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เหมาจา่ยใหค้รบ ครอบคลมุทกุค่ารกัษา

แผนบรอนซ ์แผนซลิเวอร ์แผนโกลด์ แผนแพลทินมั



เพราะเราเขา้ใจถึงความต้องการ และความกังวลของคณุในทกุเรื่อง
ท่ีเก่ียวกับสขุภาพ
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ออกแบบมาเพื่อตอบรบั
ทกุสถานการณท่ี์อาจเกิดขึน้
ไมว่า่จะปว่ยหนกั ปว่ยเบา
ครอบคลมุทกุการรกัษา
วงเงินเหมาจา่ยสงูถึงหลักล้าน

หาหมอทีไร ต้องจา่ย OPD 
สว่นเกินเพิม่ตลอด

นกึถึงแต่ปว่ยหนกั
เอาเขา้จรงิ
เปน็หวดัเล็กน้อย
จา่ยเองทกุที

ค่ารกัษาพยาบาล
เพิม่ขึน้ทกุป ี
ประกันท่ีมอียู่
แทบจะไมพ่อ

เปน็โรครา้ย 
ต้องเอาเงินเก็บ
ท่ีมอียูม่าจา่ย

ประกันสขุภาพ
เง่ือนไขเยอะ 
จาํได้ไมห่มด
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เอฟดับบลิวดี พรเีชยีส แคร์
การเจ็บปว่ยเปน็เรื่องท่ีไมส่ามารถคาดเดาได้ หากเกิดขึน้ สิง่ท่ีกังวลคือค่าใชจ้า่ยในการรกัษา แต่คณุ
สามารถวางแผนรบัมอืกับเรื่องดังกล่าวได้ ใหค้ณุหมดกังวล ไมว่า่เจ็บเล็กหรอืเจ็บใหญ่ เราพรอ้มดแูล
ครอบคลมุค่าใชจ้า่ยท่ีจาํเปน็ในการรกัษา

หากต้องเขา้รบัการรกัษาตัว เราพรอ้มรองรบัค่าใชจ้า่ยการรกัษาแบบผู้ปว่ยใน IPD
และผู้ปว่ยนอก OPD เหมาจา่ยต่อป ีไมจ่าํกัดจํานวนครัง้ ตามแผนท่ีคณุเลอืก

ดแูลครบทัง้ผู้ปว่ยใน IPD และผู้ป่วยนอก OPD

ด้วยการมอบความคุ้มครองค่ารักษาแบบเหมาจ่ายเพื่อให้คุณเลือกรับการรักษา
และบรกิารตามท่ีคณุพอใจ

เพื่อให้คณุได้รบัการรกัษาและบรกิารท่ีดี

โรคมะเรง็ระยะลกุลาม โรคหลอดเลอืดสมองแตกหรอือุดตัน หรอื โรคกล้ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลัน
จากการขาดเลือด  รบัเงินชดเชย เพื่อเป็นส่วนเพิ่มสําหรบัค่ารกัษา และเพิม่ค่าหอ้งเปน็ 2 เท่า
หากต้องนอนรกัษาตัวในโรงพยาบาล

พรอ้มด้วยแผนดแูลเปน็พเิศษเมื่อตรวจพบ 3 โรครา้ยแรง
ขึน้อยูกั่บแผนท่ีเลอืก

ครอบคลมุผลประโยชนค่์ารกัษาแบบอ่ืนๆ
เชน่ ค่าผ่าตัดเปลี่ยนอวยัวะและการปลูกถ่ายไขกระดูก ค่าเคมีบําบัด ค่ารงัสบีําบัด
ค่าล้างไต Targeted Therapy เปน็ต้น

ประหยดัค่าเบีย้ประกันภัย
ด้วยแผนความรบัผดิสว่นแรก (Deductible)
เลือกจ่ายเบีย้ประกันภัยน้อยลง เพื่อลดความกังวลจากค่ารกัษาพยาบาลสว่นเกิน
ของประกันสขุภาพท่ีมอียู่
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-

