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อุนใจได สุขใจดวย รับบำนาญ
พรอมใชหลังเกษียณ
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เมืองไทย 8560 และ เมืองไทย 9960 
(บำนาญแบบลดหยอนได)

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

+66 (0) 2274-9400, +66 (0) 2276-1025 +66 (0) 2276-1997-8

muangthai.co.th

ความสมบูรณของสัญญาประกันภัย
ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยรูอยูแลว และแถลงขอความอันเปนเท็จ หรือรูอยูแลวในขอความ
จริงใด แตไมเปดเผยขอความจริงน้ัน ใหบริษัทฯ ทราบในขณะท่ีขอเอาประกันภัยซ่ึงถาบริษัทฯ 
ทราบขอความจริงนั้นๆ แลวอาจจูงใจบริษัทฯ ใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือใหบอกปด
ไมยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเปนโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ 
อาจบอกลางสัญญา และไมจายเงินตามกรมธรรม ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียง
คืนเบี้ยประกันภัยที่ไดชำระใหแกบริษัทฯ แลวทั้งหมดเทานั้น

กรณีที่บริษัทฯ จะไมคุมครอง
1. กรณีผูเอาประกันภัยฆาตัวตายดวยใจสมัครภายใน 1 ป นับแตวันเร่ิมมีผลคุมครองตาม
กรมธรรม หรือตามการตออายุ หรือตามการกลับคืนสูสถานะเดิมของกรมธรรมคร้ังสุดทาย 
หรือวันท่ีบริษัทฯ อนุมัติใหเพ่ิมจำนวนเงินเอาประกันภัย ท้ังน้ีเฉพาะในสวนของจำนวนเงิน
เอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเทานั้น
2. กรณีผูเอาประกันภัยถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา 
3. กรณีผูเอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไมถูกตองแทจริง และบริษัทฯ พิสูจนไดวา
ในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกตองแทจริงอยูนอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัย
ตามทางคาปกติของบริษัทฯ



เมืองไทย 8560
และ

เมืองไทย 9960
(บำนาญแบบลดหยอนได)

 

หมายเหตุ : (1) เปน % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา โดยเริ่มจายเงินบำนาญตั้งแตผูเอาประกันภัยครบอายุ 60 ป ไปจนถึงวันครบรอบปกรมธรรมที่ผูเอาประกันภัยมีอายุครบ 85 ป หรือ 99 ป 
                      (แลวแตแบบประกันภัย) 
                 (2) เปน % ของจำนวนเอาประกันภัย ณ วันเริ่มทำสัญญา สำหรับแบบประกันภัย เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหยอนได)
                 (3) เงื่อนไขเปนไปตามหลักเกณฑของกรมสรรพากร
                 (4) เปน % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา หรือมูลคาเวนคืนในขณะนั้น (แลวแตจำนวนใดจะสูงกวา)

- การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด
- เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได ฉบับที่ 194 และที่แกไขเพิ่มเติม

คำเตือน : ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ตัวอยางผลประโยชน 
ผูเอาประกันภัยเพศชาย อายุ 35 ป สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ  ซื้อแบบประกันภัยเมืองไทย 8560 (บำนาญลดหยอนได) 
จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ 500,000 บาท ชำระเบี้ยประกันรายป ปละ 28,755 บาท

รับเงินบำนาญ ปละ 12%(1)  

รวมสูงสุด 480%(2)

ใชสิทธิหักลดหยอนภาษีได(3)

ผลประโยชนความคุมครอง

เกษียณอายุไมใชเรื่องเลนๆ
เตรียมพรอมไวอุนใจกวา 
แลวยังไดสิทธิหักลดหยอนภาษี

ความคุมครองชีวิต
ในชวงกอนรับบำนาญ 100%(4)

