
จายเบี้ยตอเนื่องครบ 6 ป มีโบนัสสำหรับการถือกรมธรรม*
พรอมโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน

สรางพอรตชีวิตใหเติบโต
ดวยประกันชีวิตควบการลงทุน 

mGrow 615

*เปนไปตามเงื่อนไขและขอกำหนดในกรมธรรม 
หมายเหตุ :  mGrow 615 เปนชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยเมืองไทยยูนิตลิงค 615
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หมายเหตุ 
* ผูเอาประกันภัยตองชำระเบี้ยประกันภัยหลักอยางตอเนื่องและครบถวนตามกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย ไมเคยมีการถอนเงินจากกรมธรรมโดยการหักเงิน
จากบัญชีเงินสะสมจากเบี้ยประกันภัยหลัก และไมเคยลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก ทั้งนี้ คาใชจายตางๆ ที่ยังชำระไมครบ (ถามี) ซึ่งเกิดขึ้นระหวางที่มูลคา
การลงทุนมีคาเทากับหรือนอยกวาศูนย ถือเปนหนี้สินที่คางชำระ
**ผูเอาประกันภัยตองชำระเบี้ยประกันภัยหลักอยางตอเนื่องครบทุกงวดตั้งแตปที่ 1 ถึงปที่ 6 โดยไมเคยลด
จำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก และไมเคยถอนเงินจากกรมธรรมโดยการหักเงินจากบัญชีเงินสะสมจากเบี้ยประกันภัยหลัก 
และไมเคยใชสิทธิการหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย
*** ทั้งนี้ เปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑของบริษัทฯ

ชัดเจน
จายเบี้ยประกันภัยหลักเพียง 6 ป
คุมครองยาวๆ 15 ป

มั่นใจ คุมครองชีวิตตอเนื่อง 15 ป 
แมมูลคากรมธรรมจะเทากับหรือนอยกวาศูนย
รับความคุมครองชีวิตจำนวน 3 เทาของเบี้ยประกันภัยหลักรายป*

รับโบนัสพิเศษ
ณ ตนปกรมธรรมที่ 7 รับโบนัสพิเศษ 2%
ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระตั้งแตปที่ 1 ถึงปที่ 6**

เลือกขยายได 
สามารถขอขยายความคุมครองไปจนถึงอายุครบ 99 ป***

เติบโต
ดวยตัวเลือกการลงทุนที่ยืดหยุน เขาถึงกองทุนรวมศักยภาพจาก บลจ.ชั้นนำ
หรือเลือกพอรตการลงทุนแนะนำโดยผูจัดการกองทุนของบริษัท

เพิ่มความอุนใจ
ดวยสัญญาเพิ่มเติม ใหคุณไดเพิ่มเติมความคุมครองสุขภาพและโรครายแรง***

ยืดหยุน
เลือกความคุมครองได ขั้นต่ำ 3-10 เทาของเบี้ยประกันภัยหลัก
ตามอายุผูเอาประกันและไมจำกัดความคุมครองสูงสุด
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อายุ เบี้ยประกันภัยรายป
(ปละ)

มูลคาการลงทุน
E(R) = 5%

มูลคาการลงทุน
E(R) = 2%

มูลคาการลงทุน
E(R) = -1%

โบนัส
สำหรับการถือ

กรมธรรม
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-

-
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-

-

-

-

ตัวอยาง ผูเอาประกัน เพศชาย อายุ 35 ป สุขภาพสมบูรณแข็งแรง รับความเสี่ยงไดปานกลางคอนขางต่ำ
วางแผนความคุมครองดวย mGrow 615 จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท ชำระเบี้ยรายป
ปละ 20,000 บาท สมมติอัตราผลตอบแทน 5%, 2% และ -1%

