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โครงการ เมืองไทยวัยเกา คุมสุขใจ (เพื่อผูสูงอายุ)

ความสมบูรณของสัญญาประกันภัย
     ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยรูอยูแลว และแถลงขอความอันเปนเท็จ หรือรูอยูแลวในขอความจริงใด แตไมเปดเผย
ขอความจริงนั้นใหบริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถาบริษัทฯ ทราบขอความจริงนั้นๆ แลว อาจจูงใจ
บริษัทฯ ใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือใหบอกปดไมยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเปนโมฆียะตาม
ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯอาจบอกลางสัญญาและไมจายเงินตามกรมธรรมความรับผิดของบริษัทฯ
จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ไดชำระใหแกบริษัทฯ แลวทั้งหมดเทานั้น

กรณีที่บริษัทฯ จะไมคุมครองของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผูสูงอายุ)
1. กรณีผูเอาประกันภัยฆาตัวตายดวยใจสมัครภายใน 1 ป นับแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามกรมธรรมหรือตาม
การตออายุหรือตามการกลับคืนสูสถานะเดิมของกรมธรรมครั้งสุดทาย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติใหเพิ่มจำนวน
เงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในสวนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเทานั้น
2. กรณีผูเอาประกันภัยถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา 
3. กรณีผูเอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไมถูกตองแทจริง และบริษัทฯ พิสูจนไดวาในขณะทำสัญญา
ประกันภัยอายุที่ถูกตองแทจริงอยูนอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางคาปกติของบริษัทฯ

ขอยกเวนความคุมครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผูสูงอายุ)
มีทั้งหมด 14 ขอ เชน
ไมคุมครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ อันเกิดจากสาเหตุตอไปนี้
1. การถูกฆา หรือถูกทำรายรางกายโดยเจตนา
2. การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดใหโทษจนไมสามารถครอง
สติได คำวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือด
ตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
3. การฆาตัวตายหรือการทำรายรางกายตนเอง หรือพยายามกระทำเชนวานั้นในขณะที่รูสึกผิดชอบหรือวิกลจริต
หรือไมก็ตาม
4. ขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาท หรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท
5. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำเนื่องจากไดรับบาดเจ็บซึ่งไดรับความคุมครอง
ตามกรมธรรมประกันภัยนี้ และไดกระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรมประกันภัยนี้ เปนตน

ขอยกเวนความคุมครองของ สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุสวนบุคคล สบายใจ (เพื่อผูสูงอายุ) มีทั้งหมด 20 ขอ เชน
ไมคุมครองการสูญเสีย การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ  สายตา การรับฟงเสียง การพูดออกเสียงและ
ทุพพลภาพถาวร การรักษาพยาบาลอันเกิดจากสาเหตุดังตอไปนี้
1. การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดใหโทษจนไมสามารถครอง
สติได คำวา “ขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดใหถือเกณฑมีระดับแอลกอฮอลในเลือด
ตั้งแต 150 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตขึ้นไป
2. การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทำรายรางกายตนเอง
3. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท (Disc Herniation)
กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูก สันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease)
กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังสวน
Pars interaticularis (Spondylolysis) เวนแตมีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก
สันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
4. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุงรายของศัตรูตางชาติ หรือการกระทำที่มุงรายคลายสงคราม ไมวาจะได
มีการประกาศสงครามหรือไมก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งขอ การกบฎ การจราจล การนัดหยุดงาน
การกอความวุนวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณใดๆ ซ่ึงจะเปนเหตุใหมี
การประกาศหรือคงไวซ่ึงกฎอัยการศึก
5. การกอการราย เปนตน

ขอยกเวนความคุมครอง สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแนนอน (เพื่อผูสูงอายุ) ทั้งหมด 21 ขอ เชน
ไมคุมครองผลประโยชนคาชดเชยรายวันจากการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ ซึ่งเปนผลโดยตรง
หรือโดยออมดวยสาเหตุตอไปนี้
1. การถูกฆาหรือถูกทำรายรางกายโดยเจตนา
2. การบาดเจ็บขณะที่ผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาท หรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะวิวาท
3. การไดรับเชื้อโรค เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ไดรับอุบัติเหตุ
ไมคุมครองผลประโยชนคาชดเชยรายวันจากการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลจากการเจ็บปวยตั้งแตปกรมธรรม
ปที่ 3 เปนตนไป ซึ่งเปนผลโดยตรง หรือโดยออมดวยสาเหตุตอไปนี้
1. การตรวจรักษาหรือการผาตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแกไขปญหาผิวพรรณ สิว ฝา กระ รังแค ผมรวง
หรือการควบคุม น้ำหนักตัว หรือการผาตัดอันมีลักษณะเลือกได เวนแตเปนการตกแตงบาดแผลอันเนื่องมาจาก
อุบัติเหตุที่ไดรับความคุมครอง
2. การตั้งครรภ แทงบุตร ทำแทง การคลอดบุตร โรคแทรกซอนจากการตั้งครรภ การแกไขปญหาการมีบุตรยาก
(รวมถึงการสืบวิเคราะหและการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด 
3. โรคเอดส หรือกามโรคหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เปนตน

