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แผนบรอนซ์ แผนซิลเวอร์ แผนโกลด์ แผนแพลทินม
ั

เหมาจ่ายให้ครบ ครอบคลุมทุกค่ารักษา

ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี 1351
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เพราะเราเข้าใจถึงความต้องการ และความกังวลของคุณ
ในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพ
หาหมอทีไร ต้องจ่าย OPD
ส่วนเกินเพิม
่ ตลอด

นึกถึงแต่ปว่ ยหนัก
เอาเข้าจริง
เป็นหวัดเล็กน้อย
จ่ายเองทุกที

เอฟดับบลิวดี พรีเชียส แคร์
ออกแบบมาเพื่อตอบรับ
ทุกสถานการณ์ที่อาจเกิ ดขึ้น
ไม่วา่ จะป่วยหนัก ป่วยเบา
ครอบคลุมทุกการรักษา
วงเงินเหมาจ่ายสูงถึงหลักล้าน

ค่ารักษาพยาบาล
เพิม
่ ขึ้นทุกปี
ประกันที่มอ
ี ยู่
แทบจะไม่พอ

เป็นโรคร้าย
ต้องเอาเงินเก็บ
ที่มอ
ี ยูม
่ าจ่าย

ประกันสุขภาพ
เงื่อนไขเยอะ
จําได้ไม่หมด
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เอฟดับบลิวดี พรีเชียส แคร์
การเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่ ไม่สามารถคาดเดาได้ หากเกิ ดขึ้น สิ่งที่ กังวลคื อค่ าใช้จ่ายในการรักษา
แต่คุณสามารถวางแผนรับมือกับเรื่องดังกล่ าวได้ ให้คุณหมดกังวล ไม่ว่าเจ็บเล็ กหรือเจ็บใหญ่
เราพร้อมดูแลครอบคลุมค่าใช้จา่ ยที่จาํ เป็นในการรักษา
ดูแลครบทั้งผูป
้ ว
่ ยใน IPD และผูป
้ ว
่ ยนอก OPD
หากต้องเข้ารับการรักษาตัว เราพร้อมรองรับค่าใช้จา่ ยการรักษาแบบผู้ป่วยใน IPD
และผูป
้ ว่ ยนอก OPD เหมาจ่ายต่อปี ไม่จาํ กัดจํานวนครัง้ ตามแผนที่คณ
ุ เลือก

ุ ได้รบ
เพื่อให้คณ
ั การรักษาและบริการที่ดี
ด้ ว ยการมอบความคุ้ม ครองค่ า รัก ษาแบบเหมาจ่า ยเพื่อ ให้คุณ เลื อ กรับ การรัก ษา
และบริการตามที่คณ
ุ พอใจ

พร้อมด้วยแผนดูแลเป็นพิเศษเมื่อตรวจพบ 3 โรคร้ายแรง ขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผนที่เลือก
โรคมะเร็งระยะลุกลาม โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุ ดตัน หรือ โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด รับเงิ นชดเชย เพื่อเป็นส่วนเพิ่มสําหรับค่ารักษา
และเพิม
่ ค่าห้องเป็น 2 เท่า หากต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

ครอบคลุมผลประโยชน์ค่ารักษาแบบอื่นๆ
เช่น ค่าผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะและการปลูกถ่ายไขกระดูก ค่าเคมีบําบัด ค่ารังสีบําบัด
ค่าล้างไต Targeted Therapy เป็นต้น

้ ประกันภัยด้วยแผนความรับผิดส่วนแรก (Deductible)
ประหยัดค่าเบีย
เลือกจ่ายเบีย
้ ประกันภัยน้อยลง เพื่อลดความกังวลจากค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน
ของประกันสุขภาพที่มอ
ี ยู่
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ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

หน่วย : บาท
อาณาเขตความคุ้มครองในประเทศไทย

แผนความคุ้มครอง
ผลประโยชน์สง
ู สุด (ต่อปีกรมธรรม์)

(6)

บรอนซ์

ซิลเวอร์

โกลด์

แพลทินม
ั

1 ล้าน

3 ล้าน

6 ล้าน

12 ล้าน

2,500

4,000

6,000

8,000

1. ผลประโยชน์กรณีผป
ู้ ว่ ยใน (IPD)
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการใน รพ. (ต่อวัน) (สูงสุด 365 วัน)
1.2 ค่าห้องผูป
้ ว่ ยวิกฤต (ICU) (สูงสุด 180 วัน)
1.3 ค่าบริการเพื่อการตรวจวินจ
ิ ฉัยหรือบําบัดรักษา ค่าบริการทางการพยาบาล

จ่ายตามจริง

รวมค่ายาและเวชภัณฑ์สาํ หรับกลับบ้านสูงสุด 14 วัน
1.4 ค่าแพทย์ตรวจรักษา ค่ารักษาโดยการผ่าตัด และหัตถการ
(1) (7)
1.5 ภาวะแทรกซ้อนขณะตัง
้ ครรภ์และหลังคลอดบุตร (จากการตัง
้ ครรภ์ธรรมชาติ)

-

จ่ายตามจริง

2. ผลประโยชน์กรณีผป
ู้ ว่ ยนอก (OPD)
2.1 ค่ารักษาพยาบาลกรณีผป
ู้ ว่ ยนอก (ต่อปี)

3,000

5,000

10,000

18,000

2.2 ค่าผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผูป
้ ว่ ยใน (Day surgery) และค่าผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery)
2.3 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินจ
ิ ฉัยฯ ภายใน 30 วัน ก่อนและหลังเข้าพักรักษาตัวเป็นผูป
้ ว่ ยใน

จ่ายตามจริง

2.4 ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องแบบผูป
้ ว่ ยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผูป
้ ว่ ยใน ภายใน 30 วันหลังออกจาก รพ.
2.5 ค่าเวชศาสตร์ฟนฟู
ื้
หลังเข้าพักรักษาตัวเป็นผูป
้ ว่ ยใน (สูงสุด 30 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผูป
้ ว่ ยในครังใดครั
งหนึ
ง
่ )
้
้

3. ดูแลพิเศษกรณีเจ็บป่วยด้วย 3 โรคร้ายแรง โรคมะเร็งระยะลุกลาม โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุ ดตัน โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
3.1 ค่าชดเชยกรณีปว่ ยด้วย 3 โรคร้ายแรง (สูงสุด 1 ครัง้ ตลอดชีวต
ิ )

(2)

3.2 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการใน รพ. (ต่อวัน) เพิม
่ เติม กรณีเจ็บป่วยด้วย 3 โรคร้ายแรง (สูงสุด 365 วัน)

-

-

50,000

50,000

--

-

6,000

8,000

3.3 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบําบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยรังสีรก
ั ษา เคมีบาํ บัด รวมถึง Targeted Therapy

จ่ายตามจริง

4. ความคุ้มครองกรณีอวัยวะสําคัญ
4.1 ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ (ตับ ตับอ่อน ไต หัวใจ ปอด) และปลูกถ่ายไขกระดูก

จ่ายตามจริง

4.2 การบําบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรังโดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด
5. ความคุ้มครองศัลยกรรมพิเศษกรณีสญ
ู เสียอวัยวะจากอุ บต
ั ิเหตุหรือโรคร้ายแรง(3)
5.1 กรณีสญ
ู เสียเต้านม

จ่ายตามจริง

5.2 กรณีสญ
ู เสียองคชาต
6. ความคุ้มครองกรณีฉก
ุ เฉิน
6.1 ค่ารักษาพยาบาลอุ บต
ั ิเหตุฉก
ุ เฉินภายใน 24 ชัว่ โมง กรณีผป
ู้ ว่ ยนอก

จ่ายตามจริง

6.2 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
7. ผลประโยชน์อ่ ืนๆ (ต่อปี)
7.1 ค่ารักษาโดยแพทย์ทางเลือก (4) (7)

-

-

-

5,000

หากมีสวัสดิการ หรือประกันสุขภาพแล้ว และต้องการเพิม
้ ประกันภัยด้วยการเลือกแผน
่ ความคุ้มครองสุขภาพให้ครอบคลุมค่าใช้จา่ ยในการรักษา เลือกประหยัดค่าเบีย
ความรับผิดส่วนแรก (Deductible)
(5)

ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผูป
้ ว่ ยในครัง้ ใดครัง้ หนึ่ง (สําหรับผลประโยชน์
และความคุ้มครองข้อ 1-6 ยกเว้นข้อ 2.1 และ 3.1) – สามารถเลือกได้

30,000

30,000

50,000

50,000

หมายเหตุ :
(1) ผลประโยชน์นส
้ี ามารถใช้ได้หลังจากสัญญาฯ มีผลบังคับต่อเนื่องเป็นเวลา 365 วันติดต่อกัน และมีการต่ออายุสญ
ั ญาฯ ในปีกรมธรรม์ถด
ั ไป โดยผูเ้ อาประกันภัยต้องมีอายุ 18-50 ปี
(2) ผลประโยชน์นไี้ ม่รวมอยูใ่ นผลประโยชน์สง
ู สุดต่อปี และมีระยะเวลาไม่ค้ม
ุ ครอง (Waiting Period) 90 วัน
(3) ครอบคลุมการผ่าเพื่อแก้ไขเต้านม องคชาต ผิดรูปอันเนื่องมาจากอุ บต
ั ิเหตุหรือโรคร้ายแรงเป็นผลทําให้ต้องตัดอวัยวะดังกล่าว
(4) ระยะเวลาไม่ค้ม
ุ ครอง (Waiting Period) 120 วัน
(5) ความรับผิดส่วนแรก คือค่าใช้จา่ ยส่วนแรกทีผ
่ เู้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบ ตามจํานวนเงินทีร่ ะบุในกรมธรรม์ บริษท
ั ฯ จะออกค่าใช้จา่ ยส่วนทีเ่ กินจากความรับผิดส่วนแรก
โดยไม่เกินผลประโยชน์ทรี่ ะบุในกรมธรรม์
(6) กรณีทม
ี่ ก
ี ารรักษาพยาบาลนอกอาณาเขตความคุม
้ ครองบริษัทจะให้ความคุม
้ ครอง ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บ
หรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกะทันหันระหว่างทีผ
่ เู้ อาประกันภัยอยูน
่ อกอาณาเขตคุม
้ ครองไม่เกิน 45 วันต่อการเดินทางครัง้ ใดครัง้ หนึ่ง
(7) ผลประโยชน์นค
ี้ ้ม
ุ ครองภายในประเทศไทยเท่านัน
้
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ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์
แผนแพลทินัมความคุ้มครอง 12 ล้านบาท

กรณีที่ 1 แบบไม่มค
ี วามรับผิดส่วนแรก : คุณเอฟ อายุ 35 ปี ต้องการวางแผนเรื่องความคุ้มครองสุขภาพ
ด้วยประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายความคุ้มครองสูง เนื่องจากยังไม่เคยมีประกันสุขภาพ

ค่ารักษากรณีผป
ู้ ว่ ยนอก
แบบเหมาจ่ายสูงสุด
18,000 บาท ต่อปี

ค่าห้อง ค่าอาหารฯ
สูงสุด 8,000 บาท ต่อวัน
ค่ารักษาผูป
้ ว่ ยใน
จ่ายตามจริง

อาการไข้ข้น
ึ สูงอย่างรวดเร็ว
ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย
ไปพบแพทย์

ต่อมาอาการไม่ดข
ี ้น
ึ
แพทย์วน
ิ จ
ิ ฉัยเป็นไข้เลือดออก
เข้ารักษาตัวในรพ.เป็นเวลา 7 วัน

ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง
ผูป
้ ว่ ยนอก จ่ายตามจริง
ภายใน 30 วันหลังออกจาก รพ.

แพทย์นด
ั
ติดตามอาการ

รักษาหายและกลับมา
มีสข
ุ ภาพดี

กรณีที่ 2 แบบมีความรับผิดส่วนแรก : คุณเอฟ อายุ 35 ปี มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล หรือ มีประกันสุขภาพแล้ว
ต้องการเพิม
้ ครองด้านสุขภาพ เพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินทีต
่ อ
้ งจ่ายเอง หากต้องนอนโรงพยาบาล
่ ความคุม

ค่ารักษากรณี ผูป
้ ว่ ยนอก
แบบเหมาจ่ายสูงสุด
18,000 บาท ต่อปี

ค่าห้อง ค่าอาหารฯ
สูงสุด 8,000 บาท ต่อวัน
ค่ารักษาผูป
้ ว่ ยใน
จ่ายตามจริง

อาการไข้ข้น
ึ สูงอย่างรวดเร็ว
ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย
ไปพบแพทย์

ต่อมาอาการไม่ดข
ี ้น
ึ
แพทย์วน
ิ จ
ิ ฉัยเป็นไข้เลือดออก
เข้ารักษาตัวในรพ.เป็นเวลา 7 วัน

ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง
ผูป
้ ว่ ยนอก จ่ายตามจริง
ภายใน 30 วันหลังออกจาก รพ.

ใช้สท
ิ ธิสวัสดิการพนักงานเบิกจ่าย
ค่าความรับผิดชอบส่วนแรก
เอฟดับบลิวดี พรีเชียส แคร์
รับผิดชอบส่วนที่เกิน
50,000 บาท เป็นต้นไป
ตามวงเงินผลประโยชน์ความคุ้มครอง

แพทย์นด
ั
ติดตามอาการ

รักษาหายและกลับมา
มีสข
ุ ภาพดี
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เพิม
่ ความอุ ่นใจ ด้วยบริการเสริมพิเศษ
ที่พร้อมดูแลคุณ
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการแพทย์ กรณีอุบต
ั ิเหตุ
หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในประเทศไทย
บริการสายด่วนสุขภาพกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
โทร 02 206 5444
บริการสอบถามข้อมูลกรมธรรม์ เราพร้อมบริการคุณ
ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี 1351

เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรับประกันภัย

11 - 75 ปี (ต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปี)

ระยะเวลาคุ้มครอง

ถึงอายุ 85 ปี หรือไม่เกินระยะเวลา
คุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิต

เอฟดับบลิวดี พรีเชียส แคร์

เงื่อนไขความคุ้มครองที่สาํ คัญ
เงื่อนไขความคุ้มครอง

รายละเอียด

ค่าห้อง และค่าอาหาร
ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผูป
้ ว่ ยใน)

ตามจํานวนที่ จ่ายจริงแต่ ไม่เกิ นผลประโยชน์ในตาราง สูง สุด ไม่เ กิ น 365 วัน
สําหรับห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) สูงสุดไม่เกิ น 180 วัน เมื่อรวมกั นแล้ วไม่เกิ น
365 วัน ต่ อรอบปีกรมธรรม์

การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะต่างๆ ได้แก่ ตับ ตับอ่อน ไต
หัวใจ ปอด โดยมีสาเหตุจากการที่อวัยวะนัน
้ อยูใ่ นระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถกลับมา
ทํางานได้ดง
ั เดิม และการปลูกถ่ายไขกระดูกด้วยการใช้ Hematopoietic Stem Cells
ภายหลังการทํา Bone Marrow Ablation

ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม
ค่าดูแลและรักษาสายตา

ต้องเป็นการรักษาในโรงพยาบาลเท่านัน
้

การรักษาแพทย์ทางเลือก

จะต้องเป็นการรักษาในโรงพยาบาลทีไ่ ด้รบ
ั คําแนะนําจากแพทย์ผใู้ ห้การรักษาเท่านัน
้

การเข้าพักรักษาตัวเป็นผูป
้ ว่ ยใน
ครัง้ ใดครัง้ หนึ่ง

หมายถึ ง การเข้า พัก รัก ษาตั ว เป็ น ผู้ ป่ ว ยใน หรือ การรัก ษาด้ ว ยการผ่ า ตั ด ใหญ่
ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) ในโรงพยาบาล แต่ละครัง้
ไม่วา่ กีค
่ รัง้ ก็ตาม ด้วยเหตุจากการบาดเจ็บหรือการป่วยเดียวกัน และยังรักษาไม่หาย
รวมถึงภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กีย
่ วข้อง หรือต่อเนื่องกัน ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วน
ั ที่
ออกจากโรงพยาบาลครัง้ สุดท้าย ให้ถอ
ื ว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครัง้ เดียวกันด้วย

ข้อยกเว้นความคุ้มครองมีทั้งหมด 17 ข้อ เช่น

1. ภาวะทีเ่ ป็นผลจากความผิดปกติทเี่ กิดขึ้นแต่กาํ เนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กาํ เนิด หรือโรคทางพันธุกรรมหรือความผิดปกติ
ในการพัฒนาการของร่างกาย เว้นแต่ สัญญาเพิม
้ ผ
ี ลคุม
้ ครองมาไม่นอ
้ ยกว่าหนึ่งปี และปรากฏอาการหลังผูเ้ อาประกันภัยมีอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์
่ เติมนีม
2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วงหรือการควบคุมนํ้าหนักตัว การผ่าตัดที่สามารถ
ทดแทนด้วยการรักษาแนวทางอื่น เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุ บต
ั ิเหตุ และ/หรือ การผ่าเพื่อแก้ไขเต้านม องคชาตผิดรูปอันเนื่อง
มาจากอุ บต
ั ิเหตุหรือโรคร้ายแรงเป็นผลทําให้ต้องตัดอวัยวะดังกล่าว ที่ได้รบ
ั ความคุ้มครอง
3. การตรวจสุขภาพ การร้องขอเข้าอยู่รก
ั ษาตัวในโรงพยาบาลหรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้ น หรือการพักเพื่อการฟื้ นฟู หรือการรักษาโดยวิธีให้พัก
อยู่เฉยๆ หรือการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อให้มีผู้ช่วยดูแลทัว่ ไป การตรวจหรือการรักษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นสาเหตุของการรับตัวไว้
ในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจําเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็น
มาตรฐานทางการแพทย์
4. การตรวจรักษาทีย
่ ง
ั อยูใ่ นระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ
การนอนกรน
5. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทําร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทําร้ายร่างกายตนเองไม่วา่ จะเป็นการกระทําโดยตนเอง หรือยินยอม
ให้ผู้อ่ ืนกระทําไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทัง
้ นี้รวมถึงอุ บัติเหตุจากการที่ผู้เอาประกันภัย กิน ดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย
การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สง
ั่

เอฟดับบลิวดี พรีเชียส แคร์

ประกันเอฟดับบลิวดี พรีเชียส แคร์
พร้อมเริม
้ ครองผลประโยชน์หลังจากสัญญาเพิม
ั บัตร FWD Care Card
่ ต้นดูแลคุณ มอบความคุม
่ เติมมีผลบังคับและได้รบ

คุ้ ม ครองหากเจ็ บ ป่ ว ย
และต้องเข้ารับการรักษา
ดูแลทัง
้ ว่ ยใน IPD
้ ผูป
และ ผูป
้ ว่ ยนอก OPD

ผลประโยชน์ ส ามารถใช้ได้
หลังจากสัญญาฯ มีผลบังคับ
ต่อเนื่องเป็นเวลา 365 วัน
ติ ดต่ อกันและมีการต่ ออายุ
สัญญาฯ ในปีกรมธรรม์ถด
ั ไป*

30 วัน

คุ้มครองทันที
หากเกิดอุ บต
ั ิเหตุ
ฉุกเฉิน

หลังสัญญาเพิม
่ เติม
มีผลบังคับ

• ค่ารักษาภาวะแทรกซ้อน
ขณะตัง
้ ครรภ์
และหลังคลอดบุตร

365 วัน

พร้อมดูแล
คุณทันที

หลังสัญญาเพิม
่ เติม
มีผลบังคับ

120 วัน
คุ้มครองดูแลพิเศษ
รับเงินก้อนหากเจ็บป่วย
ด้วย 3 โรคร้ายแรง
• โรคมะเร็งระยะลุกลาม
• โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันจากการขาดเลือด
• โรคหลอดเลือดสมองแตก
หรืออุ ดตัน

