
*สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระคาการประกันภัยโดยหักจากมูลคาการลงทุน

ใหม!! เลือกเพิ่มความคุมครองสุขภาพ และโรครายแรงได
เมื่อซื้อแนบกับสัญญาเพิ่มเติม แบบ UDR*

จายเบ้ียคร้ังเดียว รับความคุมครองชีวิต สุขภาพ และโรครายแรง
พรอมโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน 

รับประกันภัยโดย



พลัส โอกาสที่มากกวา
 เพื่อบรรลุทุกเปาหมาย
 ในแบบที่คุณตองการ

จายเบี้ยครั้งเดียว
คุมครองถึงอายุ

99 ป (1)

(1)

(2)

พลัส
ความคุมครองสุขภาพ

และโรครายแรงได

ไมมีคาใชจาย
ในการดำเนินการสำหรับ

เบี้ยประกันภัยหลัก

30 วัน – 90 ป คุมครองถึงอายุ 99 ป

เริ่มตน 50,000 บาท

เริ่มตน:  1,000 บาท ตอครั้ง

เริ่มตน 150% ของเบี้ยประกันภัยหลัก และไมจำกัดจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด
สามารถปรับเพิ่มหรือลดความคุมครอง ไดปละ 1 ครั้ง

เพิ่มความคุมครองสัญญาเพิ่มเติมไดหลากหลาย เชนสัญญาเพิ่มเติม อีลิท เฮลท พลัส,
ดี เฮลท พลัส และสัญญาเพิ่มเติม แบบ UDR*  อื่นๆ

จำนวนเงินที่มากกวา
1. จำนวนเงินเอาประกันภัย
2. มูลคาขายคืนหนวยลงทุน บวกดวย 50% ของเบี้ยประกันภัยหลัก

มูลคาขายคืนหนวยลงทุน

มูลคาขายคืนหนวยลงทุน หักดวย คาธรรมเนียมเวนคืนกรมธรรม (ถามี)

ความคุมครองเพิ่มเติม

โครงการพิเศษ สวนลด 5%
เมื่อซื้อแนบ อีลิท เฮลท พลัส (3)

2*สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระคาการประกันภัยโดยการหักจากมูลคาการลงทุน

(1) ตราบเทาที่มูลคาการลงทุนมีเพียงพอที่จะชำระคาใชจายตางๆ ตามกรมธรรม
(2) กรณีผูเอาประกันภัยอายุ 81 - 90 ป จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไมเกิน 300,000 บาท ตอผูขอเอาประกันภัยแตละคน
(3) สวนลดคาการประกันภัยสัญญาเพ่ิมเติมการประกันภัยสุขภาพ อีลิท เฮลท พลัส (UDR) เม่ือซ้ือแนบกับแบบประกัน mOnePlus
และมีเบ้ียประกันภัยรวมชำระคร้ังแรกต้ังแต 3 ลานบาทข้ึนไป (นับรวมเบ้ียประกันภัยหลักและเบ้ียประกันภัยสวนท่ีเปนเงินออมเพ่ิมเติม)
ต้ังแตวันน้ี ถึง 31 ธ.ค. 2565



สำหรับทานที่อยากมอบความคุมครองการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดจากโรงพยาบาลชั้นนำ
จายเบี้ยเพียงครั้งเดียว มอบความคุมครองใหลูกหลานแบบเหนือระดับ

ตัวอยาง
เพศชาย อายุ 11 ป สุขภาพสมบูรณแข็งแรง เลือกซื้อ mOnePlus
แนบกับ อีลิท เฮลท พลัส แบบ UDR    (แผน 1 คุมครองเฉพาะในประเทศไทย)
จายเบี้ยประกันครั้งเดียว 5,000,000 บาท คุมครองถึงอายุ 99 ป
พรอมรับสวนลดคาการประกันภัยของอีลิท เฮลท พลัส 5% ตลอดอายุกรมธรรม

ทุนประกันชีวิตเริ่มตน 7,500,000 บาท

รับความคุมครอง คารักษาพยาบาลเหมาจายตามจริง 20 ลานบาท ตอป
นอนหองเดี่ยวมาตรฐานไดทุกโรงพยาบาล 
ครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็ง ทั้งแบบเคมีบำบัดและแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจง
ตอเซลลมะเร็ง (Targeted Therapy)  การวินิจฉัย MRI  และการฟอกไต โดยไมตองแอดมิท
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5,015,908.45
7,145,243.85

10,735,495.58
16,217,079.21
24,509,474.89
37,032,477.95
38,583,532.49
55,600,351.55
82,318,035.35

103,361,197.38
119,982,251.51
159,630,614.23

5,003,806.50
5,461,957.66
6,043,914.42
6,647,663.88
7,172,867.82
7,497,429.12
7,504,293.98
7,139,625.39
4,930,215.80

