
เอฟดับบลิวดี พรเีชยีส แคร์

ศูนยบ์รกิารลกูค้าเอฟดบับลิวดี 1351

แผนแซฟไฟร ์แผนไดมอนด์

ครอบคลมุทกุค่ารกัษาดว้ยผลประโยชนแ์บบเหมาจา่ย สงูสดุ 100 ล้านบาท 



เอฟดับบลิวดี พรเีชยีส แคร์

เพราะเราเขา้ใจถึงความต้องการ และความกังวลของคณุ
ในทกุเรื่องท่ีเก่ียวกับสขุภาพ

เอฟดับบลิวดี พรเีชยีส แคร์
พรอ้มยกระดบัการรกัษา
ในแบบท่ีคณุพงึพอใจ
ดว้ยวงเงินเหมาจา่ย
ค่ารกัษาสงูสดุ 100 ล้านบาท
รวมถึงการวางแผนการรกัษา
ในต่างประเทศ

หากเจบ็ปว่ย
ก็อยากได้รบัการรกัษาท่ีดี

หากต้องไปรกัษา
ต่างประเทศก็อยากให้
ประกันคุม้ครองค่ารกัษา

หาหมอแต่ละครัง้ค่ารกัษา
OPD ไมเ่คยพอ
เพราะโดนลิมติทกุครัง้ท่ีใช้

โรคใหม ่เกิดขึ้นมากมาย
เจอค่ารกัษาเพิม่ไป
อีกหลายเท่า

ประกันสขุภาพมกัจาํกัดวงเงิน
ค่ารกัษาหากต้องนอน รพ. 
ก็ไมค่รอบคลมุ

ประกันสขุภาพเง่ือนไขเยอะ
จาํไดไ้มห่มด



เอฟดับบลิวดี พรเีชยีส แคร์
เพราะสขุภาพเปน็สิง่ท่ีสาํคัญในชวีติ จงึต้องใสใ่จ และดแูลอยา่งเต็มท่ี เอฟดบับลิวด ีพรเีชยีส แคร ์
พรอ้มมอบผลประโยชนก์ารดแูล และรกัษาแบบเหมาจา่ย สงูสดุ 100 ล้านบาท เพื่อใหม้ัน่ใจวา่คณุจะ
ใชช้วีติได้อยา่งเต็มท่ี

เอฟดับบลิวดี พรเีชยีส แคร์

หากต้องเขา้รบัการรกัษาตัว เราพรอ้มรองรบัค่าใชจ้า่ยการรกัษาแบบผู้ป่วยใน IPD
และผูป้ว่ยนอก OPD เหมาจา่ยต่อปี ไมจ่าํกัดจาํนวนครัง้ ตามแผนท่ีคณุเลือก

ดแูลครบท้ังผูป้ว่ยใน IPD และผูป่้วยนอก OPD

ดว้ยการมอบความคุม้ครองค่ารกัษาแบบเหมาจา่ย และดแูลคณุในทกุท่ี หากต้องการ
เดนิทางไปรบัการรกัษาในต่างประเทศ สามารถเลือกแผนคุม้ครองทัว่โลก เพื่อใหค้ณุ
เลือกรบัการรกัษาและบรกิารตามท่ีคณุพอใจ

เพื่อให้คณุได้รบัการรกัษาและบรกิารท่ีดี

โรคมะเรง็ระยะลกุลาม โรคหลอดเลือดสมองแตกหรอือุดตัน หรอื โรคกล้ามเนื้อหวัใจ
ตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด รบัเงินชดเชย เพื่อเป็นส่วนเพิ่มสําหรบัค่ารกัษา
และเพิม่ค่าหอ้งเปน็ 2 เท่า หากต้องนอนรกัษาตัวในโรงพยาบาล

พรอ้มด้วยแผนดแูลเปน็พเิศษเมื่อตรวจพบ 3 โรครา้ยแรง

ครอบคลมุผลประโยชนค่์ารกัษาแบบอ่ืนๆ
เชน่ ค่าผ่าตัดเปล่ียนอวยัวะและการปลูกถ่ายไขกระดูก ค่าเคมีบําบัด ค่ารงัสีบําบัด
ค่าล้างไต Targeted Therapy เป็นต้น

เติมเต็มค่ารกัษา เพิม่ความอุ่นใจด้วยแผนความรบัผิดสว่นแรก
(Deductible)

ทางเลือกสาํหรบัคนท่ีมสีวสัดิการหรอืประกันสขุภาพแล้ว แต่ต้องการเพิม่
ความคุ้มครองใหค้รอบคลมุค่ารกัษาสว่นเกิน

เชน่ ค่ารกัษาทันตกรรม ค่ารกัษาทางสายตา ค่าตรวจสขุภาพประจาํปี ค่าฉีดวคัซนี
แพทยท์างเลือก ค่ารกัษาทางจติเวช ผลประโยชน์การตัง้ครรภ์ และคลอดบุตร รวมถึง
ภาวะแทรกซอ้นต่างๆ เปน็ต้น

มอบความคุ้มครองเพิม่เติม



ผลประโยชนค์วามคุ้มครอง
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หมายเหต ุ: 
(1)   ผลประโยชน์น้ีสามารถใชไ้ดห้ลังจากสญัญาฯ มผีลบงัคับต่อเนื่องเป็นเวลา 365 วนัติดต่อกัน และมกีารต่ออายุสญัญาฯ ในปกีรมธรรมถั์ดไป โดยผูเ้อาประกันภัยต้องมอีายุ 18-50 ปี
(2) ผลประโยชน์นีไ้มร่วมอยูใ่นผลประโยชนส์งูสดุต่อปี และมรีะยะเวลาไมคุ่้มครอง (Waiting Period) 90 วนั
(3) ครอบคลมุการผา่เพื่อแก้ไขเต้านม องคชาต ผดิรูปอันเน่ืองมาจากอุบติัเหตหุรอืโรครา้ยแรงเปน็ผลทําใหต้้องตัดอวยัวะดังกล่าว 
(4) บรษัิทฯ จะชดเชยเปน็จาํนวนเงิน 80% ของค่ารกัษาพยาบาล แต่ไมเ่กินผลประโยชน์สงูสดุท่ีกําหนดไวใ้นตาราง
(5) ระยะเวลาไมคุ่้มครอง (Waiting Period) 365 วนั
(6) ระยะเวลาไมคุ่้มครอง (Waiting Period) 120 วนั
(7) ความรบัผดิสว่นแรก คือค่าใชจ้า่ยสว่นแรกท่ีผูเ้อาประกันภัยต้องรบัผดิชอบ ตามจาํนวนเงินท่ีระบุในกรมธรรม ์บรษัิทฯ จะออกค่าใชจ้า่ยสว่นท่ีเกินจากความรบัผดิสว่นแรกโดยไมเ่กินผลประโยชน์ท่ีระบุในกรมธรรม์
(8) กรณท่ีีมกีารรกัษาพยาบาลนอกอาณาเขตความคุม้ครองบรษัิทจะใหค้วามคุม้ครอง ค่ารกัษาพยาบาลเฉพาะการรกัษาพยาบาลฉกุเฉินหรอืการรกัษาพยาบาล การบาดเจบ็ หรอืเจบ็ปว่ยท่ีเกิดขึ้นกะทันหนั
     ระหวา่งท่ีผูเ้อาประกันอยูน่อกอาณาเขตคุม้ครองไมเ่กิน 45 วนัต่อการเดินทางครัง้ใดครัง้หนึ่ง
(9) ผลประโยชน์น้ีคุ้มครองภายในประเทศไทยเท่านัน้

100,000

แผนความคุ้มครอง 

ผลประโยชนส์งูสดุ (ต่อปกีรมธรรม)์

1. ผลประโยชนก์รณีผูป้ว่ยใน (IPD)

1.1 ค่าหอ้ง ค่าอาหาร ค่าบรกิารใน รพ. (ต่อวนั) (สงูสดุ 365 วนั)

1.2 ค่าหอ้งผูป้ว่ยวกิฤต (ICU) (สงูสดุ 180 วนั)

1.3 ค่าบรกิารเพื่อการตรวจวนิิจฉัยหรอืบาํบดัรกัษา ค่าบรกิารทางการพยาบาล
      รวมค่ายาและเวชภัณฑ์สาํหรบักลับบา้นสงูสดุ 14 วนั
     

