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เตรยีมพรอ้มใหค้ณุรบัมอืทกุการเปล่ียนแปลง

ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี 1351



ภาคเหนอื ภาคกลาง

ที่ FWD เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากรูปแบบเดิมๆ ด้วยการพัฒนาแบบประกัน “ซีไอ ฟิวเจอร์” 
เพื่อลดความกังวลของคุณ เมื่อต้องเจ็บป่วยหนักจากทุกสาเหตุ เข้ารับการรักษาเป็นเวลานานแบบที่ไม่ได้จำกัด
ด้วยชื่อโรค หรือกลุ่มโรค รวมถึงการตรวจพบโรคร้ายแรง ให้คุณมั่นใจใช้ชีวิตในทุกสถานการณ์

ภาคอีสาน ภาคใต้

     ตอนซือปรากันก็คิดว่าถาม่ายบายหนักๆ 
จะคุ้มครองทั้งเพ ที่ไหนดายม่ายเป็นอย่างที่คิด
ต้องจ่ายเบี้ยเองอีกหลาว

สงสัยว่าประกันที่บอกว่าคุ้มครอง 40 – 50 โรคร้ายแรง
เอาเข้าจริงๆ แล้วไม่รู้ว่าครอบคลุมครบทุกโรคมั้ย 

เพราะเราเขา้ใจ คนไทยทกุภาคเมื่อต้องเผชญิการเจ็บปว่ย 
และโรคใหม่ๆ  ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต
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ไม่เคยคิดเลยว่าต้องมาเจอโรคใหม่ๆ ที่ทำให้ชีวิตต้องเปลี่ยนไป
ขนาดนี้แล้ววันข้างหน้าจะมีโรคใหม่ๆ เกิดขึ้นอีกมั้ย

     เคยเห็นคนรู้จักป่วยเข้าขั้นโคม่า ต้องนอน
โรงพยาบาลนานๆ นึกไม่ออกเลยว่าต้องจ่าย
ค่ารักษาเยอะขนาดไหน

     บ่าเกยกึ๊ดเลยว่าจะต้องมาเจอโรคใหม่ๆหยะฮื่อ
ชีวิตเปลี่ยนนักขนาด แล้ววันตังหน้าจะมีโรคใหม่
มาแห่มก่อ

      สงสัยว่าประกันแนวสิบอกว่าคุ้มครอง 40-50 
โรคร้ายแรงเอาแท้ๆแล่ว บ่ฮู้ว่าสิครบเบิดสู่โรคบ่

ตอนซื้อประกันก็คิดว่าเจ็บหนักๆ จะคุ้มครองที่ไหนได้ไม่เป็น
อย่างที่คิด สุดท้ายก็ต้องควักเงินจ่ายเอง



ครัง้แรกในประเทศไทยกับประกันแนวคิดใหมไ่มซ่ํ้าใคร “ซไีอ ฟวิเจอร“์ ท่ีนอกจากคุ้มครองโรครา้ยแรงแล้ว
ยังครอบคลุมการเจ็บป่วยรุนแรงจากทุกสาเหตุรวมถึง โรคอุบัติใหม่ ให้คุณหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายท่ี
คาดไม่ถึงพรอ้มรบัมอืกับอนาคต ในแบบ New Normal

เมื่อ “โลกเปล่ียน เราต้องปรบั” เพื่อรบัให้ได้ทกุสถานการณ์ ไมว่า่คณุจะอยูภ่าคไหน เหนือ กลาง อีสาน ใต้
พรอ้มรบัมอืโรครา้ยแรง และโรคชนดิใหมท่ี่อาจเกิดขึน้ในอนาคตหรอืแมแ้ต่เจ็บปว่ยหนกั กะทันหนัจนต้องพกั
รกัษาตัวในโรงพยาบาลเปน็เวลานาน

รบัเงินก้อน 50% ของทนุประกันภัย หากต้องเขา้รบัการรกัษาตัวเปน็ผู้ปว่ยในของ
โรงพยาบาลต่อเนื่อง 14 วนั หรอื ในหอ้งไอซยูีต่อเนื่อง 5 วนั* 