659,725.66

4,991,373.77
4,133,815.67
3,288,604.86
2,460,860.61
1,533,862.94

311,506.24
150,039.99

เดือนกรมธรรมปกรมธรรม อายุ (ป) มููลคาการลงทุุน
E(R) = 5%

มููลคาการลงทุุน
E(R) = 2%

มููลคาการลงทุุน
E(R) = -1%

(1) สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระคาการประกันภัยโดยการหักจากมูลคาการลงทุน
(2) ตราบเทาที่มูลคาการลงทุนคงเหลือเพียงพอที่จะชำระคาการประกันภัยและคาใชจายของกรมธรรม
(3) การถอนเงินลงทุนบางสวนจากกรมธรรมอาจสงผลใหผลประโยชนและความคุมครองที่จะไดรับลดลง
หมายเหตุ
   ตัวอยางที่แสดงคำนวณ ณ วันที่ 1 ก.ย. 65 และเปนเพียงการตั้งสมมติฐานเพื่อสรางความเขาใจเทานั้น มิไดเปนการแสดง
ผลตอบแทนจริงที่จะไดรับจากกรมธรรม ทั้งนี้ ผลตอบแทนขึ้นกับภาวะการลงทุนในกองทุนรวม หากผลตอบแทนในการลงทุนจริง
ของลูกคานอยกวาที่แสดงในตาราง อาจมีผลใหคุณสมบัติบางอยางของกรมธรรม เชน การถอนเงินลงทุนออกบางสวนอาจ
ไมสามารถทำได กรมธรรมอาจสิ้นผลบังคับกอนครบอายุ 99 ปได และอาจสงผลใหมูลคาผลประโยชนและความคุมครองไมเปน
ไปตามที่แสดงในตาราง
   ผูเอาประกันที่มีการจัดพอรตการลงทุนแบบเสี่ยงสูงหรือมีการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงเปนจำนวนมาก กรณีภาวะการลงทุนไมเปน
ไปตามคาด อาจทำใหมูลคาการลงทุนลดลงจนไมเพียงพอตอคาใชจายของกรมธรรม เปนผลใหผูเอาประกันอาจจะตองชำระเบี้ยประกันภัย
สวนที่เปนเงินออมเพิ่มเติม (Top up) ได
   เงื่อนไขเปนไปตามมาตรฐานและความจำเปนทางการแพทย

(1)

(2)

คุมครอง โรคอุบัติใหม โรครายแรง และโรคท่ัวไป ดูแลสุขภาพยาวๆ ถึงอายุ 99 ป

กรมธรรมยืดหยุนได สามารถเพิ่ม หรือถอนเงินบางสวนมาใชได

(2)

(3)

3

มอบของขวัญเปนความคุมครองชีวิตและสุขภาพใหลูกหลาน

ความคุมครองที่ทานจะไดรับ



สำหรับทานที่ตองการวางแผนเกษียณ จายเบี้ยครั้งเดียว ไมเปนภาระ
คลายกังวลเรื่องคาใชจายการรักษาพยาบาล สรางแหลงรายไดหลังเกษียณ

ตัวอยาง
เพศชาย อายุ 40 ป สุขภาพสมบูรณแข็งแรง เลือกซื้อดี เฮลท พลัส แบบ UDR
แผน 5,000,000 บาท ไมมีความรับผิดสวนแรก แนบกับ mOnePlus
จายเบี้ยประกันครั้งเดียว 3,000,000 บาท คุมครองถึงอายุ 99 ป

ทุนประกันชีวิตเริ่มตน 4,500,000 บาท

รับความคุมครอง คารักษาพยาบาลเหมาจายตามจริง 5 ลานบาท 
ตอการเขาพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง นอนหองเดี่ยวมาตรฐานไดทุกโรงพยาบาล 
คุมครองตอนแอดมิทรวมถึงการรักษาฟนฟูตอเน่ืองกรณีผูปวยนอกท้ังคาหองเด่ียวมาตรฐาน
คาหองผูปวยหนัก (ไอ.ซี.ยู) คาหมอ คายา คาตรวจ คาผาตัด คากายภาพบำบัด

ครอบคลุมการรักษาฟนฟูตอเน่ืองแบบ OPD ท้ังการผาตัดใหญ ผาตัดเล็ก
และการรักษากรณีอุบัติเหตุ ภายใน 24 ช่ัวโมง

