
เอฟดับบลิวดี พรมีา่ แคร์
ยกระดบัความใสใ่จ หว่งใยทกุการรกัษา

ศูนยบ์รกิารลกูค้าเอฟดบับลิวดี 1351



ท่ีเอฟดับบลิวดี เราเขา้ใจดีวา่
ดว้ยความรบัผดิชอบท่ีคณุมต่ีอครอบครวั นอกเหนอืจากการมุง่มัน่สรา้งความก้าวหนา้ในหน้าท่ีการงานแล้ว
มีหลายสิ่งท่ีคุณต้องใส่ใจดูแล โดยเฉพาะเรื่องของคนในครอบครวัเพราะคุณตัง้ใจสรา้งคุณภาพชวีติท่ีดี
เพื่อใหท้กุคนมคีวามสขุมากท่ีสดุ เรื่องสขุภาพเป็นอีกหนึ่งเรื่องท่ีคณุใหค้วามสาํคัญ เพราะเปน็สิง่ไมส่ามารถ
คาดเดาได้ล่วงหน้า เมื่อเจบ็ปว่ยขึ้นมา และต้องเขา้รบัการรกัษาตัวในโรงพยาบาล เอฟดับบลิวดีอยากชว่ย
ใหค้ณุ และครอบครวัได้รบัการรกัษาอยา่งดท่ีีสดุ

เอฟดับบลิวดี พรมีา่ แคร์

เอฟดับบลิวดี พรมีา่ แคร์

ใหค้ณุคลายกังวลกับค่ารกัษาพยาบาลท่ีเพิม่สงูขึ้นทกุป ีดว้ยแผนความคุม้ครองสขุภาพท่ีเขา้มาชว่ยแบง่เบา
ภาระ พรอ้มดแูลทกุค่าใชจ้า่ยจากการรกัษาเมื่อต้องเขา้รบัการรกัษาตัวในโรงพยาบาล โดยคณุสามารถเลือก
ผลประโยชน์ท่ีเหมาะกับความต้องการได้จาก 5 แผนความคุ้มครอง และเพิ่มความมัน่ใจในการใช้ชีวิต
ด้วยความคุ้มครองท่ีครอบคลุมทัง้ค่าหอ้ง ค่าอาหาร ค่าวินิจฉัย ค่าผ่าตัด และค่ารกัษาต่อเนื่อง ใหคุ้ณ
เลือกรบับรกิารจากโรงพยาบาลท่ีวางใจ เพื่อไดร้บัการรกัษาอยา่งเต็มท่ี ใหก้ลับมามสีขุภาพท่ีด ีและสามารถ
ดแูลครอบครวัได้อยา่งท่ีตัง้ใจ

จงึเปน็ท่ีมาของการพฒันาแบบประกัน เอฟดับบลิวดี พรมีา่ แคร ์
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ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล มี 5 แผนให้เลือกได้ตามใจ
สูงสุด 7,500 บาทต่อวัน

เลือกแผนความคุ้มครองได้ตามใจ

หมดกังวลกับค่าธรรมเนียมการผ่าตัด คุ้มครองทั้งผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่
เหมาจ่ายตามวงเงินในตารางผลประโยชน์

เหมาจ่ายค่าผ่าตัดตามจริง

ห่วงใย และพร้อมดูแล สำหรับการรักษาต่อเน่ืองภายใน 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาล
ค่ารักษาต่อเนื่องตามการดูแล

ป่วยด้วย 3 โรคร้ายแรง หรือ ประสบอุบัติเหตุ ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
รับค่ารักษาโดยการผ่าตัดเป็น 2 เท่า

เพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครองตามแผนที่คุณเลือก

รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย 10% ในปีถัดไปหากไม่มีเคลม
ไม่มีเคลม มีส่วนลด



ผลประโยชนค์วามคุ้มครอง

เอฟดับบลิวดี พรมีา่ แคร์

ตารางผลประโยชน์โดยยอ่ แผน XXLแผน XLแผน Lแผน Mแผน S

1. ผลประโยชนก์รณผีูป้ว่ยใน ต่อการเขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผูป้ว่ยในครัง้ใดครัง้หน่ึง

1.1 ค่าหอ้ง และค่าอาหาร ค่าบรกิารในโรงพยาบาล (ต่อวนั) สงูสดุไมเ่กิน 125 วนั

1.2 ค่าหอ้งผูป้ว่ยวกิฤติ (ICU) สงูสดุไมเ่กิน 30 วนั

1.3 ค่าบรกิารทางการแพทยเ์พื่อการตรวจวนิิจฉัยหรอืบาํบดัรกัษา ค่าบรกิารทางการพยาบาล
      รวมค่ายา และค่าเวชภัณฑ์
1.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิน้เปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สาํหรบักลับบา้นสงูสดุไมเ่กิน 14 วนั
       (รวมอยูใ่นผลประโยชนข์อ้ 1.3)

2. ผลประโยชนก์รณไีมต้่องเขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผูป้ว่ยใน

1.5 ค่าแพทยต์รวจรกัษา สงูสดุไมเ่กิน 125 วนั 

1.6 ค่ารกัษาพยาบาลโดยการผา่ตัด (ศัลยกรรม) และหตัถการ

1.7 การผา่ตัดใหญท่ี่ไมต้่องเขา้พกัรกัษาตัวเป็นผูป้ว่ยใน (Day Surgery)

1.8 ค่ารกัษาพยาบาลโดยการผา่ตัดเปล่ียนอวยัวะ

จา่ยผลประโยชน์เสมอืนการเขา้พกัรกัษาตัวเป็นผูป้ว่ยในของโรงพยาบาล

2 เท่าของผลประโยชน์ขอ้ 1.6
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4.2 ค่าบรกิารรถพยาบาลฉกุเฉิน

2.4 ค่ารกัษาพยาบาล โดยการผา่ตัดเล็ก (Minor Surgery)

รวมอยูใ่นผลประโยชนข์อ้ 1.3

เพิม่อีก 1 เท่าจากผลประโยชนข์อ้ 1.6
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2.1 ค่าบรกิารทางการแพทยเ์พื่อตรวจวนิจิฉัยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วนั
      ก่อนและหลังเขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผูป้ว่ยใน

2.2 ค่าเวชศาสตรฟ์ื้ นฟู หลังเขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผูป้ว่ยใน ภายใน 30 วนัหลังออกจากโรงพยาบาล
      สงูสดุไมเ่กิน 7 ครัง้ ครัง้ละ

2.3 ค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่องแบบผูป้ว่ยนอกหลังการเขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผูป้ว่ยใน ภายใน 30 วนั
      หลังออกจากโรงพยาบาล (ไมร่วมค่าบรกิารทางการแพทยเ์พื่อตรวจวนิจิฉัย) 

3. ดแูลพเิศษสาํหรบัการปว่ยครัง้สาํคัญ

3.1 ค่ารกัษาโดยการผา่ตัดกรณปีว่ยด้วย 3 โรครา้ยแรง (โรคมะเรง็ระยะลกุลาม โรคกล้ามเนื้อ
      หวัใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองแตกหรอือุดตัน) หรอื
      ประสบอุบติัเหต ุต่อการเขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผูป้ว่ยในครัง้ใดครัง้หนึ่ง 

3.2 ค่าบรกิารทางการแพทยเ์พื่อการบาํบดัรกัษาโรคเนื้องอกหรอืมะเรง็ โดยรงัสรีกัษา
      รงัสรีว่มรกัษา เวชศาสตรน์วิเคลียรร์กัษา  ต่อรอบปกีรมธรรม์

3.3 ค่าบรกิารทางการแพทยเ์พื่อการบาํบดัรกัษาโรคมะเรง็โดยเคมบีาํบดั รวมถึง
       Targeted therapy ต่อรอบปกีรมธรรม์

3.4 ค่าบรกิารทางการแพทยเ์พื่อการบาํบดัรกัษาโรคไตวายเรื้อรงั โดยการล้างไต
      ผา่นทางเสน้เลือด ต่อรอบปกีรมธรรม์

3.5 ค่าขยายหลอดเลือดหวัใจดว้ยบอลลนู ต่อรอบปกีรมธรรม์

4. ความคุ้มครองกรณฉีกุเฉิน

4.1 ค่ารกัษาพยาบาลการบาดเจบ็กรณผีูป้ว่ยนอก ภายใน 24 ชัว่โมงของการเกิดอุบติัเหตตุ่อครัง้

5,000

12,500

5,000

5,000

1,000

25,000

4,000

6,000

25,000

7,500

6,000

1,200

50,000

5,000

7,000

50,000

10,000

7,000

1,500

75,000

6,000

8,000

75,000

15,000

8,000

1,800

100,000

7,000

10,000

100,000

20,000

-

-

-

-5.2 ค่าตรวจวนิจิฉัยทางรงัสพีเิศษ

5. ผลประโยชนเ์พิม่เติมอ่ืนๆ กรณีเขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผูป้ว่ยใน ต่อการเขา้พกัรกัษาตัวเปน็ผูป้ว่ยในครัง้ใดครัง้หน่ึง

5.1 ค่าปรกึษาแพทยเ์ฉพาะทาง

ความรบัผิดส่วนแรก (Deductible) ต่อการเข้าพักรกัษาตัวเป็นผู้ป่วยในครัง้ใดครัง้หนึ่ง
สาํหรบัผูเ้อาประกันภัยอายุ 1 เดอืน 1 วนั - 5 ป ี(ตัง้แต่วนัครบรอบปกีรมธรรมท่ี์ผูเ้อาประกันภัย
มอีายุ 6 ปี ความรบัผดิสว่นแรกจะถกูยกเลิกและไดร้บัความคุม้ครองตามตารางผลประโยชนท่ี์ระบุ)
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หน่วย : บาท



เงื่อนไขความคุ้มครองที่สำคัญ
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เงื่อนไขความคุ้มครอง รายละเอียด

ค่าห้อง และค่าอาหาร
ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)

การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
ครั้งใดครั้งหนึ่ง

ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์ในตาราง สูงสุดไม่เกิน 125 วัน สำหรับผู้ป่วยวิกฤติ (ICU)
สูงสุดไม่เกิน 30 วัน เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 125 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

คา่รักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึนจากการผ่าตัดเปล่ียนอวัยวะต่างๆ ได้แก่ ตับ ตับอ่อน ไต หัวใจ ปอด โดยมีสาเหตุ
จากการที่อวัยวะนั้นอยู่ในระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถกลับมาทำงานได้ดังเดิม และการปลูกถ่ายไขกระดูก
ด้วยการใช้ Haematopoietic Stem Cells ภายหลังการทำ Bone Marrow Ablation

การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือการรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ท่ีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
(Day Surgery) ในโรงพยาบาล แต่ละคร้ัง ไม่ว่าก่ีคร้ังก็ตาม ด้วยเหตุจากการบาดเจ็บหรือการป่วยเดียวกัน
และยังรักษาไม่หาย รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 90 วัน
นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย

ส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ กรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมในปีกรมธรรม์ก่อนหน้าปีต่ออายุครั้งล่าสุด บริษัทฯ จะให้ส่วนลดเบี้ย
ประกันภัยในปีต่ออายุ 10% ของเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ
เอฟดับบลิวดี พรีม่า แคร์ และบันทึกสลักหลังการขยายผลประโยชน์เพ่ิมเติม (ผู้ป่วยใน) (ถ้ามี) กรณีบริษัทฯ
ได้ให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยไปแล้ว หลังจากนั้นได้รับแจ้งการเรียกร้องสินไหมสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยของปีกรมธรรม์ก่อนหน้าปีต่ออายุครั้งล่าสุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่ให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัย โดยจะเรียกคืนส่วนลดเบี้ยประกันภัยโดยการหักออกจากเงินผลประโยชน์
ที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยจนกว่าจะครบเต็มจํานวน

ขอ้ยกเวน้ความคุ้มครองมทัีง้หมด 17 ขอ้ เชน่
1. ภาวะท่ีเปน็ผลจากความผดิปกติท่ีเกิดขึ้นแต่กําเนดิ หรอืระบบการสรา้งอวยัวะของรา่งกายไมส่มบูรณแ์ต่กําเนดิ หรอืโรคทางพนัธุกรรม หรอืความผดิ
    ปกติในการพฒันาการของรา่งกาย เวน้แต่สญัญาเพิม่เติมนี้มผีลคุ้มครองมาไมน่้อยกวา่หนึ่งปี (1 ปี) และปรากฏอาการหลังผูเ้อาประกันภัยมอีายุครบ
    สบิหกปีบรบูิรณ ์(16 ปบีรบูิรณ)์

2. การตรวจรกัษาหรอืการผา่ตัดเพื่อเสรมิสวย หรอืการแก้ไขปัญหาผวิพรรณ สวิ ฝ้า กระ รงัแค ผมรว่งหรอืการควบคมุนํ้าหนกัตัว การผา่ตัดท่ีสามารถ
    ทดแทนด้วยการรกัษาแนวทางอ่ืน เวน้แต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบติัเหตท่ีุไดร้บัความคุ้มครอง 
3. การตรวจสขุภาพ การรอ้งขอเข้าอยูร่กัษาตัวในโรงพยาบาล หรอืรอ้งขอการผ่าตัด การพักฟื้ น หรอืการพักเพื่อการฟื้ นฟูหรอืการรกัษาโดยวธิใีหพ้ัก
    อยู่เฉยๆ หรอืการพักรกัษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อใหม้ีผู้ชว่ยดูแลทัว่ไป การตรวจหรอืการรกัษาท่ีไม่เก่ียวข้องกับโรคท่ีเป็นสาเหตุของการรบัตัวไว้
    ในโรงพยาบาล การตรวจวนิิจฉัยการบาดเจบ็หรอืการป่วย การรกัษาหรอืตรวจวเิคราะหเ์พื่อหาสาเหต ุซึ่งไมใ่ชค่วามจาํเป็นทางการแพทย ์หรอืไมเ่ป็น
    มาตรฐานทางการแพทย์
4. การตรวจรกัษาท่ียังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรอืการรกัษาโรคหรอือาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรอืการรกัษาความผิดปกติ
    ของการนอนหลับ การนอนกรน    
5. การฆา่ตัวตาย การพยายามฆา่ตัวตาย การทํารา้ยรา่งกายตนเอง หรอืการพยายามทํารา้ยรา่งกายตนเองไมว่า่จะเปน็การกระทําโดยตนเอง หรอืยนิยอม
    ใหผู้อ่ื้นกระทําไมว่า่จะอยูใ่นระหวา่งวกิลจรติหรอืไมก็่ตาม ทัง้นีร้วมถึงอุบติัเหตจุากการท่ีผูเ้อาประกันภัย กิน ดื่ม หรอืฉีดยาหรอืสารมพีษิเขา้รา่งกาย
    การใชย้าเกินกวา่ท่ีแพทยส์ัง่



เง่ือนไขการรบัประกันภัย

เอฟดับบลิวดี พรมีา่ แคร์

เพิม่ความอุ่นใจ ด้วยบรกิารพเิศษ

อายุรับประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี
(ต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 79 ปี)

ถึงอายุ 80 ปี หรือไม่เกินระยะเวลาคุ้มครอง
ของกรมธรรม์ประกันชีวิตระยะเวลาคุ้มครอง

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินการแพทย์ กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในประเทศ

บริการสายด่วนสุขภาพกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 02 206 5444

บริการสอบถามข้อมูลกรมธรรม์ เราพร้อมบริการคุณ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี 1351



ประกันเอฟดับบลิวดี พรมีา่ แคร์

เอฟดับบลิวดี พรมีา่ แคร์

พรอ้มเริม่ต้นดแูลคณุ มอบความคุม้ครองผลประโยชนห์ลังจากสญัญาเพิม่เติมมผีลบงัคับ และได้รบับตัร FWD Care Card

คุ้มครองหากเจบ็ปว่ยดังน้ี
• เน้ืองอก ถงุนํ้า หรอืมะเรง็ทกุชนดิ
  (ยกเวน้มะเรง็ระยะลกุลาม)
• รดิสดีวงทวาร
• ไสเ้ล่ือนทกุชนดิ
• ต้อเนื้อ หรอืต้อกระจก 
• การตัดทอนซลิหรอือดนีอยด์
• นิว่ทกุชนดิ
• เสน้เลือดขอดท่ีขา
• เยื่อบุโพรงมดลกูเจรญิผดิท่ี

90 วนั
หลังสญัญาเพิม่เติม

มผีลบงัคับ

พรอ้มดแูล
คณุทันที

คุ้มครองทันที
หากเกิดอุบติัเหตุ
ฉกุเฉิน

คุ้มครองการเจบ็ปว่ยใดๆ

30 วนั
หลังสญัญาเพิม่เติม

มผีลบงัคับ

คุ้มครองหากปว่ยด้วย
• โรคมะเรง็ระยะลกุลาม

120 วนั
หลังสญัญาเพิม่เติม

มผีลบงัคับ



ศูนยบ์รกิารลกูค้าเอฟดบับลิวดี 1351

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

ตัวอยา่งเบีย้ประกันภัยรายป ี(ปแีรก)

เอฟดับบลิวดี พรมีา่ แคร์

หนว่ย : บาท

หมายเหต ุ:
• การรบัประกันภัยเปน็ไปตามเง่ือนไข และหลักเกณฑ์ของบรษัิทฯ
• ผูข้อเอาประกันภัยควรศึกษา และทําความเขา้ใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสนิใจทําประกันภัย
• เบีย้ประกันภัยรายปสีาํหรบัขัน้อาชพี 1 และ 2
• เบีย้ประกันภัยปรบัตามอายุท่ีเพิม่ขึ้น
• บรษัิทฯ อาจจะปรบัเปล่ียนเบีย้ประกันภัย ณ วนัครบรอบปกีรมธรรมเ์นื่องมาจากปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ อายุ ขัน้อาชพี ค่าใชจ้า่ยในการรกัษา
   พยาบาลท่ีสงูขึ้น หรอืจากประสบการณ์การจา่ยสนิไหมทดแทนโดยรวมของสญัญาเพิม่เติมนี ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ใหผู้เ้อาประกันภัยทราบ
   เปน็ลายลักษณอั์กษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั ทัง้น้ี เบีย้ประกันภัยท่ีมกีารปรบัจะต้องอยูใ่นอัตราท่ีไดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนแล้ว
• เบีย้ประกันภัยสามารถนําไปลดหยอ่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด
• เอกสารนีม้ใิชส่ว่นหน่ึงของสญัญาประกันภัย ขอ้กําหนดและเง่ือนไขของความคุ้มครองจะระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันภัย
• สงวนสทิธิต์ามกฎหมาย หา้มทําซํ้า ดัดแปลงไมว่า่สว่นหน่ึงสว่นใดของเอกสารนี้
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อายุ (ปี)
แผน S แผน M แผน L แผน XL แผน XXL

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง


