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เมืองไทย8560จี15 (บำนาญแบบลดหยอนได)

ความสมบูรณของสัญญาประกันภัย
ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยรูอยูแลว และแถลงขอความอันเปนเท็จ หรือรูอยูแลวในขอความจริงใด
แตไมเปดเผยขอความจริงน้ันใหบริษัทฯ ทราบในขณะท่ีขอเอาประกันภัย ซ่ึงถาบริษัทฯ ทราบ
ขอความจริงน้ันๆแลว อาจจูงใจบริษัทฯ ใหเรียกเบ้ียประกันภัยสูงข้ึนหรือใหบอกปดไมทำสัญญา 
สัญญาประกันภัยจะตกเปนโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซ่ึงบริษัทฯ อาจบอกลางสัญญา
และไมจายเงินตามกรมธรรม ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบ้ียประกันภัยท่ีไดชำระให
แกบริษัทฯ แลวท้ังหมดเทาน้ัน

กรณีที่บริษัทฯ จะไมคุมครอง
1. กรณีผูเอาประกันภัยฆาตัวตายดวยใจสมัครภายใน 1 ป นับแตวันเร่ิมมีผลคุมครองตาม
กรมธรรม หรือตามการตออายุ หรือตามการกลับคืนสูสถานะเดิมของกรมธรรมครั้งสุดทาย 
หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติใหเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในสวนของจำนวน
เงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเทานั้น
2. กรณีผูเอาประกันภัยถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา 
3. กรณีผูเอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไมถูกตองแทจริง และบริษัทฯ พิสูจนไดวา
ในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกตองแทจริงอยูนอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตาม
ทางคาปกติของบริษัทฯ

ใหคุณย้ิมสบาย
คลายกังวล เม่ือถึงวัยเกษียณ

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

+66 (0) 2274-9400, +66 (0) 2276-1025 +66 (0) 2276-1997-8
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เมืองไทย
8560 จี15

(บำนาญแบบลดหยอนได)

ผลประโยชนความคุมครอง

อายุ (ป)
ชำระเบ้ียประกันภัย
ณ ตนปกรมธรรม

100% 110% 120% 130% 140% 150% 160% 170% 180% 190% 200% 210% 220% 230% 240% 250%

21 22 23 24 25 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 85

ระยะเวลาเอาประกันภัยครบอายุ 85 ป
ระยะเวลาชำระเบ้ียประกันภัยครบอายุ 60 ป

สมัครได... ตั้งแตอายุ 20-55 ป

กอนเกษียณ มอบความคุมครองชีวิต
สูงสุดถึง 250%(1)

หลังเกษียณที่อายุ 60 ป
รับเงินบำนาญ 12%(1) ทุกป
จนครบอายุ 85 ป รวมสูงสุดถึง 312%(1)

รับรองการจายเงินบำนาญถึง 15 ป(2)

เตรียมชีวิตวัยเกษียณ
กับเรา...ดีอยางไร?

ความคุมครองชีวิตชวงกอนรับเงินบำนาญ*

(ปท่ีเร่ิมชำระเบ้ียประกันภัย ข้ึนอยูกับอายุเร่ิมตนของผูเอาประกันภัย) รับเงินบำนาญ 12%
ทุกวันครบรอบปกรมธรรม

ตั้งแตที่ผูเอาประกันภัย
ครบอายุ 60 - 85 ป
สูงสุด 312%**

* ความคุมครองชีวิตในชวงกอนรับเงินบำนาญเปน % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเร่ิมสัญญาหรือมูลคาเวนคืนแลวแตจำนวนใดจะสูงกวา โดยใหความคุมครองดังน้ี
• กอนวันครบรอบปกรมธรรมท่ีครบอายุ 45 ป  : ผลประโยชน เทากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเร่ิมสัญญา หรือมูลคาเวนคืนในขณะน้ัน (แลวแตจำนวนใดจะสูงกวา)
• ต้ังแตปกรมธรรมท่ีครบอายุ 45 ป จนกอนวันครบรอบปกรมธรรมท่ีครบอายุ 60 ป  : ผลประโยชน เทากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเร่ิมสัญญา และบวกเพ่ิมข้ึนปละ 10%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเร่ิมสัญญา ต้ังแตปกรมธรรมท่ีครบอายุ 45 ป เปนตนไป หรือมูลคาเวนคืนในขณะน้ัน (แลวแตจำนวนใดจะสูงกวา)
** ความคุมครองชีวิตในชวงรับเงินบำนาญ ถาผูเอาประกันเสียชีวิตลงกอนท่ีจะไดรับเงินบำนาญ ครบ 15 ป บริษัทฯ จะรับรองการจายเงินเปนจำนวนเดียวซ่ึงเทากับมูลคาปจจุบัน
ของจำนวนเงินบำนาญท่ียังไมไดจายจนครบ 15 ป (ตามตารางมูลคาปจจุบันของเงินบำนาญ)

....................................................................................................................................

ตัวอยางผลประโยชนของแบบประกันภัยเมืองไทย 8560 จี15 (บำนาญแบบลดหยอนได)
ผูเอาประกันภัยเพศชาย อายุ 35 ป สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ ซ้ือแบบประกันภัยเมืองไทย 8560 จี15 (บำนาญแบบลดหยอนได)
จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท ชำระเบ้ียประกันภัยเปนรายป ปละ 32,905 บาท

หมายเหตุ : • การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีบริษัทฯ กำหนด     (1) เปน % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเร่ิมสัญญา    (2) ถาผูเอาประกันภัยเสียชีวิตลงกอนท่ีจะได
รับเงินบำนาญครบ 15 ป บริษัทฯ จะรับรองการจายเงินเปนจำนวนเดียว ซ่ึงเทากับมูลคาปจจุบันของจำนวนเงินบำนาญท่ียังไมไดจายจนครบ 15 ป (ตามวิธีการคำนวณท่ีระบุไวในกรมธรรม)

กรณีมีชีวิตอยูจนถึงวันครบกำหนดสัญญา

จายไป รับมา
รวมเบี้ยประกันภัยที่ชำระ

25 ป = 822,625 บาท

ผูเอาประกันภัย

รับเงินบำนาญ 12%(1) ทุกป ปละ 60,000 บาท
ตั้งแตผูเอาประกันภัยอายุครบ 60 – 85 ป

รวม 312%(1) = 1,560,000 บาท

ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตกอนวันครบรอบปกรมธรรมที่ผูเอาประกันภัยอายุครบ 70 ป

ผูเอาประกันภัยไดรับผลประโยชนเทากับ
60,000 x 10 ป = 600,000 บาท

ผูรับประโยชนจะไดรับผลประโยชนเทากับ

= 283,025 บาท566.05 x 500,000
1,000

ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน

รับเงินบำนาญ 12%(1) ทุกป
ต้ังแตท่ีผูเอาประกันภัยอายุครบ 60 ป
จนถึงผูเอาประกันภัยเสียชีวิตท่ีอายุครบ 70 ป

รับผลประโยชนเทากับมูลคาปจจุบันของจำนวน
เงินบำนาญท่ียังไมไดจาย 5 ป โดยมูลคาปจจุบันเทากับ
566.05 ตอจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

เบ้ียประกันภัยของสัญญาประกันภัยน้ี  สามารถ นำไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได ฉบับท่ี 194
คำเตือน : ผูซ้ือควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเง่ือนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกคร้ัง


