
แมกซ ์โพรเทค
ดแูลโรครา้ยแรงและอุบติัเหตใุนกรมธรรมเ์ดียว

ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี 1351



แมกซ ์โพรเทค
อย่าให้รอถึงวันที ่เกิดเหตุร ้าย หากไม่เตรียมพร้อมก็อาจจะส่งผลกระทบทั ้งตัวคุณ และคนรอบข้าง
ให้แมกซ์ โพรเทคช่วยวางแผนดูแลคุณ ไม่เพียงแค่ดูแลค่าใช้จ่าย แต่เราจะดูแล ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่าง
สบายใจด้วยความคุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง และคุ้มครองชีวิต ด้วยเบี้ยประกันภัยที่สบายกระเป๋า

500,000 บาท

คุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง
หรือกรณีเสียชีวิต

1,000,000 บาท
คุ้มครองอุบัติเหตุไม่คาดฝัน

100,000 บาท

กรณีอยู่ครบกำหนดสััญญา
หรือเสียชีวิต

แมกซ ์โพรเทค



รายชื่อโรคท่ีคุ้มครอง

แมกซ ์โพรเทค

ระยะเริม่ต้น (Early Stage) 

5 โรครา้ยแรง

ระยะรุนแรง (Last Stage) 

45 โรครา้ยแรง

1. โรคมะเรง็ระยะไมล่กุลาม
2. โรคหลอดเลอืดหวัใจตีบท่ีรกัษาด้วยการสวนหลอดเลอืดหวัใจ
3. โรคหลอดเลอืดสมองท่ีต้องได้รบัการผ่าตัดลอกหลอดเลอืดแดงคาโรติด
4. โรคหลอดเลอืดสมองโปง่พองท่ีรกัษาโดยใชข้ดลวดผา่นสายสวนทางหลอดเลอืด
5. โรคหลอดเลอืดสมองท่ีได้รบัการรกัษาโดยวธิใีสส่ายสวนเสน้เลอืดแดงบรเิวณคอ

โรคเกี่ยวกับมะเร็ง
1. โรคมะเร็งระยะลุกลาม

โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด
2. โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
3. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ 
4. การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ 
5. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า 
6. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ 
7. โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ

โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
8. ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง 
9. โรคกล้ามเนื้ออักเสบ
10.การผ่าตัดกระดูกสันหลังคดที่ไม่ทราบสาเหตุ

โรคเกี่ยวกับระบบประสาท และสมอง  
11. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
12. เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
13. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
14. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
15. โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว 
16. โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ 
17. โรคพาร์กินสัน
18. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด 
19. โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะเคลอโรสิส

โรคเกี่ยวกับอวัยวะสำคัญ
20. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก  
21. ไตวายเรื้อรัง  
22. ตับวาย 
23. โรคหลอดลมปอดอุดก้ันเร้ือรังข้ันรุนแรง/โรคปอดระยะสุดท้าย
24. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
25. ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส
26. ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำและเรื้อรัง 
27. โรคถุงน้ำในไต 
28. โรคลำไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง

อื่นๆ
29. การสูญเสียการได้ยิน  
30. การสูญเสียความสามารถในการพูด  
31. แผลไหม้ฉกรรจ์  
32. อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา 
33. โรคโปลิโอ
34. การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ  
35. ตาบอด 
36. การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน 
37. โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม 
38. โรคเท้าช้าง 
39. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (ก่อนอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์)
40. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต  
41. โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อ และเป็นเนื้อตาย 
42. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ  
43. ภาวะโคม่า 
44. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง 
45. ภาวะอะแพลลิก 



เง่ือนไขการรบัประกันภัย

อายุรบัประกันภัย 16 - 64 ปี

อายุ 40 ปี

ตรวจพบมะเรง็
ระยะเริม่ต้น

หากต่อมา
ประสบอุบติัเหตุ

เสยีชวีติ

ก่อน
อายุ 65 ปี

รบั 1,500,000 บาท
(WN 90/20 + ADD Plus + CI 50)

รบั 100,000 บาท
(CI 50)

คุ้มครอง 50 โรครา้ยแรง

ตัวอยา่งการจ่ายผลประโยชน์

ผลประโยชน ์และความคุ้มครอง

กรณีท่ี 1 รบั 20% ของทนุประกันภัยตัง้แต่ตรวจพบโรครา้ย ระยะเริม่ต้น (1 ใน 5 โรครา้ยแรง) และรบัอีก 80% ของ
ทนุประกันภัย เมื่อต่อมาตรวจพบโรครา้ยระยะรุนแรง (1 ใน 45 โรครา้ยแรง) หรอื กรณเีสยีชวีติ
กรณท่ีี 2 รบัผลประโยชน ์100% ของทนุประกันภัย หากตรวจพบครัง้แรกวา่เปน็โรครา้ยระยะรุนแรง (1 ใน 45 โรครา้ยแรง)
หรอืกรณเีสยีชวีติ

แมกซ ์โพรเทค

หนว่ย : บาท

100,000

500,000

1,000,000

ตลอดชพี 90/20 (WN 90/20)

สญัญาเพิม่เติมการประกันภัยโรครา้ยแรง แบบซไีอ 50 (CI 50)

สญัญาเพิม่เติมการประกันภัยอุบติัเหตแุบบเอดีดีพลัส (ADD Plus)

แพ็กเกจ "แมกซ์ โพรเทค" ทุนประกันภัย



ตัวอยา่งเบีย้ประกันภัยรายป ี(ปแีรก)

• รบัประกันชวีติโดย บรษัิท เอฟดับบลิวดี ประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
• บรษัิท ศรกีรุงประกันชวีติโบรคเกอร ์จํากัด เปน็นายหน้าประกันชวีติในการนาํเสนอผลติภัณฑ์ประกันภัย
• เง่ือนไขความคุม้ครองเปน็ไปตามท่ีกรมธรรมกํ์าหนด โปรดอ่าน ศึกษาและทําความเขา้ใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสนิใจทําประกันภัย
• การพจิารณารบัประกันภัยเปน็ไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของบรษัิท เอฟดับบลวิดี ประกันชวีติ จาํกัด (มหาชน)

• การแถลงเก่ียวกับสขุภาพเปน็ปจัจัยหน่ึงในการพจิารณาประกันภัย
• แมกซ์ โพรเทค เป็นชื่อทางการตลาดของแบบตลอดชีพ 90/20 (ระยะเวลาคุ้มครอง ถึงอายุ 90 ปี ระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัย 20 ปี) 
 สญัญาเพิม่เติมการประกันภัยโรครา้ยแรง แบบซไีอ 50 (ระยะเวลาคุ้มครอง ถึงอายุ 85 ป ีระยะเวลาชาํระเบีย้ประกันภัย ปต่ีอป ี ต่ออายุได้สงูสดุ
 ถึงอายุ 84 ป)ี และสญัญาเพิม่เติมการประกันภัยอุบติัเหต ุแบบเอดีดีพลัส (ระยะเวลาคุม้ครอง ถึงอายุ 65 ป ีระยะเวลาชาํระเบีย้ประกันภัย ปต่ีอปี
 ต่ออายุได้สงูสดุถึงอายุ 64 ป)ี
• เบีย้ประกันภัยรายปสีาํหรบัขัน้อาชพี 1
• เบีย้ประกันภัยปรบัตามอายุท่ีเพิม่ขึน้
• บรษัิทฯ อาจจะปรบัเปล่ียนเบีย้ประกันภัย ณ วนัครบรอบปกีรมธรรมเ์นื่องมาจากปจัจยัต่างๆ ได้แก่ อายุ ขัน้อาชพี ค่าใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาล
 ท่ีสูงขึ้น หรอืจากประสบการณ์การจ่ายสนิไหมทดแทนโดยรวมของสญัญาเพิ่มเติมนี้ โดยบรษัิทฯ จะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์
 อักษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั ทัง้นี ้เบีย้ประกันภัยท่ีมกีารปรบัจะต้องอยูใ่นอัตราท่ีได้รบัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนแล้ว
• เบีย้ประกันภัยสามารถนําไปลดหยอ่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด
• เอกสารนีม้ใิชส่ว่นหน่ึงของสญัญาประกันภัย ขอ้กําหนดและเง่ือนไขของความคุ้มครองจะระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันภัย
• สงวนสทิธิต์ามกฎหมาย หา้มทําซํ้า ดัดแปลงไมว่า่สว่นหน่ึงสว่นใดของเอกสารนี้

แมกซ ์โพรเทค

รบัประกันโดย
บรษัิท เอฟดับบลวิดี ประกันชวีติ จาํกัด (มหาชน)

ศูนยบ์รกิารลกูค้าเอฟดับบลวิดี 1351 

หนว่ย : บาท

4,810
5,610
7,490

11,475

4,030
4,865
6,890

10,005

20
30
40
50

อายุ(ปี)

หมายเหต ุ:

ชายชาย หญงิหญงิ

นําเสนอโดย
บรษัิท ศรกีรุงประกันชวีติโบรคเกอร ์จาํกัด
เลขท่ีหอ้ง 46/8 อาคารรุง่โรจนธ์นกลุ B ชัน้11 ถนนรชัดาภิเษก
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Line ID : @SrikrungLife
Facebook : @SKLifeBroker
E-Mail : Lifesupport@srikrungbroker.co.th
Phone : 02-867-3857


