
เอฟดับบลิวดี
พาวเวอร์แมกซ์ลิงค์
คุ้มครองเต็มที่ รับสิ่งดีๆ แบบไม่มีลิมิต



คุ้มครองเต็มแมกซ์
สูงสุด 100 เท่าของเบี้ยประกันหลัก 
ขึ้นอยู่กับอายุของผู้เอาประกันภัย

สับเปลี่ยนกองทุนได้อย่างอิสระ
สับเปลี่ยนกองทุนได้ทุกสถานการณ์ 
โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

บริหารจัดการได้ตามใจ
สร้างโอกาสในการลงทุนโดยชำระเบี้ยประกันภัย
เพิ่มพิเศษ (Top-Up) 

เอฟดับบลิวดี พาวเวอร์แมกซ์ลิงค์

เอฟดับบลิวดี พาวเวอร์แมกซ์ลิงค์
ประกันชีวิตควบการลงทุนแบบเอฟดับบลิวดี พาวเวอร์แมกซ์ลิงค์ มอบความคุ้มครองชีวิต
เต็มท่ี พร้อมโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุน ท้ังยังอิสระให้คุณใช้ชีวิตได้เต็มท่ี
อย่างไม่มีลิมิต

เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด



รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน

บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

บริษัทฯ จะจ่ายทุนประกันภัย บวกด้วยมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯ 

อายุรับประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี

ถึงอายุ 99 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ แบบ เอฟดับบลิวดี พาวเวอร์แมกซ์ลิงค์ (ยูนิตลิงค์)

เอฟดับบลิวดี พาวเวอร์แมกซ์ลิงค์

จ่ายโบนัส 2% ของเบ้ียประกันภัยหลักท่ีได้รับชำระมาสำหรับรอบปีกรมธรรม์น้ัน  โดยนำโบนัสไป
ซ้ือหน่วยลงทุนตามการจัดสรรการลงทุนสำหรับเบ้ียประกันภัยหลักคร้ังล่าสุด ท่ีราคาหน่วยลงทุน 
ณ วันท่ีประเมินราคาวันแรกท่ีมีราคาขายหน่วยลงทุน 
เง่ือนไข 
• บริษัทฯ จ่ายโบนัส ครั้งแรก ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ของการชำระเบี้ยประกันภัยหลักครั้งที่ 5 
สำหรับงวดการชำระเบ้ียรายปี หรือ คร้ังท่ี 10 สำหรับงวดการชำระเบ้ียราย 6 เดือน หรือ คร้ังท่ี 20 สำหรับ
งวดการชำระเบ้ียราย 3  เดือน หรือ คร้ังท่ี 60 สำหรับงวดการชำระเบ้ียรายเดือน สำหรับผู้เอาประกันภัย
ท่ีไม่เคยลดจำนวนเบ้ียประกันภัยหลัก และ ไม่เคยถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบ้ียประกันภัยหลัก 
• บริษัทฯ จะจ่ายโบนัส ครั้งต่อๆไป ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ โดยจ่ายให้เฉพาะในปีกรมธรรม์ที่
ชำระเบี้ยหลักครบตามจำนวน และไม่ได้ใช้สิทธิหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย หากผู้อาประกันภัยลดเบี้ย
ประกันภัยหลัก หรือ ถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบ้ียประกันภัยหลัก การจ่ายโบนัสจะส้ินสุด
ลงตลอดสัญญา

เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ

งวดการชำระเบี้ย
ทุนประกันภัย

เบี้ยประกันภัยหลัก

ผลประโยชน์กรณีครบกำหนดสัญญา
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

สัญญาเพ่ิมเติมท่ีสามารถซ้ือเพ่ิมได้

โบนัสการเติบโตและรักษาหน่วย
ลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก

การเวนคืนกรมธรรม์

อายุ (ปี)
ขั้นต่ำ ขั้นสูง

จำนวนเท่าของเบี้ยประกันภัยหลักต่อปี
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• เบ้ียประกันภัยท่ีมีส่วนของความคุ้มครองชีวิตและการลงทุนตามกรมธรรม์ท่ีระบุไว้ในหน้าตา
รางกรมธรรม์ ซ่ึงผู้เอาประกันภัยต้องชำระตามท่ีกำหนดไว้
• เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 12,000 บาท ต่อปี

• เบี้ยประกันภัยที่สามารถชำระในช่วงเวลาใดก็ได้ ในระหว่างที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการลงทุนโดยเฉพาะ
• สามารถเลือกชำระเบ้ียประกันภัยไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อคร้ังและสูงสุดถึง 150 ล้านบาทต่อ
กรมธรรม์

สำหรับภัยมาตรฐานผู้เอาประกันภัยสามารถกำหนดทุนประกันภัย เพื่อความคุ้มครองได้เอง
จากจำนวนเท่าของเบ้ียประกันภัยหลักท่ีชำระ ดังน้ี

ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะบอกเลิกกรมธรรม์นี้ได้โดยการขอเวนคืนกรมธรรม์ เพื่อรับมูลค่า
เวนคืนเงินสด ซึ่งมีค่าเท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ รวมกับค่าการประกันภัยตามจำนวนวัน
ที่ยังมิได้ให้ความคุ้มครอง (ถ้ามี) หักด้วยค่าธรรมเนียมในการเวนคืนกรมธรรม์ (ถ้ามี) และ
ย่อมทำให้กรมธรรม์สิ้นผลบังคับ

กรมธรรม์จะครบกำหนดสัญญา เม่ือผู้เอาประกันภัยอายุ 99 ปี  ท้ังน้ี ปัจจัยท่ีจะมีผลให้ระยะเวลา
เอาประกันภัยอาจส้ันลงได้คือยอดคงเหลือตามมูลค่ากรมธรรม

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยหลัก

ระยะเวลาคุ้มครอง



ตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

หมายเหตุ
1.   หากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนใด ณ วันที่ขายคืนหน่วยลงทุนมีมูลค่าไม่เพียงพอต่อการหักค่าธรรมเนียมดังกล่าว ค่าธรรมเนียมที่ไม่

สามารถหักได้นั้นจะถือเป็นหนี้สินของกรมธรรม์ และจะทำการหักจากกองทุนภายใต้กรมธรรม์ตามสัดส่วนของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละ
กองทุนในเดือนถัดไป

2.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่างๆ แต่ไม่เกินอัตราที่กำหนดตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน

3.   อัตรามรณะมาจาก อัตรามรณะตามตารางมรณะไทย ประเภทสามัญ ท่ีนายทะเบียนประกาศกำหนด และอาจเปล่ียนแปลงได้ตามท่ีนายทะเบียนประกาศ
กำหนด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย วิธีการคำนวณ อัตรา

1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
การประกันภัย

2. ค่าธรรมเนียมการบริหาร
กรมธรรม1์,2

3. ค่าการประกันภัย1,2

4. ค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน
จากกรมธรรม์หรือการเวนคืน
กรมธรรม์

5. ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยน
กองทุน2

6. ค่าธรรมเนียมการขอต่ออายุ
กรมธรรม2์

7. ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้ง
รายงานสถานะทางการเงินของ
กรมธรรม2์

ฟรี

ฟรี

ร้อยละ 1.5 ของเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ

0.75% ต่อปี (ประมาณ 0.0625% ต่อเดือน) 
ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

อ้างอิงตามอัตราค่าการประกันภัยท่ีได้รับความเห็น
ชอบจากนายทะเบียน ท้ังน้ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
บริษัทฯกำหนด

ทั้งนี้ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินหรือการเวนคืน
กรมธรรม์จากหน่วยลงทุนของเบ้ียประกันภัยเพ่ิม
พิเศษ (ถ้ามี)

ขอได้โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมเดือนละ 1 ครั้ง 
หลังจากนั้น ฉบับละ 50 บาท

