
เอฟดับบลิวดี พรมีา่ แคร์
ยกระดับความใสใ่จ หว่งใยทกุการรกัษา

ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี 1351



ท่ีเอฟดับบลิวดี เราเขา้ใจดีวา่
ด้วยความรบัผิดชอบท่ีคุณมีต่อครอบครวั นอกเหนือจากการมุ่งมัน่สรา้งความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานแล้ว
มหีลายสิง่ท่ีคณุต้องใสใ่จดแูล โดยเฉพาะเรื่องของคนในครอบครวัเพราะคณุตัง้ใจสรา้งคณุภาพชวีติท่ีดี เพื่อให้
ทกุคนมคีวามสขุมากท่ีสดุ เรื่องสขุภาพเปน็อีกหนึ่งเรื่องท่ีคณุใหค้วามสาํคัญ เพราะเปน็สิง่ไมส่ามารถคาดเดาได้
ลว่งหน้า เมื่อเจ็บปว่ยขึน้มา และต้องเขา้รบัการรกัษาตัวในโรงพยาบาล เอฟดับบลวิดีอยากชว่ยใหค้ณุ และครอบครวั
ได้รบัการรกัษาอยา่งดีท่ีสดุ

เอฟดับบลิวดี พรมีา่ แคร์

เอฟดับบลวิดี พรมีา่ แคร์

ใหค้ณุคลายกังวลกับค่ารกัษาพยาบาลท่ีเพิม่สงูขึน้ทกุป ีด้วยแผนความคุ้มครองสขุภาพท่ีเขา้มาชว่ยแบง่เบาภาระ
พรอ้มดแูลทกุค่าใชจ้า่ยจากการรกัษาเมื่อต้องเขา้รบัการรกัษาตัวในโรงพยาบาล โดยคณุสามารถเลอืกผลประโยชน์
ท่ีเหมาะกับความต้องการได้จาก 5 แผนความคุ้มครอง และเพิ่มความมัน่ใจในการใช้ชวีิต ด้วยความคุ้มครอง
ท่ีครอบคลมุทัง้ค่าหอ้ง ค่าอาหาร ค่าวนิจิฉัย ค่าผา่ตัด และค่ารกัษาต่อเนื่อง ใหค้ณุเลอืกรบับรกิารจากโรงพยาบาล
ท่ีวางใจ เพื่อได้รบัการรกัษาอยา่งเต็มท่ี ใหก้ลบัมามสีขุภาพท่ีดี และสามารถดแูลครอบครวัได้อยา่งท่ีตัง้ใจ

จึงเปน็ท่ีมาของการพฒันาแบบประกัน เอฟดับบลิวดี พรมีา่ แคร ์



ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล มี 5 แผนให้เลือกได้ตามใจ
สูงสุด 7,500 บาทต่อวัน

เลอืกแผนความคุ้มครองได้ตามใจ

หมดกังวลกับค่าธรรมเนียมการผ่าตัด คุ้มครองทั้งผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่
เหมาจ่ายตามวงเงินในตารางผลประโยชน์

เหมาจ่ายค่าผา่ตัดตามจรงิ

ห่วงใย และพร้อมดูแล สำหรับการรักษาต่อเน่ืองภายใน 30 วัน
หลังออกจากโรงพยาบาล

ค่ารกัษาต่อเนื่องตามการดแูล

ป่วยด้วย 3 โรคร้ายแรง หรือ ประสบอุบัติเหตุ ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
รับค่ารักษาโดยการผ่าตัดเป็น 2 เท่า

เพิม่ผลประโยชน์ความคุ้มครองตามแผนท่ีคณุเลือก

รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย 10% ในปีถัดไปหากไม่มีเคลม
ไมม่เีคลม มสีว่นลด

เอฟดับบลิวดี พรมีา่ แคร์

เอฟดับบลวิดี พรมีา่ แคร์



ผลประโยชนค์วามคุ้มครอง

ตารางผลประโยชน์โดยยอ่ แผน XXLแผน XLแผน Lแผน Mแผน S
1. ผลประโยชน์กรณผีู้ปว่ยใน ต่อการเขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผู้ปว่ยในครัง้ใดครัง้หนึ่ง

1.1 ค่าหอ้ง และค่าอาหาร ค่าบรกิารในโรงพยาบาล (ต่อวนั) สงูสดุไมเ่กิน 125 วนั

1.2 ค่าหอ้งผู้ปว่ยวกิฤติ (ICU) สงูสดุไมเ่กิน 30 วนั

1.3 ค่าบรกิารทางการแพทยเ์พื่อการตรวจวนิิจฉัยหรอืบาํบดัรกัษา ค่าบรกิารทางการพยาบาล
     รวมค่ายา และค่าเวชภัณฑ์

