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ให้ความฝันในชีวิตหลังเกษียณ
เป็นจริงได้!
เมืองไทย 9901 ดี65 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

ความสุขท่ีเลือกได...ในชีวิตหลังเกษียณ 

ตองเตรียมเงินเทาไหร เพ่ือใชชีวิตตาม Life Style ท่ีตองการ

หมายเหตุ : เป็นค่าประมาณการซ่ึงคำนวณโดยไม่ได้คิดอัตราเงินเฟ้อและอัตราผลตอบแทนของ
                 เงินออมร่วมด้วย

Life Style
จำนวนเงินที่คาดวา
จะใชตอเดือน (บาท)

จำนวนปที่คาดวาจะใชเงิน (ป)
20 30 40

เกษียณสุข
ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย พอเพียง

เกษียณสนุก
ใช้ชีวิตชิลๆ ท่องเที่ยว สังสรรค์

เกษียณสบาย
ใช้ชีวิตอิสระ สะดวกสบายเต็มที่

15,000

35,000

75,000

3,600,000

8,400,000

18,000,000

5,400,000

12,600,000

27,000,000

7,200,000

16,800,000

36,000,000

ความสมบูรณของสัญญาประกันภัย

ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความ
จริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงน้ัน ให้บริษัทฯทราบในขณะท่ีขอเอาประกันภัย ซ่ึงถ้า
บริษัทฯ ทราบข้อความจริงน้ันๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบ้ียประกันภัยสูงข้ึนหรือให้
บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซ่ึง
บริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดของบริษัทฯ จะมี
เพียงคืนเบ้ียประกันภัยท่ีได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้วท้ังหมดเท่าน้ัน

กรณีที่บริษัทฯ จะไมคุมครอง

1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเร่ิมมีผลคุ้มครองตาม
    กรมธรรม์ หรือวันท่ีบริษัทฯ อนุมัติให้เพ่ิมจำนวนเงินเอาประกันภัย ท้ังน้ีเฉพาะในส่วน
    ของจำนวนเงินเอาประกันภัยท่ีเพ่ิมข้ึนเท่าน้ัน
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา 
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคล่ือนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่า
    ในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุท่ีถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบ้ียประกันภัย
    ตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

คำเตือน : ผู้ซ้ือควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเง่ือนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกคร้ัง

สมาชิกเมืองไทยสไมลคลับ
เติมความสุขสุดพิเศษ กับกิจกรรม
และสิทธิพิเศษที่หลากหลาย
ครบทุกไลฟสไตล

รวบรวมทุกบริการของเมืองไทยประกันชีวิต 
ใหเปนเรื่องงายสําหรับคุณ สะดวกทุกที่ ทุกเวลา

• รับความสุขและรอยย้ิม ผานกิจกรรมแหงความสุขและสิทธิพิเศษตางๆ มากมาย
• เติมเต็มความสุข ดวยการแลกคะแนนสะสม Smile Point
   ผาน MTL Click Application ไดทุกท่ี ทุกเวลา ตลอด 24 ช่ัวโมง
• รับความสุขท่ีมากข้ึน ดวยประสบการณสุดพิเศษเหนือระดับกับการเปนสมาชิก
  The Ultimate & Beyond Prestige

• เช็กขอมูลกรมธรรม
• ยื่นเคลมออนไลน 
• ชำระเบี้ยประกันภัย
• ปรึกษาหมอออนไลน

• ทำธุรกรรมผาน Video Call
• แลกคะแนนเมืองไทยสไมลคลับ
• และบริการอื่นๆ อีกมากมาย

มั่นใจทุกเรื่องกรมธรรม ไมวาคุณจะอยูที่ไหน
สามารถรับบริการจากเราไดMTL Click 

Application

สุขมากกวา พิเศษมากขึ้น ดวยสิทธิพิเศษเพื่อลูกคาคนสำคัญ

ผูเสนอขาย .............................................................................................. ID LINE .................................................................

เบอรโทรศัพท  .........................................................................................  วันที่นำเสนอขาย ....................................................