หักจากเบี้ยประกันภัยหลักก่อนนำเงินไปลงทุน

หักจากเบ้ียประกันภัยเพ่ิมพิเศษ ก่อนนำเงินไปลงทุน

หักเป็นรายเดือนจากการขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ ที่ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วน
ของกองทุนที่ถืออยู่

คำนวณจากอัตรามรณะ3 และจำนวนเงินเอาประกันภัย 
โดยหักเป็นรายเดือนจากการขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติที่ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วน
ของกองทุนที่ถืออยู่

การถอนเงินจากกรมธรรม์ หรือการเวนคืนกรมธรรม์ 
บริษัทฯจะคิดค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากหน่วย
ลงทุนของเบี้ยประกันภัยเบี้ยประกันภัยหลัก 

หักจากมูลค่าท่ีได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนต้นทาง ก่อนที่จะทำการซื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนปลายทาง

เอฟดับบลิวดี พาวเวอร์แมกซ์ลิงค์

ร้อยละของ
เบ้ียประกันภัยหลัก

ที่ชำระ

ครั้งที่ของการชำระเบี้ยประกันภัยหลัก

1
2
3
4
5

6 เป็นต้นไป

1 - 2
3 - 4
5 - 6
7 - 8

9 - 10

11 เป็นต้นไป

1 - 4
5 - 8
9 - 12
13 - 16
17 - 20

21 เป็นต้นไป

1 - 12
13 - 24
25 - 36
37 - 48
49 - 60

61 เป็นต้นไป

40
30
15
10
5

ไม่มีค่า
ธรรมเนียม

ราย
ปี

ราย 6
เดือน

ราย 3
เดือน

ราย
เดือน

ร้อยละของมูลค่า
รับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของเบี้ย
ประกันภัยหลัก
ที่ถอน / เวนคืน

ครั้งที่ของการชำระเบี้ยประกันภัยหลัก

1

2

3 เป็นต้นไป

1 - 2

3 - 4

5 เป็นต้นไป

1 - 4

5 - 8

9 เป็นต้นไป

1 - 12

13 - 24

25 เป็นต้นไป

50

50

ไม่มีค่า
ธรรมเนียม

ราย
ปี

ราย 6
เดือน

ราย 3
เดือน

ราย
เดือน



เอฟดับบลิวดี พาวเวอร์แมกซ์ลิงค์

การสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching)
-  ผู้เอาประกันภัยสามารถดำเนินการสับเปล่ียนกองทุนบางส่วนหรือท้ังหมดได้ ตามกฎเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กำหนด โดยจำนวนเงินในการสับเปล่ียน 

กองทุนต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
-  บริษัทฯ จะดำเนินการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทำการท่ีได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงของกองทุนต้นทางครบทุกกองทุน
-  การสับเปลี่ยนกองทุนดังกล่าวข้างต้น ราคาเสนอขายของกองทุนปลายทาง ณ วันที่บริษัทฯ ซื้ออาจมีราคาแตกต่างจากราคาเสนอขาย

ของกองทุนปลายทาง ณ วันที่บริษัทฯ ได้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง โดยผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับความเสี่ยง 
ในการสับเปลี่ยนกองทุนดังกล่าว

การหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย (Premium Holiday)
-  ผู้เอาประกันภัยสามารถหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยหลักได้ หลังจากชำระเบี้ยประกันภัยหลัก รายปีครบ 2 งวด ราย 6 เดือน ครบ 4 งวด 

ราย 3 เดือนครบ 8 งวด หรือรายเดือนครบ 24 งวด และมีมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กรมธรรม์จะมีผลบังคับต่อไปตราบเท่าท่ีมูลค่ารับซ้ือ 
คืนหน่วยลงทุนยังมีเพียงพอที่จะชำระค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์

-  หากผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยหลักยังไม่ครบ 2 ปี และไม่ชำระเบี้ยประกันภัยในระยะเวลาที่ผ่อนผัน ย่อมทำให้กรมธรรม์นี้สิ้นผล
บังคับ หากกรมธรรม์นี้มีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรมธรรม์จะถูกเวนคืนโดยอัตโนมัติ