(1) สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระคาการประกันภัยโดยการหักจากมูลคาการลงทุน
(2) ตราบเทาที่มูลคาการลงทุนคงเหลือเพียงพอที่จะชำระคาการประกันภัยและคาใชจายของกรมธรรม
(3) การถอนเงินลงทุนบางสวนจากกรมธรรมอาจสงผลใหผลประโยชนและความคุมครองที่จะไดรับลดลง
หมายเหตุ
   ตัวอยางที่แสดงคำนวณ ณ วันที่ 1 ก.ย. 65 และเปนเพียงการตั้งสมมติฐานเพื่อสรางความเขาใจเทานั้น มิไดเปนการแสดง
ผลตอบแทนจริงที่จะไดรับจากกรมธรรม ทั้งนี้ ผลตอบแทนขึ้นกับภาวะการลงทุนในกองทุนรวม หากผลตอบแทนในการลงทุนจริง
ของลูกคานอยกวาที่แสดงในตาราง อาจมีผลใหคุณสมบัติบางอยางของกรมธรรม เชน การถอนเงินลงทุนออกบางสวนอาจ
ไมสามารถทำได กรมธรรมอาจสิ้นผลบังคับกอนครบอายุ 99 ปได และอาจสงผลใหมูลคาผลประโยชนและความคุมครองไมเปน
ไปตามที่แสดงในตาราง
   ผูเอาประกันที่มีการจัดพอรตการลงทุนแบบเสี่ยงสูงหรือมีการลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงเปนจำนวนมาก กรณีภาวะการลงทุนไมเปน
ไปตามคาด อาจทำใหมูลคาการลงทุนลดลงจนไมเพียงพอตอคาใชจายของกรมธรรม เปนผลใหผูเอาประกันอาจจะตองชำระเบี้ยประกันภัย
สวนที่เปนเงินออมเพิ่มเติม (Top up) ได
   เงื่อนไขเปนไปตามมาตรฐานและความจำเปนทางการแพทย
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(1)

(2)

คุมครอง โรคอุบัติใหม โรครายแรง และโรคท่ัวไป ดูแลสุขภาพยาวๆ ถึงอายุ 99 ป

กรมธรรมยืดหยุนได สามารถเพิ่ม หรือถอนเงินบางสวนมาใชได

(2)

(3)

วางแผนเพื่อการเกษียณ

1
11
21
29
31
39
41
51
59

1
121
241
337
361
457
481
601
697

40
50
60
68
70
78
80
90
98

3,008,793.34
4,267,554.76
5,975,393.19
7,553,452.73
7,961,489.12
9,359,692.50
9,630,303.05

10,087,015.50
8,090,399.28

3,001,533.99
3,139,704.84
3,085,786.06
2,606,250.96
2,377,033.97

278,880.01

2,994,076.21
2,242,292.30
1,342,186.51

151,830.53

เดือนกรมธรรมปกรมธรรม อายุ (ป) มููลคาการลงทุุน
E(R) = 5%

มููลคาการลงทุุน
E(R) = 2%

มููลคาการลงทุุน
E(R) = -1%

ความคุมครองที่ทานจะไดรับ



ความสมบูรณของสัญญาประกันภัย
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยรูอยูแลว และแถลงขอความอันเปนเท็จ หรือรูอยูแลวในขอความจริงใดแตไมเปดเผย
ขอความจริงนั้นใหบริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถาบริษัทฯ ทราบขอความจริงนั้นๆ แลว อาจจูงใจ
บริษัทฯ ใหเรียกเก็บคาการประกันภัยสูงขึ้นหรือใหบอกปดไมยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเปนโมฆียะ
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกลางสัญญา และไมจายเงินตามกรมธรรม ความรับผิดของบริษัทฯ
จะมีเพียงคืนมูลคาขายคืนหนวยลงทุน คาใชจายในการดำเนินการสำหรับเบี้ยประกันภัย คาธรรมเนียมการบริหาร
กรมธรรม คาใชจายและคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เคยถูกเรียกเก็บ และคาการประกันภัยโดยไมมีดอกเบี้ย

กรณีที่บริษัทฯ จะไมคุมครอง
1. กรณีผูเอาประกันภัยฆาตัวตายดวยใจสมัครภายใน 1 ป นับแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามกรมธรรม หรือตามการ
ตออายุครั้งสุดทาย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติใหเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ เฉพาะในสวนของจำนวนเงิน
เอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเทานั้น
2. กรณีผูเอาประกันภัยถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา
3. กรณีผูเอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไมถูกตองแทจริง และบริษัทฯ พิสูจนไดวาในขณะทำสัญญา
ประกันภัยอายุที่ถูกตองแทจริงอยูนอกจำกัดคาการประกันภัยตามทางคาปกติของบริษัทฯ

