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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
้

ขอยกเวนความคุมครอง สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชนการยกเวน
เบี้ยประกันภัยของผูเอาประกันภัย (สำหรับอายุรับประกันภัย 15 - 59 ป
โดยใหความคุมครองถึงอายุ 60 ป) มีทั้งหมด 5 ขอ เชน
ไมคุมครองการทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
1. พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
2. การบาดเจ็บทางรางกาย ที่ไดรับผลสืบเนื่องมาจากการเดินทางโดยเครื่องบินชนิดใดๆ
ที่มิใชเปนสายการบินพาณิชยที่บินอยูเปนปกติตามกำหนด หรือในฐานะเจาหนาที่ประจำ
3. สงครามไมวาจะประกาศหรือไมก็ตาม จลาจล กบฎ ปฏิวัติหรือรัฐประหาร เปนตน
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กรณีที่บริษัทฯ จะไมคุมครอง
ของแบบประกันภัยเมืองไทย รับทรัพยตลอดชีพ 90/7
1. กรณีผเู อาประกันภัยฆาตัวตายดวยใจสมัครภายใน 1 ป นับแตวน
ั เริม
่ มีผลคุม
 ครองตาม
กรมธรรม หรือตามการตออายุ หรือตามการกลับคืนสูส
 ถานะเดิมของกรมธรรมครัง้ สุดทาย
หรือวันทีบ
่ ริษท
ั ฯ อนุมต
ั ใิ หเพิม
่ จำนวนเงินเอาประกันภัย ทัง้ นีเ้ ฉพาะในสวนของจำนวนเงิน
เอาประกันภัยทีเ่ พิม
่ ขึน
้ เทานัน
้
2. กรณีผเู อาประกันภัยถูกผูร บ
ั ประโยชนฆา ตายโดยเจตนา
3. กรณีผเู อาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลือ่ นไมถกู ตองแทจริง และบริษท
ั ฯพิสจู นไดวา ใน
ขณะทำสัญญาประกันภัยอายุทถ่ี กู ตองแทจริงอยูน
 อกจำกัดอัตราเบีย้ ประกันภัยตามทางคาปกติ
ของบริษท
ั ฯ

บมจ. เมืองไทยประกันชีวต
ิ
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
+66 (0) 2274-9400, +66 (0) 2276-1025
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รวมจุดเดนในหนึง่ เดียว
ผสานหลักประกันตลอดชีพ
กับการรับทรัพยไวอยางลงตัว

ผลประโยชนความคุม
 ครอง

ระยะเวลาเอาประกันภัย ครบอายุ 90 ป*
ระยะเวลาชำระเบีย้ ประกันภัย 7 ป*
ความคุม
 ครองชีวต
ิ 100%*

สิน
้ ปกรมธรรมท่ี
ชำระเบีย้ ประกันภัย
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ณ ตนปกรมธรรม

เงินจายคืน

2%

โครงการดีๆ
ทีม
่ อบความคุม
 ครองแบบตลอดชีพ
จายเบีย้ สัน
้ คุม
 ครองยาว พรอมรับเงินจายคืนตลอดอายุสญ
ั ญา

ชำระเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 7 ป

แตคุมครองยาวนานถึงครบอายุ 90 ป

รับเงินจายคืน

2%

ทุก 2 ป ตั้งแตสิ้นปกรมธรรม
ที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
2%(1) ทุกป ตั้งแตปกรมธรรมที่ 16
จนถึงครบอายุ 89 ป
(1)

ทำไดตั้งแต อายุ 1 เดือน - 70 ป

2%

2%

2%

เงินจายคืนปละ 2%
ตั้งแตสิ้นปกรมธรรม
ที่ 16 - ครบอายุ 89 ป

2%

90

เงินครบ
กำหนดสัญญา

100%

หมายเหตุ : ผลประโยชนและความคุม
 ครองเปน % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริม
่ สัญญา
* ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชำระเบีย้ ประกันภัย และความคุม
 ครองชีวต
ิ ของแบบประกันภัยเมืองไทยรับทรัพยตลอดชีพ 90/7

ตัวอยางอัตราเบี้ยประกันภัยรายปตอจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
อัตราเบี้ยประกันภัย (บาท)

อายุ (ป)
30
35
40
50

ชาย

หญิง

100.29
103.96
108.68
122.00

95.22
98.35
102.25
113.79

รวมเบีย้
ประกันภัยทีช่ ำระ
666,540
บาท

เงินครบ
กำหนดสัญญา
1,000,000
บาท

เงินจายคืน
รวม
1,020,000
บาท

จายไป

รับมา

ตัวอยางผลประโยชนของโครงการเมืองไทย รับทรัพยตลอดชีพ 90/7
ผูเ อาประกันภัยเพศหญิง อายุ 30 ป สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ
ซือ้ โครงการเมืองไทย รับทรัพยตลอดชีพ 90/7
จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท ชำระเบีย้ ประกันภัย
เปนรายป ปละ 95,220 บาท
กรณีเสียชีวต
ิ ในปกรมธรรมกอ นครบกำหนดสัญญา
เชน เสียชีวต
ิ ในปกรมธรรมท่ี 3

กรณีมชี วี ต
ิ อยูจ นถึงวันครบกำหนดสัญญา

รวมผลประโยชน
ตลอดสัญญา
2,020,000 บาท

รวมเบีย้
ประกันภัยทีช่ ำระ
285,660
บาท
จายไป

เงินจายคืน
รวม
20,000 บาท

ผูเ อาประกันภัย

1,353,460
บาท

ความคุม
 ครองชีวต
ิ
1,000,000
บาท

รับมา

ผลประโยชน
มากกวา
เบี้ยประกันภัยที่ชำระ

รับความคุม
 ครองชีวต
ิ ตลอดสัญญา 100%(1)
เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดอายุสัญญา

2%

เงินจายคืนปละ 2% ทุก 2 ป ตั้งแตสิ้นปกรมธรรมที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

โครงการเมืองไทย

รับทรัพย
ตลอดชีพ
90/7

2%

89

ผลประโยชน
มากกวา
เบี้ยประกันภัยที่ชำระ

ผูเ อาประกันภัย ผูร บ
ั ประโยชน

734,340
บาท

หมายเหตุ : การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑทบ
่ี ริษท
ั ฯ กำหนด
(1) เปน % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริม
่ สัญญา
เบีย้ ประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ (ไมรวมเบีย้ ประกันภัยของสัญญาเพิม
่ เติม) สามารถ นำไปใชสท
ิ ธิหกั ลดหยอนภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได ฉบับที1่ 72
คำเตือน : ผูซ อ้ื ควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุม
 ครองและเงือ่ นไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครัง้

