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กอนเกษียณก็สุขใจ
หลังเกษียณก็สุขสบาย
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เมืองไทย รีไทร เมนท พลัส 60 

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 หรือไมยอม
ทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเปนโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ 
อาจบอกลางสัญญา และไมจายเงินตามกรมธรรม ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียง
คืนเบี้ยประกันภัยที่ไดชำระใหแกบริษัทฯ แลวทั้งหมดเทานั้น

กรณีที่บริษัทฯ จะไมคุมครอง
1. กรณีผูเอาประกันภัยฆาตัวตายดวยใจสมัครภายใน 1 ป นับแตวันเร่ิมมีผลคุมครองตาม
กรมธรรม หรือตามการตออายุ หรือตามการกลับคืนสูสถานะเดิมของกรมธรรมคร้ังสุดทาย 
หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติใหเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในสวนของจำนวนเงิน
เอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเทานั้น
2. กรณีผูเอาประกันภัยถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา 
3. กรณีผูเอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไมถูกตองแทจริง และบริษัทฯ พิสูจนไดวา
ในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกตองแทจริงอยูนอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัย
ตามทางคาปกติของบริษัทฯ



เมืองไทย
 รีไทรเมนท
พลัส 60 

ผลประโยชนความคุมครอง ระยะเวลาเอาประกันภัย ครบอายุ 90 ป
ระยะเวลาชำระเบ้ียประกันภัย ครบอายุ 59 ป

 
 

หมายเหตุ :  • การพิจารณารับประกันภัยเปนไปตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กำหนด       (1) เปน % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได ฉบับที่172
คำเตือน : ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ตัวอยางผลประโยชนของแบบประกันภัยเมืองไทย รีไทรเมนท พลัส 60
ผูเอาประกันภัยเพศชาย อายุ 35 ป สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ ซื้อแบบประกันภัยเมืองไทย รีไทรเมนท พลัส 60 จำนวนเงินเอาประกันภัย 
1,000,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยเปนรายป ปละ 139,100 บาท เปนระยะเวลา 24 ป รวม 3,338,400 บาท ผลประโยชนที่จะไดรับเปนดังนี้

กอนเกษียณ

หลังเกษียณ

รับเงินจายคืนกอนเกษียณ
รวมสูงสุด 12%(1)

(ขึ้นอยูกับอายุที่เริ่มตนทำประกันภัย)

รับเงินจายคืนสูงสุดถึง ปละ 40%(1)

รับเงินครบกำหนดสัญญา 100%(1)

รวมผลประโยชนตลอดสัญญา
สูงสุดถึง 937%(1) 
(ขึ้นอยูกับอายุที่เริ่มตนทำประกันภัย)

รับความคุมครองชีวิตยาวนาน
จนครบอายุ 90 ป สูงสุดถึง 400%(1)

ทำไดตั้งแต อายุ 20 - 50 ป

กรณีมีชีวิตอยูจนครบสัญญา

กรณีเสียชีวิตกอนครบกำหนดสัญญา เชน เสียชีวิตภายในปกรมธรรมที่ผูเอาประกันภัยอายุ 62 ป

รับมา

รับมา

รับมา

รับมา

ผลประโยชน
มากกวา

เบี้ยประกันภัยที่ชำระ

5,991,600
บาท

ผูเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัย

ผูเอาประกันภัย

ผูรับประโยชนรวม 8 % = 80,000 บาท

เงินจายคืน 1% = 10,000 บาท

ณ สิ้นปกรมธรรมที่ครบอายุ

36, 39, 42, 45, 48, 51, 54 และ 57 ป

กอนเกษียณ

หลังเกษียณ
รวมผลประโยชน
ตลอดสัญญา

9,330,000 บาท

ผลประโยชน
มากกวา

เบี้ยประกันภัยที่ชำระ

1,291,600
บาท

รวมผลประโยชน
ตลอดสัญญา

4,630,000 บาท

ผูรับประโยชนจะไดรับ

4,000,000 บาท

เงินจายคืน 40%
ณ สิ้นปกรมธรรมที่ครบอายุ 60 ป

400,000 บาท

เงินจายคืน 15%
ณ สิ้นปกรมธรรมที่ครบอายุ 61 ป

150,000 บาท

หลังเกษียณ

รวม 8 % = 80,000 บาท

เงินจายคืน 1% = 10,000 บาท

ณ สิ้นปกรมธรรมที่ครบอายุ

36, 39, 42, 45, 48, 51, 54 และ 57 ป

กอนเกษียณ

รวม 825% = 8,250,000 บาท

เงินจายคืน ณ สิ้นปกรมธรรมที่

ครบอายุ 60-89 ป 

1,000,000 บาท

เงินครบสัญญา 100%
ณ สิ้นปกรมธรรมที่ครบอายุ 90 ป

หมายเหตุ : ผลประโยชนและความคุมครองเปน % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

ความคุมครองชีวิต

ปกรมธรรม
ท่ีผูเอาประกันภัยครบอายุ

ชำระเบ้ียประกันภัย
ณ ตนปกรมธรรม

เงินจายคืน

150%100%
200% 250% 300% 400%

ป20 24 27 35 40 45 50 65 70 75 80 8555 56 57 58 59 60 61 89 90

เงินจายคืน 1% ณ สิ้นปกรมธรรมที่ผูเอาประกันภัยครบอายุ
 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54 และ 57 ป

(ขึ้นอยูกับอายุเริ่มตนทำประกันภัย)

ครบอายุ
61-65 ป
รับปละ
15%

ครบอายุ
66-70 ป
รับปละ
20%

ครบอายุ
71-75 ป
รับปละ
25%

ครบอายุ
76-80 ป
รับปละ
30%

ครบอายุ
81-85 ป
รับปละ
35%

ครบอายุ
86-89 ป
รับปละ
40%

40% เงินครบ
กำหนดสัญญา

100%