ระยะเวลาที่ไมคุมครอง (Waiting period) 
ไมคุมครองการเจ็บปวยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญา
เพิ่มเติมนี้ หรือตามการตออายุครั้งสุดทาย แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
ไมคุมครองการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือ
ตามการตออายุครั้งสุดทาย แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทั้งโรคแทรกซอน)
ดังตอไปนี้
1.เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด  2.ริดสีดวงทวาร  3.ไสเลื่อนทุกชนิด  4.ตอเนื้อ หรือตอกระจก
5.การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด  6.นิ่วทุกชนิด  7.เสนเลือดขอดที่ขา  8.เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ 

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

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

muangthai.co.th



คุมครอง คุมคา เพื่อผูสูงอายุ

โครงการเมืองไทย
วัยเกา คุมสุขใจ
(เพื่อผูสูงอายุ)

รับความคุมครองชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ

สูงสุด 3,000,000 บาท(1)

คุมครองคารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

สูงสุด 25,000 บาท/คร้ัง(2)

รับเงินชดเชยรายวันรวม
สูงสุด 4,500 บาท(3) หากนอนรพ.จากอุบัติเหตุ
สูงสุด 2,000 บาท(4)จากการเจ็บปวย
และรับเพ่ิมเปน 2 เทาหากรักษาตัวในหองไอ.ซี.ยู

เบาใจ ไมตองสำรองจาย 
ครอบคลุมรพ. ช้ันนำกวา 400 แหงท่ัวประเทศ(5)

สมัครไดต้ังแตอายุ 50-75 ป
โดยไมตองตรวจและไมตองตอบคำถามสุขภาพ

หมายเหตุ :
(1)สำหรับแผน 5 โดยเปนความคุมครองของแบบประกันภัยเมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผูสูงอายุ) 1,000,000 บาท และความคุมครองของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุสวนบุคคลสบายใจ (เพื่อผูสูงอายุ) 2,000,000 บาท
(2)สำหรับแผน 4 และ 5 เปนความคุมครองของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุสวนบุคคล สบายใจ(เพื่อผูสูงอายุ)
(3)สำหรับแผน 4 และ 5 เปนความคุมครองของสัญญาพิ่มเติมอุบัติเหตุสวนบุคคล สบายใจ (เพื่อผูสูงอายุ) 2,500 บาท และ สำหรับเลือกคาชดเชยรายวัน 2,000 ของความคุมครองของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแนนอน (เพื่อผูสูงอายุ)
(4)สำหรับเลือกคาชดเชยรายวัน 2,000 ของความคุมครองของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแนนอน (เพื่อผูสูงอายุ) ตั้งแตปกรมธรรมที่ 3  เปนตนไป
(5)แสดงบัตรประจำตัวผูเอาประกันคูกับบัตรประชาชน เฉพาะโรงพยาบาลคูสัญญาเทานั้น
 • เงื่อนไขและขอยกเวนเปนไปตามที่ระบุในกรมธรรม   • การพิจารณารับประกันเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทฯ   • สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแนนอน (เพื่อผูสูงอายุ) ตองซื้อแนบทายกับกรมธรรมใหมเทานั้น
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุสวนบุคคลสบายใจ (เพื่อผูสูงอายุ) และสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแนนอน (เพื่อผูสูงอายุ) จะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผูเอาประกันภัย
คำเตือน : ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผูสูงอายุ ) สวนของความคุมครองชีวิตเทานั้นที่ สามารถ นำไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได ฉบับที่ 172
เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุสวนบุคคล สบายใจ (เพื่อผูสูงอายุ) สามารถ นำไปใชสิทธิหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดบางสวน ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได ฉบับที่ 315

x2

ผลประโยชนของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90  (เพื่อผูสูงอายุ)

1. กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิต**จาก

1.1 การเจ็บปวย

1.2 ความบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุที่ มิใช อุบัติเหตุสาธารณะ
      ภายใน 180 วัน นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุ

1.3 ความบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะภายใน 180 วัน 
      นับแตวันที่เกิดอุบัติเหตุสาธารณะ

2. กรณีผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยูจนถึงวันครบกำหนดสัญญาประกันภัย

บริษัทฯ จะจายเงินเทากับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแลว
บวกดวยเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันดังกลาว
  
บริษัทฯ จะจายเงินเทากับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแลว บวกดวยเงินเพิ่ม 2%
ของเบี้ยประกันดังกลาว และ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

บริษัทฯ จะจายเงินเทากับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแลว บวกดวยเงินเพิ่ม 2%
ของเบี้ยประกันดังกลาว และ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

บริษัทฯ จะจายเงินเทากับ 100% 
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

บริษัทฯ จะจายเงินเทากับ 100% 
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

บริษัทฯ จะจายเงินเทากับ 200% 
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ผลประโยชน ปกรมธรรมที่ 1 - 2 ปกรมธรรมที่ 3 เปนตนไป

บริษัทฯ จะจายเงินเทากับ100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

หมายเหตุ : ** บริษัทจะจายผลประโยชน กรณีผูเอาประกันภัยเสียชีวิตเพียงกรณีเดียวเทานั้นและใหถือวาสัญญาสิ้นสุดผลบังคับ

ระยะเวลาเอาประกันภัย : ครบอายุ 90 ป
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย  : ครบอายุ 90 ป

ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบ้ียประกันภัย : 1 ป
ชำระเบี้ยประกันภัยไดถึงอายุ 75 ป และใหความคุมครองถึงอายุ 76 ป

ตารางแสดงแผนความคุมครองและ
ผลประโยชนของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุสวนบุคคลสบายใจ (เพื่อผูสูงอายุ)

1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง การพูดออกเสียง
    หรือ ทุพพลภาพถาวรจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

      1.1 อุบัติเหตุที่ ไมได เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต สูงสุดไมเกิน

      1.2 อุบัติเหตุที่ เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต สูงสุดไมเกิน

      1.3 การถูกฆาตกรรม หรือ ถูกทำรายรางกาย สูงสุดไมเกิน

      1.4 อุบัติเหตุสาธารณะ สูงสุดไมเกิน

2. เงินคารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุแตละครั้ง สูงสุดไมเกิน

3. เงินชดเชยรายวันระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลในหองผูปวยปกติวันละ
     (สูงสุดไมเกิน 365 วัน ตออุบัติเหตุแตละครั้ง)*

4. เงินชดเชยรายวันระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล หองไอ.ซี.ยู วันละ
     (สูงสุดไมเกิน 7 วัน ตออุบัติเหตุแตละครั้ง)*
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หมายเหตุ :  * บริษัทจะจายผลประโยชน ขอ 3 และ ขอ 4 รวมกันสูงสุดไมเกิน 365 วัน ตอการบาดเจ็บแตละครั้ง

ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 1  ป
ชำระเบี้ยประกันภัยไดถึงอายุ 89 ป  และใหความคุมครองถึงอายุ 90 ปผลประโยชนของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแนนอน (เพื่อผูสูงอายุ)

1. เงินชดเชยรายวันระหวางการเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในหองผูปวยปกติ วันละ*** (สูงสุดไมเกิน 10 วัน ตอปกรมธรรม)****

2. เงินชดเชยรายวันระหวางการเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หองไอ.ซี.ยู วันละ***(สูงสุดไมเกิน 10 วัน ตอปกรมธรรม)****
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ผลประโยชน (คาชดเชยรายวัน) แผน 500 แผน 1,000 แผน 1,500 แผน 2,000

หมายเหตุ :  *** ในระหวางปกรมธรรมปที่ 1 และปที่ 2 บริษัทจะจายผลประโยชนเงินชดเชยรายวันขางตน กรณีเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อรักษาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเทานั้น **** บริษัทจะจายผลประโยชน ขอ 1 และ ขอ 2 รวมกันสูงสุดไมเกิน 10 วัน ตอปกรมธรรม

แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผูสูงอายุ)

สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุสวนบุคคล สบายใจ (เพื่อผูสูงอายุ)
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