เลือกรับเงินบำนาญเปน รายป 
หรือ รายเดือน ก็ได

อายุรับประกันภัย 20 - 55 ป

 *  ความคุมครองชีวิตชวงกอนรับเงินบำนาญ : ปกรมธรรมที่ 1 – กอนวันครบรอบปกรมธรรมที่ครบอายุ 60 ป ผลประโยชนเทากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา หรือมูลคาเวนคืนในขณะนั้น (แลวแตจำนวนใดจะสูงกวา)
** ความคุมครองชีวิตชวงรับเงินบำนาญ : ถาผูเอาประกันภัยเสียชีวิตลงกอนที่จะไดรับเงินบำนาญครบ 10 ป บริษัทฯ จะรับรองการจายเงินเปนจำนวนเดียวซึ่งเทากับมูลคาปจจุบันของจำนวนเงินบำนาญ ที่ยังไมไดจายจนครบ 10 ป
    (ตามตารางมูลคาปจจุบันของเงินบำนาญ) โดยใชอัตราดอกเบี้ยในการคำนวณในอัตราเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยที่ใชคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย 

ระยะเวลาเอาประกันภัย ครบอายุ 85 ป
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย  ครบอายุ 60 ป

ความคุมครองชีวิต

(ปกรมธรรมที่ 1- กอนวันครบรอบ ปกรมธรรมที่ครบอายุ 60 ป)

100%*

ส้ินปกรมธรรมท่ี

ชำระเบ้ียประกันภัย
ณ ตนปกรมธรรม

0 59 60 61 85

รับเงินบำนาญ 12% ทุกวันครบรอบปกรมธรรม
ที่ครบอายุ 60 - 85 ป

สูงสุดรวม 312% (รับรองเงินบำนาญ 10 ป**)

ความคุมครองชีวิตชวงกอนรับเงินบำนาญ

ป

ครบอายุ ครบอายุ

ระยะเวลาเอาประกันภัย ครบอายุ 99 ป
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย  ครบอายุ 60 ป

ความคุมครองชีวิต

(ปกรมธรรมที่ 1- กอนวันครบรอบ ปกรมธรรมที่ครบอายุ 60 ป)

100%*

ส้ินปกรมธรรมท่ี

ชำระเบ้ียประกันภัย
ณ ตนปกรมธรรม

0 60 61 99

รับเงินบำนาญ 12% ทุกวันครบรอบปกรมธรรม ที่ครบอายุ 60 - 99 ป
สูงสุดรวม 480% (รับรองเงินบำนาญ 10 ป**)

ความคุมครองชีวิตชวงกอนรับเงินบำนาญ

ป

ครบอายุครบอายุ

59

ผูรับประโยชน

กรณีมีชีวิตอยูจนถึงวันครบกำหนดสัญญา ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตกอนวันครบรอบปกรมธรรมที่ผูเอาประกันภัยอายุครบ 65 ป

ผูเอาประกันภัยไดรับผลประโยชนเทากับ

60,000 x 5 ป = 300,000 บาท

ผูรับประโยชนจะไดรับผลประโยชนเทากับ

= 283,025 บาท566.05 x 500,000
1,000

รับเงินบำนาญ 12%(4) ทุกป
ตั้งแตที่ผูเอาประกันภัยอายุครบ 60 ป
จนถึงผูเอาประกันภัยเสียชีวิตที่อายุครบ 65 ป

รับผลประโยชนเทากับมูลคาปจจุบันของจำนวน
เงินบำนาญที่ยังไมไดจาย 5 ป** โดยมูลคาปจจุบันเทากับ
566.05 ตอจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

จายไป

รับมา

รวมเบี้ยประกันภัยที่ชำระ

25 ป = 718,875 บาท

รับเงินบำนาญ 12%(4) ทุกป ปละ 60,000 บาท
ตั้งแตผูเอาประกันภัยอายุครบ 60 – 85 ป

รวม 312%(4) = 1,560,000 บาท
ผูเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัย

เมืองไทย 8560 (บำนาญแบบลดหยอนได) 

เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหยอนได) 