1.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิน้เปลอืง (เวชภัณฑ์ 1) สาํหรบักลบับา้นสงูสดุไมเ่กิน 14 วนั
     (รวมอยูใ่นผลประโยชนข์อ้ 1.3)

2. ผลประโยชนก์รณไีมต้่องเขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผู้ปว่ยใน

1.5 ค่าแพทยต์รวจรกัษา สงูสดุไมเ่กิน 125 วนั 

1.6 ค่ารกัษาพยาบาลโดยการผา่ตัด (ศัลยกรรม) และหตัถการ

1.7 การผา่ตัดใหญ่ท่ีไมต้่องเขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผู้ปว่ยใน (Day Surgery)

1.8 ค่ารกัษาพยาบาลโดยการผา่ตัดเปลีย่นอวยัวะ

จา่ยผลประโยชนเ์สมอืนการเขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผู้ปว่ยในของโรงพยาบาล
2 เท่าของผลประโยชนข์อ้ 1.6
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4.2 ค่าบรกิารรถพยาบาลฉกุเฉิน

2.4 ค่ารกัษาพยาบาล โดยการผา่ตัดเล็ก (Minor Surgery)

รวมอยูใ่นผลประโยชนข์อ้ 1.3

เพิม่อีก 1 เท่าจากผลประโยชน์ขอ้ 1.6

2.1 ค่าบรกิารทางการแพทยเ์พื่อตรวจวนิิจฉัยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงและเกิดขึน้ภายใน 30 วนั
      ก่อนและหลงัเขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผู้ปว่ยใน

2.2 ค่าเวชศาสตรฟ์ื้ นฟู หลงัเขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผูป้ว่ยใน ภายใน 30 วนัหลังออกจากโรงพยาบาล
      สงูสดุไมเ่กิน 7 ครัง้ ครัง้ละ

2.3 ค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่องแบบผูป้ว่ยนอกหลังการเขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผูป้ว่ยใน ภายใน 30 วนั
      หลงัออกจากโรงพยาบาล (ไมร่วมค่าบรกิารทางการแพทยเ์พื่อตรวจวนิิจฉัย) 

3. ดแูลพเิศษสาํหรบัการปว่ยครัง้สาํคัญ

3.1 ค่ารกัษาโดยการผา่ตัดกรณปีว่ยด้วย 3 โรครา้ยแรง (โรคมะเรง็ระยะลกุลาม โรคกล้ามเนื้อ
      หวัใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลอืด โรคหลอดเลอืดสมองแตกหรอือุดตัน) หรอื
      ประสบอุบติัเหต ุต่อการเขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผู้ปว่ยในครัง้ใดครัง้หน่ึง 

3.2 ค่าบรกิารทางการแพทยเ์พื่อการบาํบดัรกัษาโรคเนื้องอกหรอืมะเรง็ โดยรงัสรีกัษา
      รงัสรีว่มรกัษา เวชศาสตรน์วิเคลียรร์กัษา  ต่อรอบปกีรมธรรม์

3.3 ค่าบรกิารทางการแพทยเ์พื่อการบาํบดัรกัษาโรคมะเรง็โดยเคมบีาํบดั รวมถึง
       Targeted therapy ต่อรอบปกีรมธรรม์

3.4 ค่าบรกิารทางการแพทยเ์พื่อการบาํบดัรกัษาโรคไตวายเรื้อรงั โดยการล้างไต
      ผา่นทางเสน้เลอืด ต่อรอบปกีรมธรรม์

3.5 ค่าขยายหลอดเลอืดหวัใจด้วยบอลลนู ต่อรอบปกีรมธรรม์

4. ความคุ้มครองกรณฉีกุเฉิน

4.1 ค่ารกัษาพยาบาลการบาดเจ็บกรณผู้ีปว่ยนอก ภายใน 24 ชัว่โมงของการเกิดอุบติัเหตตุ่อครัง้

5.2 ค่าตรวจวนิจิฉัยทางรงัสพีเิศษ

5. ผลประโยชน์เพิม่เติมอ่ืนๆ กรณเีขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผู้ปว่ยใน ต่อการเขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผู้ปว่ยในครัง้ใดครัง้หนึ่ง

5.1 ค่าปรกึษาแพทยเ์ฉพาะทาง

ความรบัผิดส่วนแรก (Deductible) ต่อการเข้าพักรกัษาตัวเป็นผู้ป่วยในครัง้ใดครัง้หนึ่ง สําหรบัผู้เอาประกันภัย
อายุ 1 เดือน 1 วนั - 5 ป ี(ตัง้แต่วนัครบรอบปกีรมธรรมท่ี์ผู้เอาประกันภัย มอีายุ 6 ป ีความรบัผดิสว่นแรกจะถกูยกเลกิ
และได้รบัความคุม้ครองตามตารางผลประโยชนท่ี์ระบุ)
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หนว่ย : บาท
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เง่ือนไขความคุ้มครองท่ีสาํคัญ

ข้อยกเว้นความคุ้มครองมีทั้งหมด 17 ข้อ เช่น
1. ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิด
    ปกติในการพัฒนาการของร่างกาย เว้นแต่สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลคุ้มครองมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (1 ปี) และปรากฏอาการหลังผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ
    สิบหกปีบริบูรณ์ (16 ปีบริบูรณ์)
2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วงหรือการควบคุมน้ำหนักตัว การผ่าตัดที่สามารถ
    ทดแทนด้วยการรักษาแนวทางอื่น เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง 
3. การตรวจสุขภาพ การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟ้ืน หรือการพักเพ่ือการฟ้ืนฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ
    หรือการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อให้มีผู้ช่วยดูแลทั่วไป การตรวจหรือการรักษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นสาเหตุของการรับตัวไว้ในโรงพยาบาล
    การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุ ซ่ึงไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
4. การตรวจรักษาท่ียังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติ ของการนอนหลับ
    การนอนกรน    
5. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตนเองไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตนเอง หรือยินยอม
    ให้ผู้อื่นกระทำไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผู้เอาประกันภัย กิน ดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย
    การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง

เอฟดับบลวิดี พรมีา่ แคร์

เงื่อนไขความคุ้มครอง รายละเอียด

ค่าห้อง และค่าอาหาร
ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)

การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
ครั้งใดครั้งหนึ่ง

ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์ในตาราง สูงสุดไม่เกิน 125 วัน สำหรับผู้ป่วยวิกฤติ (ICU)
สูงสุดไม่เกิน 30 วัน เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 125 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะต่างๆ ได้แก่ ตับ ตับอ่อน ไต หัวใจ ปอด โดยมีสาเหตุ
จากการที่อวัยวะนั้นอยู่ในระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถกลับมาทำงานได้ดังเดิม และการปลูกถ่ายไขกระดูกด้วยการ
ใช้ Haematopoietic Stem Cells ภายหลังการทำ Bone Marrow Ablation

การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือการรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
(Day Surgery) ในโรงพยาบาล แต่ละครั้ง ไม่ว่ากี่ครั้งก็ตาม ด้วยเหตุจากการบาดเจ็บหรือการป่วยเดียวกัน
และยังรักษาไม่หาย รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 90 วัน
นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย

ส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ กรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมในปีกรมธรรม์ก่อนหน้าปีต่ออายุครั้งล่าสุด บริษัทฯ จะให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัย
ในปีต่ออายุ 10% ของเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบเอฟดับบลิวดี
พรีม่า แคร์ และบันทึกสลักหลังการขยายผลประโยชน์เพ่ิมเติม (ผู้ป่วยใน) (ถ้ามี) กรณีบริษัทฯ ได้ให้ส่วนลดเบ้ีย
ประกันภัยไปแล้ว หลังจากนั้นได้รับแจ้งการเรียกร้องสินไหมสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในระหว่างระยะเวลา
เอาประกันภัยของปีกรมธรรม์ก่อนหน้าปีต่ออายุครั้งล่าสุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัย
โดยจะเรียกคืนส่วนลดเบ้ียประกันภัยโดยการหักออกจากเงินผลประโยชน์ ท่ีบริษัทฯ ต้องจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัย
จนกว่าจะครบเต็มจํานวน



อายุรับประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี
(ต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 79 ปี)

ถึงอายุ 80 ปี หรือ ไม่เกินระยะเวลาคุ้มครอง
ของกรมธรรม์ประกันชีวิตระยะเวลาคุ้มครอง

เพิม่ความอุ่นใจ ด้วยบรกิารพเิศษ
บรกิารชว่ยเหลอืฉกุเฉินการแพทย ์กรณอุีบติัเหตหุรอืเจ็บปว่ยฉกุเฉินภายในประเทศ