2. ผลประโยชนก์รณีผูป้ว่ยนอก (OPD) 
2.1 ค่ารกัษาพยาบาลกรณผีูป้ว่ยนอก (ต่อป)ี

2.2 ค่าผา่ตัดใหญท่ี่ไมต้่องเขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผูป้ว่ยใน (Day surgery) และค่าผา่ตัดเล็ก (Minor Surgery)

2.3 ค่าบรกิารทางการแพทยเ์พื่อตรวจวนิิจฉัยฯ ภายใน 30 วนั ก่อนและหลังเขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผูป้ว่ยใน
2.4 ค่ารกัษาพยาบาลต่อเน่ืองแบบผูป้ว่ยนอกหลังการเขา้พกัรกัษาตัวเป็นผูป้ว่ยใน ภายใน 30 วนัหลังออกจาก รพ.

2.5 ค่าเวชศาสตรฟ์ื้ นฟู หลังเขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผูป้ว่ยใน (สงูสดุ 30 วนัต่อการเขา้พกัรกัษาตัวเป็นผูป้ว่ยในครัง้ใดครัง้หน่ึง)

3. ดแูลพเิศษกรณีเจบ็ปว่ยด้วย 3 โรครา้ยแรง โรคมะเรง็ระยะลกุลาม โรคหลอดเลือดสมองแตกหรอือุดตัน  โรคกล้ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด 
3.1 ค่าชดเชยกรณปีว่ยดว้ย 3 โรครา้ยแรง (สงูสดุ 1 ครัง้ ตลอดชวีติ)

3.2 ค่าหอ้ง ค่าอาหาร ค่าบรกิารใน รพ. (ต่อวนั) เพิม่เติม กรณีปว่ยด้วย 3 โรครา้ยแรง (สงูสดุ 365 วนั)

3.3 ค่าบรกิารทางการแพทยเ์พื่อการบาํบดัรกัษาโรคมะเรง็ โดยรงัสรีกัษา เคมบีาํบดั รวมถึง Targeted Therapy

4. ความคุ้มครองกรณอีวยัวะสาํคัญ
4.1 ผา่ตัดเปล่ียนอวยัวะ (ตับ ตับอ่อน ไต หวัใจ ปอด) และปลกูถ่ายไขกระดกู
4.2 การบาํบดัรกัษาโรคไตวายเรื้อรงั โดยการล้างไตผา่นทางเสน้เลือด
5. ความคุ้มครองศัลยกรรมพเิศษกรณสีญูเสยีอวยัวะจากอุบติัเหตหุรอืโรครา้ยแรง

5.1 กรณีสญูเสยีเต้านม
5.2 กรณีสญูเสยีองคชาต
6. ความคุ้มครองกรณีฉกุเฉิน
6.1 ค่ารกัษาพยาบาลอุบติัเหตฉุกุเฉินภายใน 24 ชัว่โมง กรณผีูป้ว่ยนอก
6.2 ค่าบรกิารรถพยาบาลฉกุเฉิน
7. การดแูลสขุภาพทันตกรรมและสายตา (ต่อป)ี (ค่าใชจ้า่ยรว่ม 20%)

7.1 ค่าตรวจรกัษาทางทันตกรรม
7.2 ค่าดแูลและรกัษาสายตา

หากมสีวสัดกิาร หรอืประกันสขุภาพแล้ว และต้องการเพิม่ความคุ้มครองสขุภาพใหค้รอบคลมุค่าใชจ้า่ยในการรกัษา เลือกประหยดัค่าเบีย้ประกันภัยดว้ยการเลือกแผน
ความรบัผดิสว่นแรก (Deductible)

ความรบัผดิสว่นแรก (Deductible)  ต่อการเขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผูป้ว่ยในครัง้ใดครัง้หนึ่ง (สาํหรบัผลประโยชน์
และความคุ้มครองขอ้ 1-6 ยกเวน้ขอ้ 2.1 และ 3.1) – สามารถเลือกได้

