โครงการเมืองไทย ซุปเปอร เซฟเวอร 25/16
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ความสมบูรณของสัญญาประกันภัย
ในกรณีทผ่ี เู อาประกันภัยรูอ ยูแ ลว และแถลงขอความอันเปนเท็จ หรือรูอ ยูแ ลวในขอความจริงใด
แตไมเปดเผยขอความจริงนัน
้ ใหบริษท
ั ฯ ทราบในขณะทีข่ อเอาประกันภัยซึง่ ถาบริษท
ั ฯ ทราบ
ขอความจริงนัน
้ ๆ แลวอาจจูงใจบริษท
ั ฯ ใหเรียกเบีย้ ประกันภัยสูงขึน
้ หรือไมยอมทำสัญญา
สัญญาประกันภัยจะตกเปนโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึง่ บริษท
ั ฯ อาจบอกลางสัญญา
และไมจา ยเงินตามกรมธรรม ความรับผิดของบริษท
ั ฯ จะมีเพียงคืนเบีย้ ประกันภัยทีไ่ ดชำระให
แกบริษท
ั ฯ แลวทัง้ หมดเทานัน
้
กรณีที่บริษัทฯ จะไมคุมครอง
ของแบบประกันภัยเมืองไทย ซุปเปอร เซฟเวอร 25/16
1. กรณีผเ ู อาประกันภัยฆาตัวตายดวยใจสมัครภายใน 1 ป นับแตวน
ั เริม่ มีผลคุม ครองตามกรมธรรม
หรือตามการตออายุ หรือตามการกลับคืนสูส ถานะเดิมของกรมธรรมครัง้ สุดทายหรือวันทีบ
่ ริษท
ั ฯ
อนุมตั ใิ หเพิม่ จำนวนเงินเอาประกันภัยทัง้ นีเ้ ฉพาะในสวนของจำนวนเงินเอาประกันภัยทีเ่ พิม่ ขึน
้ เทานัน
้
2. กรณีผเู อาประกันภัยถูกผูร บ
ั ประโยชนฆา ตายโดยเจตนา
3. กรณีผเู อาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลือ่ นไมถกู ตองแทจริง และบริษท
ั ฯพิสจู นไดวา ในขณะ
ทำสัญญาประกันภัยอายุทถ่ ี กู ตองแทจริงอยูน อกจำกัดอัตราเบีย้ ประกันภัยตามทางคาปกติของบริษท
ั ฯ
ขอยกเวนความคุมครอง สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชนการยกเวน
เบี้ยประกันภัยของผูเอาประกันภัย (สำหรับอายุรับประกันภัย 20-59 ป
โดยใหความคุมครองถึงอายุ 60 ป) มีทั้งหมด 5 ขอ เชน
ไมคม
ุ ครองการทุพพลภาพอันเนือ่ งมาจากสาเหตุดงั นี้
1. พยายามฆาตัวตายดวยใจสมัคร หรือการทำรายรางกายตนเอง
2. การบาดเจ็บทางรางกาย ทีไ่ ดรบ
ั ผลสืบเนือ่ งมาจากการเดินทางโดยเครือ่ งบินชนิดใดๆ ทีม่ ใิ ชเปน
สายการบินพาณิชยทบ
่ี น
ิ อยูเ ปนปกติตามกำหนด หรือในฐานะเจาหนาทีป
่ ระจำ
3. สงครามไมวา จะประกาศหรือไมกต
็ าม จลาจล กบฎ ปฏิวต
ั ห
ิ รือรัฐประหาร เปนตน

บมจ. เมืองไทยประกันชีวต
ิ
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รับเงินจายคืนทุกป
มีเงินกอน

ผลประโยชนความคุม
 ครอง

150%*

100%*

ความคุม
 ครองชีวต
ิ
สิน
้ ปกรมธรรมท่ี
ชำระเบีย้ ประกันภัย

ระยะเวลาเอาประกันภัย 25 ป *
ระยะเวลาชำระเบีย้ ประกันภัย 16 ป *
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โครงการเมืองไทย

ซุปเปอร
เซฟเวอร
25/16

ออมเงินงาย จายเบีย้ สบายใจ
พรอมความคุม
 ครองตลอดสัญญา
รับเงินจายคืนทุกป รวม 33%(1)
และเงินครบกำหนดสัญญา สูงถึง 150%(1)

รวมผลประโยชนตลอดสัญญา
สูงสุดถึง 183%(1)
ความคุม
 ครองชีวต
ิ เพิม
่ ขึน
้ สูงสุดถึง 150%(1)
รับผลประโยชนการยกเวนชำระเบี้ยประกันภัย

กรณีตกเปนบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร(2)
ทำไดตั้งแต อายุ 1 เดือน ถึง 65 ป

1.5% 1.5% 1.5%

25

เงินครบ
กำหนดสัญญา

150%

หมายเหตุ : ผลประโยชนและความคุม
 ครองเปน % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริม
่ สัญญา
* ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชำระเบีย้ ประกันภัย และความคุม
 ครองชีวต
ิ ของแบบประกันภัยเมืองไทย ซุปเปอร เซฟเวอร 25/16

ตัวอยางผลประโยชนของโครงการเมืองไทย ซุปเปอร เซฟเวอร 25/16
ผูเอาประกันภัยเพศหญิง สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ อายุ 35 ป ซื้อโครงการเมืองไทย ซุปเปอร เซฟเวอร 25/16
จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยรายป ปละ 46,950 บาท
กรณีเสียชีวิตในปกรมธรรมกอนครบกำหนดสัญญา
เชน เสียชีวิตในปกรมธรรมที่ 11

กรณีมีชีวิตอยูจนถึงวันครบกำหนดสัญญา

รวมเบี้ยประกันภัยที่ชำระ

รวมเบี้ยประกันภัยที่ชำระ

จายไป

รับมา

รวมผลประโยชนตลอดสัญญา

ผลประโยชนมากกวา
เบี้ยประกันภัยที่ชำระ

บาท

ผูเอาประกันภัย
รับมา

165,000

บาท

750,000

บาท

เงินครบกำหนดสัญญา

163,800

บาท

516,450
เงินจายคืน รวม
50,000

จายไป

บาท

เงินจายคืน รวม

ผูเอาประกันภัย

915,000

751,200

บาท

ผูรับประโยชน
รับมา

ผลประโยชนมากกวา
เบี้ยประกันภัยที่ชำระ

บาท

ความคุมครองชีวิต

750,000

233,550

บาท

บาท

หมายเหตุ : การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑทบ
่ี ริษท
ั ฯ กำหนด
(1) เปน % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริม
่ สัญญา
(2) เฉพาะสำหรับอายุรบ
ั ประกันภัย 20 – 59 ป โดยใหความคุม
 ครองถึงครบอายุ 60 ป
เบีย้ ประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ (ไมรวมเบีย้ ประกันภัยของสัญญาเพิม
่ เติม) สามารถนำไปใชสท
ิ ธิหกั ลดหยอนภาษีเงินไดบค
ุ คลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได ฉบับที1่ 72
คำเตือน : ผูซ อ้ื ควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุม
 ครองและเงือ่ นไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครัง้

