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เอฟดับบลิวดีวนัลิงค์
อิสระในการสรา้งความมัง่คัง่ และความมัน่คงไดด้ว้ยตัวคณุเอง



เอฟดับบลิวดีวนัลิงค์
หากจะวางแผนการเงินให้กับตัวเอง เราก็อยากจะมีอิสระในการบริหารจัดการ เอฟดับบลิวดี 
วันลิงค์ ออกแบบมาเพื่อให้คุณควบคุมการลงทุนได้ด้วยตัวเอง สร้างโอกาสในการสร้าง 
ความม่ังค่ังท่ีมาพร้อมความม่ันคง ด้วยความคุ้มครองตลอดชีพให้คุณอุ่นใจมากข้ึน โดยชำระ
เบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียวเริ่มต้น 100,000 บาท  พร้อมรับความคุ้มครองชีวิต 
150% ของเบี้ยประกันภัย ชำระครั้งเดียว

ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

ออกแบบพอร์ตการลงทุนได้เอง 
เลือกกองทุนที่บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญได้ตามต้องการ

ออกแบบเองได้ ดูแลโดยมืออาชีพ

สับเปลี่ยนกองทุนได้หลายครั้งตามต้องการ
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ยืดหยุ่นและอิสระ

เอฟดับบลิวดีวนัลิงค์

เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด



เอฟดับบลิวดีวนัลิงค์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แบบเอฟดับบลิวดีวันลิงค์ (ยูนิตลิงค์)

อายุรับประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี

ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

• เบ้ียประกันภัยท่ีมีส่วนของความคุ้มครองชีวิตและการลงทุนตามที่ระบุไว้ใน
หน้าตารางกรมธรรม์ ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชำระตามที่กำหนดไว้
• เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 100,000 บาท

• เบี้ยประกันภัยที่สามารถชำระในช่วงเวลาใดก็ได้ ในระหว่างที่กรมธรรม์
ยังมีผลบังคับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนโดยเฉพาะ
• สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อครั้งและสูงสุด
ถึง 150 ล้านบาทต่อกรมธรรม์

ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

1.5 เท่าของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว

บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกรมธรรม์

เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกกรมธรรม์น้ีได้โดยการขอเวนคืนกรมธรรม์ 
เพื่อรับมูลค่าเวนคืนเงินสด ซึ่งมีค่าเท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ รวมกับค่า
การประกันภัยตามจำนวนวันท่ียังมิได้ให้ความคุ้มครอง (ถ้ามี) หักด้วยค่าธรรม
เนียมในการเวนคืนกรมธรรม์ (ถ้ามี) และย่อมทำให้กรมธรรม์สิ้นผลบังคับ

กรมธรรม์จะครบกำหนดสัญญา เมื่อผู้เอาประกันภัยอายุ 99 ปี  
ทั้งนี้ปัจจัยที่จะมีผลให้ระยะเวลาเอาประกันภัยอาจสั้นลงได้คือยอดคงเหลือ
ตามมูลค่ากรมธรรม์

บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินที่มากกว่าระหว่าง
1. ทุนประกันภัย หักด้วย มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัย
ชำระครั้งเดียวที่ถอนออกจากกรมธรรม์สะสมทุกจำนวน (ถ้ามี) หรือ
2. มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ บวกด้วย จำนวน
เงินร้อยละ 50 ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
โดยท่ีมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดของกรมธรรม์ หมายถึง มูลค่ารับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีเกิดจากเบ้ียประกันภัยชำระคร้ังเดียว รวมกับ มูลค่ารับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่เกิดจากเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (ถ้ามี)

ระยะเวลาคุ้มครอง

การเวนคืนกรมธรรม์

สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

ผลประโยชน์กรณีครบกำหนดสัญญา

ทุนประกันภัย

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย 

เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ

เบี้ยประกันภัยหลัก

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยหลัก
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ตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

หมายเหตุ
1.   หากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนใด ณ วันที่ขายคืนหน่วยลงทุนมีมูลค่าไม่เพียงพอต่อการหักค่าธรรมเนียมดังกล่าว ค่าธรรมเนียมที่ไม่

สามารถหักได้นั้นจะถือเป็นหนี้สินของกรมธรรม์ และจะทำการหักจากกองทุนภายใต้กรมธรรม์ตามสัดส่วนของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละ
กองทุนในเดือนถัดไป

2.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่างๆ แต่ไม่เกินอัตราที่กำหนดตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน

3.   อัตรามรณะมาจาก อัตรามรณะตามตารางมรณะไทย ประเภทสามัญ ท่ีนายทะเบียนประกาศกำหนด และอาจเปล่ียนแปลงได้ตามท่ีนายทะเบียนประกาศ
กำหนด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย วิธีการคำนวณ อัตรา

1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
การประกันภัย

2. ค่าธรรมเนียมการบริหาร
กรมธรรม1์,2

3. ค่าการประกันภัย1,2

4. ค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน
จากกรมธรรม์หรือการเวนคืน
กรมธรรม์

5. ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยน
กองทุน2

6. ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้ง
รายงานสถานะทางการเงินของ
กรมธรรม2์