แซฟไฟร์ ไดมอนด์

40 ล้าน 100 ล้าน

จา่ยตามจรงิ

จา่ยตามจรงิ

จา่ยตามจรงิ

จา่ยตามจรงิ

จา่ยตามจรงิ

จา่ยตามจรงิ

จา่ยตามจรงิ

25,000

25,000

200,000

200,000
20,000

15,000

15,000

100,000

12,000

60,000

12,000

6,000

100,000

100,000
10,000

6,000

100,000 100,000

1.4 ค่าแพทยต์รวจรกัษา ค่ารกัษาโดยการผา่ตัด และหตัถการ
1.5 ภาวะแทรกซอ้นขณะตัง้ครรภ์และหลังคลอดบุตร (จากการตัง้ครรภ์ธรรมชาติ)

8. การดแูลสขุภาพทัว่ไป (ต่อป)ี

8.1 ค่าตรวจสขุภาพประจาํป ี  (สงูสดุ 1 ครัง้ต่อปกีรมธรรม)์

8.2 ค่าฉีดวคัซนี
9. ผลประโยชน์อ่ืนๆ (ต่อป)ี

9.1 ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัการตัง้ครรภ์และคลอดบุตร จากการตัง้ครรภ์ธรรมชาติ    (สงูสดุ 1 ครรภ์ต่อปกีรมธรรม)์

9.2 ค่ารกัษาดา้นจติเวช
9.3 ค่ารกัษาโดยแพทยท์างเลือก 

(1) (9)

(2)

(3)

(4) (9)

(9)

(5)

(9)

(5)

(6)

(7)

(1)

หน่วย : บาท
อาณาเขตความคุ้มครองในประเทศไทย/ท่ัวโลก(8)



ตัวอยา่งการจา่ยผลประโยชน์
แผนแซฟไฟร์ ความคุ้มครอง 40 ล้านบาท (ทั่วโลก)

กรณีท่ี 2 แบบไม่มีความรบัผิดส่วนแรก : คุณดีอายุ 40 ปี ต้องการวางแผนเรื่องความคุ้มครองสุขภาพด้วย
ประกันสขุภาพแบบเหมาจา่ย ความคุ้มครองสงู คุ้มครองทัว่โลก  เนื่องจากยงัไมเ่คยมปีระกันสขุภาพ 
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ค่ารกัษากรณผีูป้ว่ยนอก
แบบเหมาจา่ยตามจรงิ

สงูสดุ 60,000 บาทต่อปี

เขา้พบแพทยเ์นื่องจาก
มอีาการปวดท้องนอ้ยผดิปกติ

แพทยต์รวจวนิจิฉัย
พบเนื้องอกท่ีมดลกู

ค่าหอ้ง ค่าอาหารฯ
สงูสดุ 12,000 บาท ต่อวนั

ค่ารกัษาผูป้ว่ยใน
จา่ยตามจรงิ

ต้องเขา้รบัการรกัษา
ผา่ตัดเนื้องอก

นอนพกัท่ีโรงพยาบาล
เปน็เวลา 5 วนั

ค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่อง
ผูป้ว่ยนอก จา่ยตามจรงิ

ภายใน 30 วนัหลังออกจาก รพ.

แพทยนั์ด
ติดตามอาการ

รกัษาหายและกลับมา
มสีขุภาพดี

กรณท่ีี 1 แบบมคีวามรบัผดิสว่นแรก : คณุดอีายุ 40 ป ีมสีวสัดกีารค่ารกัษาพยาบาล หรอืมปีระกันสขุภาพแล้วต้องการ
เพิม่ความคุ้มครองดา้นสขุภาพเพื่อลดภาระค่ารกัษาพยาบาลสว่นเกินท่ีต้องจา่ยเองหากต้องนอนโรงพยาบาล

ค่ารกัษากรณผีูป้ว่ยนอก
แบบเหมาจา่ยตามจรงิ

สงูสดุ 60,000 บาทต่อปี

เขา้พบแพทยเ์นื่องจาก
มอีาการปวดท้องนอ้ยผดิปกติ

แพทยต์รวจวนิจิฉัย
พบเนื้องอกท่ีมดลกู

ค่าหอ้ง ค่าอาหารฯ
สงูสดุ 12,000 บาทต่อวนั

ค่ารกัษาผูป้ว่ยใน
จา่ยตามจรงิ

ต้องเขา้รบัการรกัษา
ผา่ตัดเนื้องอก

นอนพกัท่ีโรงพยาบาล
เปน็เวลา 5 วนั

ค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่อง
ผูป้ว่ยนอก จา่ยตามจรงิ

ภายใน 30 วนัหลังออกจาก รพ.

แพทยนั์ด
ติดตามอาการ

รกัษาหายและกลับมา
มสีขุภาพดี

ใชส้ทิธปิระกันสขุภาพท่ีมเีบกิจา่ย
ค่าความรบัผดิสว่นแรก

เอฟดับบลิวดี พรเีชยีส แคร์
รบัผดิชอบสว่นท่ีเกิน

100,000 บาท เปน็ต้นไป
ตามวงเงินผลประโยชน์ความคุ้มครอง



เง่ือนไขการรบัประกันภัย

เอฟดับบลิวดี พรเีชยีส แคร์

เพิม่ความอุ่นใจ ด้วยบรกิารเสรมิพเิศษ

* สําหรบัแผนความคุ้มครองทัว่โลก สามารถใชบ้รกิารนี้กรณีเข้ารบัการรกัษา ณ สถานพยาบาลภายนอกประเทศ
   ทัง้นีอ้ยูภ่ายใต้เง่ือนไขและวงเงินความคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกันภัย/สาํหรบัแผนความคุม้ครองในประเทศไทย 
   สามารถใชบ้รกิารนี้ เพื่อเข้ารบัการรกัษา ณ สถานพยาบาลภายนอกประเทศ เฉพาะกรณีอุบัติเหตุ หรอืเจ็บป่วย
   ฉกุเฉินเท่านัน้

บรกิารชว่ยเหลือฉกุเฉินด้านการแพทย ์
กรณอุีบติัเหต ุหรอืเจบ็ปว่ยฉกุเฉิน
ภายในประเทศไทย

บรกิารประสานงานเพื่อเดนิทางไปรบัการรกัษา
ท่ีโรงพยาบาลในต่างประเทศ
(สาํหรบัแผนความคุ้มครองทัว่โลก)

บรกิารดแูลและไมต้่องสาํรองจา่ย
ค่ารกัษาพยาบาลกรณผีูป้ว่ยใน
ในโรงพยาบาลต่างประเทศ*

บรกิารสอบถามขอ้มูลกรมธรรม์
เราพรอ้มบรกิารคณุ 
ศูนยบ์รกิารลกูค้าเอฟดับบลิวด ี1351

บรกิารสายดว่นสขุภาพ
กรณเีจบ็ปว่ยฉกุเฉิน 
โทร  02 206 5444

บรกิารชว่ยเหลือฉกุเฉินด้านการแพทย์
กรณอุีบติัเหต ุหรอืเจบ็ปว่ยฉกุเฉิน
ต่างประเทศ

อายุรับประกันภัย 11 - 75 ปี (ต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปี)

ถึงอายุ 85 ปี หรือไม่เกินระยะเวลา
คุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิต

ระยะเวลาคุ้มครอง



ขอ้ยกเวน้ความคุ้มครองมท้ัีงหมด 17 ขอ้ เชน่
1. ภาวะท่ีเปน็ผลจากความผดิปกติท่ีเกิดขึ้นแต่กําเนดิ หรอืระบบการสรา้งอวยัวะของรา่งกายไมส่มบูรณแ์ต่กําเนดิ หรอืโรคทางพนัธุกรรมหรอืความผดิปกติ
    ในการพฒันาการของรา่งกาย เวน้แต่ สญัญาเพิม่เติมน้ีมผีลคุม้ครองมาไมน่อ้ยกวา่หนึ่งปี และปรากฏอาการหลังผูเ้อาประกันภัยมอีายุครบ 16 ปีบรบูิรณ์ 
2. การตรวจรกัษาหรอืการผ่าตัดเพื่อเสรมิสวย หรอืการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สวิ ฝ้า กระ รงัแค ผมรว่งหรอืการควบคมุน้ําหนักตัว การผ่าตัดท่ีสามารถ
    ทดแทนด้วยการรกัษาแนวทางอ่ืน เวน้แต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบติัเหต ุและ/หรอื การผ่าเพื่อแก้ไขเต้านม องคชาตผิดรูปอันเน่ือง
    มาจากอุบติัเหตหุรอืโรครา้ยแรงเป็นผลทําใหต้้องตัดอวยัวะดงักล่าว ท่ีไดร้บัความคุ้มครอง  
3. การตรวจสขุภาพ การรอ้งขอเขา้อยูร่กัษาตัวในโรงพยาบาล หรอืรอ้งขอการผ่าตัด การพกัฟื้ น หรอืการพกัเพื่อการฟื้ นฟูหรอืการรกัษาโดยวธิใีหพ้กั
    อยู่เฉยๆ หรอืการพักรกัษาตัวในโรงพยาบาล  เพื่อใหม้ีผู้ช่วยดูแลทัว่ไป การตรวจหรอืการรกัษาท่ีไม่เก่ียวข้องกับโรคท่ีเป็นสาเหตุของการรบัตัวไว้
    ในโรงพยาบาล การตรวจวนิิจฉัยการบาดเจ็บหรอืการป่วย การรกัษาหรอืตรวจวเิคราะหเ์พื่อหาสาเหตุ ซึ่งไม่ใชค่วามจําเป็นทางการแพทย์ หรอืไม่เป็น
    มาตรฐานทางการแพทย ์
4. การตรวจรกัษาท่ียงัอยูใ่นระหวา่งทดลอง การตรวจหรอืการรกัษาโรคหรอือาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรอืการรกัษาความผดิปกติของการนอนหลับ
     การนอนกรน   
5. การฆา่ตัวตาย การพยายามฆา่ตัวตาย  การทํารา้ยรา่งกายตนเอง หรอืการพยายามทํารา้ยรา่งกายตนเองไมว่า่จะเปน็การกระทําโดยตนเอง หรอืยนิยอม
    ใหผู้้อ่ืนกระทําไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจรติหรอืไม่ก็ตาม ทัง้น้ีรวมถึงอุบัติเหตุจากการท่ีผู้เอาประกันภัย กิน ดื่ม หรอืฉีดยาหรอืสารมีพิษเข้ารา่งกาย 
    การใชย้าเกินกวา่ท่ีแพทยส์ัง่

เง่ือนไขความคุ้มครองท่ีสาํคัญ

เอฟดับบลิวดี พรเีชยีส แคร์

ค่าหอ้ง และค่าอาหาร
ค่าบรกิารในโรงพยาบาล (ผูป้ว่ยใน)

ตามจํานวนท่ีจ่ายจรงิแต่ไม่เกินผลประโยชน์ในตาราง สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
สําหรบัหอ้งผู้ป่วยวิกฤต (ICU) สูงสุดไม่เกิน 180 วัน เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน
365 วนั ต่อรอบปกีรมธรรม์

การผา่ตัดเปล่ียนอวยัวะ

ค่ารกัษาพยาบาลท่ีเกิดขึ้นจากการผา่ตัดเปล่ียนอวยัวะต่างๆ ได้แก่ ตับ ตับอ่อน ไต
หวัใจ ปอด โดยมสีาเหตจุากการท่ีอวยัวะนัน้อยูใ่นระยะสดุท้ายท่ีไมส่ามารถกลับมา
ทํางานได้ดงัเดมิ และการปลกูถ่ายไขกระดกูด้วยการใช ้Haematopoietic Stem Cells
ภายหลังการทํา Bone Marrow Ablation

เง่ือนไขความคุ้มครอง รายละเอียด

การรกัษาแพทยท์างเลือก
และการรกัษาจติเวช จะต้องเป็นการรกัษาในโรงพยาบาลท่ีไดร้บัคําแนะนําจากแพทยผ์ูใ้หก้ารรกัษาเท่านัน้