คับเวอ่ร ์ เมื่อเปน็โรคชนดิใหม ่โรคอ่ืนๆ หรอื อุบติัเหต ุ
ท่ีต้องรกัษาตัวในโรงพยาบาล

รบัเงินก้อน 20% ของทนุประกันภัย หากตรวจพบโรครา้ยแรงระยะเริม่ต้น (Early Stage) 
และ 100% ของทนุประกันภัย หากตรวจพบโรครา้ยแรงระยะรุนแรง (Last Stage)

หมดห่วง เมื่อตรวจพบ 50 โรครา้ยแรง

เมื่อเจ็บปว่ยหรอืประสบอุบติัเหตตุ้องเขา้รบัการรกัษาตัวเปน็ผู้ปว่ยในของโรงพยาบาล*
รวมถึง ตรวจพบโรครา้ยแรงระยะเริม่ต้น (Early Stage) และ โรครา้ยแรงระยะรุนแรง 
(Last Stage)

คุ้มครอง สงูสดุ 170% ของทนุประกันภัย

เมื่อมีการเคลมโรครา้ยแรงระยะเริม่ต้น (Early Stage) และ/หรอื เคลมการเข้ารบัการรกัษาตัว
เปน็ผู้ปว่ยในของโรงพยาบาล* ไปแล้ว ไมต้่องชาํระเบีย้ประกันสาํหรบัผลประโยชนส์ว่นนัน้ในปถัีดไป

ไมต้่องจ่ายเบีย้ประกัน กับผลประโยชนท่ี์คณุเคลมไปแล้ว

*การเขา้รบัการรกัษาตัวเปน็ผูป้ว่ยในของโรงพยาบาลต่อเนื่อง เปน็ระยะเวลาอยา่งน้อย 14 วนัติดต่อกัน หรอืในหอ้งไอซยูีอยา่งน้อย 5 วนัติดต่อกัน
  ต้องมเีหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึง่ดังนี ้ • ผ่าตัดใหญ่ (ใชย้าสลบหรอืยาระงับความรูส้กึเฉพาะสว่น)   • ใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจแบบสอดท่อ หรอืเจาะคอ หรอื
  เครือ่งชว่ยพยุงการทํางานของหวัใจและปอด  • ภาวะอวยัวะล้มเหลวเฉียบพลัน   • การถ่ายเลอืด
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หมายเหต ุ:
• ผลประโยชนก์รณเีจ็บปว่ยด้วยโรคชนดิใหม ่โรครา้ยแรง และอุบติัเหตตุ้องเขา้รกัษาตัวเปน็ผู้ปว่ยในของโรงพยาบาลขา้งต้นคุ้มครองถึง
 ก่อนอายุครบ 70 ปบีรบูิรณ์
• เมื่อบรษัิทฯ จ่ายเงินผลประโยชนส์าํหรบัโรครา้ยแรงระยะรุนแรง (Last Stage) 45 โรค ใหแ้ก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว ความคุ้มครองของ
 สญัญาเพิม่เติมนีจ้ะสิน้สดุ

ผลประโยชนค์วามคุ้มครอง

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์

กรณเีจ็บปว่ยรุนแรงหรอืเกิดอุบติัเหตุ

เข้ารกัษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเป็นระยะเวลาอย่างน้อย
14 วนัติดต่อกัน หรอืในห้องไอซยูีเปน็เวลาอยา่งน้อย 5 วนัติดต่อกัน
และมเีหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึ่ง ดังนี้

ผา่ตัดใหญ่
(ใชย้าสลบหรอืยาระงับ
ความรูส้กึเฉพาะสว่น)

ใชเ้ครื่องชว่ยหายใจ
แบบสอดท่อ หรอื เจาะคอ 

หรอื เครื่องชว่ยพยุง
การทํางานของหวัใจและปอด

ภาวะอวยัวะ
ล้มเหลวเฉียบพลัน

การถ่ายเลอืด

50% ของทนุประกันภัย
จา่ยผลประโยชนเ์พยีงครัง้เดียว

ตลอดอายุสญัญา

กรณไีด้รบัการวนิิจฉัยเปน็โรครา้ยแรง

20% ของทนุประกันภัย
จา่ยผลประโยชนเ์พยีงครัง้เดียว

ตลอดอายุสญัญา
โรครา้ยแรงระยะเริม่ต้น (Early Stage) 1 ใน 5 โรค  

100% ของทนุประกันภัยโรครา้ยแรงระยะรุนแรง (Last Stage) 1 ใน 45 โรค 
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รายชื่อโรคท่ีคุ้มครอง

ซไีอ ฟวิเจอร์

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. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
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 



ตัวอยา่งการจ่ายผลประโยชน์

กรณท่ีี 1

กรณท่ีี 3

กรณท่ีี 4

กรณท่ีี 2

ตรวจพบโรครา้ยแรงเริม่ต้น
1 ใน 5 โรครา้ยแรง

รบั 20% ของทนุประกันภัย

ต่อมาตรวจพบโรครา้ยแรงระยะรุนแรง 
1 ใน 45 โรครา้ยแรง

รบั 100% ของทนุประกันภัย
และความคุ้มครองสิน้สดุ

เมื่อตรวจพบโรครา้ยแรงระยะรุนแรง 
1 ใน 45 โรครา้ยแรง

รบั 100% ของทนุประกันภัย
และความคุ้มครองสิน้สดุ

เจ็บปว่ยรุนแรงหรอืเกิดอุบติัเหตตุ้องพกัรกัษาตัว
ในหอ้งไอซยูีเปน็เวลา 5 วนัติดต่อกัน 

และมกีารใชเ้ครื่องชว่ยหายใจแบบสอดท่อ

รบั 50% ของทนุประกันภัย

ต่อมาตรวจพบโรครา้ยแรงระยะรุนแรง 
1 ใน 45 โรครา้ยแรง

รบั 100% ของทนุประกันภัย
และความคุ้มครองสิน้สดุ

ตรวจพบโรครา้ยแรง
ระยะเริม่ต้น

1 ใน 5 โรครา้ยแรง

รบั 20% 
ของทนุประกันภัย

ต่อมาเจ็บปว่ยรุนแรงหรอืเกิดอุบติัเหตุ
ต้องพกัรกัษาตัวนอนในโรงพยาบาล

เปน็เวลา 14 วนัติดต่อกัน 
และมกีารผา่ตัดใหญโ่ดยใชย้าสลบ

รบั 50% 
ของทนุประกันภัย

ต่อมาตรวจพบโรครา้ยแรง
ระยะรุนแรง 

1 ใน 45 โรครา้ยแรง

รบั 100% 
ของทนุประกันภัย

และความคุ้มครองสิน้สดุ
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ระยะเวลาไมคุ่้มครอง (waiting period)
นับแต่วันเริม่มีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรอืหากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ ให้นับแต่วันเริม่มีผลคุม้ครอง
ตามการต่ออายุครัง้สดุท้าย หรอืวนัท่ีบรษัิทอนมุติัใหเ้พิม่ทนุประกัน/ผลประโยชนข์องสญัญาเพิม่เติมนี ้แล้วแต่วนัใดจะเกิดขึน้ภายหลงั
       30 วนั สาํหรบัการรกัษาตัวเปน็ผู้ปว่ยในของโรงพยาบาล  
       90 วนั สาํหรบักรณีเจ็บปว่ยด้วยโรครา้ยแรง

กรณเีจ็บปว่ยด้วยโรครา้ยแรง เวน้แต่การทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ ซึง่เกิดขึน้โดยทางตรงหรอืทางอ้อม ทัง้หมดหรอืบางสว่น อันเนื่องมาจากสาเหตดัุงต่อไปนี้
1.  การฆา่ตัวตาย หรอืการทํารา้ยรา่งกายตนเอง หรอืพยายามกระทําเชน่วา่นัน้
2. สดูดม กิน ด่ืม ฉีด หรอืนําสารมพีษิเขา้รา่งกายไมว่า่ด้วยวธิใีด ในขณะท่ีรูส้กึผดิชอบ หรอื วกิลจรติ หรอืไมก็่ตาม
3. โรคเอดส์ หรอืกามโรคหรอืโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยโรคเอดส์ ให้รวมถึง ภูมิคุ้มกันบกพรอ่ง (Acquired Immune Deficiency 
     Syndrome) ซึง่เกิดจากการติดเชื้อไวรสัเอดสแ์ละใหห้มายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชพีฉวยโอกาส หรอืการติดโรค หรอืการเจ็บปว่ยใดๆ ซึง่โดย
   ผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรสั HIV (Human Immunodeficiency Virus) การติดเชื้อจุลชพีฉวยโอกาส ให้รวมถึง
    แต่ไมจ่ํากัดเฉพาะเชื้อท่ีทําให้เกิดโรคปอดบวมหรอืปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้อท่ีทําให้เกิดโรคลําไสอั้กเสบ
    หรอืเรื้อรงั (Organism Causes Chronic Enteritis) เชื้อไวรสั และ/หรอืเชื้อราท่ีแพรก่ระจายอยูทั่ว่ไป (Disseminated  Virus and/or
     Fungi Infection) เนื้องอกรา้ยแรง (Malignant Neoplasm) ใหร้วมถึงแต่ไมจ่าํกัดเฉพาะเนื้องอก Kaposi’s Sarcoma มะเรง็ต่อมนํ้าเหลอืง
    ท่ีระบบประสาทสว่นกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/หรอืโรครา้ยแรงอ่ืนๆ ซึง่เป็นท่ีรูจ้ักในปัจจุบนันี้วา่เป็นอาการของ
    ภมูคิุ้มกันบกพรอ่ง (Acquired Immunodeficiency Syndrome) หรอืซึง่เปน็สาเหตท่ีุทําใหค้นท่ีเปน็ เสยีชวีติอยา่งกะทันหนั เจ็บปว่ย หรอื
    ทุพพลภาพ โรคภูมิคุ้มกันบกพรอ่ง (AIDS) ให้รวมถึงเชื้อไวรสั HIV (Human Immunodeficiency  Virus) ท่ีทําให้เกิดโรคสมองเสื่อม
     (Encephalopathy Dementia)

กรณทีพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ อันเนื่องมาจากสาเหตดัุงต่อไปนี้
1. การฆา่ตัวตาย พยายามฆา่ตัวตาย หรอืการทํารา้ยรา่งกายตนเอง
2. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึน้ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมท่ีมคีวามผดิสถานหนัก หรอืขณะถกูจบักมุ หรอื หลบหนกีารจบักมุ
3. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึน้อันเปน็ผลมาจากการกระทําของผู้เอาประกันภัย

ขอ้ยกเวน้สาํหรบัการเจ็บปว่ยด้วยโรครา้ยแรง

ขอ้ยกเวน้สาํหรบัการรกัษาตัวเปน็ผู้ปว่ยในของโรงพยาบาล ทัง้หมด 10 ขอ้  เชน่

(1) ขณะอยูภ่ายใต้ฤทธิส์ารเสพติด หรอืยาเสพติดใหโ้ทษจนไมส่ามารถครองสติได้ หรอื
(2) ขณะอยูภ่ายใต้ฤทธิส์รุาโดยมรีะดับแอลกอฮอลใ์นรา่งกายขณะตรวจเทียบเท่ากับระดับแอลกอฮอล์ในเลอืด ตัง้แต่ 150 มลิลิกรมัเปอรเ์ซน็ต์ขึน้ไป หรอื
(3) ขณะอยูภ่ายใต้ฤทธิส์รุาจนไมส่ามารถครองสติได้ ในกรณท่ีีไมม่กีารตรวจวดัหรอืในกรณท่ีีไมส่ามารถตรวจวดั ระดับแอลกอฮอล์ได้

