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แบบประกันชวีติควบการลงทนุ ชาํระเบีย้ประกันภัย 5 ป ีคุ้มครอง 15 ป ี
เลือกและปรบัเปล่ียน วางแผนความคุ้มครองไดเ้อง

ศูนยบ์รกิารลกูค้าเอฟดบับลิวดี 1351
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ต้องมีเงินล้านก่อนอายุ 30 เป้าหมายแรกในการทำงานของใครหลายๆ คน แต่ส่ิงท่ีคุณต้ังใจน้ัน
อาจไม่เป็นไปตามหวัง เพราะของมันต้องมี และอีกหลายท่ี ท่ีต้องไป กลายเป็นอุปสรรคท่ีทำให้
ยังไปไม่ถึงเงินล้านสักที อย่าปล่อยให้เงินล้านเป็นแค่ความฝัน เร่ิมต้นลงมือทำอย่างมีแบบแผน
ด้วยแบบประกันเอฟดับบลิวดี ฟอร์ ฟรีดอม ลิงค์ 15/5 แบบประกันท่ีให้คุณปรับเปล่ียนการลงทุน
ได้ตามทุกช่วงจังหวะของชีวิตเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน
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•  กำหนดสัดส่วนความคุ้มครองชีวิต และการลงทุนได้ตามความต้องการ
•  เลือกความคุ้มครองชีวิตได้สูงสุดถึง 50 เท่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุผู้เอาประกันภัย
•  วางแผนพอร์ตการลงทุน และสับเปลี่ยนกองทุนได้ทุกสถานการณ์
   โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

กล้าที่จะให้อิสระ

•  ปรับเปลี่ยนความคุ้มครองชีวิต ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
•  สร้างโอกาสในการลงทุนโดยชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (Top up)
•  สามารถหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย หรือถอนเงินบางส่วนในช่วงเวลาจำเป็น

กล้าที่จะให้ความคล่องตัว

•  สิ้นปีที่ 5 รับโบนัสพิเศษ 2% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด
•  รับประกันว่ากรมธรรม์ยังมีความคุ้มครองชีวิตตลอดระยะเวลา 15 ปี 
    (5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี)
•  กรณีครบกำหนดสัญญา มีสิทธิขอต่ออายุกรมธรรม์ได้ทุกๆ 15 ปี สูงสุดไม่เกิน
   ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 99 ปี

กล้าที่จะให้ผลประโยชน์ที่คุ้มค่า

เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด

เอฟดับบลิวดี ฟอร์ ฟรีดอม ลิงค์ 15/5 เป็นชื่อการตลาดของ เอฟดับบลิวดี ยูนิตลิงค์ 15/5
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รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อายุรับประกันภัย

ระยะเวลาคุ้มครอง
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยหลัก

1 เดือน 1 วัน – 65 ปี

• เบ้ียประกันภัยท่ีมีส่วนของความคุ้มครองชีวิตและการลงทุนตามกรมธรรม์
ท่ีระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ ซ่ึงผู้เอาประกันภัยต้องชำระตามท่ีกำหนดไว้

• เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 50,000 บาท/ปี

• เบี้ยประกันภัยที่สามารถชำระในช่วงเวลาใดก็ได้ ในระหว่างที่กรมธรรม์
ยังมีผลบังคับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนโดยเฉพาะ

• สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อครั้งและสูงสุด
ถึง 150 ล้านบาทต่อกรมธรรม์

รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน

ผู้เอาประกันภัยสามารถกำหนดทุนประกันภัย เพื่อความคุ้มครองได้เอง
จากจำนวนเท่าของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระ ดังนี้

บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกรมธรรม์

บริษัทฯ จะจ่ายทุนประกันภัยบวกด้วยมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกกรมธรรม์น้ีได้โดยการขอเวนคืนกรมธรรม์ 
เพ่ือรับมูลค่าเวนคืนเงินสด ซ่ึงมีค่าเท่ากับมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนรวมกับ
ค่าการประกันภัยตามจำนวนวันที่ยังมิได้ให้ความคุ้มครอง (ถ้ามี) หักด้วย
ค่าธรรมเนียมในการเวนคืนกรมธรรม์ (ถ้ามี) และย่อมทำให้กรมธรรม์ส้ินผลบังคับ

