investment Service (KKSIS) ตั�งแต่วันที� � พ.ย. - �� ธ.ค. �� เท่านั�น • เมื�อลูกค้ายื�น
เอกสารครบตามเงือ� นไขทีก� ำหนด สามารถรับของสมนาคุณได้ทส�ี าขาทีเ� ปิ ดบริการภายใน �� วัน นับจากวันทีล� กู ค้าเปิ ดบริการเท่านัน� • ของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลีย� นเป็ นเงินสดได้
• ธนาคารขอสงวนสิทธิใ� นการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายหรือทดแทนด้วยของสมนาคุณอืน� ในกรณีทข�ี องสมนาคุณตามรายการข้างต้นหมดลง • ธนาคารขอสงวนสิทธิใ� นการเปลีย� นแปลง
เงือ� นไขโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • เงือ� นไขการให้บริการหักบัญชีเงินฝากเพือ� การลงทุนแบบอัตโนมัติ KK Smart Investment Service (KKSIS) เป็ นไปตามทีธ� นาคารกำหนด

วางแผนออมเงิน

เลือกฝากเงิน ไดดอกเบี้ยสูง ที่นี่

ผลิตภัณฑเงินฝาก

สำหรับลูกคาใหม (New CIF) เปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยคูกับบัตร Debit หรือ ฝากประจำตั้งแต
3 เดือนขึ้นไป รับฟรีของสมนาคุณพิเศษ

รมฟา มูลคา 280 บาท* เมื่อเปดบัญชีตั้งแต

50,000 - 99,999 บาท

*ของสมนาคุณเทียบเทาอัตราดอกเบีย้ เงินฝากเทากับ 0.56% ตอป

รักคุณไออุน มูลคา 400 บาท* เมื่อเปดบัญชีตั้งแต

100,000 - 499,999 บาท

*ของสมนาคุณเทียบเทาอัตราดอกเบีย้ เงินฝากเทากับ 0.40% ตอป

รักคุณหมอุน มูลคา 650 บาท* เมื่อเปดบัญชีตั้งแต
500,000 - 999,999 บาท ขึน้ ไป
*ของสมนาคุณเทียบเทาอัตราดอกเบีย้ เงินฝากเทากับ 0.13% ตอป

กระเปา Elle Homme มูลคา 2,490 บาท* เมื่อเปดบัญชีตั้งแต

1,000,000 บาท ขึน้ ไป

*ของสมนาคุณเทียบเทาอัตราดอกเบีย้ เงินฝากเทากับ 0.25% ตอป

เพียงสมัคร
รับเพิ่ม KK Banking Services

รับฟรี ตุกตามินิรักคุณ มูลคา 90 บาท

เงือ่ นไข กรณีเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยตอ งเปดพรอมบัตร KK Debit Card

• เฉพาะลูกค้าใหม่ทไ�ี ม่เคยมีบญ
ั ชีเงินฝากทุกประเภทและตัว� แลกเงินกับธนาคารมาก่อน • ลูกค้าใหม่ตอ้ งเปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากประจำระหว่าง
วันที� � พ.ย.- �� ธ.ค. �� • ลูกค้า � ท่านสามารถรับของสมนาคุณได้เพียง � รายการจากผลิตภัณฑ์ทล�ี กู ค้าเปิ ดบัญชีเงินฝากสูงสุด และของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลีย� นเป็ นเงินสดได้
• สำหรับลูกค้าใหม่ทไ�ี ด้รบั ตุก๊ ตามินริ กั คุณเพียงเลือกสมัครใช้บริการ � บริการ จาก � บริการ KK PromptPay, KK e-Banking, KK Phone Service, KK Smart SMS, KK Smart Investment
Service (KKSIS), KK Direct Debit • ธนาคารขอสงวนสิทธิใ� นการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายหรือทดแทนด้วยของสมนาคุณอืน� ในกรณีทข�ี องสมนาคุณตามรายการข้างต้นหมดลง
• ลูกค้าใหม่ทเ�ี ปิ ดบัญชีสามารถรับของสมนาคุณได้ทส�ี าขาทีเ� ปิ ดบัญชีภายใน �� วัน นับจากวันทีล� กู ค้าเปิ ดบัญชีเท่านัน� • กรณีลกู ค้าไม่ได้มารับของสมนาคุณตามเวลาทีเ� งือ� นไขกำหนด
ธนาคารจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิใ� นการรับของสมนาคุณ • ธนาคารขอสงวนสิทธิใ� นการเปลีย� นแปลงเงือ� นไขโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • อัตราดอกเบีย� และเงือ� นไขการฝากเงินเป็นไป
ตามประกาศธนาคาร • เงือ� นไขการให้บริการของแต่ละบริการเป็ นไปตามที�ธนาคารกำหนด

