คุมครองชีวิต
คุมครองโรคราย

โครงการเมืองไทย ยิม
้ สุโ รคราย เปนชือ่ ทางการตลาด
ของแบบประกันภัยเมืองไทย ไลฟไทม โพรเทคชัน
่

ความสมบูรณของสัญญาประกันภัย
ในกรณีทผ
่ี เู อาประกันภัยรูอ ยูแ ลว และแถลงขอความอันเปนเท็จ หรือรูอ ยูแ ลว ในขอความ
จริงใด แตไมเปดเผยขอความจริงนั้น ใหบริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย
ซึ่งถาบริษัทฯทราบขอความจริงนั้นๆ แลว อาจจูงใจบริษัทฯ ใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น
หรือไมยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเปนโมฆียะ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 865
ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกลางสัญญา และไมจายเงินตามกรมธรรม ความรับผิดของบริษัทฯ
จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ไดชำระใหแกบริษัทฯ แลวทั้งหมดเทานั้น

ขอยกเวนความคุม
 ครองสำหรับโรครายแรงของแบบประกันภัยเมืองไทย ไลฟไทม โพรเทคชัน
่
บริษัทจะไมจายผลประโยชนภายใตความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยนี้อันเกิดจาก
สาเหตุตอไปนี้
1. การเจ็บปวยหรือการผาตัดที่นอกเหนือจากที่ไดใหคำนิยามของกรมธรรมประกันภัยนี้
และไมคม
ุ ครองโรครายแรง และการผาตัดดังกลาวทีผ
่ เู อาประกันภัยไดเปนมากอนวันทีบ
่ ริษท
ั
ตกลงรับประกันภัย หรือกอนวันตออายุ หรือภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันเริ่มมีผลคุมครอง
ตามกรมธรรม หรือหากมีการตออายุกรมธรรมใหนับตั้งแตวันเริ่มมีผลคุมครองตาม
การตออายุนั้นครั้งสุดทาย แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
2. การเจ็บปวย หรือการผาตัดที่มีผลโดยตรง หรือ โดยออมจากโรคภูมิคุมกันบกพรอง
(AIDS and HIV)
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กรณีที่บริษัทฯ จะไมคุมครองของแบบประกันภัยเมืองไทย ไลฟไทม โพรเทคชั่น
1. กรณีผูเอาประกันภัยฆาตัวตายดวยใจสมัครภายใน 1 ป นับแตวันเริ่มมีผลคุมครอง
ตามกรมธรรม หรือตามการตออายุ หรือวันทีบ
่ ริษท
ั ฯ อนุมต
ั ใิ หเพิม
่ จำนวนเงินเอาประกันภัย
ทั้งนี้เฉพาะในสวนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเทานั้น
2. กรณีผูเอาประกันภัยถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา
3. กรณีผูเอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไมถูกตองแทจริง และบริษัทฯ พิสูจนไดวา
ในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกตองแทจริงอยูนอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัย
ตามทางคาปกติของบริษัทฯ

บมจ. เมืองไทยประกันชีวต
ิ
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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Health

โครงการเมืองไทย ยิ้มสูโรคราย

ผลประโยชนความคุมครอง

ระยะเวลาเอาประกันภัย ครบอายุ 99 ป
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 20 ป

ความคุมครองชีวิตเทากับ 100%

หรือ มูลคาเวนคืน ณ ขณะนั้น หรือ เบี้ยประกันภัยสะสมที่ชำระมาแลวทั้งหมด (แลวแตจำนวนใดสูงกวา)

สิน
้ ปกรมธรรมท่ี
ชำระเบีย้ ประกันภัย
ณ ตนปกรมธรรม
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หมายเหตุ : ผลประโยชนและความคุม
 ครองเปน % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริม
่ สัญญา

ยิม
้ สู

โรคราย
ใหคุณเตรียมความพรอม เพื่อยิ้มสู
กับโรครายลวงหนา ดวยแบบประกัน
ที่คุมครองชีวิต หรือโรครายแรง
รับคาชดเชย 15 โรครายแรง
ตั้งแตตรวจพบ รวมสูงสุด 200%(1)
หรือ รับความคุมครองกรณีเสียชีวิต
ถึง 100%(1)
ชำระเบี้ยประกันภัยคงที่ 20 ป
คุมครองกรณีเสียชีวิต
หรือโรครายแรงยาวถึงอายุ 99 ป(2)
ทำไดตั้งแต อายุ 1 - 65 ป
เบีย้ ประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใชสท
ิ ธิหกั ลดหยอนภาษีเงินไดบค
ุ คลธรรมดา
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได ฉบับที1
่ 72 และ 315
คำเตือน : ผูซ อ้ื ควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุม
 ครองและเงือ่ นไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครัง้

ป

เงินครบ
กำหนดสัญญา

100%

ตารางแสดงแผนความคุมครอง
โครงการเมืองไทย

99

1. ตารางโรครายแรง (ก)(3)

ประเภท
ประเภทโรคมะเร็งและเนื้องอก

ประเภทโรคเกี่ยวกับหัวใจ

ประเภทโรคเกี่ยวกับสมอง
ประเภทอื่นๆ

โรครายแรง

เปน % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ณ วันเริ่มสัญญา

โรคมะเร็งขั้นรุนแรง

150

โรคมะเร็งระยะลุกลาม

100

เนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไมใชมะเร็ง

100

โรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือดขั้นรุนแรง

150

กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด

100

การผาตัดเสนเลือดเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ

100

โรคกลามเนื้อหัวใจ

100

การผาตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปดหัวใจ

100

การผาตัดหัวใจแบบเปด

100

โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันขั้นรุนแรง

150

โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

100

โรคหลอดเลือดสมองโปงพองที่ตองรักษาโดยการผาตัด

50

การเจ็บปวยระยะสุดทาย

150

2. ตารางโรครายแรง (ข)(4)

ประเภท

โรครายแรง

เปน % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ณ วันเริ่มสัญญา

ประเภทโรคมะเร็งและเนื้องอก

โรคมะเร็งระยะไมลุกลาม

25 (สูงสุดไมเกิน 500,000 บาท)

ประเภทโรคเกี่ยวกับหัวใจ

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาดวยการสวนหลอดเลือดหัวใจ

25 (สูงสุดไมเกิน 500,000 บาท)

หมายเหตุ : • การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑทบ
่ี ริษท
ั ฯ กำหนด (1) เปน % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริม
่ สัญญา (2) ในกรณีทไ่ี มมกี ารใชสท
ิ ธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน ตามความคุม
 ครองของกรมธรรม และทำใหสญ
ั ญาประกันภัยสิน
้ สุด
ผลบังคับลงกอน (3) กรณีผเู อาประกันภัยมีชวี ต
ิ อยู และไดรบ
ั การวินจิ ฉัยโรคจากแพทยผเู ชีย
่ วชาญเปนครัง้ แรกวาเปนโรครายแรงใดโรครายแรงหนึง่ ตามทีร่ ะบุไวในตารางโรครายแรง (ก) บริษท
ั ฯ จะจายจำนวนเงินใหแกผเู อาประกันภัยตามตารางหรือมูลคาเวนคืน
ในขณะนัน
้ ตามแตจำนวนใดจะมากกวา เพียงรายการเดียวเทานัน
้ และใหถอื วาสัญญาประกันภัยนีส
้ น
้ิ สุดผลบังคับ (4) กรณีผเู อาประกันภัยมีชวี ต
ิ อยู และไดรบ
ั การวินจิ ฉัยโรคจากแพทยผเู ชีย่ วชาญเปนครัง้ แรกวาเปนโรครายแรงใดโรครายแรงหนีง่ ตามทีร่ ะบุไวในตาราง
โรครายแรง (ข) บริษท
ั ฯ จะจายจำนวนเงินใหแกผเู อาประกันภัยตามตารางแตละรายการเพียงครัง้ เดียวตลอดอายุของผูเ อาประกันภัย โดยสัญญาประกันภัยยังคงมีผลบังคับอยู

