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เหมาจา่ยใหค้รบ ครอบคลมุทกุค่ารกัษาของลกูรกั



เพราะเราเขา้ใจดีวา่สขุภาพ และพฒันาการของลกูนอ้ย 
เปน็เรื่องท่ีพอ่แมใ่ห้ความสาํคัญท่ีสดุ
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เอฟดับบลิวดี
พรีเชยีส แคร์ ฟอร์ คิดส์
ตอบโจทยก์ารดแูลสขุภาพกายและใจ
รวมถึงพฒันาการท่ีเหมาะสม
สาํหรบัเดก็ ดว้ยความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ ค่ารกัษาแบบเหมาจา่ย
ครอบคลมุทกุการรกัษาเพื่อใหล้กูนอ้ย
ไดร้บัการรกัษาและดแูลอยา่งดท่ีีสดุ

ค่ารกัษาพยาบาลเพิม่ขึ้นทกุปี
หากเจบ็ปว่ยต้องนอนโรงพยาบาล
ไมแ่น่ใจจะรบัมอืกับค่าใชจ้า่ยน้ีอยา่งไร

ยิง่พอถึงวยัเขา้โรงเรยีน ความเสีย่ง
ในการเจบ็ปว่ยยิง่เพิม่มากขึ้น

ไมว่า่จะปว่ยเบา หรอืปว่ยหนกั
อุบติัเหต ุหรอืโรครา้ยแรง
หากเกิดขึ้นกับลกูนอ้ย
การไดร้บัการรกัษาท่ีดี
และรวดเรว็เปน็สิง่สาํคัญท่ีสดุ

สขุภาพเดก็เล็กเปน็เรื่องท่ีพอ่แมใ่หค้วามสาํคัญ
เพราะภมูต้ิานทานอาจยงัไมแ่ขง็แรงเท่าผูใ้หญ่

ดว้ยสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป อนาคตอาจมโีรคใหม่ๆ  เกิดขึ้น
การทําประกันสขุภาพจงึเป็นทางเลือกในการชว่ยดแูล
และปกปอ้งความเสีย่งดา้นสขุภาพใหล้กูรกั
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การเหน็ลูกรกัเติบโตมีสุขภาพแข็งแรง และพัฒนาการรอบด้านท่ีสมวัย คือสิ่งท่ีพ่อแม่ทุกคนปรารถนา
สิ่งสําคัญคือการสรา้งภูมิคุ้มกันใหสุ้ขภาพรา่งกายลูกแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา เพราะการท่ีลูกไม่ป่วยบ่อย
จะชว่ยใหพ้วกเขาเติบโต และเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
เอฟดับบลิวดี พรเีชียส แคร ์ฟอร ์คิดส์ ประกันสุขภาพเหมาจ่ายสําหรบัเด็ก พรอ้มดูแลสุขภาพและ
การเจ็บป่วย ครอบคลุมการรักษาโรคทั่วไป โรคร้ายแรง และอุบัติเหตุ ช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษา
ดว้ยความคุ้มครอง ค่ารกัษาแบบเหมาจา่ย เพิม่ความอุ่นใจ หากลกูรกัเจบ็ปว่ยจะไดร้บัการรกัษาท่ีดท่ีีสดุ

