ความสมบูรณของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยรูอยูแลว และแถลงขอความอันเปนเท็จ หรือรูอยูแลวในขอความจริงใด แตไมเปดเผยขอความจริงนั้น ใหบริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย
ซึ่งถาบริษัทฯ ทราบขอความจริงนั้นๆ แลว อาจจูงใจบริษัทฯ ใหเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือใหบอกปดไมยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเปนโมฆียะตาม ป.พ.พ.
มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกลางสัญญา และไมจายเงินตามกรมธรรมความรับผิดชอบบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ไดชำระใหแกบริษัทฯ แลวทั้งหมดเทานั้น

กรณีที่บริษัทฯจะไมคุมครอง

1. กรณีผูเอาประกันภัยฆาตัวตายดวยใจสมัครภายใน 1 ป นับแตวันเริ่มมีผลคุมครองตามกรมธรรม หรือตามการตออายุหรือตามการกลับคืนสูสถานะเดิมของกรมธรรม
ครั้งสุดทาย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติใหเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในสวนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเทานั้น
2. กรณีผูเอาประกันภัยถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา
3. กรณีผูเอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไมถูกตองแทจริง และบริษัทฯ พิสูจนไดวาในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกตองแทจริงอยูนอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัย
ตามทางคาปกติของบริษัทฯ

HAPPY LIFE 9090
(แบบประกันภัย เมืองไทย สมารท โพรเทคชั่น 90/90)

ขอควรทราบ

1. ผูเอาประกันภัยมีสิทธิยกเลิกกรมธรรมประกันภัย (Free look period) ภายใน 15 วันนับตั้งแตไดรับกรมธรรมจากบริษัทฯ โดยจะไดรับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหัก
คาใชจายของบริษัทประกันฉบับละ 500 บาท และหักคาตรวจสุขภาพตามที่จายจริง (ถามี)
2. เมื่อพนระยะเวลา Free look period และมีการชำระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินคาเวนคืนกรมธรรมและกรมธรรมยังมีผลบังคับ ผูเอาประกันภัยสามารถใชสิทธิ
เวนคืนกรมธรรมได ซึ่งจำนวนเงินที่ไดรับอาจนอยกวาจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระไว
3. แบบประกันภัยนี้ เปนการประกันชีวิตมิใชการฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชนผูขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม
จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรมยุติความคุมครองกอนครบสัญญา ผูเอาประกันภัยอาจไมไดรับเงินตนหรือไดรับเงินคืนไมเต็มจำนวน
คำเตือน : ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัย
โครงการ LH BANK HAPPY LIFE 9090
หมายเหตุ : ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหนาประกันชีวิต เปนผูนำเสนอผลิตภัณฑดานประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ย
ประกันภัยเทานั้น โดยบมจ. เมืองไทยประกันชีวิต จะเปนผูรับผิดชอบเงื่อนไขความคุมครอง และสิทธิประโยชนตามเงื่อนไข ซึ่งระบุไวในกรมธรรมประกันภัย

ทางเลือกสำหรับคนสูงวัย และตองการเพิ่มความคุมครองสุขภาพ

03.07.2563

2-03-04-0020

ดาวนโหลดโบรชัวรอิเล็กทรอนิกส

ตัวอยางผลประโยชนและความคุมครอง
สำหรับผูเอาประกันภัย เพศชาย อายุ 50 ป ซื้อแบบประกันภัย โครงการ LH BANK HAPPY LIFE 9090
จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท (ผูเอาประกันภัยสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง มีชีวิตอยูจนครบกำหนดสัญญา)
จะไดรับผลประโยชนและความคุมครองชีวิตดังนี้
ระยะเวลาเอาประกันภัย ครบอายุ 90 ป
ระยะเวลาชำระเบีย้ ประกันภัย ครบอายุ 90 ป
ความคุมครองชีิวิต 100%(1)
หรือเงินคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัยในขณะนั้น หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแลวทั้งหมด (แลวแตจำนวนใดมากกวา)
ความคุม ครองชีวติ
สิน
้ ปกรมธรรมท่ี

ครบอายุ ครบอายุ
0
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89

ชำระเบี้ยประกันภัย
ณ ตนปกรมธรรม

90

เงินครบ
กำหนดสัญญา

100%

(2)

