โครงการเมมองไทย รรบทรรพยย ตลอดชชพ 90/7
ใบเสนอขายโครงการเมมองไทย รรบทรรพยย ตลอดชชพ 90/7
(แบบประกกนเมมองไทย รกบทรกพยยตลอดชบพ 90/7 และสกญญาเพงพมเตงมการยกเววนการชชาระเบบบยประกกนภกยของผผเว อาประกกนภกย)
เสนอ คยณแดเนบยล วกนนาวกน อายย 23 ปบ
ระยะเวลาเอาประกกนภกย ครบอายย 90 ปบ *
จชานวนเงงนเอาประกกนภกย
500,000.00
บาท
ระยะเวลาชชาระเบบบยประกกนภกย 7 ปบ *
*

หมายเหตต :

- เฉพาะเบบบยประกกนชบวตง ของโครงการนบบเททานกบนทบพ สามารถ นชาไปใชวสงทธงหกก ลดหยทอนภาษบเงงนไดวบยคคลธรรมดาตามประกาศอธงบดบกรมสรรพากร
เกบพยวกกบภาษบเงงนไดว ฉบกบทบพ 172 ซซพ งประกาศ ณ วกนทบพ 30 ธ.ค. 2551
- สกญญาเพงพมเตงมผลประโยชนยการยกเววนเบบบยประกกนภกยของผผเว อาประกกนภกยเฉพาะสชาหรกบผผเว อาประกกนภกยอายย 15 - 59 ปบ เททานกบน โดยใหวความคยมว ครองถซงครบอายย 60 ปบ
* ระยะเวลาเอาประกกนภกย ระยะเวลาชชาระเบบบยประกกนภกย และความคยมว ครองชบวตง ของแบบประกกนภกยเมมองไทย รกบทรกพยยตลอดชบพ 90/7

ตารางแสดงผลประโยชนย รวมตลอดสร ญญา
ปช กรมธรรมย ทชท
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 - ครบอายย 89 ปบ
ครบอายย 90 ปบ
รวมทรบงสงบน

ผลประโยชนย
ความคตคมครองชชวตง
เงงนคต าเวนคมนกรมธรรมย ประกรนภรย**
(ณ สงบ นปบ กรมธรรมย)
(จชานวนเงงนเอาประกกนภกย)
(ณ สงบ นปบ กรมธรรมย)
%
จจานวนเงงน (บาท)
%
จจานวนเงงน (บาท)
48,305.00
100%
500,000.00
2,000.00
48,305.00
2%
10,000.00
100%
500,000.00
16,000.00
48,305.00
100%
500,000.00
55,000.00
48,305.00
2%
10,000.00
100%
500,000.00
88,000.00
48,305.00
100%
500,000.00
138,000.00
48,305.00
2%
10,000.00
100%
500,000.00
170,500.00
48,305.00
100%
500,000.00
215,000.00
2%
10,000.00
100%
500,000.00
215,000.00
100%
500,000.00
225,000.00
2%
10,000.00
100%
500,000.00
225,500.00
100%
500,000.00
236,000.00
2%
10,000.00
100%
500,000.00
237,000.00
100%
500,000.00
248,500.00
2%
10,000.00
100%
500,000.00
250,000.00
100%
500,000.00
262,000.00
ปบ ละ 2 %
ปบ ละ 10,000.00
100%
500,000.00
264,000.00 ถซง 476,000.00
(ดผรายละเอบยดเพงพมเตงมตามตารางมผลคทากรมธรรมย)
รวม 102 %
รวม 510,000.00
100 %
500,000.00
100%
500,000.00
500,000.00
216 %
338,135.00
1,080,000.00
เบชยบ ประกรนชชวตง แบบเมมองไทย รรบทรรพยย ตลอดชชพ 90/7 ( รายปช )
48,305.00 บาท
เบชยบ ประกรนชชวตง รวมตต อปช
48,305.00 บาท
ผลประโยชนย รวมตลอดสร ญญา
1,080,000.00 บาท
หรก เบชยบ ประกรนชชวตง รวมตลอดสร ญญา
338,135.00 บาท
รวมรรบผลประโยชนย ตลอดสร ญญา (กรณชมชชชวตง อยยตจนครบกจาหนดสร ญญา)
741,865.00 บาท