บรกิารสายด่วนสขุภาพกรณเีจ็บปว่ยฉกุเฉิน โทร 02 206 5444

บรกิารสอบถามขอ้มูลกรมธรรม ์เราพรอ้มบรกิารคณุ ศูนยบ์รกิารลกูค้าเอฟดับบลวิดี 1351

เอฟดับบลวิดี พรมีา่ แคร์

เง่ือนไขการรบัประกันภัย



ประกันเอฟดับบลิวดี พรมีา่ แคร์
พรอ้มเริม่ต้นดแูลคณุ มอบความคุ้มครองผลประโยชนห์ลงัจากสญัญาเพิม่เติมมผีลบงัคับ และได้รบับตัร FWD Care Card

90 วนั
หลังสญัญาเพิม่เติม

มผีลบงัคับ

คุ้มครองทันที
หากเกิดอุบติัเหตุ
ฉกุเฉิน

คุ้มครองการเจ็บปว่ยใดๆ

30 วนั
หลังสญัญาเพิม่เติม

มผีลบงัคับ

คุ้มครองหากปว่ยด้วย
• โรคมะเรง็ระยะลกุลาม

เอฟดับบลวิดี พรมีา่ แคร์

พรอ้มดแูล
คณุทันที

คุ้มครองหากเจ็บปว่ยดังนี้
• เน้ืองอก ถงุน้ํา หรอืมะเรง็ทกุชนิด
  (ยกเวน้มะเรง็ระยะลกุลาม)
• รดิสดีวงทวาร
• ไสเ้ล่ือนทกุชนดิ
• ต้อเน้ือ หรอืต้อกระจก 
• การตัดทอนซลิหรอือดนีอยด์
• นิว่ทกุชนดิ
• เสน้เลือดขอดท่ีขา
• เยื่อบุโพรงมดลกูเจรญิผดิท่ี

120 วนั
หลังสญัญาเพิม่เติม

มผีลบงัคับ



ตัวอยา่งเบีย้ประกันภัยรายป ี(ปแีรก)
หนว่ย : บาท

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

รบัประกันชวีติโดย บรษัิท เอฟดับบลวิดี ประกันชวีติ จาํกัด (มหาชน)
บรษัิท ศรกีรุงประกันชวีติโบรคเกอร ์จาํกัด เปน็นายหน้าประกันชวีติในการนาํเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย
เบีย้ประกันภัยรายปสีาํหรบัขัน้อาชพี 1 และ 2 
เบีย้ประกันภัยปรบัตามอายุท่ีเพิม่ขึน้
บรษัิทฯ อาจปรบัเปล่ียนเบีย้ประกันภัย ณ วนัครบรอบปกีรมธรรมเ์นื่องจากปจัจยัต่างๆ ได้แก่ อายุ ขัน้อาชพี ค่าใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาลท่ีสงูขึน้ หรอืจากประสบการณ์
การจ่ายสนิไหมทดแทนโดยรวมของพอรต์โฟลิโอของสญัญาเพิม่เติมนี้ โดยบรษัิทฯ จะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั ทัง้นี้
เบีย้ประกันภัยท่ีมกีารปรบัจะต้องอยูใ่นอัตราท่ีได้รบัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนแล้ว
เบีย้ประกันภัยสามารถนาํไปลดหยอ่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด
การแถลงเก่ียวกับสขุภาพเปน็ปจัจยัหนึ่งในการพจิารณารบัประกันภัย
การพจิารณารบัประกันภัยเปน็ไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของบรษัิท เอฟดับบลิวดี ประกันชวีติ จาํกัด (มหาชน)
เอกสารนีม้ใิชส่ว่นหนึ่งของสญัญาประกันภัย ขอ้กําหนดและเง่ือนไขของความคุ้มครองจะระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันภัย
เง่ือนไขความคุ้มครองเปน็ไปตามท่ีกรมธรรมกํ์าหนด โปรดอ่าน ศึกษา และทําความเขา้ใจในเอกสารประกอบการขาย  ก่อนตัดสนิใจทําประกันภัย
สงวนสทิธิต์ามกฎหมาย หา้มทําซํ้า ดัดแปลงไมว่า่สว่นหน่ึงสว่นใดของเอกสารนี้
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16,000
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22,400
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33,600

22,000

26,300

32,900

28,500
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อายุ (ปี)
แผน S แผน M แผน L แผน XL แผน XXL

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

เอฟดับบลวิดี พรมีา่ แคร์

รบัประกันโดย
บรษัิท เอฟดับบลวิดี ประกันชวีติ จาํกัด (มหาชน)

ศูนยบ์รกิารลกูค้าเอฟดับบลวิดี 1351 

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

หมายเหต ุ:


