
หมายเหตุ :
(1) โดยใชสิทธิลดหยอนภาษีไดเทาที่จายเปนเบี้ยประกันชีวิต
    • สำหรับเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไป ตามจำนวนที่จายจริงแตไมเกิน 100,000 บาท 
    • สำหรับเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ในอัตรารอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมินซึ่งตองเสียภาษีในแตละปแตไมเกิน 
      200,000 บาท
    ทั้งนี้รวมกันใชสิทธิไดตามที่จายจริง สูงสุดไมเกิน 300,000 บาท
(2) เบ้ียประกันชีวิต สามารถ นำไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับ
ภาษีเงินได ฉบับที่ 172
(3) เบ้ียประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถ นำไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เก่ียวกับภาษีเงินได ฉบับที่ 194 และที่แกไขเพิ่มเติม

เพราะประกันชีวิตแบบบำนาญ มีเงื่อนไขสิทธิลดหยอนภาษี
เหมือนกับประกันชีวิตแบบทั่วไป ซึ่งในกรณีที่ไมไดซื้อ
ประกันชีวิตแบบทั่วไป จึงสามารถใชประกันชีวิต
แบบบำนาญลดหยอนภาษีไดสูงสุด 300,000บาท(1)

ประกันชีวิต
แบบบำนาญทุกแบบ

ประกันชีวิตแบบทั่วไปสูงสุด

บาท(2)

100,000
ประกันชีวิตแบบบำนาญสูงสุด

บาท(3)

200,000

วิธีที่

300,000
ประกันชีวิต
สามารถลดหยอนภาษีได

บาท(1)

รูยัง!
สูงสุดถึง

วิธีที่

สามารถลดหยอนไดสูงสุด

300,000บาท(1)

 ความสมบูรณของสัญญาประกันภัย
ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยรูอยูแลว และแถลงขอความอันเปนเท็จ หรือรูอยูแลวในขอความจริงใด
แตไมเปดเผยขอความจริงนั้นใหบริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถาบริษัทฯ ทราบ
ขอความจริงนั้นๆ แลว อาจจูงใจบริษัทฯ ใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือใหบอกปดไมยอมทำ
สัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเปนโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกลาง
สัญญาและไมจายเงินตามกรมธรรม ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัย
ที่ไดชำระใหแกบริษัทฯ แลวทั้งหมดเทานั้น

กรณีที่บริษัทฯ จะไมคุมครองของแบบประกันภัย เมืองไทย 8505 (บำนาญแบบลดหยอนได) 
1. กรณีผูเอาประกันภัยฆาตัวตายดวยใจสมัครภายใน 1 ป นับแตวันเร่ิมมีผลคุมครองตามกรมธรรม
หรือตามการตออายุหรือตามการกลับคืนสูสถานะเดิมของกรมธรรมคร้ังสุดทาย หรือวันท่ีบริษัทฯ
อนุมัติใหเพ่ิมจำนวนเงินเอาประกันภัย ท้ังน้ีเฉพาะในสวนของจำนวนเงินเอาประกันภัยท่ีเพ่ิมข้ึนเทาน้ัน
2. กรณีผูเอาประกันภัยถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา 
3. กรณีผูเอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคล่ือนไมถูกตองแทจริง และบริษัทฯ พิสูจนไดวาในขณะ
ทำสัญญาประกันภัยอายุท่ีถูกตองแทจริงอยูนอกจำกัดอัตราเบ้ียประกันภัยตามทางคาปกติของบริษัทฯ

ขอยกเวนความคุมครอง สัญญาเพ่ิมเติมผลประโยชนการยกเวนเบ้ียประกันภัยของผูเอาประกันภัย
(สำหรับอายุรับประกันภัย 20-55 ป โดยใหความคุมครองถึงอายุ 60 ป) มีทั้งหมด 5 ขอ เชน
ไมคุมครองการทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
1. พยายามฆาตัวตาย หรือทำรายรางกายตนเอง
2. การบาดเจ็บทางรางกาย ท่ีไดรับผลสืบเน่ืองมาจากการเดินทางโดยเคร่ืองบินชนิดใดๆ ท่ีมิใช
เปนสายการบินพาณิชยที่บินอยูเปนปกติตามกำหนด หรือในฐานะเจาหนาที่ประจำ
3. สงครามไมวาจะประกาศหรือไมก็ตาม จลาจล กบฏ ปฏิวัติหรือรัฐประหาร เปนตน
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ลดหยอนได จายเบ้ียสบาย
รีไทรอยางม่ันคง
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โครงการเมืองไทย รีเทิรน รีไทร

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
+66 (0) 2274-9400, +66 (0) 2276-1025 +66 (0) 2276-1997-8
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5 6 7 8 90 1 2 3 4 10 61 6762 63 64 65 66 84 85