-

แผนความคุ้มครอง 

ผลประโยชนส์งูสดุ (ต่อปกีรมธรรม)์
1. ผลประโยชนก์รณผู้ีปว่ยใน (IPD)
1.1 ค่าหอ้ง ค่าอาหาร ค่าบรกิารใน รพ. (ต่อวนั) (สงูสดุ 365 วนั)
1.2 ค่าหอ้งผู้ปว่ยวกิฤต (ICU) (สงูสดุ 180 วนั)
1.3 ค่าบรกิารเพื่อการตรวจวนิจิฉัยหรอืบาํบดัรกัษา ค่าบรกิารทางการพยาบาล
       รวมค่ายาและเวชภัณฑ์สาํหรบักลับบา้นสงูสดุ 14 วนั

2. ผลประโยชนก์รณผู้ีปว่ยนอก (OPD) 
2.1 ค่ารกัษาพยาบาลกรณผีู้ปว่ยนอก (ต่อป)ี
2.2 ค่าผ่าตัดใหญท่ี่ไมต้่องเขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผู้ปว่ยใน (Day surgery) และค่าผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery)
2.3 ค่าบรกิารทางการแพทยเ์พื่อตรวจวนิจิฉัยฯ ภายใน 30 วนั ก่อนและหลังเขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผู้ปว่ยใน
2.4 ค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่องแบบผู้ปว่ยนอกหลังการเขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผู้ปว่ยใน ภายใน 30 วนัหลงัออกจาก รพ.
2.5 ค่าเวชศาสตรฟ์ื้ นฟู หลงัเขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผู้ปว่ยใน (สงูสดุ 30 วนัต่อการเขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผู้ปว่ยในครัง้ใดครัง้หนึ่ง)
3. ดแูลพเิศษกรณเีจ็บปว่ยด้วย 3 โรครา้ยแรง โรคมะเรง็ระยะลกุลาม โรคหลอดเลอืดสมองแตกหรอือุดตัน  โรคกล้ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลอืด
3.1  ค่าชดเชยกรณีปว่ยด้วย 3 โรครา้ยแรง (สงูสดุ 1 ครัง้ ตลอดชวีติ)
3.2 ค่าหอ้ง ค่าอาหาร ค่าบรกิารใน รพ. (ต่อวนั) เพิม่เติม กรณเีจ็บปว่ยด้วย 3 โรครา้ยแรง (สงูสดุ 365 วนั)
3.3 ค่าบรกิารทางการแพทยเ์พื่อการบาํบดัรกัษาโรคมะเรง็ โดยรงัสรีกัษา เคมบีาํบดั รวมถึง Targeted Therapy
4. ความคุ้มครองกรณอีวยัวะสาํคัญ
4.1 ผ่าตัดเปลีย่นอวยัวะ (ตับ ตับอ่อน ไต หวัใจ ปอด) และปลกูถ่ายไขกระดกู
4.2 การบาํบดัรกัษาโรคไตวายเรื้อรงัโดยการล้างไตผา่นทางเสน้เลอืด
5. ความคุ้มครองศัลยกรรมพเิศษกรณสีญูเสยีอวยัวะจากอุบติัเหตหุรอืโรครา้ยแรง
5.1 กรณสีญูเสยีเต้านม
5.2 กรณสีญูเสยีองคชาต
6. ความคุ้มครองกรณฉีกุเฉิน
6.1 ค่ารกัษาพยาบาลอุบติัเหตฉุกุเฉินภายใน 24 ชัว่โมง กรณผีู้ปว่ยนอก
6.2 ค่าบรกิารรถพยาบาลฉกุเฉิน
7. ผลประโยชนอ่ื์นๆ (ต่อป)ี
7.1 ค่ารกัษาโดยแพทยท์างเลอืก
หากมสีวสัดิการ หรอืประกันสขุภาพแล้ว  และต้องการเพิม่ความคุ้มครองสขุภาพใหค้รอบคลมุค่าใชจ่้ายในการรกัษา เลอืกประหยดัค่าเบีย้ประกันภัยด้วยการเลอืกแผน
ความรบัผดิสว่นแรก (Deductible)
ความรบัผดิสว่นแรก (Deductible)   ต่อการเขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผู้ปว่ยในครัง้ใดครัง้หนึ่ง (สาํหรบัผลประโยชน์
และความคุ้มครองขอ้ 1-6 ยกเวน้ขอ้ 2.1 และ 3.1) – สามารถเลอืกได้

บรอนซ์ ซลิเวอร์ โกลด์ แพลทินัม

1 ล้าน 3 ล้าน 6 ล้าน 12 ล้าน
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จา่ยตามจรงิ

