ประกันโรคร้าย ซีไอ 50

ร้ายแรงแค่ไหนก็ไม่หวัน
่ กับสัญญาเพิม
่ เติมการประกันภัย
โรคร้ายแรง แบบซีไอ 50 จากเอฟดับบลิวดี
เพราะเราดูแลคุณ ให้พร้อมตัง
้ รับ 50 โรคร้าย
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ประกันโรคร้ายแรง ซีไอ 50
พร้อมดูแลคุณ เมื่อเจ็บป่วยด้วย 50 โรคร้ายแรง เพื่อให้คุณได้รับการรักษาและสามารถ
เลือกสิ่งที่ดีให้ตัวเองได้ตามใจ ไม่ว่าจะหยุดพักงานหรือจะนำเงินก้อนเพื่อเดินทางไปรักษา
ที่ต่างประเทศก็ทำได้
คุ้มครองโรคร้ายแรง
คุ้มครอง 50 โรคร้ายแรงที่พบได้บ่อยๆ ในประเทศไทย
รวมถึงคุ้มครองกรณีเสียชีวิต

คุ้มครองที่ครอบคลุม
รับ 20% ของทุนประกันภัย หากตรวจพบโรคร้ายระยะเริ่มต้น
และรับอีก 80% ของทุนประกันภัย เมื่อโรคร้ายเข้าสู่ระยะรุนแรง

รับผลประโยชน์สูงสุด
รับ 100% ของทุนประกันภัย หากตรวจพบครั้งแรก
ว่าเป็นโรคร้ายระยะรุนแรง

ดูแลยาวนาน
คุ้มครองยาวนาน ถึงอายุ 85 ปี
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ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์
ระยะ
รุนแรง

ระยะ
เริ่มต้น

กรณีที่ 1

จ่าย

20%

ต่อมา

จ่าย

80%

ของทุนประกันภัย

ของทุนประกันภัย

เมื่อวินิจฉัยพบ
1 ใน 5 โรคร้ายแรง

เมื่อวินิจฉัยพบ
1 ใน 45 โรคร้ายแรง
หรือเสียชีวิต

ระยะ
รุนแรง

รวมผล
ประโยชน์

= 100% หรือ
ของทุนประกันภัย

กรณีที่ 2

จ่าย

100%
ของทุนประกันภัย

เมื่อวินิจฉัยพบ 1 ใน 45
โรคร้ายแรงหรือเสียชีวิต

ุ ครอง
รายชื่อโรคที่ค้ม
ระยะเริ่มต้น (Early Stage)
5 โรคร้ายแรง

1. โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม
2. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ
3. โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติด
4. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่รักษาโดยใช้ขดลวดผ่านสายสวนทางหลอดเลือด
5. โรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการรักษาโดยวิธีใส่สายสวนเส้นเลือดแดงบริเวณคอ

ระยะรุนแรง (Last Stage)
45 โรคร้ายแรง

12. เนือ
้ งอกในสมองชนิดทีไ่ ม่ใช่มะเร็ง
13. สมองอักเสบจากเชือ
้ ไวรัส
14. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบ
จากเชือ
้ แบคทีเรีย
15. โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการ
เคลื่อนไหว
16. โรคสมองเสือ
่ มชนิดอัลไซเมอร์
17. โรคพาร์กน
ิ สัน
18. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้อง
รักษาโดยการผ่าตัด
19. โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะเคลอโรสิส

โรคเกีย
่ วกับมะเร็ง
1. โรคมะเร็งระยะลุกลาม
โรคเกีย
่ วกับหัวใจและหลอดเลือด
2. โรคกล้ามเนือ
้ หัวใจตายเฉียบพลันจาก
การขาดเลือด
3. การผ่าตัดเส้นเลือดเลีย
้ งกล้ามเนือ
้ หัวใจ
4. การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ
5. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ตา้
6. โรคกล้ามเนือ
้ หัวใจ
7. โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
โรคเกีย
่ วกับกล้ามเนือ
้ กระดูกและข้อ
8. ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง
9. โรคกล้ามเนือ
้ อักเสบ
10.การผ่าตัดกระดูกสันหลังคดทีไ่ ม่ทราบ
สาเหตุ
โรคเกีย
่ วกับระบบประสาทและสมอง
11. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