ด้วยผลประโยชน์ค่ารกัษาพยาบาลแบบเหมาจา่ย เริม่ต้น 1 ล้านบาท สงูสดุ 12 ล้านบาท

ดแูลทกุการเจบ็ปว่ยของลกูรกั

คุม้ครองค่ารกัษาผูป้ว่ยใน IPD จา่ยตามจรงิ

ดแูลหายห่วง หากต้องนอนโรงพยาบาล

เหมาจา่ยต่อปี ไมจ่าํกัดจาํนวนครัง้ มคีรบทกุแผน

ดแูลจดัเต็ม ค่ารกัษาผูป้ว่ยนอก OPD

ดแูลเพิม่ขึน้ หากเจบ็ปว่ยด้วย 6 โรครา้ยแรง*

รบัเงินชดเชยเพื่อเป็นค่ารกัษา และเพิ่มค่าหอ้งเป็น 2 เท่า ขึ้นอยูกั่บแผนท่ีเลือก

ดแูลสขุภาพด้วยแผนความรบัผดิสว่นแรก (Deductible)
ชว่ยประหยดัค่าเบีย้ประกันภัย
ชว่ยใหค้ณุจา่ยเบีย้ประกันภัยนอ้ยลง ด้วยแผนความรบัผดิสว่นแรก (Deductible)
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* 6 โรครา้ยแรง หมายถึง 3 โรครา้ยแรง (1) โรคมะเรง็ระยะลุกลาม (2) โรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันจาก
การขาดเลือด (3) โรคหลอดเลือดสมองแตกหรอือุดตัน และ 3 โรครา้ยแรงสําหรบัผู้เอาประกันภัยท่ีเป็นเด็ก
(4) โรคไขเ้ลือดออกเดงกีท่ีมภีาวะชอ็ก (5) โรคนํ้าไขสนัหลังคัง่ในโพรงสมองซึ่งเกิดภายหลังและต้องใสท่่อระบาย
(6) โรคหอบหดืระดับรุนแรงมาก 



ผลประโยชนค์วามคุ้มครอง
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หนว่ย : บาท

ตารางผลประโยชนโ์ดยยอ่

ผลประโยชนส์งูสดุ (ต่อปกีรมธรรม)์

โกลด์ แพลทินัม

แบบมคีวามรบัผดิสว่นแรก

ซลิเวอร์บรอนซ์

1. ผลประโยชนก์รณีผูป้ว่ยใน (IPD)

1 ล้าน 3 ล้าน 6 ล้าน 12 ล้าน

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

1.2 ค่าหอ้งผูป้ว่ยวกิฤติ (ICU) (สงูสดุ 180 วนั)

     จา่ยตามจรงิ

1.4 ค่าแพทยต์รวจรกัษา ค่ารกัษาโดยการผา่ตัด และหตัถการ

อาณาเขตความคุ้มครองในประเทศไทย (6)

แบบมคีวามรบัผดิสว่นแรก/
ไมม่คีวามรบัผดิสว่นแรก

4,000 6,000 8,0002,500

2. ผลประโยชนก์รณผีูป้ว่ยนอก (OPD) 

2.1 ค่ารกัษาพยาบาลกรณผีูป้ว่ยนอก และค่าปรกึษาแพทยเ์พิม่เติมสาํหรบัผูเ้อาประกันภัยท่ีเปน็เดก็ (ต่อป)ี

2.2 ค่าผา่ตัดใหญ่ท่ีไมต้่องเขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผูป้ว่ยใน (Day surgery) และค่าผา่ตัดเล็ก (Minor Surgery)

2.3 ค่าบรกิารทางการแพทยเ์พื่อตรวจวนิจิฉัยฯ ภายใน 30 วนั ก่อนและหลังเขา้พกัรกัษาตัวเป็นผูป้ว่ยใน

2.4 ค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่องแบบผูป้ว่ยนอกหลังการเขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผูป้ว่ยใน ภายใน 30 วนัหลังออกจาก รพ.

2.5 ค่าเวชศาสตรฟ์ื้ นฟู หลังเขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผูป้ว่ยใน (สงูสดุ 30 วนัต่อการเขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผูป้ว่ยในครัง้ใดครัง้หนึง่)

จา่ยตามจรงิ

(1) 5,000 10,000 18,0003,000

--

-

50,000

6,000

50,000

8,000-

3. ดแูลพเิศษกรณปีว่ยด้วย 3 โรครา้ยแรง (โรคมะเรง็ระยะลกุลาม โรคหลอดเลือดสมองแตกหรอือุดตัน โรคกล้ามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด) และ 3 โรครา้ยแรงสาํหรบัผูเ้อาประกันภัย
 ท่ีเปน็เดก็ก่อนวนัครบรอบปีกรมธรรมท่ี์ผูเ้อาประกันภัยมอีายุ 6 ปี (โรคไขเ้ลือดออกเดงกีท่ีมภีาวะชอ็ก โรคนํ้าไขสนัหลังคัง่ในโพรงสมองซึง่เกิดภายหลังและต้องใสท่่อระบาย โรคหอบหดืระดบัรนุแรงมาก)