การรกัษาพยาบาลในต่างประเทศ 

สามารถใชไ้ด้เฉพาะหมวดผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเท่านัน้ ไม่รวมผลประโยชน์อ่ืนๆ
เชน่ ค่าตรวจรกัษาทางทันตกรรม ค่าดูแลและรกัษาสายตา ตรวจสุขภาพประจําปี
ฉีดวัคซีน การคลอดบุตร การรกัษาโดยแพทย์ทางเลือก ภาวะแทรกซ้อนขณะ
ตัง้ครรภ์และหลังคลอดบุตร การรกัษาดา้นจติเวช เป็นต้น

การเขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผูป้ว่ย
ในครัง้ใดครัง้หน่ึง 

หมายถึง การเข้าพักรกัษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรอืการรกัษาด้วยการผ่าตัดใหญ่
ท่ีไมต้่องเขา้พกัรกัษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาล แต่ละครัง้
ไมว่า่ก่ีครัง้ก็ตาม ดว้ยเหตจุากการบาดเจบ็หรอืการปว่ยเดียวกัน และยงัรกัษาไมห่าย
รวมถึงภาวะแทรกซอ้นท่ีเก่ียวขอ้ง หรอืต่อเนื่องกัน ภายในระยะเวลา 90 วนั นับแต่
วนัท่ีออกจากโรงพยาบาลครัง้สดุท้าย ใหถื้อวา่เป็นการเขา้พกัรกัษาตัวครัง้เดียวกันดว้ย

ค่าตรวจรกัษาทางทันตกรรม
ค่าดแูลและรกัษาสายตา ต้องเปน็การรกัษาในโรงพยาบาลเท่านัน้



หมายเหต ุ:
* ผลประโยชน์นีคุ้ม้ครองในประเทศไทยเท่านัน้

เอฟดับบลิวดี พรเีชยีส แคร์

ประกันเอฟดับบลิวดี พรเีชยีส แคร์
พรอ้มเริม่ต้นดแูลคณุ มอบความคุม้ครองผลประโยชนห์ลังจากสญัญาเพิม่เติมมผีลบงัคับและไดร้บับตัร FWD Care Card

คุ้มครองเพิม่ขึน้เพื่อ
ครอบคลมุการรกัษา*
• ค่าตรวจสขุภาพประจาํปี
• ค่ารกัษาด้านจติเวช
ผลประโยชน์สามารถใช้ได้
หลังจากสญัญาฯ มผีลบงัคับ
ต่อเนื่องเป็นเวลา 365 วนั
ติดต่อกันและมีการต่ออายุ
สญัญาฯ ในปกีรมธรรมถั์ดไป*
• ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบั
  การตัง้ครรภ์
  และคลอดบุตร
• ค่ารกัษาภาวะแทรกซอ้น
  ขณะตัง้ครรภ์
  และหลังคลอดบุตร

365 วนั
หลังสญัญาเพิม่เติม

มผีลบงัคับ

120 วนั
หลังสญัญาเพิม่เติม

มผีลบงัคับ

พรอ้มดแูล
คณุทันที

90 วนั
หลังสญัญาเพิม่เติม

มผีลบงัคับ

30 วนั
หลังสญัญาเพิม่เติม

มผีลบงัคับ

คุ้มครองหากเจบ็ป่วย
และต้องเขา้รบัการรกัษา
ดแูลทัง้ผูป้ว่ยใน IPD
และ ผูป้ว่ยนอก OPD
คุ้มครองการดแูลสขุภาพ*
• ค่าฉีดวคัซนี
• ค่าดแูลและรกัษาสายตา
• ค่าตรวจรกัษาทางทันตกรรม

คุ้มครองทันที
หากเกิดอุบติัเหตุ
ฉกุเฉิน

คุ้มครองดแูลพเิศษ
รบัเงินก้อนหากเจบ็ป่วย
ด้วย 3 โรครา้ยแรง
• โรคมะเรง็ระยะลกุลาม
• โรคกล้ามเน้ือหวัใจตาย
  เฉียบพลันจากการขาดเลือด
• โรคหลอดเลือดสมองแตก
  หรอือุดตัน