เบชยบ ประกรนภรยตต อปช
(ณ ตวนปบ กรมธรรมย)

** เงงนคทาเวนคมนกรมธรรมยในตารางเปป นตกวเลขกทอนหกกหนบบสงนใดๆ ตามกรมธรรมยทบพคาว งชชาระอยผท (ถวามบ)
ผลประโยชนยและความคยมว ครองเปป น % ของจชานวนเงงนเอาประกกนภกย ณ วกนเรงพ มสกญญา และในกรณบ ทบพระบยจาช นวนเงงนผลประโยชนย
และความคยมว ครองไมทถผกตวองเมมพอคงดคชานวณเปป น % ใหวยดซ ตาม % ทบพกาช หนด
สรย ปเงมพอนไขทกวพ ไปของกรมธรรมยโดยยทอ ความสมบผรณยของสกญญาประกกนภกย กรณบ ทบพบรง ษทก ฯ จะไมทคยมว ครอง และชทองทางชชาระเบบบยประกกนภกย ระบยไววทบพดาว นหลกงเอกสารนบบ
ขวาพเจวาเขวาใจโดยชกดแจวงวทาเปป นการเสนอขายประกกนชบวตง ไมทใชทการฝากเงงนและไดวศซกษาทชาความเขวาใจในเอกสารเสนอขายฉบกบนบบครบถววนทยกหนวาและไดวรกบสชาเนาเอกสารเสนอขายนบบ
ไววแลววโดยตกวแทนไมทไดวใหวขอว มผลของแบบประกกนชบวตง หรม อแจวงผลประโยชนยอมพนๆ ทบพแตกตทางหรม อนอกเหนมอจากทบพระบยไววในเอกสารนบบแตทอยทางใดทกบงสงบ น และตกวแทนไดวแจวงใหวทราบแลวววทา
หากมบการเวนคมนกรมธรรมยอาจทชาใหวไดวรกบเงงนนวอยกวทาจชานวนเงงนเอาประกกนภกยทบพกาช หนดไวว หรม อเบบบยประกกนภกยทกบงหมดทบพชาช ระไปแลวว
ลายมมอชมชอตตวแทนฯ
ลายมมอชมชอผผขผ อสมตครเอาประกตนภตย
บรงษรท เมมองไทยประกรนชชวตง จจากรด (มหาชน)
ตวนฉบกบสท งบรง ษทก
250 ถนนรกชดาภงเษก
สชาเนาสชาหรกบลผกควา
.........................................................................
..............................................................................
เขตหววยขวาง กรย งเทพฯ 10310
V. 1.83.000 14/1/2019
(........................................................................)
(..............................................................................)
โทร. 0-2274-9400, 0-2276-1025
(WON07B)
วตนททช......../........./...............เวลา............น.
วตนททช......../........./...............เวลา............น.
โทรสาร: 0-2276-1997-8

โครงการเมมองไทย รรบทรรพยย ตลอดชชพ 90/7
สรตปเงมอท นไขทรทวไปของแบบประกรนภรยเมมองไทย รรบทรรพยย ตลอดชชพ 90/7 ทชทควรทราบโดยยต อ
สกญญาประกกนภกยเกงดจากการทบพบรง ษทก ฯ เชมพอถมอขวอแถลงของผผเว อาประกกนภกยในใบคชาขอเอาประกกนภกย ใบแถลงสย ขภาพ และขวอแถลงเพงพมเตงมอมพนใดทบพผเผว อาประกกนภกยลงลายมมอ
ชมพอไวว และชชาระเบบบยประกกนภกยงวดแรกแลวว บรง ษทก ฯ จซงตกลงทชาสกญญา ซซพงเปป นสกญญาทบพระบยสงทธงและหนวาทบพของคผทสญ
ก ญาไววชดก เจนคมอ หากผผเว อาประกกนภกยปกปง ดขวอเทปจจรง ง
หรม อใหวถอว ยแถลงเทปจทบพอาจจผงใจใหวบรง ษทก ฯเรบ ยกเบบบยประกกนภกยสผงขซบนหรม อไมททาช สกญญาดววย บรง ษทก ฯ มบสงทธงบอกลวางสกญญา และไมทจทายเงงนตามกรมธรรมย หากสกญญาสมบผรณย
และผผเว อาประกกนภกยไมทขาดการชชาระเบบบยประกกนภกย บรง ษทก ฯ จะชดใชวคทาสง นไหมทดแทนทบพไมทอยผใท นขวอยกเววนของสกญญาใหว สท วนผผเว อาประกกนภกยเมมพอไดวรกบกรมธรรมย
และยกงไมทไดวใชวสงทธงเรบ ยกรวองคทาสง นไหมทดแทน มบสงทธงยกเลงกกรมธรรมยไดวดวว ยการสท งกรมธรรมยคมนบรง ษทก ฯ ภายใน 15 วกน นกบแตทไดวรกบกรมธรรมย หรม อมบสงทธงขอเปลบพยนเปป น
กรมธรรมยใชวเงงนสชาเรป จ หรม อขอแปลงเปป นการประกกนภกยแบบขยายเวลา หรม อขอเวนคมนกรมธรรมย เปป นตวน ทกบงนบบเงมพอนไขโดยละเอบยดของกรมธรรมยเปป นตามทบพระบยไววใน
กรมธรรมยทบพบรง ษทก ฯ จะออกและสท งมอบใหวยดซ ถมอไววตทอไป
l