มอบสิทธิพิเศษดานสุขภาพใหกับลูกคาคนสำคัญ โทรปรึกษาปญหาสุขภาพ
กับ MTL Health Buddy โทร 0 2290 2424 กด 3 เพื่อขอรับบริการ
ดานสุขภาพและสิทธิประโยชนมากมาย ดังนี้

• ปรึกษาปญหาสุขภาพ 
• คนหาแพทยที่เหมาะกับโรค 
• คนหาศูนยแพทยเฉพาะทาง
• นัดหมายติดตอเขารับการรักษา
   ในโรงพยาบาล

• สิทธิประโยชนการรักษาแบบมุงเปา
  (Targeted Therapy)
• ใหคำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับยา
   กับเภสัชกรทางโทรศัพท
• พรอมรับสิทธิประโยชนพิเศษอื่นๆ มากมาย

ดูแลครบเครื่อง เรื่องสุขภาพ
สิทธิประโยชนสำหรับลูกคาเมืองไทยประกันชีวิต 

บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต เปนเพียงผูแนะนำการบริการใหกับลูกคา เทานั้น

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

muangthai.co.th

โทร. ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
Muang Thai Life



เมืองไทย
9901 ดี65

(บำนาญแบบลดหย่อนได้)

วางแผนดี
เพื่อความสุขในวัยเกษียณ

รับบำนาญรวมตลอดสัญญา
สูงสุด 420%(3)

จายเบี้ยครั้งเดียว
ไม่เป็นภาระ

ลดหย่อนภาษีได้
สูงสุด 300,000 บาท(4)

สมัครได้ตั้งแตอ่ายุ 30 วัน – 60 ป

การันตีมีเงินบำนาญใชทุกป
ตั้งแต่อายุ 65 – 99 ปี

หมายเหตุ :
(1) กรณีเสียชีวิตในช่วงก่อนรับเงินบำนาญ (ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ท่ีผู้เอาประกันภัยครบอายุ 65 ปี) บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับ 110% ของเบ้ียประกันภัยชำระคร้ังเดียว หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
      ประกันภัยในขณะน้ัน (ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า)
(2) กรณีเสียชีวิตในช่วงรับเงินบำนาญ (ต้ังแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ท่ีผู้เอาประกันภัยครบอายุ 65 ปี) บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับเบ้ียประกันภัย ชำระคร้ังเดียวท่ีผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว หักด้วยเงินบำนาญ
      สะสมท่ีผู้เอาประกันภัยได้รับไปแล้ว
(3) ผลประโยชน์เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเร่ิมสัญญา
(4) ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ตัวอยางผลประโยชน
ผู้เอาประกันภัยเพศชาย อายุ 40 ปี ซ้ือแบบประกันเมืองไทย 9901 ดี65 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) ท่ีจำนวนเงินเอาประกันภัย
300,000 บาท

ผลประโยชนความคุมครอง

ความคุมครองชีวิตในชวงกอนรับเงินบำนาญ(1) ความคุมครองชีวิตในชวงรับเงินบำนาญ(2)

ระยะเวลาเอาประกันภัย  ครบอายุ 99 ป
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย  ครั้งเดียว

110% ของเบ้ียประกันภัย

สิ้นปกรมธรรมที่
ชำระเบี้ยประกันภัย
ณ ตนปกรมธรรม

0 991 65 66

ครบอายุ

ป

เงินบำนาญ 12%(3) ทุกวันครบรอบปกรมธรรม
ท่ีผูเอาประกันภัยครบอายุ 65 - 99 ป

สูงสุดรวม 420%(3)

ครบอายุ

ไดรบัเงนิบํานาญเมือ่อายคุรบ 65 – 99 ป ปละ 12%(3)																  					36,000 บาท
กรณอียูครบสัญญารบัเงนิบํานาญรวมท้ังสิน้ 420%(3)																        																		1,260,000 บาท
ผลประโยชนมากกวาเบีย้ทีจ่ายมา 819,747 บาท

���������������������������������������

จายเบีย้ครัง้เดยีว																																																																							 440,253 บาท
฿฿

฿฿

เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