หมายเหตุ
• ตัวอย่างที่แสดงคำนวณ ณ เดือนสิงหาคม 2564 และเป็นเพียงการตั้งสมมติฐานเพื่อสร้างความเข้าใจเท่านั้น มิได้เป็นการแสดงผลตอบแทนจริงที่จะได้รับจากกรมธรรม์
ทั้งนี้ ผลตอบแทนขึ้นกับภาวะการลงทุนในกองทุนรวม หากผลตอบแทนในการลงทุนจริงของลูกค้าน้อยกว่าที่แสดงในตารางอาจมีผลให้คุณสมบัติบางอย่างของกรมธรรม์
เช่น การถอนเงินลงทุนออกบางส่วนอาจไม่สามารถทำได้ กรมธรรม์อาจสิ้นผลบังคับก่อนครบอายุ 99 ปีได้ และอาจส่งผลให้มูลค่าผลประโยชน์และความคุ้มครองไม่เป็นไป
ตามที่แสดงในตาราง
• ผู้เอาประกันที่มีการจัดพอร์ตการลงทุนแบบเสี่ยงสูงหรือมีการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นจำนวนมาก กรณีภาวะการลงทุนไม่เป็นไปตามคาดอาจทำให้มูลค่าการลงทุนลดลง
จนไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์ เป็นผลให้ผู้เอาประกันอาจจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นเงินออมเพิ่มเติม (Top up) ได้
• mGrow 615 เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยเมืองไทยยูนิตลิงค์ 615

จ่ายเบี้ยประกันภัยหลัก
รับโบนัสพิเศษ 2% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ได้รับชำระแล้ว

ผลประโยชนของแบบประกันภัย

สิ้นปกรมธรรมที่

ชำระเบี้ยประกันภัย
ณ ตนปกรมธรรม

99151 2 3 4 5 6 7

รับโบนัสพิเศษ

2%
(1)

เลือกขยายอายุกรมธรรมไปจนถึงผูเอาประกันภัย
มีอายุครบ 99 ปได (2)

ความคุมครองชีวิตตอเนื่อง 15 ป

อายุ
ป

หมายเหตุ :
(1) ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยหลักอย่างต่อเนื่องครบทุกงวดตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 โดยไม่เคยลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก และไม่เคยถอนเงินจากกรมธรรม์โดยการหักเงินจากบัญชีเงิน
      สะสมจากเบี้ยประกันภัยหลัก และไม่เคยใช้สิทธิการหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย
(2) ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยหลักอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนตามกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย ไม่เคยมีการถอนเงินจากกรมธรรม์โดยการหักเงินจากบัญชีเงินสะสมจากเบี้ยประกันภัยหลัก
      และไม่เคยลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ยังชำระไม่ครบ (ถ้ามี) ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างที่มูลค่าการลงทุนมีค่าเท่ากับหรือน้อยกว่าศูนย์ ถือเป็นหนี้สินที่ค้างชำระ



ความสมบูรณของสัญญาประกันภัย
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยรูอยูแลว และแถลงขอความอันเปนเท็จ หรือรูอยูแลวในขอความจริงใด แตไมเปดเผยขอความจริงนั้น ใหบริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งถาบริษัทฯ ทราบขอความจริงนั้นๆ แลว อาจจูงใจบริษัทฯ ใหเรียกเบี้ยประกันภัยหรือคาการประกันภัยสูงขึ้นหรือใหบอกปดไมยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเปน
โมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกลางสัญญา และไมจายเงินตามกรมธรรม

กรณีที่บริษัทฯ จะไมคุมครอง
1. กรณีผูเอาประกันภัยฆาตัวตายดวยใจสมัครภายใน 1 ป นับแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามกรมธรรม หรือตามการตออายุครั้งสุดทาย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติใหเพิ่มจำนวน
   เงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ เฉพาะในสวนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเทานั้น
2. กรณีผูเอาประกันภัยถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา 
3. กรณีผูเอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไมถูกตองแทจริง และบริษัทฯ พิสูจนไดวาในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกตองแทจริงอยู นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัย
    ตามทางคาปกติของบริษัทฯ

คำเตือน : 
1. การลงทุนมีความเสี่ยง ผูเอาประกันภัยอาจไดรับเงินคืนมากกวาหรือนอยกวามูลคาเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเขากองทุนรวม โดยหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมี
กำไร ผูเอาประกันภัยก็จะไดรับผลตอบแทนสูง แตหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมขาดทุน ผูเอาประกันภัยจะไดรับผลตอบแทนต่ำ หรือบางกรณีอาจขาดทุน กลาวคือ
ไมไดรับเงินสวนลงทุนคืนเต็มจำนวน ทั้งนี้ กรมธรรมนี้ไมมีการรับประกันเงินสวนลงทุน
2. กรมธรรมนี้เหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาว เนื่องจากมีคาธรรมเนียมในการถอนเงินลงทุนออกบางสวนและคาธรรมเนียมเวนคืน (ถามี) ซึ่งอาจมีผลใหเงินลงทุนที่ถอน
ออกบางสวน หรือเงินคาเวนคืนกรมธรรมมีมูลคานอยกวามูลคาขายคืนหนวยลงทุน ผูเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดจากตารางแสดงคาใชจาย และคาธรรมเนียม (ถามี)
3. ผูเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนดวย
4. กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการจึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของ
กองทุนรวม และจะไมสามารถนำทรัพยสินของกองทุนรวมไปใชประโยชนเพื่อการชำระหนี้ของตนเอง
5. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ
6. ผูเอาประกันภัยสามารถศึกษาขอมูลเกี่ยวกับคาธรรมเนียม และคาใชจายที่เกี่ยวของกับกองทุนที่นอกเหนือจากกรมธรรมนี้ไดจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
7. ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครอง เงื่อนไขและความเสี่ยงกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