คุ้มครองหากเจบ็ปว่ยดังน้ี
• เน้ืองอก ถงุนํ้า หรอืมะเรง็ทกุชนดิ
  (ยกเวน้มะเรง็ระยะลกุลาม)
• รดิสดีวงทวาร
• ไสเ้ล่ือนทกุชนดิ
• ต้อเนื้อ หรอืต้อกระจก 
• การตัดทอนซลิหรอือดนีอยด์
• นิว่ทกุชนดิ
• เสน้เลือดขอดท่ีขา
• เยื่อบุโพรงมดลกูเจรญิผดิท่ี
คุ้มครองเพิม่เติมค่ารกัษา
โดยแพทยท์างเลือก*



หมายเหต ุ: 
• การรบัประกันภัยเป็นไปตามเง่ือนไข และหลักเกณฑ์ของบรษัิทฯ
• ผูข้อเอาประกันภัยควรศึกษาและทําความเขา้ใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสนิใจทําประกันภัย
• เบีย้ประกันภัยรายปีสาํหรบัขัน้อาชพี 1 และ 2
• เบีย้ประกันภัยปรบัตามอายุท่ีเพิม่ขึ้น
• บรษัิทฯ อาจปรบัเบีย้ประกันภัยของสญัญาเพิม่เติม ณ วนัครบรอบปีกรมธรรมเ์น่ืองจากจากปัจจยัต่างๆ ได้แก่ อายุ ชัน้อาชพี ค่าใชจ้า่ย
  ในการรกัษาพยาบาลท่ีสงูขึ้น หรอืจากประสบการณ์การจา่ยสนิไหมทดแทนโดยรวมของพอรต์โฟลิโอของสญัญาเพิม่เติมนี ้โดยบรษัิท
  จะแจ้งใหผู้้เอาประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ทัง้น้ีเบี้ยประกันภัยท่ีมีการปรบัจะต้องอยู่ในอัตราท่ีได้รบั
  ความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนแล้ว
• เบีย้ประกันภัยสามารถนําไปลดหยอ่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด
• เอกสารนีม้ใิชส่ว่นหน่ึงของสญัญาประกันภัย ขอ้กําหนดและเง่ือนไขของความคุ้มครองจะระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันภัย
• สงวนสทิธิต์ามกฎหมาย หา้มทําซํ้า ดัดแปลง ไมว่า่สว่นหนึ่ง สว่นใดของเอกสารนี้

หนว่ย : บาทแบบมคีวามรบัผดิสว่นแรก (Deductible)

อายุ 20 ปี

อายุ 30 ปี

อายุ 40 ปี

อายุ 50 ปี

อาณาเขตความคุ้มครอง ประเทศไทย ท่ัวโลก

35,839

37,267

40,017

60,779

54,236

57,947

68,713

96,827

40,986

41,742

50,020

73,908

59,663

63,762

80,170

115,520

แผน แซฟไฟร์ ไดมอนด์ แซฟไฟร์ ไดมอนด์

วงเงินความคุ้มครอง (ต่อป)ี 40 ล้าน 100 ล้าน 40 ล้าน 100 ล้าน

อายุ 20 ปี

อายุ 30 ปี

อายุ 40 ปี

อายุ 50 ปี

อาณาเขตความคุ้มครอง ประเทศไทย ท่ัวโลก

55,757

64,074

67,509

90,911

89,583

108,854

127,526

153,303

65,103

74,604

80,179

109,524

103,384

126,244

151,276

183,537

แผน แซฟไฟร์ ไดมอนด์ แซฟไฟร์ ไดมอนด์

วงเงินความคุ้มครอง (ต่อป)ี 40 ล้าน 100 ล้าน 40 ล้าน 100 ล้าน

หนว่ย : บาทแบบไมม่คีวามรบัผดิสว่นแรก

ตัวอยา่งเบีย้ประกันภัยรายป ี(ปแีรก)

เอฟดับบลิวดี พรเีชยีส แคร์

ศูนยบ์รกิารลกูค้าเอฟดบับลิวดี 1351

บรษัิท เอฟดบับลิวด ีประกันชวีติ จาํกัด (มหาชน)
เลขท่ี 130 - 132 อาคารสนิธรทาวเวอร ์3 
ชัน้ 14, 16, 26 - 29 ถนนวทิยุ แขวงลมุพนีิ 
เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330
เลขทะเบยีนบรษัิท 0107563000304




