แบบประกันภัยคุมครองสินเชื่อ เพื่อประชาชน
แผนการประกันชีวิตของทาน ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้

พนักงานบริษัทประกันชีวิต...............................................................................

ระยะเวลาเอาประกันภัย ............ ป

เสนอ.................................................................................... อายุ.........................ป

อัตราดอกเบี้ยการกู
8% ตอป
10% ตอป

จำนวนเงินเอาประกันภัย………………………..............………..….…..….บาท
• ผลประโยชนที่จะไดรับ

1. คุม ครองกรณีเสียชีวติ ทุกกรณี (ทีไ่ มอยูใ นเงือ่ นไขขอยกเวนการจายผลประโยชน) เทากับจำนวนเงินเอาประกันภัยตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัยทีล่ ดลงในกรมธรรม
2. คุมครองกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ในกรณี ดังตอไปนี้
2.1 กรณีที่ผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพสิน้ เชิงถาวร และการทุพพลภาพนัน้ เกิดขึน้ ตอเนือ่ งเปนเวลาไมนอ ยกวา 180 วัน บริษทั จะจายจำนวนเงินเอาประกันภัย
ของเดือนที่ผูเอาประกันภัยเริ่มตนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงในกรมธรรม และสัญญาเพิ่มเติมเปนอันสิ้นสุดลง
2.2 กรณีที่ผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เนื่องจากเกิดการสูญเสียที่สามารถพิสูจนไดอยางชัดเจน หรือมีขอบงชี้ทางการแพทยชัดเจนวา
ผูเอาประกันภัยตกเปนบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัทจะจายจำนวนเงินผลประโยชน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของเดือนที่ผูเอาประกันภัย
เริม่ ตนทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง และสัญญาเปนอันสิ้นสุดลง

ตัวอยาง : กรณีเลือกระยะเวลาเอาประกันภัย และจำนวนเงินเอาประกันภัยสอดคลองกับระยะเวลาในการผอนชำระ และวงเงินกู
วงเงินกู = จำนวนเงินเอาประกันภัย

ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 ป
ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

ความคุมครองจะลดลงตาม
จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง

ชำระเบี้ยประกันภัย
ครั้งเดียว

ผูเอาประกันภัยสามารถ
คงความคุมครองตอไป
จนครบสัญญาหรือ เวนคืนสัญญา
เพื่อรับมูลคาเวนคืน*

0

สิ้นป
กรมธรรมที่

1

2

3

4

5

6

7

8

กรณีที่ 1 ลูกคาเสียชีวิต

หรือ ทุพลลภาพสิ้นเชิงถาวร

เบี้ยประกันชีวิตที่สามารถนำไปใช
สิทธิลดหยอนภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา…........…… บาท

30

ระยะเวลาในการผอนชำระ

กรณีที่ 2 ลูกคาผอนชำระเงินกู
ครบกอนกำหนด

วงเงินกู

ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
จำนวน ........................ บาท

9 10

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ความคุมครอง

หมายเหตุ :

- รูปแบบความคุม ครองขางตนอยูบ นสมมติฐานของผูเ อาประกันภัยทีม่ ปี ระวัตกิ ารชำระเงินกูเ ปนปกติตามสัญญาเงินกูข องบริษทั
- เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได ฉบับที่172 และ 315 ทั้งนี้สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต 10 ปขึ้นไป
* ทั้งนี้เปนไปตามสิทธิการขอเวนคืนกรมธรรมในเงื่อนไขสัญญา

สรุปเงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรมโดยยอ ความสมบูรณของสัญญาประกันภัย ขอยกเวนความคุมครอง และชองทางการชำระเบี้ยประกันภัย ระบุไวที่ดานหลังเอกสารนี้

ตนฉบับ

(สีขาว) สำหรับบริษัท

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

ขาพเจาทราบและเขาใจวาเปนการประกันชีวิตมิใชการฝากเงินและไดศึกษา อาน ทำความเขาใจในเอกสารเสนอขาย
(ทั้งดานหนาและดานหลัง) และไดรับสำเนาเอกสารเสนอขายนี้แลวโดยตัวแทนฯ มิไดมีการเสนอผลประโยชนของ
แบบประกันภัยนอกเหนือไปจากที่ระบุในเอกสารนี้

ลายมือชื่อผูขอสมัครเอาประกันภัย .................................................................................................

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

บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จำกัด (มหาชน)
250 ถนนรัชดาภิเษก
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2274-9400, 0-2276-1025
โทรสาร: 0-2276-1997-8

(09-04-61) 2-02-03-0116

• สรุปเงื่อนไขทั่วไปของกรมธรรม ที่ควรทราบโดยยอ
สัญญาประกันภัยเกิดจากการทีบ่ ริษทั ฯ เชือ่ ถือขอแถลงของผูเ อาประกันภัยในใบคำขอเอาประกันภัย ใบแถลงสุขภาพ และขอแถลงเพิม่ เติมอืน่ ใดทีผ่ เู อาประกันภัย
ลงลายมือชือ่ ไว และชำระเบีย้ ประกันภัยงวดแรกแลว บริษทั ฯ จึงตกลงทำสัญญา ซึง่ เปนสัญญาทีร่ ะบุสทิ ธิและหนาทีข่ องคูส ญ
ั ญาไวชดั เจนคือหากผูเ อาประกันภัยปกปด
ขอเท็จจริง หรือใหถอยแถลงเท็จที่อาจจูงใจใหบริษัทฯ เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไมทำสัญญาดวย บริษัทฯ มีสิทธิบอกลางสัญญา และไมจายเงินตามกรมธรรม
หากสัญญาสมบูรณและผูเอาประกันภัยไมขาดการชำระเบี้ยประกันภัย บริษัทฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนที่ไมอยูในขอยกเวนของสัญญาให สวนผูเอาประกันภัย
เมื่อไดรับกรมธรรม และยังไมไดใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน มีสิทธิยกเลิกกรมธรรมไดดวยการสงกรมธรรมคืนบริษัทฯ ภายใน 15 วัน นับแตไดรับกรมธรรม
เวนแตบริษัทฯ ไดออกกรมธรรมใหแกผูเอาประกันภัยโดยใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูเอาประกันภัยไมตองสงคืนกรมธรรม หรือมีสิทธิขอเวนคืนกรมธรรม เปนตน
ทั้งนี้เงื่อนไขโดยละเอียดของกรมธรรมเปนตามที่ระบุไวในกรมธรรมที่บริษัทฯ จะออกและสงมอบใหยึดถือไวตอไป
• ความสมบูรณของสัญญาประกันภัย
ในกรณีทผ่ี เู อาประกันภัยรูอ ยูแ ลว และแถลงขอความอันเปนเท็จ หรือรูอ ยูแ ลวในขอความจริงใด แตไมเปดเผยขอความจริงนัน้ ใหบริษทั ฯ ทราบในขณะทีข่ อเอาประกันภัย
ซึง่ ถาบริษทั ฯ ทราบขอความจริงนัน้ ๆ แลว อาจจูงใจบริษทั ฯ ใหเรียกเบีย้ ประกันภัยสูงขึน้ หรือไมยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเปนโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา
865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกลางสัญญา และไมจายเงินตามกรมธรรม ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ไดชำระใหแกบริษัทฯ แลวทั้งหมดเทานั้น
• กรณีที่บริษัทฯ จะไมคุมครอง
1. กรณีผูเอาประกันภัยฆาตัวตายดวยใจสมัครภายใน 1 ป นับแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามกรมธรรม
2. กรณีผูเอาประกันภัยถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา
3. กรณีผเู อาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลือ่ นไมถกู ตองแทจริง และบริษทั ฯ พิสจู นไดวา ในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุทถ่ี กู ตองแทจริงอยูน อกจำกัดอัตราเบีย้ ประกันภัย
ตามทางคาปกติของบริษัทฯ
• ขอยกเวนการจายผลประโยชนกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
บริษทั จะไมคมุ ครองการสูญเสียหรือทุพพลภาพใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยทางตรงหรือทางออม ทัง้ หมดหรือแตบางสวนหรือสืบเนือ่ งจากสาเหตุ หรือเกิดขึน้ ในเวลาตอไปนี้
มีทั้งหมด 8 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
• ชองทางการชำระเบี้ยประกันภัย : สำนักงานใหญและสาขาของบริษัทฯ
ทานสามารถดูวิธีการโดยละเอียดไดจาก www.muangthai.co.th หรือสอบถามที่ศูนยบริการลูกคา โทร 1766
หนังสือชักชวนนี้เปนขอมูลเบื้องตนของแบบประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม

คำเตือน : ผูข อเอาประกันภัยควรศึกษา และทำความเขาใจในเอกสารเสนอขายกอนตัดสินใจทำประกันภัย เมือ่ ไดรบั กรมธรรมแลว โปรดศึกษารายละเอียดขอกำหนด
และเงื่อนไขในการออกกรมธรรม

บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จำกัด (มหาชน)

250 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2274-9400, 0-2276-1025 โทรสาร: 0-2276-1997-8