(2)3.1 ค่าชดเชยกรณปีว่ยด้วย 3 โรครา้ยแรง และ 3 โรครา้ยแรงสาํหรบัผูเ้อาประกันภัยท่ีเปน็เดก็ (สงูสดุ 1 ครัง้ ตลอดชวีติ)

3.2 ค่าหอ้ง ค่าอาหาร ค่าบรกิารใน รพ. (ต่อวนั) เพิม่เติม กรณีปว่ยดว้ย 3 โรครา้ยแรง และ 3 โรครา้ยแรงสาํหรบั

      ผูเ้อาประกันภัยท่ีเป็นเดก็ (สงูสดุ 365 วนั)

1.3 ค่าบรกิารเพื่อการตรวจวนิจิฉัยหรอืบาํบดัรกัษา ค่าบรกิารทางการพยาบาล
      รวมค่ายาและเวชภัณฑ์สาํหรบักลับบา้นสงูสดุ 14 วนั

หมายเหต ุ: 
(1) ครอบคลมุค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นในโรงพยาบาลก่อนวนัครบรอบปกีรมธรรมท่ี์ผูเ้อาประกันภัยมอีายุ 6 ป ีสาํหรบั 3 รายการ
         1. ค่าปรกึษาแพทยส์าํหรบัการตรวจพฒันาการในวยัเดก็ (ไมร่วม ค่าตรวจวนิจิฉัย และ ค่ารกัษาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง)

2. ค่าปรกึษาแพทยส์าํหรบัการใหคํ้าปรกึษาดา้นโภชนาการ (ไมร่วม ค่าตรวจวนิจิฉัย และ ค่ารกัษาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง)
3. การตรวจสขุภาพฟนั รวมถึง ค่าปรกึษาแพทย ์การทําความสะอาดฟนัและขูดหนิปูน การเคลือบฟลอูอไรด์ ตามคําแนะนาํของแพทย ์หรอื ทันตแพทย ์(ไมร่วมการรกัษาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับฟนัหรอืการขดัฟนั
    ถอนฟนั อุดฟนั การผา่ตัดทางทันตกรรม หรอืการรกัษาทางทันตกรรมอ่ืนๆ)
แต่ละรายการสงูสดุ 1 ครัง้ต่อป ีโดยบรษัิทฯ จะชดเชยเปน็จาํนวนเงิน 80% ของค่าใชจ้า่ยแต่ละรายการแต่ไมเ่กินผลประโยชนส์งูสดุท่ีกําหนดไวใ้นตาราง

(2) ผลประโยชนน์ีจ้าํกัดสงูสดุ 1 ครัง้ต่อชว่งชวีติของผูเ้อาประกันภัย และไมร่วมอยูใ่นผลประโยชนส์งูสดุต่อป ีและมรีะยะเวลาไมคุ่้มครอง (Waiting Period) 90 วนั 
(3) ครอบคลมุการผา่เพื่อแก้ไขเต้านม องคชาต ผดิรปูอันเนื่องมาจากอุบติัเหตหุรอืโรครา้ยแรงเปน็ผลทําใหต้้องตัดอวยัวะดังกล่าว 
(4) ระยะเวลาไมคุ่้มครอง (Waiting Period) 120 วนั 
(5) ความรบัผิดสว่นแรก คือค่าใชจ้า่ยสว่นแรกท่ีผู้เอาประกันภัยต้องรบัผิดชอบ ตามจาํนวนเงินท่ีระบุในกรมธรรม ์บรษัิทฯ จะออกค่าใชจ้า่ยสว่นท่ีเกินจากความรบัผิดสว่นแรกโดยไมเ่กินผลประโยชน์ท่ีระบุ
     ในกรมธรรม ์
(6) กรณีท่ีมกีารรกัษาพยาบาลนอกอาณาเขตความคุม้ครอง บรษัิทฯ จะใหค้วามคุม้ครองค่ารกัษาพยาบาลเฉพาะการรกัษาพยาบาลฉกุเฉิน หรอืการรกัษาพยาบาลการบาดเจบ็หรอืเจบ็ปว่ยท่ีเกิดขึ้นกะทันหนั
      ระหวา่งท่ีผูเ้อาประกันภัยอยูน่อกอาณาเขตคุ้มครองไมเ่กิน 45 วนัต่อการเดนิทางครัง้ใดครัง้หนึ่ง
(7) ผลประโยชน์นีคุ้้มครองภายในประเทศไทยเท่านัน้