วางแผนภาษี

ใหมีประสิทธิภาพ ที่นี่

เลอืกมมุมองการลงทนุทแ่ีตกตาง

กองทนุเปดภทัร LTF / RMF
ปรชัญาการลงทนุสคูวามมง่ัคง่ั เพอ่ืมอบโอกาส
สรางผลประโยชนสงูสดุแกผ
 ถูอืหนวยลงทนุ

คำเตือน
• ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื�อนไขผลตอบแทนและความเสี�ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
และควรขอคำแนะนำเพิ�มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี�ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที�ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม
• ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที�เกี�ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
มิได้เป็นสิ�งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พิเศษ

ลงทุนสะสมในกองทุน PHATRA BLRMF, PHATRA EQRMF, PHATRA PROPRMF,
PHATRA LTFD และ PHATRA SMARTMV LTF

ตั้งแตวันนี้ - 29 ธ.ค. 60 ทุกๆ 50,000 บาท

รับหนวยลงทุนกองทุนเปดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP) มูลคา 100 บาท*
*เงือ่ นไข • ยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ ��,��� บาทในกองทุน PHATRA BLRMF, PHATRA EQRMF, PHATRA PROPRMF, PHATRA LTFD และ PHATRA SMARTMV LTF ระหว่างวันที�

� ม.ค.- �� ธ.ค. �� สำหรับช่องทางการชำระด้วยเงินสด เงินโอน เช็ค และยอดสับเปลี�ยนเข้าจากกองทุนอื�น เท่านั�น (ยกเว้นการชำระผ่านบัตรเครดิต) จะได้รับหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดภัทร มันนี� โพสิทีฟ (PHATRA MP) มูลค่า ��� บาท • ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนที�ได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย จนถึงวันที� �� ธ.ค. �� ซึ�งเป็ นวันที�บริษัทฯ
จะคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ เพื�อรับสิทธิ�ในรายการส่งเสริมการขาย • ยอดเงินลงทุนสะสม หมายถึง ยอดเงินลงทุนสุทธิที�คำนวณจาก ยอดรวมของรายการซื�อ สับเปลี�ยนเข้า
และโอนมาจาก บลจ. อื�น หักด้วย ยอดรวมของรายการขายคืน สับเปลี�ยนออก และโอนไปยัง บลจ. อื�น ที�ทำรายการตั�งแต่วันที� � ม.ค.- �� ธ.ค. �� ของ LTF/RMF ทุกกองทุน
ของบริษทั ฯ ทีเ� ข้าร่วมรายการ ทัง� นี� ไม่นบั ยอดการสับเปลีย� นภายในกลุม่ LTF/RMF ของ บลจ. ภัทร และ การขายคืนกองทุน LTF/RMF ทีอ� ยูภ่ ายใต้การจัดการของ บลจ. ภัทร ณ ปี ����
ทีไ� ด้ถอื ครองจนครบระยะเวลาการลงทุนตามเงือ� นไขทางภาษีของกรมสรรพากร • ในกรณีทผ�ี ลู้ งทุนมีบญ
ั ชีมากกว่า � บัญชี บริษทั ฯ จะนับเงินจากยอดเงินลงทุนสะสมจากทุกบัญชีรวมกัน
โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก ทั�งนี� บริษัทฯ จะทำการซื�อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดภัทร มันนี� โพสิทีฟ (PHATRA MP) เข้าบัญชีใดบัญชีหนึ�งโดยจะไม่มีการแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า • บริษัทฯ จะทำการซื�อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดภัทร มันนี� โพสิทีฟ (PHATRA MP) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที�ได้รับสิทธิ�ตามโครงการส่งเสริมการขายดังกล่าวในวันที�
�� มิ.ย. �� • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที�สิ�นสุด

คำเตือน • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี�ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนที�เปิ ดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ

และสามารถขอรับหนังสือชี�ชวนได้ที� บลจ.ภัทร และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื�อคืนหน่วยลงทุนที�ได้รับการแต่งตั�ง • ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติ
ตามเงือ� นไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีทเ�ี คยได้รบั พร้อมเงินเพิม� ตามมาตรา �� แห่งประมวลกฎหมายรัษฎากร • กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตเ�ี ซคเตอร์ เพือ� การเลีย� งชีพ
เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ที�มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี�ยงและความผันผวน
ของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั�วไปที�มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั�นผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวประกอบการตัดสินใจลงทุน
• การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสีย� งในการลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจได้รบั เงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าการลงทุนเริม� แรกได้ และอาจไม่ได้รบั การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายในระยะเวลาทีก� ำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามทีม� คี ำสัง� ไว้

รับ Cash Back เขาบัญชีแบบที่คุณเลือกได*
ตั้งแตวันนี้ - 30 ธ.ค. 60 เมื่อซื้อประกันชีวิตที่รวมรายการ