คำเตือน

หมายเหตุ: 
- โครงการ mOnePlus เปนชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยเมืองไทยยูนิตลิงค 2 (ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว)
- เบี้ยประกันภัย (ไมรวมสวนของการลงทุน) ของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีได ทั้งนี้
หลักเกณฑเปนไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
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1. การลงทุนมีความเส่ียง ผูเอาประกันภัยอาจไดรับเงินคืนมากกวาหรือนอยกวาเบ้ียประกันภัยท่ีถูกจัดสรรเขากองทุนรวม
โดยหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมีกำไร ผูเอาประกันภัยก็จะไดรับผลตอบแทนมากข้ึน แตหากผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมขาดทุน ผูเอาประกันภัยก็จะไดรับผลตอบแทนนอยลง หรือบางกรณีอาจขาดทุน กลาวคือ ไมไดรับเงิน
สวนลงทุนคืนเต็มจำนวน ทั้งนี้ กรมธรรมนี้ไมมีการรับประกันเงินสวนลงทุน
2. กรมธรรมนี้เหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาว เนื่องจากมีคาธรรมเนียมเวนคืนและการถอนเงินลงทุนออกบางสวน
(ถามี) ซึ่งอาจมีผลใหจำนวนเงินลงทุนที่ถอนออกบางสวนหรือเงินคาเวนคืนกรมธรรม มีมูลคานอยกวา มูลคาขายคืน
หนวยลงทุน
3. ผูเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดจากตารางแสดงคาใชจายและคาธรรมเนียมผูเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมในหนังสือชี้ชวนของกองทุนดวย
4. กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ  ดังนั้น บริษัทประกันชีวิตและบริษัท
จัดการจึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม และจะไมสามารถนำทรัพยสินของกองทุนรวมไปใช
ประโยชนเพื่อการชำระหนี้ของตนเอง
5. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิต
และบริษัทจัดการ
6. ผูเอาประกันภัยสามารถศึกษาขอมูลเกี่ยวกับคาธรรมเนียม  และคาใชจายที่เกี่ยวของกับกองทุนที่นอกเหนือจาก
กรมธรรมนี้ไดจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
7. ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครอง เงื่อนไขและความเสี่ยงกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8. การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัท



สมาชิกเมืองไทยสไมลคลับ
เติมความสุขสุดพิเศษ กับกิจกรรม
และสิทธิพิเศษที่หลากหลาย
ครบทุกไลฟสไตล

รวบรวมทุกบริการของเมืองไทยประกันชีวิต 
ใหเปนเรื่องงายสําหรับคุณ สะดวกทุกที่ ทุกเวลา

• รับความสุขและรอยย้ิม ผานกิจกรรมแหงความสุขและสิทธิพิเศษตางๆ มากมาย
• เติมเต็มความสุข ดวยการแลกคะแนนสะสม Smile Point
   ผาน MTL Click Application ไดทุกท่ี ทุกเวลา ตลอด 24 ช่ัวโมง
• รับความสุขท่ีมากข้ึน ดวยประสบการณสุดพิเศษเหนือระดับกับการเปนสมาชิก
  The Ultimate & Beyond Prestige

มอบสิทธิพิเศษดานสุขภาพใหกับลูกคาคนสำคัญ โทรปรึกษาปญหาสุขภาพ
กับ MTL Health Buddy โทร 0 2290 2424 กด 3 เพื่อขอรับบริการ
ดานสุขภาพและสิทธิประโยชนมากมาย ดังนี้

• ปรึกษาปญหาสุขภาพ 
• คนหาแพทยที่เหมาะกับโรค 
• คนหาศูนยแพทยเฉพาะทาง
• นัดหมายติดตอเขารับการรักษา
   ในโรงพยาบาล

• สิทธิประโยชนการรักษาแบบมุงเปา
  (Targeted Therapy)
• ใหคำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับยา
   กับเภสัชกรทางโทรศัพท
• พรอมรับสิทธิประโยชนพิเศษอื่นๆ มากมาย

• เช็กขอมูลกรมธรรม
• ยื่นเคลมออนไลน 
• ชำระเบี้ยประกันภัย
• ปรึกษาหมอออนไลน

• ทำธุรกรรมผาน Video Call
• แลกคะแนนเมืองไทยสไมลคลับ
• และบริการอื่นๆ อีกมากมาย

ดูแลครบเครื่อง เรื่องสุขภาพ

มั่นใจทุกเรื่องกรมธรรม ไมวาคุณจะอยูที่ไหน
สามารถรับบริการจากเราได

สิทธิประโยชนสำหรับลูกคาเมืองไทยประกันชีวิต 

บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต เปนเพียงผูแนะนำการบริการใหกับลูกคา เทานั้น

MTL Click 
Application

สุขมากกวา พิเศษมากขึ้น ดวยสิทธิพิเศษเพื่อลูกคาคนสำคัญ

ผูเสนอขาย .............................................................................................. ID LINE .................................................................

เบอรโทรศัพท  .........................................................................................  วันที่นำเสนอขาย ....................................................

MTL_2-02-04-0481_05/07/2565

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

muangthai.co.th

โทร. ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
Muang Thai Life
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