ความคตคมครองสร ญญาเพงมท เตงมผลประโยชนย การยกเวค นเบชยบ ประกรนภรยของผยคเอาประกรนภรย (สจ าหรรบอายตรรบประกรนภรย 15 - 59 ปช
โดยใหค ความคตคมครองถถงอายต 60 ปช )
หากผผเว อาประกกนภกยไดวรกบบาดเจปบ หรม อเกงดโรคภกยจนกลายเปป นบยคคลทยพพลภาพโดยสงบ นเชงงและถาวร และบรง ษทก ฯไดวรกบหลกกฐานการพงสผจนยโดยครบถววนแลวว บรง ษทก ฯ
จะยกเววนการชชาระเบบบยประกกนภกยคยมว ครองทยพพลภาพและเบบบยประกกนชบวตง ทบพครบกชาหนดชชาระในระหวทางทบพทยพพลภาพจนถซงสงบ นสย ดระยะเวลาการชชาระเบบบยประกกนภกย
ทยพพลภาพโดยสงบ นเชงงและถาวร หมายถซง ทยพพลภาพจนไมทสามารถประกอบอาชบพใดๆ ไดวโดยไมทขาดระยะเปป นเวลาอยทางนวอย 180 วกน และไมทมบทางหาย เปป นปกตงไดวหรม อ
กรณบ ดงก ตทอไปนบบ
- ตาบอดทกบงสองขวาง
- การตกดออก หรม อการสผญเสบ ยสมรรถภาพการทชางานโดยสงบ นเชงงของมมอหรม อเทวาทกบงสองขวาง
- การตกดออก หรม อการสผญเสบ ยสมรรถภาพการทชางานโดยสงบ นเชงงของมมอขวางใดขวางหนซพงและเทวาขวางใดขวางหนซพง
- ตาบอดขวางใดขวางหนซพง และการตกดออกหรม อการสผญเสบ ยสมรรถภาพการทชางานโดยสงบ นเชงงของมมอหรม อเทวาขวางใดขวางหนซพง
l

