ซีไอ ฟิวเจอร์
คับเว่อร์ หมดห่วง

เตรียมพร้อมให้คณ
ุ รับมือทุกการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี 1351
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เพราะเราเข้าใจ คนไทยทุกภาคเมื่อต้องเผชิญการเจ็บป่วย
และโรคใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึน
้ ในอนาคต
ภาคเหนือ

"บ่าเกยกึ๊ดเลยว่าจะต้องมาเจอโรคใหม่ๆหยะฮื่อ
ชีวิตเปลี่ยนนักขนาด แล้ววันตังหน้าจะมีโรคใหม่
มาแห่มก่อ"

ภาคกลาง

"เคยเห็นคนรู้จักป่วยเข้าขั้นโคม่า ต้องนอน
โรงพยาบาลนานๆ นึกไม่ออกเลยว่าต้องจ่าย
ค่ารักษาเยอะขนาดไหน"

ไม่เคยคิดเลยว่าต้องมาเจอโรคใหม่ๆ ทีท
่ ำให้ชวี ต
ิ ต้องเปลีย
่ นไป
ขนาดนี้แล้ววันข้างหน้าจะมีโรคใหม่ๆ เกิดขึ้นอีกมั้ย

ภาคอีสาน

ภาคใต้

"สงสัยว่าประกันแนวสิบอกว่าคุ้มครอง 40-50
โรคร้ายแรงเอาแท้ๆแล่ว บ่ฮู้ว่าสิครบเบิดสู่โรคบ่"

"ตอนซือปรากันก็คิดว่าถาม่ายบายหนักๆ
จะคุ้มครองทั้งเพ ที่ไหนดายม่ายเป็นอย่างที่คิด
ต้องจ่ายเบี้ยเองอีกหลาว"

สงสัยว่าประกันทีบ
่ อกว่าคุม
้ ครอง 40 – 50 โรคร้ายแรง
เอาเข้าจริงๆ แล้วไม่รวู้ า่ ครอบคลุมครบทุกโรคมัย
้

ตอนซือ
้ ประกันก็คด
ิ ว่าเจ็บหนักๆ จะคุม
้ ครองทีไ่ หนได้ไม่เป็น
อย่างทีค
่ ด
ิ สุดท้ายก็ตอ
้ งควักเงินจ่ายเอง

ที่ FWD เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ทแ
่ี ตกต่างจากรูปแบบเดิมๆ ด้วยการพัฒนาแบบประกัน “ซีไอ ฟิวเจอร์”
เพื่อลดความกังวลของคุณ เมื่อต้องเจ็บป่วยหนักจากทุกสาเหตุ เข้ารับการรักษาเป็นเวลานานแบบ
ที่ไม่ได้จำกัดด้วยชื่อโรค หรือกลุ่มโรค รวมถึงการตรวจพบโรคร้ า ยแรง ให้คุณมั่นใจใช้ชีวิตในทุก
สถานการณ์
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เมื่อ “โลกเปลี่ยน เราต้องปรับ” เพื่อรับให้ได้ทก
ุ สถานการณ์ ไม่วา่ คุณจะอยูภ
่ าคไหน
เหนือ กลาง อีสาน ใต้ พร้อมรับมือโรคร้ายแรง และโรคชนิดใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
หรือแม้แต่เจ็บป่วยหนัก กะทันหันจนต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน
ครัง้ แรกในประเทศไทยกับประกันแนวคิดใหม่ไม่ซ้าํ ใคร “ซีไอ ฟิวเจอร์“ ที่นอกจาก
คุ้มครองโรคร้ายแรงแล้ว ยังครอบคลุมการเจ็บป่วยรุนแรงจากทุกสาเหตุรวมถึง
โรคอุ บัติใหม่ ให้คุณหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงพร้อมรับมือกับอนาคต
ในแบบ New Normal

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
คับเว่อร์ เมื่อเป็นโรคชนิดใหม่ โรคอื่นๆ หรือ อุ บต
ั ิเหตุ
ที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล
รับเงินก้อน 50% ของทุนประกันภัย หากต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผูป
้ ว่ ยในของ
โรงพยาบาลต่อเนื่อง 14 วัน หรือ ในห้องไอซียูต่อเนื่อง 5 วัน*

หมดห่วง เมื่อตรวจพบ 50 โรคร้ายแรง
รับเงินก้อน 20% ของทุนประกันภัย หากตรวจพบโรคร้ายแรงระยะเริม
่ ต้น (Early Stage)
และ 100% ของทุนประกันภัย หากตรวจพบโรคร้ายแรงระยะรุนแรง (Last Stage)

คุ้มครอง สูงสุด 170% ของทุนประกันภัย
เมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอุ บต
ั ิเหตุต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผูป
้ ว่ ยในของโรงพยาบาล*
รวมถึง ตรวจพบโรคร้ายแรงระยะเริม
่ ต้น (Early Stage) และ โรคร้ายแรงระยะรุนแรง
(Last Stage)