4. ความคุ้มครองกรณอีวยัวะสาํคัญ

4.1 ผา่ตัดเปล่ียนอวยัวะ (ตับ ตับอ่อน ไต หวัใจ ปอด) และปลกูถ่ายไขกระดกู

4.2 การบาํบดัรกัษาโรคไตวายเรื้อรงัโดยการล้างไตผา่นทางเสน้เลือด
จา่ยตามจรงิ

จา่ยตามจรงิ

5. ความคุ้มครองศัลยกรรมพเิศษกรณสีญูเสยีอวยัวะจากอุบติัเหตหุรอืโรครา้ยแรง (3)

15,000/ 
30,000  

15,000/ 
30,000   

25,000/ 
  50,000  

25,000/ 
50,000  

5.1 กรณีสญูเสยีเต้านม

5.2 กรณีสญูเสยีองคชาต
6. ความคุ้มครองกรณฉีกุเฉิน

6.1 ค่ารกัษาพยาบาลอุบติัเหตฉุกุเฉินภายใน 24 ชัว่โมง กรณผีูป้ว่ยนอก

6.2 ค่าบรกิารรถพยาบาลฉกุเฉิน
7. ผลประโยชน์อ่ืนๆ (ต่อป)ี

7.1 ค่ารกัษาโดยแพทยท์างเลือก

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

จา่ยตามจรงิ

จา่ยตามจรงิ

ประหยดัค่าเบีย้ประกันภัย ด้วยการเลือกวงเงินแผนความรบัผดิสว่นแรก (Deductible) ใหเ้หมาะสมกับความต้องการของคณุ

(4) (7)

(5)

- - 5,000-

ณ วนัครบรอบปกีรมธรรมท่ี์ผูเ้อาประกันภัยมอีายุ 6 ป ีความรบัผดิสว่นแรกจะถกูปรบัวงเงินตามแบบประกันเอฟดับบลิวดี พรเีชยีส แคร ์โดยอัตโนมติั ทัง้นีผู้เ้อาประกันภัยสามารถขอเปล่ียนเป็น
แบบไมม่คีวามรบัผดิสว่นแรกไดต้ามเง่ือนไขบรษัิทฯ

3.3 ค่าบรกิารทางการแพทยเ์พื่อการบาํบดัรกัษาโรคมะเรง็ โดยรงัสรีกัษา เคมบีาํบดั รวมถึง Targeted Therapy



ตัวอยา่งการจา่ยผลประโยชน์
แผนแพลทินัมความคุ้มครอง 12 ล้านบาท

ค่ารกัษากรณผีูป้ว่ยนอก
 แบบเหมาจา่ยสงูสดุ 

18,000 บาท ต่อปี

อาการไขข้ึ้นสงู
คัดจมูก อ่อนเพลีย

ไปพบแพทย์

ค่าหอ้ง ค่าอาหารฯ
สงูสดุ 8,000 บาท ต่อวนั

ค่ารกัษาผูป้ว่ยใน
จา่ยตามจรงิ

ต่อมาอาการไมด่ขีึ้น
แพทยว์นิิจฉัย เป็นไขห้วดัใหญส่ายพนัธุ ์A

เขา้รกัษาตัวในในรพ.เปน็เวลา 5 วนั

ค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่อง
ผูป้ว่ยนอก จา่ยตามจรงิ

ภายใน 30 วนัหลังออกจาก รพ.

แพทยนั์ด
ติดตามอาการ

รกัษาหายและกลับมา
มสีขุภาพดี

กรณีท่ี 1 แบบมีความรบัผิดส่วนแรก : คุณเอฟ ต้องการวางแผนความคุ้มครองสุขภาพ ด้วยประกันสุขภาพ
แบบเหมาจ่ายความคุ้มครองสูง แบบมีความรบัผิดส่วนแรก 25,000 บาท ใหลู้กน้อยอายุ 3 ขวบ เพื่อแบ่งเบา
ค่ารกัษาพยาบาล หากต้องนอนโรงพยาบาล