ไม่มี

ฟรี

ร้อยละ 1.5 ของเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ

200 บาทต่อเดือน ต่อกรมธรรม์

อ้างอิงตามอัตราค่าการประกันภัยท่ีได้รับความเห็น
ชอบจากนายทะเบียน ท้ังน้ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
บริษัทกำหนด

ร้อยละของมูลค่ารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัย
ชำระครั้งเดียวที่ถอน/เวนคืน

ทั้งนี้ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินหรือการ
เวนคืนกรมธรรม์จากหน่วยลงทุนของเบี้ยประกัน
ภัยเพิ่มพิเศษ (ถ้ามี)

ขอได้โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมเดือนละ 1 ครั้ง หลัง
จากนั้น ฉบับละ 50  บาท

หักจากเบี้ยประกันภัยหลักก่อนนำเงินไปลงทุน

หักจากเบ้ียประกันภัยเพ่ิมพิเศษ ก่อนนำเงินไปลงทุน

หักเป็นรายเดือนจากการขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ ที่ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วน
ของกองทุนที่ถืออยู่

คำนวณจากอัตรามรณะ3 และ ทุนประกันภัย โดยหักเป็น
รายเดือนจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที่ราคา
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของกองทุนท่ีถืออยู่

การถอนเงินจากกรมธรรม์ หรือการเวนคืนกรมธรรม์ 
บริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากหน่วย
ลงทุนของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว

หักจากมูลค่าท่ีได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนต้นทาง ก่อนที่จะทำการซื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนปลายทาง

ปีกรมธรรม์

6 เป็นต้นไป

5
4
3
2
1

ไม่มีค่าธรรมเนียม

1
2
3
4
5



สิทธิตามกรมธรรม์ระหว่างสัญญา
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การยกเลิกกรมธรรม์

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

การถอนเงินจากกรมธรรม ์(Partial Withdrawal)

TAX

การสบัเปล่ียนกองทนุ (Fund Switching)
-  ผู้เอาประกันภัยสามารถดําเนินการสับเปล่ียนกองทุนบางส่วนหรอืทัง้หมดได้ ตามกฎเกณฑ์ท่ีบรษัิทฯ กําหนด 
   โดยจาํนวนเงินในการสบัเปล่ียนกองทนุต้องไมต่ํ่ากวา่ 1,000 บาท
-  บรษัิทฯ จะดําเนินการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทําการท่ีได้รบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงของ
   กองทนุต้นทางครบทกุกองทนุ
-  การสับเปล่ียนกองทุนดังกล่าวข้างต้น ราคาเสนอขายของกองทุนปลายทาง ณ วันท่ีบรษัิทฯ ซื้ออาจมีราคา
   แตกต่างจากราคาเสนอขายของกองทุนปลายทาง ณ วนัท่ีบรษัิทฯ ได้รบัเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนของ
   กองทนุต้นทาง โดยผูเ้อาประกันภัยเป็นผูร้บัความเสีย่งในการ  สบัเปล่ียนกองทนุดังกล่าว

-  ผู้เอาประกันภัยสามารถถอนเงินจากกรมธรรม์ตามกฎเกณฑ์ท่ีบรษัิทฯ กําหนด โดยยื่นคํารอ้งมายังบรษัิทฯ 
   โดยระบุกองทนุภายใต้กรมธรรมท่ี์ต้องการถอน 
-  มูลค่ากรมธรรม์หลังจากการถอนเงินและหกัหนี้สินตามกรมธรรม์ (ถ้ามี) ต้องเหลือไม่น้อยกวา่ 10,000 บาท 
   โดยคํานวณจากราคารบัซื้อคืนหนว่ยลงทนุ ณ วนัทําการถัดจากวนัท่ีบรษัิทฯ   ไดร้บัคํารอ้งและอนุมติั
-  บรษัิทฯ จะดําเนินการขายคืนหนว่ยลงทนุตามใบคํารอ้ง โดยผูเ้อาประกันภัยจะได้รบัมูลค่ารบั ซื้อคืนหนว่ยลงทนุ 
   หกัดว้ย ค่าธรรมเนยีมการถอนเงินจากกรมธรรม ์(ถ้าม)ี
-  ค่าธรรมเนยีมในการถอนเงินจากกรมธรรมเ์ปน็ไปตามท่ีระบุไวใ้นตารางค่าธรรมเนยีมกรมธรรม ์
-  บรษัิทฯ จะดาํเนนิการถอนเงินจากกรมธรรมห์ลังจากไดร้บัใบคํารอ้งเรยีบรอ้ยแล้ว หรอืหากมกีารดําเนินการใดๆ 
   ตามเง่ือนไขกรมธรรมท่ี์ยงัไมเ่สรจ็สมบูรณ ์ณ วนัท่ีไดร้บัใบคํารอ้งขอดาํเนนิการนี้ี ้บรษัิทฯ จะดาํเนนิการถอนเงิน
   จากกรมธรรม์ หลังจากการดําเนินการท่ีค้างไว้สิ้นสุดแล้ว หากวันท่ีจะขายคืนหน่วยลงทุนเป็นวันหยุดของ
   กองทนุใดๆ บรษัิทฯ จะดําเนนิการขายคืนหนว่ยลงทนุในวนัถัดไป