้ ประกัน กับผลประโยชน์ที่คณ
ุ เคลมไปแล้ว
ไม่ต้องจ่ายเบีย
เมื่อมีการเคลมโรคร้ายแรงระยะเริม
่ ต้น (Early Stage) และ/หรือ เคลมการเข้ารับ
การรักษาตัวเป็นผูป
้ ว่ ยในของโรงพยาบาล* ไปแล้ว ไม่ต้องชําระเบีย
้ ประกันสําหรับ
ผลประโยชน์สว่ นนัน
้ ในปีถัดไป
*การเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วันติดต่อกัน หรือในห้องไอซียูอย่างน้อย 5 วันติดต่อกัน ต้องมีเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งดังนี้ ● ผ่าตัดใหญ่ (ใช้ยาสลบหรือยาระงับความรูส
้ ก
ึ เฉพาะส่วน) ● ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบสอดท่อ หรือเจาะคอ หรือ เครื่องช่วยพยุงการทํางานของหัวใจและปอด
● ภาวะอวัยวะล้มเหลวเฉียบพลัน ● การถ่ายเลือด
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ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์

กรณีเจ็บป่วยรุนแรงหรือเกิดอุ บต
ั ิเหตุ
เข้ารักษาตั วเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเป็นระยะเวลา
อย่ า งน้ อ ย 14 วั น ติ ด ต่ อ กั น หรือ ในห้อ งไอซียู เ ป็ น เวลา
อย่างน้อย 5 วันติดต่อกัน และมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
ดังนี้

50% ของทุนประกันภัย

จ่ายผลประโยชน์เพียงครัง้ เดียว
ตลอดอายุสญ
ั ญา
ผ่าตัดใหญ่
(ใช้ยาสลบหรือยาระงับ
ความรูส
้ ก
ึ เฉพาะส่วน)

ภาวะอวัยวะ
การถ่ายเลือด
ใช้เครื่องช่วยหายใจ
แบบสอดท่อ หรือ เจาะคอ ล้มเหลวเฉียบพลัน
หรือ เครื่องช่วยพยุง
การทํางานของหัวใจและปอด

กรณีได้รบ
ั การวินจ
ิ ฉัยเป็นโรคร้ายแรง
20% ของทุนประกันภัย

โรคร้ายแรงระยะเริม
่ ต้น (Early Stage) 1 ใน 5 โรค

จ่ายผลประโยชน์เพียงครัง้ เดียว
ตลอดอายุสญ
ั ญา

โรคร้ายแรงระยะรุนแรง (Last Stage) 1 ใน 45 โรค

100% ของทุนประกันภัย

หมายเหตุ :
ผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคชนิดใหม่ โรคร้ายแรง และอุ บต
ั ิเหตุต้องเข้ารักษาตัวเป็นผูป
้ ว่ ยในของโรงพยาบาลข้างต้นคุ้มครองถึง
ก่อนอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์
เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินผลประโยชน์สาํ หรับโรคร้ายแรงระยะรุนแรง (Last Stage) 45 โรค ให้แก่ผเู้ อาประกันภัยแล้ว ความคุ้มครองของ
สัญญาเพิม
้ ะสิน
่ เติมนีจ
้ สุด
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ุ ครอง
รายชื่อโรคที่ค้ม
ระยะเริ่มต้น (Early Stage)
5 โรคร้ายแรง

1.
2.
3.
4.
5.

โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ
โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติด
โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่รักษาโดยใช้ขดลวดผ่านสายสวนทางหลอดเลือด
โรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการรักษาโดยวิธีใส่สายสวนเส้นเลือดแดงบริเวณคอ

ระยะรุนแรง (Last Stage)
45 โรคร้ายแรง
โรคเกี่ยวกับมะเร็ง
1.โรคมะเร็งระยะลุกลาม
โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด
2.โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
3.การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
4.การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ
5.การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า
6.โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
7.โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
8.ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง
9.โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
10.การผ่าตัดกระดูกสันหลังคดที่ไม่ทราบสาเหตุ
โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง
11.โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
12.เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
13.สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
14.โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
15.โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว
16.โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์
17.โรคพาร์กินสัน
18.โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองทีต
่ อ
้ งรักษาโดยการผ่าตัด
19.โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะเคลอโรสิส

โรคเกี่ยวกับอวัยวะสำคัญ
20.การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
21.ไตวายเรื้อรัง
22.ตับวาย
23.โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง/โรคปอด
ระยะสุดท้าย
24.โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
25.ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส
26.ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำและเรื้อรัง
27.โรคถุงน้ำในไต
28.โรคลำไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง
อื่นๆ
29.การสูญเสียการได้ยิน
30.การสูญเสียความสามารถในการพูด
31.แผลไหม้ฉกรรจ์
32.อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา
33.โรคโปลิโอ
34.การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ
35.ตาบอด
36.การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน
37.โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม
38.โรคเท้าช้าง
39.การทุพพลภาพถาวรสิน
้ เชิง (ก่อนอายุครบ 70 ปีบริบรู ณ์)
40.โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต
41.โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย
42.โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
43.ภาวะโคม่า
44.การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง
45.ภาวะอะแพลลิก
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ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์
เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระยะรุนแรง
1 ใน 45 โรคร้ายแรง

กรณีที่ 1
รับ 100% ของทุนประกันภัย
และความคุ้มครองสิน
้ สุด

ตรวจพบโรคร้ายแรงเริม
่ ต้น
1 ใน 5 โรคร้ายแรง

ต่อมาตรวจพบโรคร้ายแรงระยะรุนแรง
1 ใน 45 โรคร้ายแรง

รับ 20% ของทุนประกันภัย

รับ 100% ของทุนประกันภัย
และความคุ้มครองสิน
้ สุด

เจ็บป่วยรุนแรงหรือเกิดอุ บต
ั ิเหตุต้องพักรักษาตัว
ในห้องไอซียูเป็นเวลา 5 วันติดต่อกัน
และมีการใช้เครื่องช่วยหายใจแบบสอดท่อ

ต่อมาตรวจพบโรคร้ายแรงระยะรุนแรง
1 ใน 45 โรคร้ายแรง

รับ 50% ของทุนประกันภัย

รับ 100% ของทุนประกันภัย
และความคุ้มครองสิน
้ สุด

กรณีที่ 2

กรณีที่ 3

กรณีที่ 4

ตรวจพบโรคร้ายแรง
ระยะเริม
่ ต้น
1 ใน 5 โรคร้ายแรง

ต่อมาเจ็บป่วยรุนแรงหรือเกิดอุ บต
ั ิเหตุ
ต้องพักรักษาตัวนอนในโรงพยาบาล
เป็นเวลา 14 วันติดต่อกัน
และมีการผ่าตัดใหญ่โดยใช้ยาสลบ

ต่อมาตรวจพบโรคร้ายแรง
ระยะรุนแรง
1 ใน 45 โรคร้ายแรง

รับ 20%
ของทุนประกันภัย

รับ 50%
ของทุนประกันภัย

รับ 100%
ของทุนประกันภัย
และความคุ้มครองสิน
้ สุด
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ุ ครอง (waiting period)
ระยะเวลาไม่ค้ม

นับแต่วันเริม
่ มีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือหากมีการต่ออายุ สัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ ให้นับแต่วันเริม
่ มีผล
คุม
้ ครองตามการต่ออายุครังสุ
่ ริษท
ั อนุมต
ั ใิ ห้เพิม
ั ใดจะเกิดขึน
้ ภายหลัง
้ ดท้าย หรือวันทีบ
่ ทุนประกัน/ผลประโยชน์ของสัญญาเพิม
่ เติมนี้ แล้วแต่วน
30 วัน สําหรับการรักษาตัวเป็นผูป
้ ว่ ยในของโรงพยาบาล
90 วัน สําหรับกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

ข้อยกเว้นสําหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง เว้นแต่การทุพพลภาพถาวรสิน
่ เกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ หมดหรือบางส่วน อันเนื่องมาจาก
้ เชิง ซึง
สาเหตุดง
ั ต่อไปนี้
1. การฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทําเช่นว่านัน
้
2. สูดดม กิน ดื่ม ฉีด หรือนําสารมีพษ
ิ เข้าร่างกายไม่วา่ ด้วยวิธใี ด ในขณะที่รส
ู้ ก
ึ ผิดชอบ หรือ วิกลจริต หรือไม่ก็ตาม
3. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยโรคเอดส์ ให้รวมถึง ภูมค
ิ ้ม
ุ กันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency
Syndrome) ซึง
่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส หรือการติดโรค หรือการเจ็บป่วยใดๆ
ซึ่งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส
ให้รวมถึง แต่ไม่จาํ กัดเฉพาะเชื้อทีท
่ าํ ให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้อทีท
่ าํ ให้เกิดโรคลําไส้
อักเสบหรือเรื้อรัง (Organism Causes Chronic Enteritis) เชื้อไวรัส และ/หรือเชื้อราที่แพร่กระจายอยู่ทัว่ ไป (Disseminated
Virus and/or Fungi Infection) เนื้องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะเนื้องอก Kaposi’s Sarcoma
มะเร็งต่อมนํ้าเหลืองที่ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งเป็นที่รูจ้ ก
ั
ในปัจจุบน
ั นี้วา่ เป็นอาการของภูมค
ิ ้ม
ุ กันบกพร่อง (Acquired Immunodeficiency Syndrome) หรือซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้คนที่เป็น
เสียชีวต
ิ อย่างกะทันหัน เจ็บป่วย หรือ ทุพพลภาพ โรคภูมค
ิ ม
ุ้ กันบกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเชื้อไวรัส HIV (Human Immunodeficiency
Virus) ที่ทําให้เกิดโรคสมองเสื่อม (Encephalopathy Dementia)
กรณีทพ
ุ พลภาพถาวรสิน
ั ต่อไปนี้
้ เชิง อันเนื่องมาจากสาเหตุดง
1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง
2. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผเู้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มค
ี วามผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือ หลบหนีการจับกุม
3. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการกระทําของผูเ้ อาประกันภัย
(1) ขณะอยูภ
่ ายใต้ฤทธิส
์ ารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือ
(2) ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิส
้ แต่ 150 มิลลิกรัม
์ ุราโดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจเทียบเท่ากับระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตัง
เปอร์เซ็นต์ข้น
ึ ไป หรือ
(3) ขณะอยูภ
่ ายใต้ฤทธิส
ี ารตรวจวัดหรือในกรณีที่ไม่สามารถตรวจวัด ระดับแอลกอฮอล์ได้
์ รุ าจนไม่สามารถครองสติได้ ในกรณีที่ไม่มก