เอฟดบับลิวด ีพรเีชยีส แคร ์ฟอร ์คิดส์
รบัผดิชอบค่ารกัษาพยาบาล

สว่นท่ีเกิน 25,000 บาท เป็นต้นไป
ตามวงเงินผลประโยชน์ความคุ้มครอง 

กรณท่ีี 2 แบบไมม่คีวามรบัผดิสว่นแรก : คณุเอฟ ต้องการวางแผนความคุ้มครองสขุภาพ ดว้ยประกันสขุภาพ
แบบเหมาจา่ยความคุ้มครองสงู ใหล้กูน้อยอายุ 3 ขวบ เพื่อรองรบัค่ารกัษาพยาบาล

ค่ารกัษากรณ ีผูป้ว่ยนอก
 แบบเหมาจา่ยสงูสดุ 

18,000 บาท ต่อปี

อาการไขข้ึ้นสงู
คัดจมูก อ่อนเพลีย

ไปพบแพทย์

ค่าหอ้ง ค่าอาหารฯ
สงูสดุ 8,000 บาท ต่อวนั

ค่ารกัษาผูป้ว่ยใน
จา่ยตามจรงิ

ต่อมาอาการไมด่ขีึ้น
แพทยว์นิิจฉัย เป็นไขห้วดัใหญส่ายพนัธุ ์A

เขา้รกัษาตัวในในรพ.เปน็เวลา 5 วนั 

ค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่อง
ผูป้ว่ยนอก จา่ยตามจรงิ

ภายใน 30 วนัหลังออกจาก รพ.

แพทยนั์ด
ติดตามอาการ

รกัษาหายและกลับมา
มสีขุภาพดี

เอฟดับบลิวดี พรเีชยีส แคร ์ฟอร ์คิดส์



เพิม่ความอุ่นใจ ด้วยบรกิารพเิศษ
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินการแพทย์ กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในประเทศ

บริการสายด่วนสุขภาพกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 02 206 5444

บริการสอบถามข้อมูลกรมธรรม์ เราพร้อมบริการคุณ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี 1351

เง่ือนไขการรบัประกันภัย

อายุรับประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 5 ปี
(ต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 84 ปี)

คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี หรือไม่เกินระยะเวลา
คุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิตระยะเวลาคุ้มครอง

เอฟดับบลิวดี พรเีชยีส แคร ์ฟอร ์คิดส์



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

เง่ือนไขความคุ้มครองท่ีสาํคัญ

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
ทํางานไดด้งัเดมิและการปลกูถ่ายไขกระดกูดว้ยการใช้Heamatopoietic Stem Cells
ภายหลังการทํา Bone Marrow Ablation

เง่ือนไขความคุ้มครอง รายละเอียด

การเขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผูป้ว่ยใน
ครัง้ใดครัง้หน่ึง 

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

การรกัษาแพทยท์างเลือก จะต้องเป็นการรกัษาในโรงพยาบาลท่ีไดร้บัคําแนะนําจากแพทยผ์ูใ้หก้ารรกัษาเท่านัน้

เอฟดับบลิวดี พรเีชยีส แคร ์ฟอร ์คิดส์



เอฟดับบลิวดี พรเีชยีส แคร ์ฟอร ์คิดส์
พรอ้มเริม่ต้นดแูลลกูน้อย มอบความคุม้ครองผลประโยชน์หลังจากสญัญาเพิม่เติมมผีลบงัคับ และได้รบับตัร FWD Care Card

คุ้มครองหากเจบ็ปว่ยดังน้ี
• เน้ืองอก ถงุนํ้า หรอืมะเรง็ทกุชนดิ
  (ยกเวน้มะเรง็ระยะลกุลาม 90 วนั)
• รดิสดีวงทวาร
• ไสเ้ล่ือนทกุชนดิ
• ต้อเนื้อ หรอืต้อกระจก 
• การตัดทอนซลิหรอือดนีอยด์
• นิว่ทกุชนดิ
• เสน้เลือดขอดท่ีขา
• เยื่อบุโพรงมดลกูเจรญิผดิท่ี
คุ้มครองเพิม่เติมค่ารกัษา
โดยแพทยท์างเลือก*