หมายเหตุ : (1) เปน % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย
(2) กรณีมีชีวิตอยูครบสัญญาจะไดรับผลประโยชนเทากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุมครองตามกรมธรรมประกันภัย หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมา
แลวทั้งหมด (แลวแตจำนวนใดมากกวา)

HAPPY LIFE 9090

ปกรมธรรมที่

(แบบประกันภัย เมืองไทย สมารท โพรเทคชั่น 90/90)

จุดเดนของโครงการ
100%*

คุม ครองชีวติ
ยาวนานถึงครบอายุ 90 ป และซือ้ ความคุม ครองอืน
1 ๆ เพิม่ เติมได
คนสูงวัยอายุ 71-80 ป ก็สมัครทำประกันได**
จายเบี้ยประกันไมแพง ไดหลักประกันเงินลาน***
เบีย้ ประกันภัยสามารถนำไปใชสท
ิ ธิหกั ลดหยอนภาษีเงินได สูงสุด 100,000 บาท****
*

เปน % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริม
่ มีผลคุม
 ครองตามกรมธรรมประภัย หรือเงินคาเวนคืนกรมธรรมประกันภัยในขณะนัน
้
หรือ 101% ของเบีย้ ประกันภัยทีช่ ำระมาแลวทัง้ หมด (แลวแตจำนวนใดมากกวา)
** ขึน
้ อยูก บ
ั เงือ่ นไขการรับประกันภัยของบริษท
ั ฯ
*** รับเงินครบสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันประกันภัย ณ วันเริม
่ มีผลคุม
 ครองตามกรมธรรมหรือ 101% ของเบีย้ ประกันภัยทีช่ ำระมาแลวทัง้ หมด แลวแตจำนวนใดจะมากกวา
****เฉพาะเบีย้ ประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ (ไมรวมเบีย้ ประกันภัยของสัญญาเพิม
่ เติม) ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได ฉบับที่ 172

HAPPY LIFE 9090 เหมาะกับใคร?
พอ-แม/หัวหนาครอบครัว สรางหลักประกันที่มั่นคงเพื1อคนขางหลัง
คนสูงวัย สรางหลักประกันใหครอบครัว และตองการเพิ่มความคุมครองสุขภาพใหตนเอง

เงื1อนไขการรับประกันภัย
อายุรับประกันภัยตั้งแต 30 วัน – 80 ป
ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ครบอายุ 90 ป
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นตํ่า 200,000 บาท
เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเปน รายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน และรายป (สามารถชำระผานบัตรเครดิต)
การพิจารณารับประกันภัยและการตรวจสุขภาพเปนไปตามเงื1อนไข และหลักเกณฑที่บมจ. เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
คำเตือน ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครอง และเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

เบี้ยประกันภัยตอป
(ไมรวมสัญญาเพิ่มเติม)
ณ ตนปกรมธรรม

ผลประโยชนขณะที่ผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยู
(ณ สิ้นปกรมธรรม)
%

จำนวนเงิน (บาท)

ความคุมครองชีวิต
(ระหวางปกรมธรรม)
%

จำนวนเงิน (บาท)

1

15,335

-

-

500,000

2

15,335

-

-

500,000

3

15,335

-

-

500,000

4

15,335

-

-

500,000

5

15,335

-

-

6

15,335

-

-

7

15,335

-

-

8 - ครบอายุ 89 ป

ปละ 15,335
รวม 490,720

-

-

500,000
604,046

ครบอายุ 90 ป

15,335

619,534

619,534

รวมทั้งสิ้น

613,400

101% ของ
เบี้ยประกันภัยที่ชำระ
101% ของ
เบี้ยประกันภัยที่ชำระ

100% ของจำนวน
เงินเอาประกันภัย
หรือเงินมูลคา
เวนคืนหรือ 101%
ของเบี้ยประกันภัย
ที่ชำระมา

500,000
500,000
500,000

619,534

ผลประโยชนรวมตลอดสัญญา (กรณีมีชีวิตอยูจนครบกำหนดสัญญา)

619,534 บาท

หักเบี้ยประกันชีวิตรวมตลอดสัญญา

613,400 บาท

ผลประโยชนสุทธิตลอดสัญญา
หมายเหตุ : ผลประโยชนและความคุมครองเปน % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุมครองตามกรมธรรม
และในกรณีที่ระบุจำนวนเงินผลประโยชนและความคุมครองไมถูกตองใหยึดตาม % ที่กำหนด

6,134 บาท