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรมสามารถนำไปหัก
ลดหย่อนภาษีได้*

หมายเหตุ* เบี้ยประกันชีวิตสำหรับอ้างอิงการใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมาย (กรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับนี้ทำ
หลังปี พ.ศ. 2551) แบบ 10 ปีขึ้นไป และเงินคืนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) เป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสสรพากร 
ฉบับที่ 172 ข้อ 2(2)

หากผูเ้อาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรมด์ว้ยเหตใุดก็ตาม สามารถสง่คืนกรมธรรม ์มายงับรษัิทฯ ภายใน 15 วนั 
นบัแต่วนัท่ีไดร้บักรมธรรม ์โดยบรษัิทฯ จะคืนค่าธรรมเนยีมกรมธรรม ์ และ มูลค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ หกัค่าใชจ้า่ย
ของบรษัิทฯ 500 บาทต่อกรมธรรม ์ ค่าตรวจสขุภาพตามท่ีจา่ยจรงิ (ถ้าม)ี และ หน้ีสนิใดๆท่ีค้างชาํระอยู ่(ถ้าม)ี
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สิทธิของผู้เอาประกันภัย
1.   สิทธิในการยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วันนับต้ังแต่วันท่ีได้รับกรมธรรม์ โดยบริษัทฯ จะคืนค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ และเงินส่วนลงทุน

ตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วยค่าใช้จ่าย 500 บาท รวมทั้งค่าตรวจสุขภาพ (ถ้ามี)
2.  สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันภัยที่ลงทุนในกองทุน
3.  สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนข้อมูลรายละเอียดโครงการจากตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกันชีวิต  

4.  สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกแห่งที่ได้รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ที่เสนอขายโดย
บริษัทฯ

5.  สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับช่ือ ท่ีอยู่ ของบริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รวมท้ังช่ือ ท่ีอยู่ และเลขประจำตัวของ
ตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกันชีวิต

6.  สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยลงทุนท่ีได้รับคำแนะนำเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนน้ัน ตลอดจน รับทราบ
คำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน

7.   สิทธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น

8.  สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนประกันชีวิต
/นายหน้าประกันชีวิต อาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น

9.  สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี
10. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) อาจมีสิทธิ

แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโดยตรง เช่น
•   ในการสั่งซื้อกรมธรรม์ ประเภท ยูนิตลิงค์ จะไม่ได้ราคา ณ วันทำการนั้นๆ เนื่องจากการดำเนินงานประกันชีวิตต้องใช้เวลาในการ

พิจารณาคำขอเอาประกันชีวิตของลูกค้า ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการซื้อหน่วยลงทุนหลังจากที่บริษัทฯ อนุมัติ
•  การรับเอกสารต่างๆ เก่ียวกับกองทุน อาจช้ากว่าการซ้ือหน่วยลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโดยตรง เน่ืองจากบริษัทฯ จะ

ดำเนินการจัดส่งให้แก่ลูกค้าเมื่อได้รับเอกสารดังกลาวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
•  บริษัทฯ จะหักค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ทุกเดือนจากการขายคืนน่วยลงทุนอัตโนมัติ ตามที่ระบุไว้ใน

ตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ (ดูตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์)



เอฟดับบลิวดีวนัลิงค์

คำเตือน
1.  การนำส่งเบ้ียประกันภัยเป็นหน้าท่ีของผู้ขอเอาประกันภัย การท่ีตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกันชีวิต มาเก็บเบ้ียประกันภัยเป็นการ

ให้บริการเท่าน้ัน
2.  ผู้ขอเอาประกันภัย ควรศึกษา และทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
3.  การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ยูนิตลิงค์ มีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงิน

คืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนรวม โดยหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมีกำไร ผู้ขอเอา
ประกันภัยก็จะได้ผลตอบแทนสูง แต่หากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมขาดทุน ผู้ขอเอาประกันภัยจะได้ผลตอบแทนต่ำ หรือบาง
กรณีอาจขาดทุน กล่าวคือ ไม่ได้รับเงินส่วนลงทุน คืนเต็มจำนวน ทั้งนี้กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนลงทุน

4.  ผู้ขอเอาประกันภัยควรพิจารณาถึงความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์นี้เหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาว 
และอาจมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ ซึ่งอาจมีผลให้มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ และมูลค่าจากการถอนเงินจาก
กรมธรรม์ มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดจากตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

5.  ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมในหนังสือชี้ชวนของกองทุนซึ่งจัดทำโดย
บริษัทจัดการ หรือศึกษาจากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.  กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ดังน้ัน บริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระ
ผูกพันใดๆ ในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม และจะไม่สามารถนำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปใช้ประโยชน์เพ่ือการชำระหน้ีของ
ตนเองได้

7.   ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ   
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

8.  ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายของกองทุนที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ได้
จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนซึ่งจัดทำโดยบริษัทจัดการ หรือจากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ศูนยบ์รกิารลกูค้าเอฟดบับลิวดี 1351

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