90 วัน

หลังสัญญาเพิม
่ เติม
มีผลบังคับ

หลังสัญญาเพิม
่ เติม
มีผลบังคับ

คุ้มครองหากเจ็บป่วยดังนี้
• เนื้องอก ถุงนํ้า หรือมะเร็งทุกชนิด
(ยกเว้นมะเร็งระยะลุกลาม)
• ริดสีดวงทวาร
• ไส้เลื่อนทุกชนิด
• ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
• การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์
• นิว่ ทุกชนิด
• เส้นเลือดขอดที่ขา
• เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
คุ้มครองเพิม
่ เติมค่ารักษา
โดยแพทย์ทางเลือก*

หมายเหตุ :
* ผลประโยชน์นค
ี้ ม
ุ้ ครองในประเทศไทยเท่านัน
้

เอฟดับบลิวดี พรีเชียส แคร์

้ ประกันภัยรายปี (ปีแรก)
ตัวอย่างเบีย
ี วามรับผิดส่วนแรก
แบบไม่มค

หน่วย : บาท

แผน

บรอนซ์

ซิลเวอร์

โกลด์

แพลทินม
ั

วงเงินความคุ้มครอง (ต่อปี)

1 ล้าน

3 ล้าน

6 ล้าน

12 ล้าน

อายุ 20 ปี

13,914

19,860

23,272

28,569

อายุ 30 ปี

15,440

22,992

26,366

30,764

อายุ 40 ปี

17,654

23,978

27,663

37,530

อายุ 50 ปี

22,683

35,272

39,683

50,877

แบบมีความรับผิดส่วนแรก (Deductible)

หน่วย : บาท

แผน

บรอนซ์

ซิลเวอร์

โกลด์

แพลทินม
ั

วงเงินความคุ้มครอง (ต่อปี)

1 ล้าน

3 ล้าน

6 ล้าน

12 ล้าน

อายุ 20 ปี

7,793

10,389

11,664

14,674

อายุ 30 ปี

7,264

10,441

12,589

12,953

อายุ 40 ปี

10,510

13,457

14,245

20,216

อายุ 50 ปี

15,138

21,581

25,757

32,170

หมายเหตุ :
• การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
• ผูข
้ อเอาประกันภัยควรศึกษาและทําความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจทําประกันภัย
• เบีย
้ ประกันภัยรายปีสาํ หรับขัน
้ อาชีพ 1 และ 2
• เบีย
้ ประกันภัยปรับตามอายุที่เพิม
่ ขึ้น
• บริษท
ั ฯ อาจปรับเบีย
้ ประกันภัยของสัญญาเพิม
่ เติม ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์เนื่องจากจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อายุ ชัน
้ อาชีพ ค่าใช้จา่ ย
ในการรักษาพยาบาลทีส
่ งู ขึน
้ หรือจากประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนโดยรวมของสัญญาเพิม
ั จะแจ้งให้ผเู้ อาประกันภัย
่ เติมนี้ โดยบริษท
ทราบเป็นลายลักษณ์อก
ั ษรไม่นอ
้ ยกว่า 30 วัน ทัง้ นีเ้ บีย
้ ประกันภัยทีม
่ ก
ี ารปรับจะต้องอยูใ่ นอัตราทีไ่ ด้รบ
ั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว
• เบีย
้ ประกันภัยสามารถนําไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด
• เอกสารนีม
้ ใิ ช่สว่ นหนึ่งของสัญญาประกันภัย ข้อกําหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
• สงวนสิทธิต
์ ามกฎหมาย ห้ามทําซํ้า ดัดแปลง ไม่วา่ ส่วนหนึ่ง ส่วนใดของเอกสารนี้

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

ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี 1351