การถอนเงินจากกรมธรรม์ (Partial Withdrawal)
-  ผู้เอาประกันภัยสามารถถอนเงินจากกรมธรรม์ตามกฎเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กำหนด โดยย่ืนคำร้องมายังบริษัทฯ โดยระบุกองทุนภายใต้กรมธรรม์

ท่ีต้องการถอน 
-  มูลค่ากรมธรรม์ภายหลังการถอนเงินและหักหน้ีสินตามกรมธรรม์ (ถ้ามี) ต้องเหลือไม่น้อยกว่า 10,000 บาท โดยคำนวณจากราคารับซ้ือคืน

หน่วยลงทุน ณ วันทำการถัดจากวันที่บริษัทฯ ได้รับคำร้องและอนุมัติ
-  บริษัทฯ จะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนตามใบคำร้อง โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับมูลค่ารับ ซ้ือคืนหน่วยลงทุน หักด้วย ค่าธรรมเนียมการ

ถอนเงินจากกรมธรรม์ (ถ้ามี)
-  ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์เป็นไปตามที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ 
-  บริษัทฯ จะดำเนินการถอนเงินจากกรมธรรม์หลังจากได้รับใบคำร้องเรียบร้อยแล้ว หรือหากมีการดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่

ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ณ วันที่ได้รับใบคำร้องนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการถอนเงินจากกรมธรรม์ หลังจากการดำเนินการที่ค้างไว้สิ้นสุดแล้ว     
หากวันที่จะขายคืนหน่วยลงทุนเป็นวันหยุดของกองทุนใดๆ บริษัทฯ จะดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนในวันถัดไป

สิทธิการให้ความคุ้มครองชีวิตในกรณีมูลค่ากรมธรรม์เท่ากับหรือน้อยกว่าศูนย์
(Non-Lapse Guaranteed)
-  สิทธิการให้ความคุ้มครองชีวิตในกรณีมูลค่ากรมธรรม์เท่ากับหรือน้อยกว่าศูนย์ จะเกิดข้ึนเม่ือผู้เอาประกันภัย ชำระเบ้ียประกันภัยทุกงวดต่อ

เน่ืองตลอดระยะการชำระเบ้ีย 5 ปีกรมธรรม์แรก นับจากวันท่ีกรมธรรม์มีผลบังคับ แม้ว่ามูลค่ากรมธรรม์จะมีค่าติดลบ ผู้เอาประกันภัยจะ
ได้รับสิทธิความคุ้มครองชีวิตตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เลือกไว้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.  ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบ้ียประกันภัยหลักอย่างต่อเน่ืองและครบถ้วนตามกำหนดชำระเบ้ียประกันภัย และ
2.  ไม่เคยมีการถอนเงินจากกรมธรรม์โดยการขายคืนหน่วยลงทุนของเบ้ียประกันภัยหลัก และ 
3.  ไม่เคยลดเบ้ียประกันภัยหลัก

-  ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ยังชำระไม่ครบ (ถ้ามี) เป็นหนี้สินที่บริษัทฯ จะต้องหักออกจากผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

สิทธิตามกรมธรรม์ระหว่างสัญญา

การยกเลิกกรมธรรม์
หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ด้วยเหตุใดก็ตาม สามารถส่งคืนกรมธรรม์มายังบริษัทฯภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
กรมธรรม์ โดยบริษัทฯจะคืนค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ และ มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หักค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 500 บาทต่อกรมธรรม์  
ค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี) และ หนี้สินใดๆที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)

สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้*
หมายเหตุ* เบ้ียประกันชีวิตสำหรับอ้างอิงการใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมาย(กรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับน้ีทำหลังปีพ.ศ. 2551) แบบสิบปี
ข้ึนไป และเงินคืนตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) เป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสสรพากร ฉบับท่ี 172 ข้อ 2(2)

TAX



สิทธิของผู้เอาประกันภัย

1.   สิทธิในการยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วันนับต้ังแต่วันท่ีได้รับกรมธรรม์ โดยบริษัทฯ จะคืนค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ และเงินส่วนลงทุน
ตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน หักด้วยค่าใช้จ่าย 500 บาท รวมทั้งค่าตรวจสุขภาพ (ถ้ามี)