จา่ยตามจรงิ

จา่ยตามจรงิ

จา่ยตามจรงิ

จา่ยตามจรงิ
1.4 ค่าแพทยต์รวจรกัษา ค่ารกัษาโดยการผา่ตัด และหตัถการ
1.5 ภาวะแทรกซอ้นขณะตัง้ครรภ์และหลงัคลอดบุตร (จากการตัง้ครรภ์ธรรมชาติ)(1)(7)

(2)

(3)

(4) (7)

(5)

อาณาเขตความคุ้มครองในประเทศไทย (6)

ผลประโยชนค์วามคุ้มครอง

หมายเหต ุ: 
(1)  ผลประโยชน์นีส้ามารถใชไ้ด้หลังจากสญัญาฯ มผีลบงัคับต่อเนื่องเปน็เวลา 365 วนัติดต่อกัน และมกีารต่ออายุสญัญาฯ ในปกีรมธรรมถั์ดไป โดยผู้เอาประกันภัยต้องมอีายุ 18-50 ปี
(2) ผลประโยชนน์ีไ้มร่วมอยูใ่นผลประโยชนส์งูสดุต่อป ีและมรีะยะเวลาไมคุ่้มครอง (Waiting Period) 90 วนั
(3) ครอบคลมุการผา่เพื่อแก้ไขเต้านม องคชาต ผดิรูปอันเนื่องมาจากอุบติัเหตหุรอืโรครา้ยแรงเปน็ผลทําใหต้้องตัดอวยัวะดังกลา่ว  
(4) ระยะเวลาไมคุ่้มครอง (Waiting Period) 120 วนั 
(5) ความรบัผดิสว่นแรก คือค่าใชจ่้ายสว่นแรกท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรบัผดิชอบ ตามจาํนวนเงินท่ีระบุในกรมธรรม ์บรษัิทฯ จะออกค่าใชจ้า่ยสว่นท่ีเกินจากความรบัผดิสว่นแรก
     โดยไมเ่กินผลประโยชนท่ี์ระบุในกรมธรรม์
(6) กรณท่ีีมกีารรกัษาพยาบาลนอกอาณาเขตความคุ้มครองบรษัิทจะใหค้วามคุ้มครอง ค่ารกัษาพยาบาลเฉพาะการรกัษาพยาบาลฉกุเฉินหรอืการรกัษาพยาบาลการบาดเจ็บ
     หรอืเจ็บปว่ยท่ีเกิดขึน้กะทันหนัระหวา่งท่ีผู้เอาประกันภัยอยูน่อกอาณาเขตคุ้มครองไมเ่กิน 45 วนัต่อการเดินทางครัง้ใดครัง้หนึ่ง
(7) ผลประโยชนน์ีคุ้้มครองภายในประเทศไทยเท่านัน้

หน่วย : บาท
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ตัวอยา่งการจ่ายผลประโยชน์
แผนแพลทินัมความคุ้มครอง 12 ล้านบาท  

กรณท่ีี 2 แบบไมม่คีวามรบัผิดสว่นแรก : คณุเอฟ อายุ 35 ป ีต้องการวางแผนเรื่องความคุ้มครองสขุภาพด้วยประกัน
สขุภาพแบบเหมาจ่ายความคุ้มครองสงู เนื่องจากยงัไมเ่คยมปีระกันสขุภาพ 

ค่ารกัษากรณผู้ีปว่ยนอก
 แบบเหมาจา่ยสงูสดุ 
18,000 บาท ต่อปี

อาการไขข้ึน้สงูอยา่งรวดเรว็ 
ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย

ไปพบแพทย์

ค่าหอ้ง ค่าอาหารฯ
สงูสดุ 8,000 บาท ต่อวนั

ค่ารกัษาผู้ปว่ยใน
จ่ายตามจรงิ

ต่อมาอาการไมดี่ขึน้
แพทยว์นิิจฉัยเปน็ไขเ้ลอืดออก

เขา้รกัษาตัวในรพ.เปน็เวลา 7 วนั

ค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่อง
ผู้ปว่ยนอก จา่ยตามจรงิ

ภายใน 30 วนัหลังออกจาก รพ.