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย เคเคเจน เวลท 14/6
• ออมระยะสั้นเพียง 6 ป รับความคุมครองชีวิตนาน 14 ป
• รับเงินคืนสูงสุด 12%** (ณ สิ้นปกรมธรรมที่ 6-13)
• ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา 738%**
• ลดหยอนภาษีไดสุงสุด 100,000 บาท***

ประกันชีวิต แบบบำนาญ เคเคเจน อินฟนิท 88/5
• จายเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 5 ป
• รับบำนาญตั้งแตอายุ 55 ป ถึงอายุ 88 ป
• ลดหยอนภาษีสูงสุด 300,000 บาท***
*รับ Cash Back เขาบัญชี • สำหรับลูกค้าทีซ� อ�ื กรมธรรม์ประกันชีวติ เคเคเจน เวลท์ ��/�, เคเคเจน เวลท์ ��/�(มีเงินปันผล), เคเคเจน เวลท์ ��/�, เคเคเจน เอ็กซ์ตร้า ��/��, เคเคเจน เอ็กซ์ตร้า ��/��,

เคเคเจน อินเวสท์ ลิงค์, เคเคเจน โพรเทค ลิงค์, เคเคเจน อินฟีนทิ ��/�, เคเคเจน อินฟีนทิ เวลท์ ��/�, เคเคเจน อินฟีนทิ เวลท์ ��/� ระหว่างวันที� � พ.ย.- �� ธ.ค. �� เท่านัน� • ลูกค้าต้องมี
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และเป็ นชือ� บัญชีของผูเ้ อาประกันภัยเท่านัน� เพือ� รับเงิน • ลูกค้าต้องลงนามยอมรับเงือ� นไข
รายการส่งเสริมการขายของธนาคาร และขอรับสิทธิต� ามรายการส่งเสริมการขาย พร้อมแนบเอกสารทีเ� กีย� วข้องนำส่งพร้อมใบคำขอเอาประกันชีวติ • ธนาคารฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีทเ�ี ป็ น
บัญชีเงินฝากของธนาคารฯ ภายใน � เดือน หลังจากลงนามในใบรับกรมธรรม์แล้ว (Free Look) • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็ นที�สิ�นสุด

ประกันสุขภาพ เคเคเจน เวลเนส ใหคุณถึง 3 คุม
• คุมครองคารักษาพยาบาลตามจริง สูงสุด 250,000 บาทตอป
• คุมคืนภาษีสูงสุด 15,000 บาท*** (ซื้อใหคุณพอคุณแม)
• คุมคาดวยบัตรกำนัลเทสโก โลตัสมูลคาสูงสุด 800 บาท

แผน 1 คุมครองผูปวยใน (IPD) รับบัตรกำนัล เทสโก โลตัสมูลคา 300 บาท
แผน 2 คุมครองผูปวยในและผูปวยนอก (IPD+OPD) รับบัตรกำนัล เทสโก โลตัสมูลคา 800 บาท

เงื่อนไข • สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที�ซื�อประกันสุขภาพ เคเคเจน เวลเนส ตัง� แต่วนั ที� � พ.ย. - �� ธ.ค. �� รับบัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า ��� บาท สำหรับแผนคุม้ ครองผู้ป่วยใน(IPD)

และรับบัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า ��� บาท สำหรับแผนคุม้ ครองผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอก (IPD+OPD) • การรับของสมนาคุณดังกล่าว สถานะกรมธรรม์ยงั ต้องมีผลคุม้ ครองในช่วงเวลา
ที�จัดรายการส่งเสริมการขายเท่านั�น ทั�งนี�การยกเลิกกรมธรรม์ในระหว่าง � พ.ย. - �� ธ.ค. �� จะไม่มสี ทิ ธิภ� ายใต้เงือ� นไขรายการส่งเสริมนี� • บัตรกำนัลจะถูกจัดส่งไปทางไปรษณียต์ าม
ที�อยู่ที�ลูกค้าแจ้งไว้กับธนาคาร ตั�งแต่วันที� � ก.พ. �� เป็นต้นไป • ของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี�ยนเป็นเงินสดได้ • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการเงื�อนไขโดย
มิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที�สิ�นสุด

**ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มตน ***เปนไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได ฉบับที่ 172, 194 และ 234
หมายเหตุ • การรับประกันชีวิตเป็ นไปตามเงื�อนไขของ บมจ.เจนเนอราลี� ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) ผู้รับประกัน การรับประกันสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื�อนไขของ
บมจ.เจนเนอราลี� ประกันภัย (ไทยแลนด์) ผูร้ บั ประกัน • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงผูน้ ำเสนอผลิตภัณฑ์ในฐานะนายหน้าประกันชีวติ และนายหน้าประกันวินาศภัย เท่านัน�
คำเตือน ผู้ซื�อควรศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื�อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั�ง การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ�งในการพิจารณารับประกันภัย
และการพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