2.  สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันภัยที่ลงทุนในกองทุน
3.  สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนข้อมูลรายละเอียดโครงการจากตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกันชีวิต  

4.  สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกแห่งที่ได้รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ที่เสนอขายโดย
บริษัทฯ 

5.  สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับช่ือ ท่ีอยู่ ของบริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รวมท้ังช่ือ ท่ีอยู่ และเลขประจำตัวของ
ตัวแทนประกันชีวิต/ นายหน้าประกันชีวิต 

6.  สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยลงทุนท่ีได้รับคำแนะนำเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนน้ัน ตลอดจนรับทราบ
คำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน

7.   สิทธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น

8.  สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนประกันชีวิต
/นายหน้าประกันชีวิต อาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น

9.  สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี
10. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) อาจมีสิทธิ

แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโดยตรง เช่น
•   ในการสั่งซื้อกรมธรรม์ ประเภท ยูนิตลิงค์ จะไม่ได้ราคา ณ วันทำการนั้นๆ เนื่องจากการดำเนินงานประกันชีวิตต้องใช้เวลาในการ

พิจารณาคำขอเอาประกันชีวิตของลูกค้า ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการซื้อหน่วยลงทุนหลังจากที่บริษัทฯ อนุมัติ
•  การรับเอกสารต่างๆ เก่ียวกับกองทุน อาจช้ากว่าการซ้ือหน่วยลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโดยตรง เน่ืองจากบริษัทฯ จะ

ดำเนินการจัดส่งให้แก่ลูกค้าเมื่อได้รับเอกสารดังกลาวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
•  บริษัทฯ จะหักค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ทุกเดือนจากการขายคืนน่วยลงทุนอัตโนมัติ ตามที่ระบุไว้ใน

ตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ (ดูตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์)

เอฟดับบลิวดี พาวเวอร์แมกซ์ลิงค์



คำเตือน

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 130 - 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 
ชั้น 14, 16, 26 – 29 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี 1351

1.   การนำส่งเบ้ียประกันภัยเป็นหน้าท่ีของผู้ขอเอาประกันภัย การท่ีตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกันชีวิต มาเก็บเบ้ียประกันภัยเป็นการ
ให้บริการเท่าน้ัน

2.  ผู้ขอเอาประกันภัย ควรศึกษา และทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
3.  การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ยูนิตลิงค์ มีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงิน

คืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนรวม โดยหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมีกำไร ผู้ขอเอา
ประกันภัยก็จะได้ผลตอบแทนสูง แต่หากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมขาดทุน ผู้ขอเอาประกันภัยจะได้ผลตอบแทนต่ำ หรือบาง
กรณีอาจขาดทุน กล่าวคือ ไม่ได้รับเงินส่วนลงทุน คืนเต็มจำนวน ทั้งนี้กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนลงทุน

4.  ผู้ขอเอาประกันภัยควรพิจารณาถึงความสามารถในการชำระเบี้ย เนื่องจากกรมธรรม์นี้เหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาว และอาจมี
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ ซึ่งอาจมีผลให้มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ และมูลค่าจากการถอนเงินจากกรมธรรม์ มีมูลค่า
น้อยกว่ามูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดจากตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

5.  ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมในหนังสือชี้ชวนของกองทุนซึ่งจัดทำโดย
บริษัทจัดการ หรือศึกษาจากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6.  กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ดังน้ัน บริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระ 
ผูกพันใดๆ ในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม และจะไม่สามารถนำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปใช้ประโยชน์เพ่ือการชำระหน้ีของ
ตนเองได้

7.   ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ   
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

8.  ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายของกองทุนที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ได้
จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนซึ่งจัดทำโดยบริษัทจัดการ หรือจากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เอฟดับบลิวดี พาวเวอร์แมกซ์ลิงค์