แพทยนั์ด
ติดตามอาการ

รกัษาหายและกลบัมา
มสีขุภาพดี

กรณีท่ี 1 แบบมีความรบัผิดส่วนแรก : คุณเอฟ อายุ 35 ปี มีสวัสดิการค่ารกัษาพยาบาล หรอื มีประกันสุขภาพแล้ว
ต้องการเพิม่ความคุ้มครองด้านสขุภาพ เพื่อลดภาระค่ารกัษาพยาบาลสว่นเกินท่ีต้องจา่ยเอง หากต้องนอนโรงพยาบาล

ค่ารกัษากรณ ีผู้ปว่ยนอก
 แบบเหมาจา่ยสงูสดุ 
18,000 บาท ต่อปี

อาการไขข้ึน้สงูอยา่งรวดเรว็ 
ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย

ไปพบแพทย์

ต่อมาอาการไมดี่ขึน้
แพทยว์นิิจฉัยเปน็ไขเ้ลอืดออก

เขา้รกัษาตัวในรพ.เปน็เวลา 7 วนั

แพทยนั์ด
ติดตามอาการ

รกัษาหายและกลบัมา
มสีขุภาพดี

ค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่อง
ผู้ปว่ยนอก จา่ยตามจรงิ

ภายใน 30 วนัหลังออกจาก รพ.

ค่าหอ้ง ค่าอาหารฯ
สงูสดุ 8,000 บาท ต่อวนั

ค่ารกัษาผู้ปว่ยใน
จ่ายตามจรงิ

 ใชส้ทิธสิวสัดิการพนักงานเบกิจ่าย
ค่าความรบัผดิสว่นแรก
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รบัผดิชอบสว่นท่ีเกิน

50,000 บาท เปน็ต้นไป
ตามวงเงินผลประโยชน์ความคุ้มครอง
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เง่ือนไขการรบัประกันภัย

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินการแพทย์ กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในประเทศ

บริการสายด่วนสุขภาพกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 02 206 5444

บริการสอบถามข้อมูลกรมธรรม์ เราพร้อมบริการคุณ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี 1351

เพิม่ความอุ่นใจ ด้วยบรกิารพเิศษ
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อายุรับประกันภัย 11 – 75 ปี
(ต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 84 ปี)

ถึงอายุ 85 ปี หรือ ไม่เกินระยะเวลาคุ้มครอง
ของกรมธรรม์ประกันชีวิตระยะเวลาคุ้มครอง



ขอ้ยกเวน้ความคุ้มครองมทัีง้หมด 17 ขอ้ เชน่
1. ภาวะท่ีเป็นผลจากความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นแต่กําเนิด หรอืระบบการสรา้งอวยัวะของรา่งกายไม่สมบูรณ์แต่กําเนิด หรอืโรคทางพันธุกรรมหรอืความผิดปกติ
    ในการพัฒนาการของรา่งกาย เวน้แต่ สญัญาเพิ่มเติมนี้มีผลคุ้มครองมาไม่น้อยกวา่หนึ่งปี และปรากฏอาการหลังผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 16 ปีบรบูิรณ์
2. การตรวจรกัษาหรอืการผ่าตัดเพื่อเสรมิสวย หรอืการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รงัแค ผมรว่งหรอืการควบคุมน้ําหนักตัว การผ่าตัดท่ีสามารถ
    ทดแทนด้วยการรกัษาแนวทางอ่ืน เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และ/หรอื การผ่าเพื่อแก้ไขเต้านม องคชาตผิดรูปอันเนื่อง
    มาจากอุบติัเหตหุรอืโรครา้ยแรงเป็นผลทําให้ต้องตัดอวยัวะดังกล่าว ท่ีได้รบัความคุ้มครอง  
3. การตรวจสุขภาพ การรอ้งขอเข้าอยู่รกัษาตัวในโรงพยาบาลหรอืรอ้งขอการผ่าตัด การพักฟื้ น หรอืการพักเพื่อการฟื้ นฟูหรอืการรกัษาโดยวธิใีห้พักอยู่เฉยๆ
    หรอืการพักรกัษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อให้มีผู้ช่วยดูแลทั่วไป การตรวจหรอืการรกัษาท่ีไม่เก่ียวข้องกับโรคท่ีเป็นสาเหตุของการรบัตัวไว้ในโรงพยาบาล
    การตรวจวนิจิฉัยการบาดเจ็บหรอืการปว่ย การรกัษาหรอืตรวจวเิคราะหเ์พื่อหาสาเหต ุซึง่ไมใ่ชค่วามจาํเปน็ทางการแพทย ์หรอืไมเ่ปน็มาตรฐานทางการแพทย์
4. การตรวจรกัษาท่ียงัอยูใ่นระหวา่งทดลอง การตรวจหรอืการรกัษาโรคหรอือาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรอืการรกัษาความผิดปกติของการนอนหลับ
     การนอนกรน
5. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย  การทํารา้ยรา่งกายตนเอง หรอืการพยายามทํารา้ยรา่งกายตนเองไม่ว่าจะเป็นการกระทําโดยตนเอง หรอืยินยอม
    ให้ผู้อ่ืนกระทําไม่วา่จะอยู่ในระหวา่งวกิลจรติหรอืไม่ก็ตาม ทัง้นี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการท่ีผู้เอาประกันภัย กิน ด่ืม หรอืฉีดยาหรอืสารมีพิษเข้ารา่งกาย การใช้
    ยาเกินกวา่ท่ีแพทยส์ัง่