โรคเกีย
่ วกับอวัยวะสำคัญ
20. การผ่าตัดเปลีย
่ นอวัยวะหรือปลูกถ่าย
ไขกระดูก
21. ไตวายเรือ
้ รัง
22. ตับวาย
23. โรคหลอดลมปอดอุดกัน
้ เรือ
้ รังขัน
้ รุนแรง
/โรคปอดระยะสุดท้าย
24. โรคไวรัสตับอักเสบขัน
้ รุนแรง
ู จากโรคซิสเต็มมิค ลูปส
ู
25. ไตอักเสบลูปส
อิรเิ ธมาโตซูส
26. ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำและ
เรือ
้ รัง

27. โรคถุงน้ำในไต
28. โรคลำไส้อก
ั เสบเป็นแผลรุนแรง
อืน
่ ๆ
29. การสูญเสียการได้ยน
ิ
30. การสูญเสียความสามารถในการพูด
31. แผลไหม้ฉกรรจ์
32. อัมพาตของกล้ามเนือ
้ แขนหรือขา
33. โรคโปลิโอ
34. การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ
35. ตาบอด
36. การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน
37. โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม
38. โรคเท้าช้าง
้ เชิง
39. การทุพพลภาพถาวรสิน
(ก่อนอายุครบ 70 ปีบริบรู ณ์)
40. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้าง
เม็ดโลหิต
41. โรคเนือ
้ เยือ
่ พังผืดอักเสบติดเชือ
้ และ
เป็นเนือ
้ ตาย
42. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูง
แบบปฐมภูมิ
43. ภาวะโคม่า
44. การบาดเจ็บทีศ
่ รี ษะอย่างรุนแรง
45. ภาวะอะแพลลิก
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เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรับประกันภัย

16 – 65 ปี (ต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 84 ปี)

ระยะเวลาคุ้มครอง

ถึงอายุ 85 ปี หรือ ไม่เกินระยะเวลาคุ้มครอง
ของกรมธรรม์ประกันชีวิต

ทุนประกันภัยขัน
้ ตํ่า

100,000 บาท

้ ประกันภัยรายปี (ปีแรก)
ตัวอย่างเบีย
ต่อทุนประกันภัย 1,000,000 บาท

หน่วย: บาท

อายุ (ปี)

ชาย

หญิง

20

1,880

1,080

30

2,480

1,850

40

4,980

4,580

50

10,910

9,030

หมายเหตุ

• การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
• ผูข้ อเอาประกันภัยควรศึกษาและทําความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจทําประกันภัย
• เบีย้ ประกันภัยปรับตามอายุที่เพิม่ ขึ้น
• บริษัทฯ อาจจะปรับเปลี่ยนเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์เนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อายุ ขัน้ อาชีพ

ค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนโดยรวมของสัญญาเพิ่มเติมนี้
โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ทัง
้ ประกันภัยที่มก
ี ารปรับ
้ นี้ เบีย
จะต้องอยูใ่ นอัตราที่ได้รบ
ั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว

• เบีย้ ประกันภัยสามารถนําไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด
• เอกสารนีม้ ใิ ช่สว่ นหนึ่งของสัญญาประกันภัย ข้อกําหนดและเงื่อนไขของความคุม้ ครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
• สงวนสิทธิต์ ามกฎหมาย ห้ามทําซ้ํา ดัดแปลงไม่วา่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 130 - 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3
ชัน
้ 14, 16, 26 - 29 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขทะเบียนบริษัท 0107563000304

ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี 1351

