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เมืองไทย8501 เมืองไทย 9901
(บำนาญแบบลดหยอนได)

ความสมบูรณของสัญญาประกันภัย
ในกรณีทผ่ี เู อาประกันภัยรูอ ยูแ ลว และแถลงขอความอันเปนเท็จ หรือรูอ ยูแ ลวในขอความจริงใด
แตไมเปดเผยขอความจริงนัน
้ ใหบริษท
ั ฯ ทราบในขณะทีข่ อเอาประกันภัย ซึง่ ถาบริษท
ั ฯ ทราบ
ขอความจริงนัน
้ ๆแลว อาจจูงใจบริษท
ั ฯ ใหเรียกเบีย้ ประกันภัยสูงขึน
้ หรือใหบอกปดไมทำสัญญา
สัญญาประกันภัยจะตกเปนโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึง่ บริษท
ั ฯ อาจบอกลางสัญญา
และไมจา ยเงินตามกรมธรรม ความรับผิดของบริษท
ั ฯ จะมีเพียงคืนเบีย้ ประกันภัยทีไ่ ดชำระให
แกบริษท
ั ฯ แลวทัง้ หมดเทานัน
้
กรณีที่บริษัทฯ จะไมคุมครอง
1. กรณีผูเอาประกันภัยฆาตัวตายดวยใจสมัครภายใน 1 ป นับแตวันเริ่มมีผลคุมครอง
ตามกรมธรรม
2. กรณีผูเอาประกันภัยถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา
3. กรณีผูเอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไมถูกตองแทจริง และบริษัทฯ พิสูจนไดวา
ในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกตองแทจริงอยูนอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตาม
ทางคาปกติของบริษัทฯ

บมจ. เมืองไทยประกันชีวต
ิ
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วางแผนรับบำนาญ
เพือ่ รีไทรอยางมัน
่ ใจ

ตารางแสดงผลประโยชนของแบบประกันภัยเมืองไทย 8501 (บำนาญแบบลดหยอนได)

เมืองไทย 8501
เมืองไทย 9901

(บำนาญแบบลดหยอนได)

กรณีผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยู

รับเงินบำนาญ 12%(1) ทุกวันครบรอบปกรมธรรม ตั้งแตสิ้นปกรมธรรมที่ 1 เปนตนไป
แตไมเกินวันที่ครบรอบปกรมธรรมที่ผูเอาประกันภัยครบอายุ 85 ป

กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต
กอนวันครบรอบปกรมธรรม
ที่ผูเอาประกันภัยครบอายุ 85 ป

บริษัทฯ จะจายเงินใหเทากับเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยไดชำระไวแลว
หัก ดวยเงินบำนาญที่ผูเอาประกันภัยไดรับไปแลว

ตารางแสดงผลประโยชนของแบบประกันภัยเมืองไทย 9901 (บำนาญแบบลดหยอนได)
กรณีผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยู

รับเงินบำนาญ 12%(1) ทุกวันครบรอบปกรมธรรม ตั้งแตสิ้นปกรมธรรมที่ 1 เปนตนไป
แตไมเกินวันที่ครบรอบปกรมธรรมที่ผูเอาประกันภัยครบอายุ 99 ป

กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต
กอนวันครบรอบปกรมธรรม
ที่ผูเอาประกันภัยครบอายุ 99 ป

บริษัทฯ จะจายเงินใหเทากับเบี้ยประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยไดชำระไวแลว
หัก ดวยเงินบำนาญที่ผูเอาประกันภัยไดรับไปแลว

จายเบีย้ ครัง้ เดียว แตรบ
ั บำนาญยาว
จัดสรรเงินยามเกษียณอยางเปนระบบ

ตัวอยางผลประโยชน
ผูเ อาประกันภัยเพศชาย เริม
่ ทำประกันภัยทีอ่ ายุ 55 ป สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ 1,000,000 บาท

ชำระเบีย้ ประกันภัยเพียงแคครัง้ เดียว
ไมเปนภาระผูกพันในอนาคต

แบบประกันภัย เมืองไทย 8501 (บำนาญแบบลดหยอนได)

แบบประกันภัย เมืองไทย 9901 (บำนาญแบบลดหยอนได)

(1)

(1)

รับเงินบำนาญ 12% = 120,000 บาท
รับเงินบำนาญตั้งแตสิ้นปกรมธรรมที่ครบอายุ 56 ป
แตไมเกินวันที่ครบรอบปกรมธรรมที่ครบอายุ 85 ป
รวม 30 ป รวมรับเงินบำนาญทั้งสิ้น

รับเงินบำนาญสม่ำเสมอทุกป
(1)
ปละ 12% หลังการเกษียณ
และยังเลือกไดวา จะรับบำนาญไปจนถึง
(2)
(3)
ครบอายุ 85 ป หรือครบอายุ 99 ป

รับเงินบำนาญ 12% = 120,000 บาท
รับเงินบำนาญตั้งแตสิ้นปกรมธรรมที่ครบอายุ 56 ป
แตไมเกินวันที่ครบรอบปกรมธรรมที่ครบอายุ 99 ป
รวม 44 ป รวมรับเงินบำนาญทั้งสิ้น

3,600,000 บาท

5,280,000 บาท
ผูเ อาประกันภัย

สามารถเลือกรับบำนาญ

เปนรายเดือนหรือรายปได

(4)

(5)

สมัครงาย ไมตอ งตรวจสุขภาพ

ทำไดตั้งแต อายุ 55 ถึง 70 ป

หมายเหตุ : (1) เปน % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา (2) สำหรับแบบประกันภัย เมืองไทย 8501 (บำนาญแบบลดหยอนได) (3) สำหรับแบบประกันภัย เมืองไทย 9901
(บำนาญแบบลดหยอนได) (4) เงือ่ นไขเปนไปตามทีบ
่ ริษท
ั ฯ กำหนด (5) ผูซ อ้ื ตองแถลงเกีย่ วกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย และการแถลงสุขภาพเปนปจจัยหนึง่ ในการพิจารณารับประกันภัย
หรือพิจารณาการจายเงินตามสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด
เบีย้ ประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใชสท
ิ ธิหกั ลดหยอนภาษีเงินไดบค
ุ คลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได ฉบับที่ 194
คำเตือน : ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