การรกัษาแพทยท์างเลอืก จะต้องเปน็การรกัษาในโรงพยาบาลท่ีได้รบัคําแนะนาํจากแพทยผ์ู้ใหก้ารรกัษาเท่านัน้

การเขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผู้ปว่ยใน
ครัง้ใดครัง้หนึ่ง

หมายถึง การเขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผู้ปว่ยใน หรอืการรกัษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ ท่ีไมต้่องเขา้พกัรกัษาตัวเปน็
ผู้ป่วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาล แต่ละครัง้ ไม่ว่าก่ีครัง้ก็ตาม ด้วยเหตุจากการบาดเจ็บหรอื
การป่วยเดียวกัน และยังรกัษาไม่หาย รวมถึงภาวะแทรกซอ้นท่ีเก่ียวข้อง หรอืต่อเนื่องกัน ภายในระยะ
เวลา 90 วนั นับแต่วนัท่ีออกจากโรงพยาบาลครัง้สดุท้าย ใหถื้อวา่เปน็การเขา้พกัรกัษาตัวครัง้เดียวกันด้วย

ค่าหอ้ง และค่าอาหาร
ค่าบรกิารในโรงพยาบาล (ผู้ปว่ยใน)

ตามจํานวนท่ีจ่ายจรงิแต่ไมเ่กินผลประโยชน์ในตาราง สงูสดุไมเ่กิน 365 วนั สาํหรบัหอ้งผู้ปว่ยวกิฤต
(ICU) สงูสดุไมเ่กิน 180 วนั เมื่อรวมกันแล้วไมเ่กิน 365 วนั ต่อรอบปกีรมธรรม์

การผา่ตัดเปลีย่นอวยัวะ
ค่ารกัษาพยาบาลท่ีเกิดขึน้จากการผา่ตัดเปลีย่นอวยัวะต่างๆ ได้แก่ ตับ ตับอ่อน ไต หวัใจ ปอด โดยมสีาเหตุ
จากการท่ีอวยัวะนัน้อยู่ในระยะสุดท้ายท่ีไม่สามารถกลับมาทํางานได้ดังเดิม และการปลูกถ่ายไขกระดูก
ด้วยการใช ้Haematopoietic Stem Cells ภายหลงัการทํา Bone Marrow Ablation

เง่ือนไขความคุ้มครอง รายละเอียด

เง่ือนไขความคุ้มครองท่ีสาํคัญ

เอฟดับบลวิดี พรเีชยีส แคร์



ประกันเอฟดับบลิวดี พรเีชยีส แคร์
พรอ้มเริม่ต้นดแูลคณุ มอบความคุม้ครองผลประโยชน์หลงัจากสญัญาเพิม่เติมมผีลบงัคับ และได้รบับตัร FWD Care Card

เอฟดับบลวิดี พรเีชยีส แคร์

หมายเหต ุ:
* ผลประโยชน์นีคุ้้มครองในประเทศไทยเท่านัน้

ผลประโยชน์สามารถใชไ้ด้
หลังจากสญัญาฯ มผีลบงัคับ
ต่อเนื่องเปน็เวลา 365 วนั
ติดต่อกันและมกีารต่ออายุ
สญัญาฯ ในปกีรมธรรมถั์ดไป*
• ค่ารกัษาภาวะแทรกซอ้น
  ขณะตัง้ครรภ์ และหลังคลอดบุตร

