เกาสุดคุม ดูแลครบ
ทั้งชีวิตและอุบัติเหตุ

ความสมบูรณของสัญญาประกันภัย
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยรูอยูแลว และแถลงขอความอันเปนเท็จ หรือรูอยูแลวในขอ
ความจริงใดแตไมเปดเผยขอความจริงนัน
้ ใหบริษท
ั ฯ ทราบในขณะทีข่ อเอาประกันภัย ซึง่ ถา
บริษท
ั ฯ ทราบขอความจริงนัน
้ ๆ แลว อาจจูงใจบริษท
ั ฯ ใหเรียกเบีย้ ประกันภัยสูงขึน
้ หรือไมยอม
ทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเปนโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึง่ บริษท
ั ฯ อาจบอกลาง
สัญญา และไมจา ยเงินตามกรมธรรม ความรับผิดของบริษท
ั ฯ จะมีเพียงคืนเบีย้ ประกันภัย
ทีไ่ ดชำระใหแกบริษท
ั ฯ แลวทัง้ หมดเทานัน
้

Senior

โครงการ เมืองไทยวัยเกา คุมทั่วไทย (เพื่อผูสูงอายุ)

กรณีที่บริษัทฯ จะไมคุมครองของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90(เพื่อผูสูงอายุ)
1. กรณีผเู อาประกันภัยฆาตัวตายดวยใจสมัครภายใน 1 ป นับแตวน
ั เริม
่ มีผลคุม
 ครอง
ตามกรมธรรม หรือตามการตออายุ หรือตามการกลับคืนสูส
 ถานะเดิมของกรมธรรม
ครัง้ สุดทาย หรือวันทีบ
่ ริษท
ั ฯ อนุมต
ั ใิ หเพิม
่ จำนวนเงินเอาประกันภัย ทัง้ นีเ้ ฉพาะในสวน
ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทีเ่ พิม
่ ขึน
้ เทานัน
้
2. กรณีผเู อาประกันภัยถูกผูร บ
ั ประโยชนฆา ตายโดยเจตนา
3. กรณีผเู อาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลือ่ นไมถก
ู ตองแทจริง และบริษท
ั ฯ พิสจู นไดวา
ในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุทถ
่ี ก
ู ตองแทจริงอยูน
 อกจำกัดอัตราเบีย้ ประกันภัย
ตามทางคาปกติของบริษท
ั ฯ

ขอยกเวนความคุมครองของ สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุสวนบุคคล สบายใจ (เพื่อผูสูงอายุ )
มีทั้งหมด 20 ขอ เชน ไมคุมครองการสูญเสีย การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
การรับฟงเสียง การพูดออกเสียงและ ทุพพลภาพถาวร การรักษาพยาบาลอันเกิดจากสาเหตุ
ดังตอไปนี้
1. การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษ
จนไมสามารถครองสติได คำวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือด
ใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือด ตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
2. การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
3. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลือ่ นทับเสนประสาท
(Disc Herniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูก
สันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis)
และภาวะทีม
่ รี อยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพทีก่ ระดูกสันหลังสวน Pars interaticularis
(Spondylolysis) เวนแตมกี ารแตกหัก (Fracture) หรือเคลือ่ น (Dislocation) ของกระดูก
สันหลังอันเนือ่ งมาจากอุบต
ั เิ หตุ
4. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงราย
คลายสงคราม ไมวาจะไดมีการประกาศสงครามหรือไมกต
็ าม หรือสงครามกลางเมือง
การแข็งขอ การกบฎ การจราจล การนัดหยุดงาน การกอความวุน
 วาย การปฏิวตั ิ การรัฐประหาร
การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณใดๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่ง
กฎอัยการศึก
5. การกอการราย เปนตน
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ขอยกเวนความคุมครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของแบบประกันภัย
เมืองไทย สบายใจ 90/90 (เพื่อผูสูงอายุ) มีทั้งหมด 14 ขอ เชน ไมคุมครองการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุ อันเกิดจากสาเหตุตอไปนี้
1. การถูกฆา หรือถูกทำรายรางกายโดยเจตนา
2. การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดใหโทษ
จนไมสามารถครองสติได คำวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือด
ใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือด ตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
3. การฆาตัวตายหรือการทำรายรางกายตนเอง หรือพยายามกระทำเชนวานั้นในขณะที่
รูสึกผิดชอบหรือวิกลจริตหรือไมก็ตาม
4. ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาท หรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท
5. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำเนื่องจากไดรับ
บาดเจ็บซึ่งไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลา
ที่กำหนดไวในกรมธรรมประกันภัยนี้ เปนตน

บมจ. เมืองไทยประกันชีวต
ิ
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
+66 (0) 2274-9400, +66 (0) 2276-1025

muangthai.co.th

+66 (0) 2276-1997-8

Muang Thai Life

ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผูสุงอายุ) : ครบอายุ 90 ป

ตารางแสดงแผนความคุมครอง

สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุสวนบุคคล สบายใจ (เพื่อผูสูงอายุ ) : 1 ป (ชำระเบี้ยประกันภัยไดถึงอายุ 75 ป และใหความคุมครองถึงอายุ 76 ป )

แผนความคุมครอง (บาท)

ความคุมครอง
แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพือ่ ผูส งู อายุ)
สัญญาเพิม่ เติมอุบตั เิ หตุสว นบุคคล สบายใจ (เพือ่ ผูส งู อายุ)

