
FWD Care recovery plan คือบรกิารท่ีใหก้ารดแูลเป็นพเิศษ เราเขา้ใจดวีา่ในชว่งเวลาท่ีอ่อนไหว 
ความชว่ยเหลือ ค�าแนะน�า และการดแูลสขุภาพใจเป็นสิง่ส�าคัญ 
เอฟดับบลิวดี จงึขอเขา้มาท�าหน้าท่ีนี้อยา่งจรงิใจ เพื่อใหค้ณุก้าวผา่นสูว่นัต่อไปอยา่งมัน่คง

ความรูส้กึจากใจ สง่มอบผ่านการดแูลพเิศษ 

สอบถามเพิม่เติมได้ท่ี ศูนยบ์รกิารลกูค้าเอฟดับบลิวดี โทร 1351 ทกุวนั 8.00 - 20.00 น. 



IntroductionIntroduction

ใสใ่จเป็นพเิศษ สรา้งความต่าง
เพื่อดแูลคณุมากขึน้

เอฟดับบลิวดีต้องการมอบการดแูลท่ีมากกวา่ 
ความคุ้มครองจากกรมธรรมทั์ว่ไป

เพราะทราบดีวา่กรมธรรมโ์ดยทัว่ไปจะมอบเพยีง 
ผลประโยชน์และความคุ้มครองท่ีดแูลด้านชวีติ  
สขุภาพ การเงิน หรอือุบติัเหต ุแต่การดแูลท่ีนอกเหนือ
กวา่นัน้ จะไมไ่ด้รวมอยูใ่นผลประโยชน์ของกรมธรรม์

เอฟดับบลิวดี จงึตัง้ใจพฒันาบรกิาร 
เพื่อสง่มอบการดแูลอยา่งใสใ่จเป็นพเิศษ 
ผา่นบรกิารของเอฟดับบลิวดี 

เรารบัฟังและเขา้ใจในสิง่ท่ีคณุต้องการ 
สื่อสารเสมอมา เราจงึพรอ้มใหค้วามชว่ยเหลือ  
และใหค้ำาแนะนำาท่ีเป็นประโยชน์กับคณุมากท่ีสดุ 
 
ด้วยความตัง้ใจ และความเชื่อท่ีวา่เอฟดับบลิวดี 
ดแูลคณุได้มากกวา่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์



FWD Care recovery plan

FWD Care recovery plan 
จะเปล่ียนประสบการณ์คณุท่ีมต่ีอการเรยีกรอ้งสนิไหม 
พรอ้มชว่ยเหลือ และแบง่เบาภาระคณุและครอบครวั  
ในชว่งเวลาท่ีต้องการความชว่ยเหลือและกำาลังใจ 

FWD Care recovery plan บรกิารพเิศษ
สำาหรบัลกูค้าเอฟดับบลิวดี  จะใหบ้รกิารเมื่อเกิด
การเรยีกรอ้งสนิไหม กรณีได้รบัการวนิิจฉัยวา่
เป็นโรครา้ยแรงระยะรุนแรง ทพุพลภาพถาวร
สิน้เชงิ  หรอืเสยีชวีติ โดยจะได้รบับรกิารดังน้ี

คณุสามารถเขา้รบับรกิารได้เมื่อใด?
 
เมื่อคณุได้รบัการอนุมติัการเรยีกรอ้งสนิไหม 
กรณีได้รบัการวนิิจฉัยวา่เป็นโรครา้ยแรงระยะ
รุนแรง ทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ หรอืเสยีชวีติ

เมื่อมกีารเรยีกรอ้งสนิไหมเกิดขึ้น คณุอาจจะก�าลังเผชญิกับสถานการณ์ท่ียากล�าบากท่ีเกิดขึ้นในชวีติ  
และนัน่คือชว่งเวลาท่ีคณุก�าลังต้องการความชว่ยเหลือ 
เอฟดับบลิวดีจงึขอสง่มอบก�าลังใจผา่นบรกิารพเิศษ FWD Care recovery plan เพื่อชว่ยเหลือ 
แบง่เบาภาระคณุและครอบครวัใหส้ามารถรบัมอืกับสิง่ท่ีมากระทบชวีติ และพรอ้มก้าวเดินต่อไปอยา่งมัน่คง

เมื่อการเรยีกรอ้งสนิไหมได้รบัการอนุมติั  
จะมพียาบาลติดต่อเพื่อใหข้อ้มูลบรกิารให้
คณุได้รบัทราบ

พยาบาลจะเป็นผูใ้หค้�าแนะน�า และใหบ้รกิาร
ชว่ยเหลือในสถานการณ์ท่ีคณุเผชญิอยู่

FWD Care recovery plan พรอ้มให้
บรกิารโดยไมคิ่ดค่าใชจ้า่ย



Support service selection

FWD Care recovery plan พรอ้มมอบบรกิารหลากหลายแบบไมม่ค่ีาใชจ้า่ย ด้วยการใหค้�าปรกึษาหรอืความชว่ยเหลือเฉพาะบุคคล  
สามารถรบัค�าแนะน�าหรอืปรกึษาได้ผา่นหมายเลขโทรศัพท์ โทร 02 205 7892 เวลา 09.00 – 18.00 น. ทกุวนั ไมเ่วน้วนัหยุดราชการ

บรกิารใหค้ำาปรกึษาโดยพยาบาลผูเ้ชีย่วชาญ บรกิารรถพรอ้มคนขบัและผูช้ว่ยพยาบาลเพื่อพาผูป่้วย ไป-กลับ สถานพยาบาล
ใหค้�าปรกึษาท่ีเก่ียวขอ้งกับการพยาบาล การดแูลสขุภาพ การปฏิบติัตัวของผูเ้อาประกันภัย
ในระหวา่งการเจบ็ป่วยและการรกัษาจากแพทยข์องผูเ้อาประกันภัยผา่นทางโทรศัพท์ 
ใหบ้รกิารโดยพยาบาลผูเ้ชีย่วชาญ 

เพื่อชว่ยเหลือพาผูป่้วยไปสง่ยงัสถานพยาบาลเพื่อพบแพทยต์ามนัดหมาย รวมถึง 
ประสานงานกับเจา้หน้าท่ีแทนผูป่้วย

บรกิารใหค้�าปรกึษาทางกฎหมายจากทนายความผา่นทางโทรศัพท์ ครอบคลมุการจดัท�า
พนิัยกรรม การฟอ้งรอ้งด้านการรกัษาพยาบาลและสถานพยาบาล และการฟอ้งรอ้งนายจา้ง

บรกิารทางการแพทย ์บรกิารดแูลสขุภาพทัว่ไป บรกิารกายภาพบ�าบดั และกิจกรรมบ�าบดั 
โดยพยาบาลวชิาชพี หรอืผูช้ว่ยพยาบาล 

เชน่ การท�าความสะอาดหอ้งนอน หอ้งน�้า หอ้งรบัแขก ปัดฝุ่นท�าความสะอาดเฟอรน์ิเจอรแ์ละ 
พื้นหอ้ง เป็นต้น

ใหค้�าปรกึษาด้านสขุภาพใจทางออนไลน์ผา่นทางแอปพลิเคชัน่กับจติแพทย ์หรอื 
นักจติวทิยา

สนับสนุนค่าใชจ้า่ยส�าหรบัวกิผม ตามจรงิสงูสดุไมเ่กิน 5,000 บาท

สนับสนุนค่าใชจ้า่ยเรยีนพเิศษบุตรของผูเ้อาประกันภัย ตามจรงิสงูสดุไมเ่กิน 
5,000 บาท 

บรกิารใหค้ำาปรกึษาทางกฎหมาย

บรกิารดแูลสขุภาพผูป่้วยท่ีบา้น

บรกิารทำาความสะอาดท่ีพกัอาศัย

บรกิารใหค้ำาปรกึษาด้านสขุภาพใจ

ชว่ยเหลือค่าใชจ้า่ยสำาหรบัวกิผม

ชว่ยเหลือค่าใชจ้า่ยการเรยีนพเิศษสำาหรบับุตร

ดแูลอยา่งห่วงใย ใสใ่จแบบมอือาชพี



A simple and effortless experience

การเขา้รบับรกิาร FWD Care recovery plan
ติดต่อเพื่อรบับรกิาร ด้วยวธิง่ีายๆ

การติดต่อขอรบับรกิาร
ติดต่อขอรบับรกิาร หรอืปรกึษาได้ตลอดผา่นหมายเลขโทรศัพท์  
โทร 02 205 7892 เวลา 09.00 – 18.00 น. ทกุวนั ไมเ่วน้วนัหยุดราชการ

ให้ความยนิยอมการเขา้รบับรกิาร 
โดยสามารถใหค้วามยนิยอมการเขา้รบับรกิารผา่นทางโทรศัพท์  
เพื่อด�าเนินการตามขอ้ก�าหนดการใหบ้รกิาร

ระยะเวลาให้บรกิาร
FWD Care recovery plan มรีะยะเวลาใหบ้รกิารคณุและครอบครวั 
365 วนั นับตัง้แต่วนัท่ีได้รบัการอนุมติัสนิไหม

รอการติดต่อกลับ
พยาบาลจะเป็นผูติ้ดต่อและใหค้�าแนะน�าเก่ียวกับรายละเอียด 
ของบรกิาร FWD Care recovery plan ใหค้ณุทราบ

ยื่นเรื่องเรยีกรอ้งสนิไหม
เมื่อการเรยีกรอ้งสนิไหมได้รบัการอนุมติั บรษัิทฯ จะติดต่อกลับ 
เพื่อแจง้เก่ียวกับบรกิาร



Behind the scenes of FWD Care

ดแูลและให้บรกิารโดยพยาบาลผู้เชีย่วชาญ

ภายใต้การด�าเนินงานของ  
บรษัิท แอสไปร ์ไลฟ์สไตล์ เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จ�ากัด  
ซึ่งเป็นผูใ้หบ้รกิารของ บรษัิท เอฟดับบลิวดี ประกันชวิติ จ�ากัด (มหาชน)

FWD Care recovery plan
เราดแูลคณุด้วยใจ

FWD Care recovery plan เป็นอีก 
หนึ่งบรกิารท่ีเข้าใจ และค�านึงถึงความ
ต้องการของลกูค้า รวมทัง้เปล่ียนมุมมอง
ของผู้คนท่ีมีต่อการประกันชวีิต ภายใต้
แนวคิดท่ีลูกค้าต้องมาเป็นอันดับแรก

ส�าหรบัขอ้มูลและความชว่ยเหลือด้านอ่ืนๆ 
สามารถดไูด้ท่ี fwd.co.th



Important to know

ผู้ได้รบัสทิธิบ์รกิารพเิศษ
เป็นบรกิารเสรมิพเิศษของเอฟดับบลิวดีท่ีมอบใหกั้บลกูค้า โดยไมคิ่ดค่าใชจ้า่ย

เง่ือนไขในการได้รบัสทิธิด์ังต่อไปนี้

เง่ือนไขท่ีควรทราบของ FWD Care recovery plan

-  กรณีเสยีชวีติ ต้องมทีนุประกันภัยของสญัญาหลัก รวมทกุกรมธรรม ์ตัง้แต่ 300,000 บาทขึ้นไป
-  กรณีทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ ต้องมทีนุประกันภัยของสญัญาเพิม่เติมทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ รวมทกุกรมธรรม ์ตัง้แต่ 300,000 บาทขึ้นไป
-  กรณีโรครา้ยแรงระยะรุนแรง ต้องมทีนุประกันภัยของสญัญาเพิม่เติมโรครา้ยแรง รวมทกุกรมธรรม ์ตัง้แต่ 300,000 บาทขึ้นไป

•  เป็นผูเ้อาประกันชวีติแบบรายบุคคล และ

•  ได้รบัการอนุมติัสนิไหม กรณีเสยีชวีติ หรอื ทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ หรอื โรครา้ยแรงระยะรุนแรง และ

•  มทีนุประกันภัยของสญัญาหลัก หรอืสญัญาเพิม่เติม ดังนี้

•  สทิธิใ์นการรบับรกิารมรีะยะเวลา 365 วนันับจากวนัท่ีได้รบัการอนุมติัสนิไหมทดแทนเท่านัน้ และไมส่ามารถโอนสทิธิใ์หบุ้คคลอ่ืน แลกเปล่ียนเป็นเงินสดหรอืสทิธปิระโยชน์อ่ืนใดได้  
    หากไมใ่ชส้ทิธิร์บับรกิารภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด เมื่อครบก�าหนดอายุบรกิาร สทิธิด์ังกล่าวจะสิน้สดุโดยทันที

•  FWD Care recovery plan เป็นบรกิารท่ีบรษัิท เอฟดับบลิวดี ประกันชวีติ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ย

•  หากผูไ้ด้รบัสทิธิเ์ขา้รบับรกิารจนครบตามสทิธิท่ี์บรษัิทฯก�าหนด และมคีวามประสงค์จะใชบ้รกิารต่อ สามารถติดต่อขอใชบ้รกิารโดยตรงกับผูใ้หบ้รกิาร  
    หรอืประสานงานผา่นพยาบาลผูเ้ชีย่วชาญ โดยผูร้บัสทิธิเ์ป็นผูช้�าระค่าบรกิารใหกั้บผูบ้รกิาร

•  ขอสงวนสทิธิใ์นการการเปล่ียนแปลงรายละเอียดการใหบ้รกิาร จ�านวนครัง้ และเง่ือนไขการได้รบัสทิธิต์ามความเหมาะสม



บรษัิท เอฟดับบลิวดี ประกันชวีติ จ�ากัด (มหาชน)
เลขท่ี 130 - 132 อาคารสนิธรทาวเวอร ์3 
ชัน้ 14, 16, 26 - 29 ถนนวทิยุ แขวงลมุพนิี 
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330
เลขทะเบยีนบรษัิท 0107563000304

โทร 1351 
ทกุวนั 8.00 - 20.00 น 

เก่ียวกับเอฟดับบลิวดี

เอฟดับบลิวดี ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 ด้วยความคิดแห่งผู้น�า เราให้ความ
ส�าคัญกับการสรา้งประสบการณ์ท่ีสดใหม่ใหกั้บลูกค้า ได้เข้าถึงบรกิารด้าน
ประกันได้ง่าย รวดเรว็ขึ้น ผ่านการน�าเสนอนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าใจ
ง่าย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

กลุ่มเอฟดับบลิวดี ขยายตลาดครอบคลุม 10 ประเทศทั่วเอเชีย น�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ประกันท่ีครบครนั ทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ผลิตภัณฑ์
สวัสดิการพนักงาน ผลิตภัณฑ์ท่ีสอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามหรอืชารี
อะห ์และกรมธรรม์ตะกาฟุล ในหลายประเทศ ด้วยวิธกีารท�างานท่ียึดความ
ต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยมุ่งหวังท่ีจะเป็นบรษัิทประกันชีวิตชัน้น�าใน
เอเชยีท่ีเปล่ียนมุมมองของผู้คนมีต่อการประกันชวีิต