ปกรมธรรมที่ 6-10

ปกรมธรรมที่ 11-กอนครบอายุ 60

ปกรมธรรมที่ 1-5

105%*
110%*

ความคุมครองชีวิต***
กอน รับบำนาญ      

ชำระเบี้ยประกันภัย
ณ ตนปกรมธรรม

ปกรมธรรมที่

กรณีอายุเริ่มทำประกันภัย

20-49 ป

ครบอายุ ป

150%*

20%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ณ วันเริ่มสัญญา

60-85 ป

อายุครบ

ทุกป

รับ เงินบำนาญ

50 1 2 3 4 61 6762 63 64 65 66 84 85

ปกรมธรรมที่ 1-5

105%*

ปกรมธรรมที่ 6-กอนครบอายุ 60

110%*

ความคุมครองชีวิต***  กอน รับบำนาญ

ชำระเบี้ยประกันภัย ณ ตนปกรมธรรม

ปกรมธรรมที่ ครบอายุ ป

20%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ณ วันเริ่มสัญญา

60-85 ป

อายุครบ

ทุกป

รับ เงินบำนาญ

1 2 3 59 61 6762 63 64 65 66 84 85

ปกรมธรรมที่ 1-กอนครบอายุ 60

105%*

ความคุมครองชีวิต*** กอน รับบำนาญ

ชำระเบี้ยประกันภัย ณ ตนปกรมธรรม

ปกรมธรรมที่ ครบอายุ ป60

60

60

ระยะเวลาเอาประกันภัย ครบอายุ 85 ป***
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ป***

ภาพแสดงผลประโยชน
ของแบบประกันภัย เมืองไทย 8505 (บำนาญแบบลดหยอนได)

กรณีอายุเริ่มทำประกันภัย

50-54 ป

กรณีอายุเริ่มทำประกันภัย

55 ป

โครงการเมืองไทย

รีเทิรน
รีไทร

เบี้ยประกันชีวิตที่ชำระ
ก็นำมาใชสิทธหิักลดหยอนภาษีได(2)

คุมครองชีวิตกอนรับบำนาญ 
สูงสุดถึง 150%
ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแลว

ทำไดตั้งแตอาย ุ20-55 ป

หมายเหตุ:
• การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทฯ
(1) เปน % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
(2) โดยใชสิทธิลดหยอนภาษีไดเทาที่จายเปนเบี้ยประกันชีวิต
    • สำหรับเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไป ตามจำนวนที่จายจริงแตไมเกิน 100,000 บาท 
    • สำหรับเบ้ียประกันชีวิตแบบบำนาญ ในอัตรารอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมินซ่ึงตองเสียภาษีในแตละปแตไมเกิน 
      200,000 บาท
    ทั้งนี้รวมกันใชสิทธิไดตามที่จายจริง สูงสุดไมเกิน 300,000 บาท

รีบมาวางแผนรีไทร 
พรอมลดหยอนจัดเต็ม 
เพื่อชีวิตสบายไมมีสะดุด

จายสบายเพียง 5 ป ตอนรีไทรก็มีเงิน
ใชสบายๆ ตั้งแตครบรอบปกรมธรรม
ที่อายุ 60 ป จนครบอายุ 85 ป 
รวมสูงสุด 520%(1)

คำเตือน : ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0

รวมสูงสุด

รับรองเงินบำนาญ 15 ป**

520%
รับ เงินบำนาญ

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ณ วันเริ่มสัญญา

20%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ณ วันเริ่มสัญญา

60-85 ป

อายุครบ

ทุกป

รับ เงินบำนาญ

รวมสูงสุด

รับรองเงินบำนาญ 15 ป**

520%
รับ เงินบำนาญ

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ณ วันเริ่มสัญญา

รวมสูงสุด

รับรองเงินบำนาญ 15 ป**

520%
รับ เงินบำนาญ

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ณ วันเริ่มสัญญา

หมายเหตุ :
* ความคุมครองชีวิตในชวงกอนรับเงินบำนาญใหความคุมครองดังนี้

** ความคุมครองชีวิตในชวงรับเงินบำนาญ ถาผูเอาประกันเสียชีวิตลงกอนที่จะได
รับเงินบำนาญครบ 15 ป บริษัทฯ จะรับรองการจายเงินเปนจำนวนเดียวซึ่งเทากับ
มูลคาปจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไมไดจายจนครบ 15 ป (ตามตารางมูลคา
ปจจุบันของเงินบำนาญ)
*** ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยและความคุมครองชีวิต
ของแบบประกันภัยเมืองไทย 8505 (บำนาญแบบลดหยอนได)

20 – 49 ป

50 - 54 ป

55 ป

อายุที่เริ่ม
ทำประกันภัย

ความคุมครองชีวิต

ปกรมธรรมที่ 1 – 5
: ผลประโยชน เทากับ 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแลว
ปกรมธรรมที่ 6 – 10
: ผลประโยชน เทากับ 110% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแลว
ปกรมธรรมที่ 11 – กอนครบอายุ 60
: ผลประโยชน เทากับ 150% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแลว

ปกรมธรรมที่ 1 – 5
: ผลประโยชน เทากับ 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแลว
ปกรมธรรมที่ 6 – กอนครบอายุ 60
: ผลประโยชน เทากับ 110% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแลว

ปกรมธรรมที่ 1 – กอนครบอายุ 60
: ผลประโยชน เทากับ 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแลว


