Family

แบบประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อ เพื่อประชาชน

แผนการประกันชีวิตของท่าน ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
พนักงานบริษัทประกันชีวิต...........................................................................................
เสนอ........................................................................... เพศ................. อายุ.............ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย..........................................บาท ระยะเวลาเอาประกันภัย..........ปี

• ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

1. กรณีเสียชีวิต บริษัทฯ จะจายจำนวนเงินผลประโยชนเทากับจำนวนเงินเอาประกันภัยของเดือนที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต ตามจำนวนที่ไดระบุไวในตารางแสดง
จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงใหแกผูรับประโยชน
2. กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
2.1 กรณีที่ผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร และการทุพพลภาพนั้นเกิดขึ้นตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวา 180 วัน บริษัทฯ จะจายจำนวนเงิน
เอาประกันภัยของเดือนทีผ่ เู อาประกันภัยเริม
่ ตนการทุพพลภาพสิน
้ เชิงถาวรตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัยทีล
่ ดลง และสัญญาประกันภัยนีจ้ ะสิน
้ ผลบังคับทันที
2.2 กรณีที่ผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เนื่องจากเกิดการสูญเสียที่สามารถพิสูจนไดอยางชัดเจน หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวา
ผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัทฯ จะจายจำนวนเงินเอาประกันภัยของเดือนที่ผูเอาประกันภัยเริ่มตนทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
ตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง และสัญญาประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันที

ตัวอย่าง : กรณีเลือกระยะเวลาเอาประกันภัย และจำนวนเงินเอาประกันภัยสอดคลองกับระยะเวลาในการผอนชำระ และวงเงินกู
วงเงินกู = จำนวนเงินเอาประกันภัย

ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 ป
ความคุม
 ครองจะลดลงตาม
จำนวนเงินเอาประกันภัยทีล
่ ดลง
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ความคุมครอง

จำนวน ........................................ บาท

หมายเหตุ :
• รูปแบบความคุ้มครองข้างต้นอยู่บนสมมติฐานของผู้เอาประกันภัยที่มีประวัติการชำระเงินกู้เป็นปกติตามสัญญาเงินกู้
• สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยต่ำกว่า 10 ปี เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วน ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383
• สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วน ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่172 และ 383
* ทั้งนี้เป็นไปตามสิทธิการขอเวนคืนกรมธรรม์ในเงื่อนไขสัญญา โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านหลังเอกสารนี้

สรุปเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยย่อ ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครอง ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัย และการขอเวนคืนกรมธรรม์ ระบุไว้ที่ด้านหลังเอกสารนี้
ลายมือพนักงานบริษัทฯ

ต้นฉบับ
(สีขาว) สำหรับบริษัท

...............................................................................
(................................................................................................)
วันที่ .............. / .............. / .............. เวลา ................... น.

ขาพเจาเขาใจโดยชัดแจงวาเปนการเสนอขายประกันชีวิต ไมใชการฝากเงินและไดศึกษาทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายฉบับนี้
ครบถวนทุกหนาและไดรบ
ั สำเนาเอกสารเสนอขายนีไ้ วแลว โดยตัวแทนไมไดใหขอ
 มูลของแบบประกันชีวต
ิ หรือแจงผลประโยชนอน
่ื ๆ
ที่แตกตางหรือนอกเหนือจากที่ระบุไวในเอกสารนี้แตอยางใดทั้งสิ้น และตัวแทนไดแจงใหทราบแลววา หากมีการเวนคืนกรมธรรม
อาจทำใหไดรับเงินนอยกวาจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว หรือเบี้ยประกันภัยทั้งหมดที่ชำระไปแลว

ลายมือชื่อผู้ขอสมัครเอาประกันภัย .................................................................................................
(..........................................................................................)
วันที่ .............. / .............. / ..............

บมจ. เมืองไทยประกันชีวต
ิ
250 ถนนรัชดาภิเษก

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. +66 (0) 2274-9400, +66 (0) 2276-1025
โทรสาร: +66 (0) 2276-1997-8
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• สรุปเงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรม์ที่ควรทราบโดยย่อ