เบี้ยประกันภัย (ไมรวมสวนการลงทุน) ของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได ฉบับที่ 172

รายละเอียดแบบประกัน mGrow 615

อายุรับประกันภัย

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยหลัก

30 วัน - 70 ป
15 ป

6 ป

ขั้นต่ำ รายป : 20,000 / ราย 6 เดือน : 10,000 / ราย 3 เดือน : 6,000 / 
รายเดือน : 2,000

ขั้นต่ำ 1,000 บาท

ขั้นสูง ระหวางชำระเบี้ยประกันภัยหลัก : ไมเกิน 20 เทาของเบ้ียประกันภัยหลัก
                                                    ที่ชำระแลวในปกรมธรรมนั้น 
         ครบชำระเบี้ยประกันภัยหลัก     : ไมจำกัด 

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ผลประโยชนกรณีเสียชีวิต

ผลประโยชนเมื่อครบสัญญา

สัญญาเพิ่มเติม

สิทธิการใหความคุมครองชีวิตในกรณีมูลคาการลงทุน
เทากับหรือนอยกวาศูนย (Non-Lapse Guaranteed)

โบนัสสำหรับการถือกรมธรรม 

จำนวนเงินเอาประกันภัย + มูลคาขายคืนหนวยลงทุน

มูลคาขายคืนหนวยลงทุน ณ วันครบสัญญา

เปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทฯ

เบี้ยประกันภัยสวนที่เปนเงินออมเพิ่มเติม

10
8
4
3

ไมจำกัด

จำนวนเทาของเบี้ยประกันภัยหลักรายป
อายุ (ป)

0 - 40
41 - 50

51 - 60
61 - 70

ขั้นต่ำ ขั้นสูง

ผูเอาประกันภัยสามารถปรับจำนวนเงินเอาประกันภัยไดโดยใชอายุปจจุบัน
ในการพิจารณากรณีอายุ 71 ปขึ้นไป จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำจะเปน
3 เทาของเบี้ยประกันภัยหลักรายป หรือเบี้ยประกันภัยหลักรายปครั้งสุดทาย 

ภายในระยะเวลา 15 ป นับแตวันเริ่มมีผลคุมครอง ผูเอาประกันภัยจะไดรับ
สิทธิความคุมครองชีวิตเทากับจำนวน 3 เทาของเบี้ยประกันภัยหลักรายป*

2% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระตั้งแตปที่ 1 ถึงปที่ 6 ณ ตนปกรมธรรมที่ 7** 

*ผูเอาประกันภัยตองชำระเบี้ยประกันภัยหลักอยางตอเนื่องและครบถวนตามกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย ไมเคยมีการถอนเงินจากกรมธรรมโดยการหักเงินจากบัญชีเงินสะสม
จากเบี้ยประกันภัยหลัก และไมเคยลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก ทั้งนี้ คาใชจายตางๆที่ยังชำระไมครบ (ถามี) ซึ่งเกิดขึ้นระหวางที่มูลคาการลงทุนมีคาเทากับหรือนอยกวาศูนย
ถือเปนหนี้สินที่คางชำระ
**ผูเอาประกันภัยตองชำระเบี้ยประกันภัยหลักอยางตอเนื่องครบทุกงวดตั้งแตปที่ 1 ถึงปที่ 6 โดยไมเคยลดจำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก และไมเคยถอนเงินจากกรมธรรมโดย
การหักเงินจากบัญชีเงินสะสมจากเบี้ยประกันภัยหลัก และไมเคยใชสิทธิการหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย



MTL_2-02-04-0467_03/09/2564

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

muangthai.co.th

โทร. ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
Muang Thai Life