ข้อยกเว้นสําหรับการรักษาตัวเป็นผูป
้ ว
่ ยในของโรงพยาบาล ทั้งหมด 10 ข้อ เช่น
1. ภาวะทีเ่ ป็นผลจากความผิดปกติทเี่ กิดขึ้นแต่กาํ เนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กาํ เนิด หรือโรคทางพันธุกรรม
หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย เว้นแต่ สัญญาเพิม
้ ผ
ี ลคุม
้ ครองมาไม่นอ
้ ยกว่าหนึ่งปี (1 ปี) และปรากฏอาการหลัง
่ เติมนีม
ผูเ้ อาประกันภัยมีอายุครบสิบหกปี (16 ปี) บริบูรณ์
2. การตัง
้ ครรภ์ แท้งบุตร ทําแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตัง
้ ครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์
และการรักษา) การทําหมันหรือการคุมกําเนิด ยกเว้น มะเร็งครรภ์ไข่ปลาอุ ก (Choriocarcinoma)
3. การรักษาหรือการบําบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิต
์ ่อจิตประสาท
4. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทําร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทําร้ายร่างกายตนเองไม่วา่ จะเป็นการกระทําโดยตนเอง
หรือยินยอมให้ผอ
ู้ ่ ืนกระทําไม่วา่ จะอยูใ่ นระหว่างวิกลจริตหรือไม่กต
็ าม ทัง
ั เิ หตุจากการทีผ
่ เู้ อาประกันภัย กิน ดื่ม หรือฉีดยา
้ นีร้ วมถึงอุ บต
หรือสารมีพษ
ิ เข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สง
ั่
5. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผเู้ อาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มค
ี วามผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือ หลบหนีการจับกุม

ซีไอ ฟิวเจอร์

เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรับประกันภัย

16 - 65 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง

ถึงอายุ 85 ปี หรือ ไม่เกินระยะเวลาคุ้มครอง
ของกรมธรรม์ประกันชีวิต

ทุนประกันภัยขัน
้ ตํ่า 100,000 บาท

้ ประกันภัยรายปี (ปีแรก)
ตัวอย่างเบีย
ต่อทุนประกันภัย 1,000 บาท
หน่
หน่ววย:ย บาท
: บาท

อายุ (ปี)

ชาย

หญิง

20

1.85

1.31

30

2.33

2.49

40

3.95

4.96

50

11.66

9.78

หมายเหตุ :
การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
ผูข
้ อเอาประกันภัยควรศึกษา และทําความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจทําประกันภัย
เบีย
้ ประกันภัยปรับตามอายุที่เพิม
่ ขึ้น
บริษัทฯ อาจปรับเปลี่ยนเบีย
้ ประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์เนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อายุ ขัน
ู ขึ้น
้ อาชีพ ค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลที่สง
หรือจากประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนโดยรวมของสัญญาเพิม
้ ยกว่า
่ เติมนี้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผเู้ อาประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่นอ
30 วัน ทัง
้ ประกันภัยที่มก
ี ารปรับจะต้องอยูใ่ นอัตราที่ได้รบ
ั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว
้ นี้ เบีย
เบีย
้ ประกันภัยสามารถนําไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด
เอกสารนีม
้ ใิ ช่สว่ นหนึ่งของสัญญาประกันภัย ข้อกําหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
สงวนสิทธิต
์ ามกฎหมาย ห้ามทําซํ้า ดัดแปลงไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารนี้

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

ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี 1351