15 ปี
5 ปี

อายุ (ป)ี

0-40
41-50
51-60
61-65

ขั้นต่ำ

จำนวนเท่าของเบี้ยประกันภัยหลักต่อปี

ขั้นสูง
5
5
5
5

50
30
15
5

จ่ายโบนัส 2% ของเบี้ยประกันภัยหลักสะสมที่ได้รับชำระมาทั้งหมด ณ สิ้นปี
กรมธรรม์ที่ 5 โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
• ชำระเบี้ยประกันภัยหลักอย่างต่อเนื่องจนครบระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
• ไม่เคยลดเบี้ยประกันภัยหลัก 
• ไม่เคยถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก 
• ไม่เคยใช้สิทธิการหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย 
• โบนัสจะถูกนำไปซื้อหน่วยลงทุนตามการจัดสรรการลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก

ครั้งล่าสุด ที่ราคาขายหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคาวันแรกที่มีราคาขายหน่วยลงทุน

การเวนคืนกรมธรรม์

โบนัสสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก

สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถซื้อเพิ่มได้
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

ผลประโยชน์กรณีครบกำหนดสัญญา

ทุนประกันภัย

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ

เบี้ยประกันภัยหลัก
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ตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

หมายเหตุ
1.   หากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนใด ณ วันที่ขายคืนหน่วยลงทุนมีมูลค่าไม่เพียงพอต่อการหักค่าธรรมเนียมดังกล่าว ค่าธรรมเนียมที่ไม่

สามารถหักได้นั้นจะถือเป็นหนี้สินของกรมธรรม์ และจะทำการหักจากกองทุนภายใต้กรมธรรม์ตามสัดส่วนของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละ
กองทุนในเดือนถัดไป

2.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมต่างๆ แต่ไม่เกินอัตราท่ีกำหนดตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน

3.   อัตรามรณะมาจาก อัตรามรณะตามตารางมรณะไทย ประเภทสามัญ ท่ีนายทะเบียนประกาศกำหนด และอาจเปล่ียนแปลงได้ตามท่ีนายทะเบียนประกาศกำหนด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย วิธีการคำนวณ อัตรา

1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
การประกันภัย

2. ค่าธรรมเนียมการบริหาร
กรมธรรม1์,2

3. ค่าการประกันภัย1,2

4. ค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน
จากกรมธรรม์หรือการเวนคืน
กรมธรรม์

5. ค่าธรรมเนียมในการ
สับเปลี่ยนกองทุน2

6. ค่าธรรมเนียมการขอต่อ
อายุกรมธรรม2์

7. ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้ง
รายงานสถานะทางการเงินของ
กรมธรรม2์

ฟรี

ฟรี

ร้อยละ 1.5 ของเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ

0.75% ต่อปี (ประมาณ 0.0625% ต่อเดือน) ของมูลค่า
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

อ้างอิงตามอัตราค่าการประกันภัยท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียน ท้ังน้ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ทั้งนี้ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินหรือการเวนคืน
กรมธรรม์จากหน่วยลงทุนของเบ้ียประกันภัยเพ่ิมพิเศษ (ถ้ามี)

ขอได้โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมเดือนละ 1 ครั้ง หลังจากนั้น
ฉบับละ 50  บาท

หักจากเบ้ียประกันภัยหลักก่อนนำเงินไปลงทุน

หักจากเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ ก่อนนำเงิน
ไปลงทุน

หักเป็นรายเดือนจากการขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ ที่ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม
สัดส่วนของกองทุนที่ถืออยู่

คำนวณจากอัตรามรณะ3 และทุนประกันภัย
โดยหักเป็นรายเดือนจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติที่ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามสัดส่วนของกองทุนที่ถืออยู่

การถอนเงินจากกรมธรรม์ หรือการเวนคืน
กรมธรรม์ บริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมในการ
ถอนเงินจากหน่วยลงทุนของเบ้ียประกันภัยหลัก

หักจากมูลค่าที่ได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทาง ก่อนที่จะทำการซื้อ
หน่วยลงทุนในกองทุนปลายทาง

ครั้งที่ของการชำระเบี้ยประกันภัยหลัก ร้อยละของเบี้ย
ประกันภัยหลัก

ที่ชำระรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน

1

2

3 - 5

6
เป็นต้นไป

1 - 2

3 - 4

5 - 10

11
เป็นต้นไป

1 - 4

5 - 8

9 - 20

21
เป็นต้นไป

1 - 12

13 - 24

25 - 60

61
เป็นต้นไป

8

5

3

ไม่มีค่า
ธรรมเนียม

ครั้งที่ของการชำระเบี้ยประกันภัยหลัก ร้อยละของมูลค่า
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ของเบี้ยประกันภัย
หลักที่ถอน/เวนคืนรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน

1

2

3

4 - 5

1 - 2

3 - 4

5 - 6

7 - 10

1 - 4

5 - 8

9 - 12

13 - 20

1 - 12

13 - 24

25 - 36

37 - 60

30

20

10

5

1 ปีถัดจาก
ปีที่ชำระ

เบี้ยประกันภัย
ครบ 5 งวด

6 เดือนถัดจาก
เดือนที่ชำระ

เบี้ยประกันภัย
ครบ 10 งวด

3 เดือนถัดจาก
เดือนที่ชำระ

เบี้ยประกันภัย
ครบ 20 งวด

1 เดือนถัดจาก
เดือนที่ชำระ

เบี้ยประกันภัย
ครบ 60 งวด

ไม่มีค่าธรรมเนียม
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สทิธติามกรมธรรมร์ะหวา่งสญัญา
การสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching)
-  ผูเ้อาประกันภัยสามารถดาํเนนิการสบัเปล่ียนกองทนุบางสว่นหรอืทัง้หมดได ้ตามกฎเกณฑ์ท่ี
   บรษัิทฯ กําหนด โดยจาํนวนเงินในการสบัเปล่ียนกองทนุต้องไมต่ํ่ากวา่ 1,000 บาท
-  บรษัิทฯ จะดาํเนนิการซื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทาง ณ วนัทําการท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน
   หนว่ยลงทนุของกองทนุต้นทางครบทกุกองทนุ
-  การสบัเปล่ียนกองทนุดงักล่าวขา้งต้น ราคาเสนอขายของกองทนุปลายทาง ณ วนัท่ีบรษัิทฯ
   ซื้ออาจมีราคาแตกต่างจากราคาเสนอขายของกองทุนปลายทาง ณ วนัท่ีบรษัิทฯ ได้รบัเงิน
   จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง โดยผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รบัความเสี่ยงใน
   การสบัเปล่ียนกองทนุดงักล่าว

การหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย  (Premium Holiday)
- ผู้เอาประกันภัยสามารถหยุดพักชําระเบี้ยประกันภัยหลักได้หลังจากชําระเบี้ยประกันภัย
   ครบ 2 งวดสาํหรบัรายป ี4 งวด สาํหรบัราย 6 เดอืน 8 งวด สาํหรบัราย 3 เดอืน และ 24 งวด
   สําหรบัรายเดือน และมมูีลค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทนุเพียงพอท่ีจะชาํระค่าธรรมเนียมต่างๆ

การถอนเงินจากกรมธรรม์ (Partial Withdrawal)
ผูเ้อาประกันภัยสามารถถอนเงินจากกรมธรรมต์ามกฎเกณฑ์ท่ีบรษัิทฯ กําหนดโดย
-  ยื่นคํารอ้งมายงับรษัิทฯ โดยระบุกองทนุภายใต้กรมธรรมท่ี์ต้องการถอน
-  มูลค่ากรมธรรมข์องเบีย้ประกันภัยหลัก ภายหลังหกัหนีส้นิตามกรมธรรม(์ถ้าม)ี ต้องไมน่อ้ย
   กวา่ 10,000 บาท โดยคํานวณจากราคารบัซื้อคืนหนว่ยลงทนุ ณ วนัทําการถัดจากวนัท่ีบรษัิทฯ
   ไดร้บัคํารอ้งและอนมุติั
-  บรษัิทฯ จะดาํเนนิการขายคืนหนว่ยลงทนุตามใบคํารอ้ง โดยผูเ้อาประกันภัยจะไดร้บัมูลค่ารบั
   ซื้อคืนหนว่ยลงทนุ หกัดว้ย ค่าธรรมเนยีมในการถอนเงินจากกรมธรรม ์(ถ้าม)ี
-  ค่าธรรมเนยีมในการถอนเงินจากกรมธรรมเ์ปน็ไปตามท่ีระบุไวใ้นตารางค่าธรรมเนยีมกรมธรรม์
-  บรษัิทฯ จะดําเนินการถอนเงินจากกรมธรรมห์ลังจากได้รบัใบคํารอ้งเรยีบรอ้ยแล้วหรอืหาก
   มีการดําเนินการใดๆ ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ท่ียังไม่เสรจ็สมบูรณ์ ณ วันท่ีได้รบัใบคํารอ้งนี้
   บรษัิทฯ จะดําเนินการถอนเงินจากกรมธรรม์ หลังจากการดําเนินการท่ีค้างไว้สิ้นสุดแล้ว 
   หากวันท่ีจะขายคืนหน่วยลงทุนเป็นวันหยุดของกองทุนใดๆ บรษัิทฯ จะดําเนินการขายคืน
   หนว่ยลงทนุในวนัถัดไป

หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ด้วยเหตุใดก็ตาม สามารถส่งคืนกรมธรรม์
มายังบริษัทฯ ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับกรมธรรม์ โดยบริษัทฯ จะคืนค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
และมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หักค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 500 บาทต่อกรมธรรม์  ค่าตรวจสุขภาพ
ตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี) และ หนี้สินใดๆที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)

การยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period)
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สทิธกิารใหค้วามคุ้มครองชวีติในกรณีมูลค่ากรมธรรมเ์ท่ากับหรอืน้อยกวา่ศูนยจ์ะเกิดขึ้นเมื่อ
ผู้เอาประกันภัยชาํระเบี้ยประกันภัยทุกงวดต่อเนื่องตลอดระยะการชาํระเบี้ยประกันภัย แม้ว่า
มูลค่ากรมธรรม์จะมีค่าติดลบ ผู้เอาประกันภัยจะได้รบัสิทธิความคุ้มครองชีวิตเท่ากับ 5 เท่า
ของเบีย้ประกันภัยหลักรายป ีตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปแีรก โดยมเีง่ือนไขดงัต่อไปนี้
1. ผูเ้อาประกันภัยต้องชาํระเบีย้ประกันภัยหลักอยา่งต่อเนื่องและครบถ้วนตามกําหนดชาํระเบีย้
    ประกันภัย และ
2. ไมเ่คยมกีารถอนเงินจากกรมธรรมจ์ากการขายคืนหนว่ยลงทนุของเบีย้ประกันภัยหลัก และ 
3. ไมเ่คยทําการลดเบีย้ประกันภัยหลัก 
ทัง้น้ี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ียังชําระไม่ครบ (ถ้ามี) เป็นหนี้สินท่ีบรษัิทฯ จะต้องหกัออกจาก
ผลประโยชนก์รณเีสยีชวีติ

สิทธิการให้ความคุ้มครองชีวิตในกรณีมูลค่ากรมธรรม์เท่ากับ
หรือน้อยกว่าศูนย์ (Non Lapse Guaranteed Benefit)

การรับรองความคุ้มครองต่อเนื่องกรณีครบกำหนดสัญญาประกันภัย
(Guaranteed Insurability)
เม่ือกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอต่ออายุกรมธรรม์ได้เท่ากับระยะเวลา
เอาประกันภัย 15 ปี สูงสุดไม่เกินปีกรมธรรม์ท่ีผู้เอาประกันภัยอายุครบ 99 ปี โดยผู้เอาประกันภัย
จะต้องยื่นคำขอต่ออายุกรมธรรม์เป็นหนังสือตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัย
ไม่ต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติที่จะเอาประกันภัยได้

การต่ออายุกรมธรรม์ดังกล่าวจะมีผลบังคับเม่ือผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันครบกำหนดสัญญาประกันภัยและบริษัทฯ จะออกบันทึกสลักหลัง
รับรองความคุ้มครองต่อเนื่อง กรณีครบกำหนดสัญญาประกันภัยเพื่อรับรองการต่ออายุนี้
กรมธรรม์จะยังคงมีผลบังคับต่อไป โดยที่
1.  ทุนประกันภัยจะเท่ากับทุนประกันภัย ณ วันครบกำหนดสัญญาประกันภัย
2. หน่วยลงทุนจะถูกหักเพ่ือใช้สำหรับจ่ายค่าการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์
    และค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน (ถ้ามี) ตามตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
     แต่บริษัทฯ ยังคงไว้ซ่ึงสิทธิในการปรับอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
    นายทะเบียน
3. บริษัทฯ จะไม่นำระยะเวลาในข้อกำหนดท่ัวไป เร่ืองการไม่โต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์
    ของสัญญาประกันภัย และการฆ่าตัวตายมาเริ่มนับใหม่

สิทธิประโยชน์ทางภาษีTAX

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าการประกันภัยและค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์
สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้*

