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ซไีอ ฟกิซ ์เปย์
ตลอดชพี รบัมอืโรครา้ยแรง
เพิม่ความมัน่ใจในการใชช้วีติ และไรกั้งวลกับเรื่องท่ีไมค่าดฝัน
ดว้ยแผนความคุ้มครองชวีติ และโรครา้ยแรงตลอดชพี
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ท่ีเอฟดับบลิวดี เราเขา้ใจดีวา่
การใชช้วีติในแต่ละวนันัน้มเีรื่องราวมากมาย ทัง้เรื่องงาน ชวีติสว่นตัว ครอบครวั และเหตกุารณท่ี์ไมค่าดฝัน
การเตรยีมพรอ้ม และวางแผนการใชช้วีติจงึมคีวามสาํคัญ เราจงึอยากเพิ่มความมัน่ใจใหค้ณุ เพื่อพรอ้ม
รบัมอืทกุสถานการณด์ว้ยแบบประกันท่ีคุ้มครองชวีติ และโรครา้ยแรง ทัง้ยงัสบายใจดว้ยเบีย้ประกันคงท่ี
ตลอดสญัญา

เพื่อเพิม่ความอุ่นใจใหค้ณุมัน่ใจในการใชช้วีติ พรอ้มรบัมอืหากเกิดเรื่องไมค่าดฝัน ดว้ยความคุ้มครองชวีติ
และ 6 โรครา้ยแรงท่ีพบไดบ้อ่ยในปัจจุบนั หมดกังวลดว้ยเบีย้ประกันภัยคงท่ีตลอดสญัญา ทัง้ยงัดแูลมากขึ้น
หากเจบ็ปว่ยด้วยโรคมะเรง็ระยะไมล่กุลาม ใหค้ณุหยุดชาํระเบีย้ประกันภัย และยงัคงรบัความคุม้ครองต่อเนื่อง
ตลอดสญัญา เพื่อพรอ้มสาํหรบัการรกัษาอยา่งเต็มท่ี

จึงเป็นที่มาของการพัฒนาแบบประกัน ซีไอ ฟิกซ์ เปย์ ตลอดชีพ รับมือโรคร้ายแรง
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ซไีอ ฟกิซ ์เปย ์ตลอดชพี รบัมอืโรครา้ยแรง

คุ้มครองชวีติและโรครา้ยแรงยาวนานจนถึงอายุ 90 ปี

ดแูลระยะยาว พรอ้มใชช้วีติอยา่งไรกั้งวล

รบัเงินก้อน 25% ของทนุประกันภัย

ดแูลหายห่วง หากตรวจพบโรคมะเรง็ระยะไมล่กุลาม

รบัเงินก้อนสงูสดุ 100% ของทนุประกันภัย หรอืเบีย้ประกันภัยท่ีชาํระมาแล้ว**

ดแูลเต็มท่ี คุ้มครอง 6 โรครา้ยแรงท่ีพบได้บอ่ย*

ดแูลด้วยใจ หยุดชาํระเบีย้ประกันภัย เมื่อป่วยด้วยโรคมะเรง็ระยะไมล่กุลาม
ไมต้่องชาํระเบีย้ประกันภัยในงวดถัดไป พรอ้มรบัความคุ้มครองต่อเนื่อง

สบายใจ เบีย้ประกันภัยคงท่ีตลอดสญัญา
เลือกระยะเวลาชาํระเบีย้ประกันภัยไดต้ามต้องการ ทัง้แบบ 5 ป ี10 ปี หรอื 20 ป ีและเบีย้ประกันภัย
ไมป่รบัตามอายุท่ีเพิม่ขึ้น

 * 6 โรครา้ยแรงระดับรุนแรง ไดแ้ก่ (1) โรคมะเรง็ระยะลกุลาม (2) โรคกล้ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (3) ไตวายเรื้อรงั  
  (4) โรคหลอดเลือดสมองแตกหรอือุดตัน (5) โรคหลอดลมปอดอุดกัน้เรือ้รงัขัน้รนุแรง / โรคปอดระยะสดุท้าย  (6) การทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ 
 ** กรณีไดร้บัการวนิจิฉัย เจบ็ปว่ยดว้ย 1 ใน 6 โรครา้ยแรงระดบัรนุแรง (ยกเวน้ การทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ ก่อนวนัครบรอบปีกรมธรรม์
  ท่ีผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 75 ปี ) บรษัิท ฯ จะจา่ย 100% ของทุนประกันภัยหกัด้วยผลประโยชน์กรณีเจบ็ป่วยด้วยโรคมะเรง็ระยะ
      ไมล่กุลามท่ีจา่ยไปแล้ว (ถ้าม)ี หรอื เบีย้ประกันภัยทัง้หมดท่ีชาํระมา (ไมร่วมเบีย้ประกันภัยสญัญาเพิม่เติม) หกัด้วยผลประโยชน์กรณี
      เจบ็ปว่ยด้วยโรคมะเรง็ระยะไมล่กุลามท่ีจา่ยไปแล้ว (ถ้าม)ี แล้วแต่จาํนวนใดมากกวา่



ซไีอ ฟกิซ ์เปย ์ตลอดชพี รบัมอืโรครา้ยแรง

ผลประโยชนแ์ละความคุ้มครอง 

 * 6 โรครา้ยแรงระดับรุนแรง ได้แก่ (1) โรคมะเรง็ระยะลกุลาม (2) โรคกล้ามเน้ือหวัใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (3) ไตวายเรื้อรงั
  (4) โรคหลอดเลือดสมองแตกหรอือุดตัน (5) โรคหลอดลมปอดอุดกัน้เรื้อรงัขัน้รนุแรง / โรคปอดระยะสดุท้าย  (6) การทพุพลภาพถาวร
  สิน้เชงิ (ก่อนวนัครบรอบปีกรมธรรมท่ี์ผูเ้อาประกันภัยมอีายุครบ 75 ป)ี 
 ** 100% ของทนุประกันภัยหกัดว้ยผลประโยชนก์รณเีจบ็ปว่ยด้วยโรคมะเรง็ระยะไมล่กุลามท่ีจา่ยไปแล้ว (ถ้าม)ี หรอื เบีย้ประกันภัยทัง้หมด
       ท่ีชาํระมา (ไมร่วมเบีย้ประกันภัยสญัญาเพิม่เติม) หกัด้วยผลประโยชน์กรณีเจบ็ป่วยด้วยโรคมะเรง็ระยะไมล่กุลามท่ีจา่ยไปแล้ว (ถ้าม)ี
       แล้วแต่จาํนวนใดมากกวา่

ความคุ้มครอง
กรณีไดร้บัการวนิิจฉัยเจบ็ปว่ยดว้ยโรคมะเรง็ระยะไมล่กุลาม รบั 25%  ของทนุประกันภัย

กรณีเสยีชวีติ หรอืไดร้บัการวนิจิฉัยเจบ็ปว่ยด้วย 1 ใน 6 โรครา้ยแรงระดบัรุนแรง*
รบั 100% ของทนุประกันภัย หกัดว้ยผลประโยชนก์รณีเจบ็ปว่ยด้วยโรคมะเรง็ระยะไมล่กุลามท่ีจา่ยไปแล้ว (ถ้าม)ี

หรอื เบีย้ประกันภัยทัง้หมดท่ีชาํระมา (ไมร่วมเบีย้ประกันภัยสญัญาเพิม่เติม) หกัดว้ยผลประโยชน์
กรณีเจบ็ปว่ยดว้ยโรคมะเรง็ระยะไมล่กุลามท่ีจา่ยไปแล้ว (ถ้าม)ี แล้วแต่จาํนวนใดมากกวา่

ปกีรมธรรม์
อายุ
90 ปี

ระยะเวลาชาํระ
เบีย้ประกันภัย

เงินคืน

0 1 2 3 4 5 10 20

5 ปี

10 ปี

20 ปี

100%**
รบั

เง่ือนไขการรบัประกันภัย

อายุรบัประกันภัย แบบชำระเบี้ยฯ 5 ปี / 10 ปี : 16 – 60 ปี
แบบชำระเบี้ยฯ 20 ปี : 16 – 55 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง

ระยะเวลาชาํระเบีย้ประกันภัย

ทนุประกันภัยขัน้ต่ํา

ถึงอายุ 90 ปี

5 ปี / 10 ปี หรือ 20 ปี 

แบบชำระเบี้ยฯ  5  ปี : 150,000 บาท
แบบชำระเบี้ยฯ  10  ปี / 20 ปี : 200,000 บาท
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ตัวอยา่งการจา่ยผลประโยชน์

ตรวจพบ
1 ใน 6 โรครา้ยแรงระดับรุนแรง 

รบั 100% ของทนุประกันภัยหรอืเบีย้ประกันภัยท่ีชาํระมา  
และกรมธรรมส์ิน้สดุความคุ้มครอง

กรณีท่ี 1 

กรณีท่ี 2

กรณีท่ี 3

กรณีท่ี 4

ตรวจพบโรคมะเรง็
ระยะไมล่กุลาม

รบั 25% ของทนุประกันภัย 
และหยุดชาํระเบีย้ประกันภัยในงวดถัดไป

ตรวจพบโรคมะเรง็
ระยะไมล่กุลาม

รบั 25% ของทนุประกันภัย 
และหยุดชาํระเบีย้ประกันภัยในงวดถัดไป

ตรวจพบโรคมะเรง็
ระยะไมล่กุลาม

รบั 25% ของทนุประกันภัย 
และหยุดชาํระเบีย้ประกันภัยในงวดถัดไป

ต่อมาตรวจพบ
1 ใน 6 โรครา้ยแรงระดบัรนุแรง

รบั 75% ของทนุประกันภัย 
และกรมธรรมส์ิน้สดุความคุ้มครอง

ต่อมาเสยีชวีติ

รบั 75% ของทนุประกันภัย 
และกรมธรรมส์ิน้สดุความคุ้มครอง

อยูค่รบกําหนดสญัญา

รบั 75% ของทนุประกันภัย 
และกรมธรรมส์ิน้สดุความคุ้มครอง
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ระยะเวลาไมคุ่้มครอง (Waiting Period)

ขอ้ยกเวน้สาํหรบัการเจบ็ปว่ยด้วยโรครา้ยแรง

ไมคุ่้มครองการเจบ็ป่วยด้วยโรครา้ยแรง หรอืความผิดปกติซึ่งแพทยย์นืยนัและมหีลักฐานชดัเจนวา่เก่ียวขอ้ง
กับโรครา้ยแรงท่ีใหค้วามคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย ท่ีเกิดขึ้นภายใน 90 วัน นับตัง้แต่วันเริม่มีผล
คุ้มครองตามกรมธรรม ์หรอืวนัท่ีบรษัิทฯ อนุมติัใหเ้พิม่ทนุประกันภัย แล้วแต่วนัใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

กรณเีจบ็ปว่ยด้วยโรครา้ยแรง เวน้แต่การทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม ทัง้หมด
หรอืบางสว่น อันเน่ืองมาจากสาเหตดุงัต่อไปนี้
1. การฆา่ตัวตาย หรอืการทํารา้ยรา่งกายตนเอง หรอืพยายามกระทําเชน่วา่นัน้
2. สูดดม กิน ดื่ม ฉีด หรอืนําสารมีพิษเข้ารา่งกายไม่วา่ด้วยวธิใีด ในขณะท่ีรูส้ึกผิดชอบ หรอื วกิลจรติ หรอืไม่ก็ตาม
3. การติดเชื้อไวรสัภมูคิุม้กันบกพรอ่ง (HIV Positive) หรอืภาวะของโรคภมูคิุม้กันบกพรอ่ง (AIDS) ของผูเ้อาประกันภัย
     ไมว่า่จะทางตรงหรอืทางอ้อมก็ตาม ภายใต้วตัถปุระสงค์ของกรมธรรมฉ์บบัน้ี เป็นท่ีเขา้ใจวา่การติดเชื้อ HIV หรอื
     โรคเอดส์ (AIDS) หมายถึง ภูมิคุ้มกันบกพรอ่ง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่งเกิดจาก
     การติดเชื้อไวรสัเอดสแ์ละใหห้มายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชพีฉวยโอกาส หรอืการติดโรค หรอืการเจบ็ป่วยใดๆ
     ซึ่งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรสั HIV (Human Immunodeficiency Virus) การติดเชื้อ
     จุลชพีฉวยโอกาส ใหร้วมถึง แต่ไมจ่าํกัดเฉพาะเชื้อท่ีทําใหเ้กิดโรคปอดบวมหรอืปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii
     Pneumonia) เชื้อท่ีทําใหเ้กิดโรคลําไสอั้กเสบหรอืเรื้อรงั (Organism Causes Chronic Enteritis) เชื้อไวรสั และ
     / หรอืเชื้อราท่ีแพรก่ระจายอยูทั่ว่ไป (Disseminated Virus and/or Fungi Infection) เนื้องอกรา้ยแรง (Malignant
     Neoplasm) ใหร้วมถึงแต่ไมจ่าํกัดเฉพาะเนื้องอก Kaposi’s Sarcoma มะเรง็ต่อมน้ําเหลืองท่ีระบบประสาทสว่นกลาง
     (Central Nervous System Lymphoma) และ/หรอืโรครา้ยแรงอ่ืนๆ ซึง่เป็นท่ีรูจ้กัในปัจจุบนันีว้า่เปน็อาการของ
     ภูมิคุ้มกันบกพรอ่ง (Acquired Immunodeficiency Syndrome) หรอืซึ่งเป็นสาเหตุท่ีทําใหค้นท่ีเป็นเสียชวีิต
     อย่างกะทันหัน เจ็บป่วย หรอื ทุพพลภาพ โรคภูมิคุ้มกันบกพรอ่ง (AIDS) ให้รวมถึงเชื้อไวรสั HIV (Human
     Immunodeficiency Virus) ท่ีทําใหเ้กิดโรคสมองเสื่อม (Encephalopathy Dementia)

กรณทีพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ อันเน่ืองมาจากสาเหตดุงัต่อไปน้ี
1. การฆา่ตัวตาย พยายามฆา่ตัวตาย หรอืการทํารา้ยรา่งกายตนเอง
2. การบาดเจบ็ท่ีเกิดขึ้นขณะท่ีผูเ้อาประกันภัยก่ออาชญากรรมท่ีมคีวามผดิสถานหนัก หรอืขณะถกูจบักมุ หรอืหลบหนี
 การจบักมุ
3. การบาดเจบ็ท่ีเกิดขึ้นจากการกระทําของผูเ้อาประกันภัย อันเกิดจาก หรอืสบืเน่ืองจากสาเหตภุายใต้เง่ือนไข
     ขอ้หนึ่งขอ้ใดดงัต่อไปนี้
 (1) ขณะอยูภ่ายใต้ฤทธิส์ารเสพติด หรอืยาเสพติดใหโ้ทษจนไมส่ามารถครองสติได้ หรอื
 (2) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส์ุราโดยมีระดับแอลกอฮอล์ในรา่งกายขณะตรวจเทียบเท่ากับระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 
  ตัง้แต่ 150 มลิลิกรมัเปอรเ์ซน็ต์ขึ้นไป หรอื
 (3) ขณะอยูภ่ายใต้ฤทธิส์รุาจนไมส่ามารถครองสติได้ ในกรณท่ีีไมม่กีารตรวจวดั หรอืในกรณท่ีีไมส่ามารถตรวจวดั
  ระดบัแอลกอฮอล์ได้



ซไีอ ฟกิซ ์เปย ์ตลอดชพี รบัมอืโรครา้ยแรง

ศูนยบ์รกิารลกูค้าเอฟดบับลิวดี 1351

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

ตัวอยา่งเบีย้ประกันภัยรายปี
ต่อทุนประกันภัย 1,000 บาท

หมายเหต ุ:
• ซไีอ ฟกิซ ์เปย ์ตลอดชพี รบัมอืโรครา้ยแรง เป็นชื่อทางการตลาดของ แบบตลอดชพีคุ้มครองโรครา้ยแรง
• การรบัประกันภัยเปน็ไปตามเง่ือนไข และหลักเกณฑ์ของบรษัิทฯ
• ผูข้อเอาประกันภัยควรศึกษาและทําความเขา้ใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสนิใจทําประกันภัย
• เบีย้ประกันภัยสามารถนําไปลดหยอ่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด
• เอกสารนีม้ใิชส่ว่นหน่ึงของสญัญาประกันภัย ขอ้กําหนดและเง่ือนไขของความคุ้มครองจะระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันภัย
• สงวนสทิธิต์ามกฎหมาย หา้มทําซํ้า ดัดแปลงไมว่า่สว่นหน่ึงสว่นใดของเอกสารนี ้

หนว่ย : บาท
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115
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127

155

50

59

72

88

46

54

65

79

28

33

41

49

25
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37

45

อายุ (ปี)
ชำระเบี้ยฯ 5 ปี

ชาย ชาย ชาย

ชำระเบี้ยฯ 10 ปี ชำระเบี้ยฯ 20 ปี

หญิง หญิง หญิง