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

30,000
30,000

100,000
100,000

200,000
200,000

300,000
300,000

500,000
500,000

500,000
1,000,000

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุสวนบุคคล สบายใจ (เพื่อผูสูงอายุ ) จะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผูเอาประกันภัย

ตารางแสดงผลประโยชนของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผูสูงอายุ)
ผลประโยชน

ปกรมธรรมที่ 1 - 2

ปกรมธรรมที่ 3 เปนตนไป

1. กรณีผเู อาประกันภัยเสียชีวติ *จาก

โครงการเมืองไทย
วัยเกา คุมทั่วไทย
(เพื่อผูสูงอายุ)

1.1 การเจ็บปวย
1.2 ความบาดเจ็บเนือ่ งจากอุบตั เิ หตุท่ี มิใช อุบตั เิ หตุสาธารณะ
ภายใน 180 วัน นับแตวน
ั ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ
1.3 ความบาดเจ็บเนือ่ งจากอุบตั เิ หตุสาธารณะภายใน
180 วัน นับแตวน
ั ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุสาธารณะ

บริษัทฯ จะจายเงินเทากับเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระมาแลว
บวกดวยเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันดังกลาว

บริษัทฯ จะจายเงินเทากับ
100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

บริษัทฯ จะจายเงินเทากับเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระมาแลว บวกดวยเงินเพิ่ม 2%
ของเบี้ยประกันดังกลาว และ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

บริษัทฯ จะจายเงินเทากับ
100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

บริษัทฯ จะจายเงินเทากับเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระมาแลว บวกดวยเงินเพิ่ม 2%
ของเบี้ยประกันดังกลาว และ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

บริษัทฯ จะจายเงินเทากับ
200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

2. กรณีผเู อาประกันภัยมีชวี ติ อยูจ นถึงวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย

คุมครอง คุมคา เพื่อผูสูงอายุ

* บริษัทจะจายผลประโยชน กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิตเพียงกรณีเดียวเทานั้นและใหถือวาสัญญาสิ้นสุดผลบังคับ

ตารางแสดงผลประโยชนของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุสวนบุคคล สบายใจ (เพื่อผูสูงอายุ) (คุมครองจนถึงอายุ 76 ป)
แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

1.1 อุบัติเหตุที่ ไมได เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต สูงสุดไมเกิน

30,000

100,000

200,000

300,000

500,000 1,000,000

คุม
 ครองคารักษาพยาบาลจากอุบต
ั เิ หตุ

1.2 อุบัติเหตุที่ เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต สูงสุดไมเกิน

15,000

25,000

50,000

75,000

125,000

125,000

สูงสุด 25,000 บาท/ครัง้

1.3 การถูกฆาตกรรม หรือ ถูกทำรายรางกาย สูงสุดไมเกิน

15,000

50,000

100,000

150,000

250,000

250,000

1.4 อุบัติเหตุสาธารณะ สูงสุดไมเกิน

60,000

200,000

400,000

600,000 1,000,000 2,000,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

25,000

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2,500

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

5,000

สูงสุด 3,000,000 บาท (1)
(2)

รับเงินชดเชยรายวันสูงสุดวันละ 2,500 บาท(2)
หากนอนรพ.จากอุบต
ั เิ หตุ และรับเพิม
่ เปน 2 เทา
หากรักษาตัวในหองไอ.ซี.ยู

เบาใจ ไมตอ งสำรองจาย

ครอบคลุมรพ. ชัน
้ นำกวา 400 แหงทัว่ ประเทศ(3)

สมัครไดตง้ั แตอายุ 50-75 ป

โดยไมตอ งตรวจและไมตอ งตอบคำถามสุขภาพ

ผลประโยชน

แผน 6

แผน 1

รับความคุม
 ครองชีวต
ิ จากอุบต
ั เิ หตุสาธารณะ

x2

บริษัทฯ จะจายเงินเทากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง การพูดออกเสียง
หรือ ทุพพลภาพถาวร จากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้

2. เงินคารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุแตละครั้ง สูงสุดไมเกิน
3. เงินชดเชยรายวันระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลในหองผูปวยปกติวันละ
(สูงสุดไมเกิน 365 วัน ตออุบัติเหตุแตละครั้ง)*
4. เงินชดเชยรายวันระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล หองไอ.ซี.ยู วันละ
(สูงสุดไมเกิน 7 วัน ตออุบัติเหตุแตละครั้ง)*

* บริษัทจะจายผลประโยชน ขอ 3 และ ขอ 4 รวมกันสูงสุดไมเกิน 365 วัน ตอการบาดเจ็บแตละครั้ง
หมายเหตุ:
(1)สำหรับแผน 6 โดยเปนความคุมครองของแบบประกันภัยเมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผูสูงอายุ) 1,000,000 บาท และความคุมครองของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุสวนบุคคลสบายใจ (เพื่อผูสูงอายุ) 2,000,000 บาท
(2)สำหรับแผน 5 และ 6 เปนความคุมครองของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุสวนบุคคล สบายใจ(เพื่อผูสูงอายุ)
(3)แสดงบัตรประจำตัวผูเอาประกันคูกับบัตรประชาชน เฉพาะโรงพยาบาลคูสัญญาเทานั้น
• เงื่อนไขและขอยกเวนเปนไปตามที่ระบุในกรมธรรม • การพิจารณารับประกันเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทฯ
เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผูสูงอายุ ) สวนของความคุมครองชีวิตเทานั้นที่ สามารถ นำไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได ฉบับที่ 172
คำเตือน : ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