หมายเหตุ* เบี้ยประกันชีวิตสำหรับอ้างอิงการใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามกฎหมาย(กรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับนี้ทำหลังปี พ.ศ. 2551) แบบ 10 ปีขึ้นไป และเงินคืน
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) เป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
ฉบับที่ 172 ข้อ 2(2)
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สทิธขิองผูเ้อาประกันภัย
1.  สิทธิในการยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วันนับต้ังแต่วันท่ีได้รับกรมธรรม์ โดยบริษัทฯ จะคืนค่าธรรมเนียม
     กรมธรรม์ และเงินส่วนลงทุนตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วยค่าใช้จ่าย 500 บาท รวมท้ังค่าตรวจ
     สุขภาพ (ถ้ามี)
2.  สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันภัยที่ลงทุนในกองทุน
3.  สิทธิในการขอรับหนังสือช้ีชวนข้อมูลรายละเอียดโครงการจากตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกันชีวิต  
4.  สิทธิในการได้รับทราบรายช่ือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกแห่งท่ีได้รับจัดการกองทุนรวมควบ
     กรมธรรม์ที่เสนอขายโดยบริษัทฯ 
5.  สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับช่ือ ท่ีอยู่ ของบริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รวมท้ัง
     ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกันชีวิต 
6.  สทิธิในการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยลงทุนท่ีได้รับคำแนะนำเพ่ือซ้ือหน่วย
     ลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
7.  สิทธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยหรือต่อการตัดสินใจ
     ในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยู่ในข้ันตอนการดำเนินการเพ่ือการควบกองทุน
     รวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น
8.  สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทน
     ที่ตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกันชีวิต อาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขายคืน
     หน่วยลงทุน เป็นต้น
9.  สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี
     สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน
     (Omnibus Account) อาจมีสิทธิแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติท่ีซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์
     จัดการกองทุนโดยตรง เช่น
      • ในการสั่งซื้อกรมธรรม์ประเภทยูนิตลิงค์ จะไม่ได้ราคา ณ วันทำการนั้นๆ เนื่องจากการดำเนินงาน
       ประกันชีวิตต้องใช้เวลาในการพิจารณาคำขอเอาประกันชีวิตของลูกค้า ท้ังน้ีบริษัทฯ จะทำการซ้ือหน่วย
       ลงทุนหลังจากที่บริษัทฯ อนุมัติ
      • การรับเอกสารต่างๆ เก่ียวกับกองทุน อาจช้ากว่าการซ้ือหน่วยลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
       โดยตรง เน่ืองจาก บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งให้แก่ลูกค้าเม่ือได้รับเอกสารดังกล่าวจากบริษัทหลักทรัพย์
       จัดการกองทุน
      • บริษัทฯ จะหักค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ทุกเดือนจากการขายคืนหน่วย
       ลงทุนอัตโนมัติ ตามที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ (ดูตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์)

10.
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คําเตือน

ศูนยบ์รกิารลกูค้าเอฟดบับลิวดี 1351

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

1. การนำส่งเบ้ียประกันภัยเป็นหน้าท่ีของผู้ขอเอาประกันภัย การท่ีตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกันชีวิต
    มาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
2. ผู้ขอเอาประกันภัย ควรศึกษา และทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
3. การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ยูนิตลิงค์ มีความเส่ียง ผู้ขอ
    เอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนรวม 
    โดยหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมีกำไร ผู้ขอเอาประกันภัยก็จะได้ผลตอบแทนสูง แต่หากผล
    การดำเนินงานของกองทุนรวมขาดทุน ผู้ขอเอาประกันภัยจะได้ผลตอบแทนต่ำ หรือบางกรณีอาจขาดทุน
    กล่าวคือ ไม่ได้รับเงินส่วนลงทุน คืนเต็มจำนวน ทั้งนี้กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนลงทุน
4. ผู้ขอเอาประกันภัยควรพิจารณาถึงความสามารถในการชำระเบ้ียประกันภัย เน่ืองจากกรมธรรม์น้ีเหมาะ
    สำหรับการออมเงินระยะยาว และอาจมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ ซ่ึงอาจมีผลให้มูลค่า
    เวนคืนกรมธรรม์ และมูลค่าจากการถอนเงินจากกรมธรรม์ มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
    ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดจากตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
5. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเก่ียวกับความเส่ียงจากการลงทุนในกองทุนรวมในหนังสือช้ีชวน
    ของกองทุนซึ่งจัดทำโดยบริษัทจัดการ หรือศึกษาจากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ดังน้ัน บริษัทประกันชีวิต
    และบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระ ผูกพันใดๆ ในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม และจะไม่สามารถนำ
    ทรัพย์สินของกองทุนรวมไปใช้ประโยชน์เพื่อการชำระหนี้ของตนเองได้
7. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัท
    ประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนิน
    งานในอนาคต
8. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายของกองทุนที่นอกเหนือ
    จากค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ได้จากหนังสือช้ีชวนของกองทุนซ่ึงจัดทำโดยบริษัทจัดการ หรือจากเว็บไซต์
    ของบริษัทจัดการ