ซไีอ ฟวิเจอร์

1.  ภาวะท่ีเป็นผลจากความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นแต่กําเนิด หรอืระบบการสรา้งอวยัวะของรา่งกายไม่สมบูรณ์แต่กําเนิด หรอืโรคทางพันธุกรรม หรอื
    ความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย เว้นแต่ สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลคุ้มครองมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (1 ปี) และปรากฏอาการหลัง
    ผู้เอาประกันภัยมอีายุครบสบิหกป ี(16 ป)ี บรบูิรณ์ 
2. การตัง้ครรภ์ แท้งบุตร ทําแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซอ้นจากการตัง้ครรภ์ การแก้ไขปญัหาการมบุีตรยาก (รวมถึงการสบืวเิคราะหแ์ละการรกัษา)
    การทําหมนัหรอืการคมุกําเนิด ยกเวน้ มะเรง็ครรภ์ไขป่ลาอุก (Choriocarcinoma) 
3. การรกัษาหรอืการบาํบดัการติดยาเสพติดใหโ้ทษ บุหรี ่สรุา หรอืสารออกฤทธิต่์อจติประสาท
4. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทํารา้ยรา่งกายตนเอง หรอืการพยายามทํารา้ยรา่งกายตนเองไม่วา่จะเป็นการกระทําโดยตนเอง หรอื
    ยนิยอมให้ผู้อ่ืนกระทําไมว่า่จะอยูใ่นระหวา่งวกิลจรติหรอืไมก็่ตาม ทัง้นี้รวมถึงอุบติัเหตจุากการท่ีผู้เอาประกันภัย กิน ด่ืม หรอืฉีดยา หรอืสารมพีษิ
    เขา้รา่งกาย การใชย้าเกินกวา่ท่ีแพทยส์ัง่
5. การบาดเจ็บท่ีเกิดขึน้ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมท่ีมคีวามผดิสถานหนกั หรอืขณะถกูจบักมุ หรอื หลบหนกีารจบักมุ



ตัวอยา่งเบีย้ประกันภัยรายป ี(ปแีรก)
ต่อทนุประกันภัย 1,000 บาท

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

รบัประกันชวีติโดย บรษัิท เอฟดับบลิวดี ประกันชวีติ จํากัด (มหาชน)
บรษัิท ศรกีรุงประกันชวีติโบรคเกอร ์จํากัด เปน็นายหน้าประกันชวีติในการนาํเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย
เบีย้ประกันภัยปรบัตามอายุท่ีเพิม่ขึน้
บรษัิทฯ อาจปรบัเปลีย่นเบีย้ประกันภัย ณ วนัครบรอบปกีรมธรรมเ์นื่องจากปจัจัยต่างๆ ได้แก่ อายุ ขัน้อาชพี ค่าใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาลท่ีสงูขึน้ หรอืจากประสบการณ์
การจา่ยสนิไหมทดแทนโดยรวมของสญัญาเพิม่เติมนี ้โดยบรษัิทฯ จะแจ้งใหผู้้เอาประกันภัยทราบเปน็ลายลกัษณอั์กษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั ทัง้นี ้เบีย้ประกันภัยท่ีมกีารปรบั
จะต้องอยูใ่นอัตราท่ีได้รบัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนแล้ว
เบีย้ประกันภัยสามารถนําไปลดหยอ่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด
การแถลงเก่ียวกับสขุภาพเปน็ปจัจัยหนึ่งในการพจิารณารบัประกันภัย
การพจิารณารบัประกันภัยเปน็ไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของบรษัิท เอฟดับบลวิดี ประกันชวีติ จาํกัด (มหาชน)
เอกสารนีม้ใิชส่ว่นหนึ่งของสญัญาประกันภัย ขอ้กําหนดและเง่ือนไขของความคุ้มครองจะระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันภัย
เง่ือนไขความคุ้มครองเปน็ไปตามท่ีกรมธรรมกํ์าหนด โปรดอ่าน ศึกษา และทําความเขา้ใจในเอกสารประกอบการขาย  ก่อนตัดสนิใจทําประกันภัย
สงวนสทิธิต์ามกฎหมาย หา้มทําซํ้า ดัดแปลงไมว่า่สว่นหน่ึงสว่นใดของเอกสารนี้

หมายเหต ุ:

เง่ือนไขการรบัประกันภัย
อายุรับประกันภัย 16 - 65 ปี

ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

ถึงอายุ 85 ปี หรือ ไม่เกินระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิตระยะเวลาคุ้มครอง

ซไีอ ฟวิเจอร์

นาํเสนอโดย
บรษัิท ศรกีรุงประกันชวีติโบรคเกอร ์จํากัด

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

รบัประกันโดย
บรษัิท เอฟดับบลวิดี ประกันชวีติ จํากัด (มหาชน)
ศูนยบ์รกิารลกูค้าเอฟดับบลิวดี 1351 

หน่วย : บาท
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