ความสมบยรณย ของสร ญญาประกรนภรย
ในกรณบ ทบพผเผว อาประกกนภกยรผ วอยผแท ลวว และแถลงขวอความอกนเปป นเทปจ หรม อรผ วอยผแท ลววในขวอความจรง งใด แตทไมทเปง ดเผยขวอความจรง งนกบน ใหวบรง ษทก ฯ ทราบในขณะทบพขอเอาประกกนภกย
ซซพงถวาบรง ษทก ฯ ทราบขวอความจรง งนกบนๆ แลวว อาจจผงใจบรง ษทก ฯ ใหวเรบ ยกเบบบยประกกนภกยสผงขซบนหรม อไมทยอมทชาสกญญา สกญญาประกกนภกยจะตกเปป นโมฆบยะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865
ซซพงบรง ษทก ฯ อาจบอกลวางสกญญา และไมทจทายเงงนตามกรมธรรมย
l กรณชทชทบรง ษรทฯจะไมต คค ตมครองของแบบประกรนภรย เมมองไทย รร บทรร พยย ตลอดชช พ 90/7
1. กรณบ ผเผว อาประกกนภกยฆทาตกวตายดววยใจสมกครภายใน 1 ปบ นกบแตทวนก เรงพ มมบผลคยมว ครองตามกรมธรรมย หรม อตามการตทออายย หรม อตามการกลกบคมนสผทสถานะเดงมของกรมธรรมย
ครกบงสย ดทวาย หรม อวกนทบพบรง ษทก ฯ อนยมตก งใหวเพงพมจชานวนเงงนเอาประกกนภกย ทกบงนบบเฉพาะในสท วนของจชานวนเงงนเอาประกกนภกยทบพเพงพมขซบนเททานกบน
2. กรณบ ผเผว อาประกกนภกยถผกผผรว กบประโยชนยฆทาตายโดยเจตนา
3. กรณบ ผเผว อาประกกนภกยแถลงอายยคลาดเคลมพอนไมทถผกตวองแทวจรง ง และบรง ษทก ฯ พงสผจนยไดววาท ในขณะทชาสกญญาประกกนภกยอายยทบพถผกตวองแทวจรง งอยผนท อกจชากกดอกตราเบบบยประกกนภกย
ตามทางควาปกตงของบรง ษทก ฯ
l

l

กรณชทชทบรงษรทฯ จะไมต คคตมครอง สร ญญาเพงมท เตงมผลประโยชนย การยกเวค นเบชยบ ประกรนภรยของผยคเอาประกรนภรย (สจ าหรรบอายตรรบประกรนภรย 15 - 59 ปช
โดยใหค ความ คตคมครองถถงอายต 60 ปช ) มชทบงร หมด 5 ขค อ เชต น ไมทคยมว ครองการทยพลภาพอกนเนมพองมาจากสาเหตยดงก นบบ
1. พยายามฆทาตกวตาย หรม อทชารวายรท างกายตนเอง
2. การบาดเจปบทางรท างกาย ทบพไดวรกบผลสม บเนมพองมาจากการเดงนทางโดยเครมพ องบงนชนงดใดๆ ทบพมงใชทเปป นสายการบงนพาณง ชยยทบพบงนอยผเท ปป นปกตงตามกชาหนด หรม อในฐานะ
เจวาหนวาทบพประจชา
3. สงครามไมทวาท จะประกาศหรม อไมทกตป าม จลาจล กบฎ ปฏงวตก งหรม อรกฐประหาร เปป นตวน

หนรงสม อชรกชวนนชเบ ปป นขค อมยลเบมอบ งตค นของแบบประกรนภรย โปรดศถกษารายละเอชยดเพงมท เตงมในกรมธรรมย
ชต องทางการชจาระเบชยบ ประกรนภรย
1. ทบพธนาคาร โดยชชาระทบพเคานยเตอรยธนาคาร หรม อหกกผทานบกญชบเงงนฝาก
2. ทบพเคานยเตอรยเซอรยวสง และจยดบรง การชชาระเงงนอมพนๆ
3. ทบพทาช การไปรษณบ ย ย โดยบรง การ PAY AT POST
4. ทบพสาช นกกงานใหญทและสาขาของบรง ษทก ฯ
l

ททานสามารถดผวธง บการโดยละเอบยดไดวจากใบแจวงกชาหนดชชาระเบบบยประกกนภกย หรม อ www.muangthai.co.th หรม อสอบถามทบพศผนยยบรง การลผกควา โทร 1766
การนจาสต งเบชยบ ประกรนภรยเปป นหนค าทชทของผยคเอาประกรนภรย การทชทตรวแทนประกรนชชวตง มาเกปบเบชยบ ประกรนภรยเปป นการใหค บรงการเทต านรบน
คจาเตมอน : ผผขว อเอาประกกนภกยควรศซกษา และทชาความเขวาใจในเอกสารเสนอขายกทอนตกดสง นใจทชาประกกนภกย เมมพอไดวรกบกรมธรรมยแลววโปรดศซกษารายละเอบยดขวอกชาหนดและ
เงมพอนไขในการออกกรมธรรมย
l

บรงษรท เมมองไทยประกรนชชวตง จจากรด(มหาชน)
250 ถนนรกชดาภงเษก เขตหววยขวาง กรย งเทพฯ 10310
โทร. 0-2274-9400, 0-2276-1025 โทรสาร: 0-2276-1997-8