คุ้มครองดแูลพเิศษ
รบัเงินก้อนหากเจ็บปว่ย
ด้วย 3 โรครา้ยแรง
• โรคมะเรง็ระยะลกุลาม
• โรคกล้ามเนื้อหวัใจตาย
  เฉียบพลันจากการขาดเลือด
• โรคหลอดเลือดสมองแตก
  หรอือุดตัน

คุ้มครองหากเจ็บปว่ย
และต้องเขา้รบัการรกัษา
ดแูลทัง้ผูป้ว่ยใน IPD
และ ผูป้ว่ยนอก OPD

คุ้มครองหากเจ็บปว่ยดังนี้

คุ้มครองเพิม่เติมค่ารกัษา
โดยแพทยท์างเลือก*

90 วนั
หลังสญัญาเพิม่เติม

มผีลบงัคับ

คุ้มครองทันที
หากเกิดอุบติัเหตุ
ฉกุเฉิน

30 วนั
หลังสญัญาเพิม่เติม

มผีลบงัคับ

พรอ้มดแูล
คณุทันที

365 วนั
หลังสญัญาเพิม่เติม

มผีลบงัคับ

120 วนั
หลังสญัญาเพิม่เติม

มผีลบงัคับ
• เน้ืองอก ถงุน้ํา หรอืมะเรง็ทกุชนดิ
  (ยกเวน้มะเรง็ระยะลกุลาม 90 วนั)
• รดิสดีวงทวาร
• ไสเ้ล่ือนทกุชนดิ
• ต้อเน้ือ หรอืต้อกระจก 
• การตัดทอนซลิหรอือดนีอยด์
• นิว่ทกุชนดิ
• เสน้เลือดขอดท่ีขา
• เยื่อบุโพรงมดลกูเจรญิผดิท่ี



หนว่ย : บาท

แผน บรอนซ์ ซลิเวอร์ โกลด์ แพลทินมั

วงเงินความคุ้มครอง (ต่อป)ี 1 ล้าน 3 ล้าน 6 ล้าน 12 ล้าน

ตัวอยา่งเบีย้ประกันภัยรายป ี(ปแีรก)

แบบมคีวามรบัผิดสว่นแรก (Deductible)

อายุ 20 ปี

อายุ 30 ปี

อายุ 40 ปี

อายุ 50 ปี

7,793

7,264

10,510

15,138

10,389

10,441

13,457

21,581

11,664

12,589

14,245

25,757

14,674

12,953

20,216

32,170

หนว่ย : บาทแบบไมม่คีวามรบัผดิสว่นแรก

อายุ 20 ปี

อายุ 30 ปี

อายุ 40 ปี

อายุ 50 ปี

แผน บรอนซ์ ซลิเวอร์ โกลด์ แพลทินมั

13,914

15,440

17,654

22,683

19,860

22,992

23,978

35,272

23,272

26,366

27,663

39,683

28,569

30,764

37,530

50,877

วงเงินความคุ้มครอง (ต่อป)ี 1 ล้าน 3 ล้าน 6 ล้าน 12 ล้าน

เอฟดับบลวิดี พรเีชยีส แคร์

รบัประกันชวีติโดย บรษัิท เอฟดับบลิวดี ประกันชวีติ จํากัด (มหาชน)
บรษัิท ศรกีรุงประกันชวีติโบรคเกอร ์จํากัด เปน็นายหน้าประกันชวีติในการนาํเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย
เบีย้ประกันภัยรายปสีาํหรบัขัน้อาชพี 1 และ 2 
เบีย้ประกันภัยปรบัตามอายุท่ีเพิม่ขึน้
บรษัิทฯ อาจปรบัเปลี่ยนเบี้ยประกันภัย ณ วนัครบรอบปีกรมธรรม์เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อายุ ขัน้อาชพี ค่าใชจ่้ายในการรกัษาพยาบาลท่ีสูงขึ้น หรอืจาก
ประสบการณ์การจา่ยสนิไหมทดแทนโดยรวมของพอรต์โฟลิโอของสญัญาเพิม่เติมนี ้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 ุ: 

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 