90 วนั
หลังสญัญาเพิม่เติม

มผีลบงัคับ

พรอ้มดแูล
คณุทันที

คุ้มครองทันที
หากเกิดอุบติัเหตุ
ฉกุเฉิน

30 วนั
หลังสญัญาเพิม่เติม

มผีลบงัคับ

คุ้มครองดแูลพเิศษรบัเงินก้อน
หากเจบ็ปว่ยด้วย 6 โรครา้ยแรง
• โรคมะเรง็ระยะลกุลาม
• โรคกล้ามเนื้อหวัใจตาย
  เฉียบพลันจากการขาดเลือด
• โรคหลอดเลือดสมองแตก
  หรอือุดตัน
• โรคไขเ้ลือดออกเดงกีท่ีมภีาวะชอ็ก 
• โรคนํ้าไขสนัหลังคัง่ในโพรงสมอง
  ซึ่งเกิดภายหลังและต้องใสท่่อระบาย
• โรคหอบหดืระดบัรนุแรงมาก

120 วนั
หลังสญัญาเพิม่เติม

มผีลบงัคับ

คุ้มครองหากเจบ็ปว่ย
และต้องเขา้รบัการรกัษา
ดแูลทัง้ผูป้ว่ยใน IPD
และ ผูป้ว่ยนอก OPD

เอฟดับบลิวดี พรเีชยีส แคร ์ฟอร ์คิดส์

หมายเหต:ุ
* ผลประโยชนน์ีคุ้้มครองในประเทศไทยเท่านัน้



ตัวอยา่งเบีย้ประกันภัยรายป ี(ปแีรก)

ศูนยบ์รกิารลกูค้าเอฟดบับลิวดี 1351

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

หนว่ย : บาท

วงเงินความคุ้มครอง 
(ต่อป)ี

แผน บรอนซ์

1 ล้าน 3 ล้าน 6 ล้าน 12 ล้าน

ซลิเวอร์ โกลด์ แพลทินมั

ความรบัผดิสว่นแรก ไมม่ี 25,00015,000 30,000 15,000 30,000 50,000 50,00025,000

หมายเหต ุ: 

• เอฟดบับลิวด ีพรเีชยีส แคร ์ฟอร ์คิดส ์เปน็ชื่อการตลาดของสญัญาเพิม่เติมเอฟดบับลิวด ีพรเีชยีส แคร์
• การรบัประกันภัยเปน็ไปตามเง่ือนไข และหลักเกณฑ์ของบรษัิทฯ
• ผูข้อเอาประกันภัยควรศึกษาและทําความเขา้ใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสนิใจทําประกันภัย
• เบีย้ประกันภัยรายปี สาํหรบัขัน้อาชพี 1 และ 2
• เบีย้ประกันภัยปรบัตามอายุท่ีเพิม่ขึ้น
• บรษัิทฯ อาจปรบัเปล่ียนเบีย้ประกันภัย ณ วนัครบรอบปีกรมธรรมเ์นื่องจากมาจากปัจจยัต่างๆ ได้แก่ อายุ ขัน้อาชพี ค่าใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาล
  ท่ีสงูขึ้น หรอืจากประสบการณ ์การจา่ยสนิไหมทดแทนโดยรวมของสญัญาเพิม่เติมนี ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ใหผู้เ้อาประกันภัยทราบเปน็ลายลักษณ์
  อักษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั ทัง้นี ้เบีย้ประกันภัยท่ีมกีารปรบัจะต้องอยูใ่นอัตราท่ีไดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนแล้ว
• เบีย้ประกันภัยสามารถนาํไปลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด
• เอกสารนีม้ใิชส่ว่นหนึ่งของสญัญาประกันภัย ขอ้กําหนดและเง่ือนไขของความคุ้มครองจะระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันภัย
• สงวนสทิธิต์ามกฎหมาย หา้มทําซํ้า ดดัแปลงไมว่า่สว่นหนึ่งสว่นใดของเอกสารนี ้

110,061

78,193 97,025

43,194

39,153

32,309

29,625

25,820

20,209

60,718

55,859

46,947

44,124

39,365

31,800

68,429

61,181

47,472

137,926

123,271

99,667 76,992

87,111

75,371

58,252

 อายุ 1 เดอืน 1 วนั - 1 ปี

อายุ 2 - 3 ปี 

 อายุ 4 - 5 ปี

86,456

62,193

เอฟดับบลิวดี พรเีชยีส แคร ์ฟอร ์คิดส์