สัญญาประกันภัยเกิดจากการที่บริษัทฯ เชื่อถือขอแถลงของผูเอาประกันภัยในใบคำขอเอาประกันภัย ใบแถลงสุขภาพ และขอแถลงเพิ่มเติมอื่นใดที่ผูเอาประกันภัยลงลายมือชื่อไว
และชำระเบีย้ ประกันภัยงวดแรกแลว บริษท
ั ฯ จึงตกลงทำสัญญา ซึง่ เปนสัญญาทีร่ ะบุสท
ิ ธิและหนาทีข่ องคูส
 ญ
ั ญาไวชด
ั เจนคือ หากผูเ อาประกันภัยปกปดขอเท็จจริง หรือใหถอ ยแถลงเท็จ
ทีอ่ าจจูงใจใหบริษท
ั ฯ เรียกเบีย้ ประกันภัยสูงขึน
้ หรือใหบอกปดไมทำสัญญาดวย บริษท
ั ฯ มีสท
ิ ธิบอกลางสัญญา และไมจา ยเงินตามกรมธรรม หากสัญญาสมบูรณ และผูเ อาประกันภัย
ไมขาดการชำระเบีย้ ประกันภัย บริษท
ั ฯ จะชดใชคา สินไหมทดแทนทีไ่ มอยูใ นขอยกเวนของสัญญาให สวนผูเ อาประกันภัยหากยังไมไดทำสัญญากูย ม
ื เงิน มีสท
ิ ธิขอยกเลิกกรมธรรมไดดว ยการ
สงคืนกรมธรรมมายังบริษท
ั ฯภายใน 30 วันนับแตวน
ั ทีไ่ ดรบ
ั กรมธรรมเวนแตบริษท
ั ฯ ไดออกกรมธรรมใหแกผเู อาประกันภัยโดยใชวธิ กี ารทางอิเล็กทรอนิกส ผูเ อาประกันภัยไมตอ งสงคืน
กรมธรรม หรือมีสิทธิขอเวนคืนกรมธรรม เปนตน ทั้งนี้เงื่อนไขโดยละเอียดของกรมธรรมเปนไปตามที่ระบุไวในกรมธรรมที่บริษัทฯ จะออกและสงมอบใหยึดถือไวตอไป

• ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีทผ
่ี เู อาประกันภัยรูอ ยูแ ลว และแถลงขอความอันเปนเท็จ หรือรูอ ยูแ ลวในขอความจริงใด แตไมเปดเผยขอความจริงนัน
้ ใหบริษท
ั ฯ ทราบในขณะทีข่ อเอาประกันภัย ซึง่ ถาบริษท
ั ฯ
ทราบขอความจริงนั้นๆ แลว อาจจูงใจบริษัทฯ ใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือใหบอกปดไมยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเปนโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ
อาจบอกลางสัญญา และไมจา ยเงินตามกรมธรรม ความรับผิดของบริษท
ั ฯ จะมีเพียงคืนเบีย้ ประกันภัยทีไ่ ดชำระใหแกบริษท
ั ฯ แลวทัง้ หมดเทานัน
้

• กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. กรณีผูเอาประกันภัยฆาตัวตายดวยใจสมัครภายใน 1 ป นับแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามกรมธรรม
2. กรณีผูเอาประกันภัยถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา
3. กรณีผูเอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไมถูกตองแทจริง และบริษัทฯ พิสูจนไดวาในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกตองแทจริงอยูนอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางคา
ปกติของบริษัทฯ

• ข้อยกเว้นความคุ้มครองของกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

บริษท
ั จะไมคม
ุ ครองการสูญเสียหรือทุพพลภาพใดๆ ทีเ่ กิดขึน
้ โดยทางตรงหรือทางออม ทัง้ หมดหรือแตบางสวนหรือสืบเนือ่ งจากสาเหตุ หรือเกิดขึน
้ ในเวลาตอไปนี้ มีทง้ั หมด 7 ขอ เชน
1. การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
2. สงคราม ไมวาจะประกาศหรือไมก็ตาม การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูตางชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล การกอการราย
3. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครองสติได
คำวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มี การตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือดตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป เปนตน

• การขอเวนคืนกรมธรรม์

นับแตวันที่กรมธรรมมีผลบังคับ ผูเอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาประกันภัยได ตอเมื่อไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูรับประโยชนหลัก หรือเมื่อผูเอาประกันภัยไดแสดง
หลักฐานวาไดชำระหนี้สินที่มีอยูกับผูรับประโยชนหลักหมดแลว โดยขอเวนคืนกรมธรรม และรับเงินคาเวนคืนกรมธรรมตามจำนวนที่กำหนดไวในตารางมูลคาเวนคืนกรมธรรม
กับผลประโยชนอื่นๆ อันพึงจะไดรับ (ถามี) และหากผูเอาประกันภัยมีเบี้ยประกันภัยต่ำกวามาตรฐาน จะไดรับเงินคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัยของเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยต่ำกวา
มาตรฐานตามตารางมูลคากรมธรรมสำหรับภัยต่ำกวามาตรฐาน
เอกสารเสนอขายรายบุคคลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของแบบประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์

• ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัย : สำนักงานใหญและสาขาของบริษัทฯ

ทานสามารถดูวิธีการโดยละเอียดไดจาก muangthai.co.th หรือสอบถามที่ศูนยบริการลูกคา โทรv1766

คำเตือน : ผูซ อ้ื ควรศึกษา และทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมือ่ ไดรบ
ั กรมธรรมแลวโปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนดและเงือ่ นไขในการออกกรมธรรม

บมจ. เมืองไทยประกันชีวต
ิ
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. +66 (0) 2274-9400, +66 (0) 2276-1025 โทรสาร: +66 (0) 2276-1997-8

