
to FWD
Welcome

พบกับบริการมากมายบน

@fwdthailand



Facebook
เพียงกด Like เพื�อติดตาม เพจ FWD Thailand พบกับขาวสารอัพเดท คอนเทนตดีๆ และสกูปพิเศษ เพื�อสราง
แรงบันดาลใจใหคุณพรอมออกไปใชชีวิตในแบบของคุณ

คุณสามารถรับขาวสารและรวมสนุกไปกับกิจกรรมตางๆ ของเราไดไมมีสะดุด
ผานแอปพลิเคชัน ดังน้ี
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รับขาวสารและรวมสนุกไปกับเรา

รับขาวสารและรวมสนุกไปกับเรา

LINE
บริการสุดพิเศษสําหรับลูกคาเอฟดับบลิวดี ใหคุณสามารถใชบริการตางๆ ไดดวยตัวคุณเอง
เพียงเพ่ิม @fwdthailand เปนเพื�อน ลูกคาสามารถ
     • แชทเพื�อคุยกับศูนยบริการลูกคาเพื�อสอบถามหรือรับคําแนะนําตางๆ
     • เช็คขอมูลกรมธรรมท่ีถืออยู
     • จายเบ้ียประกันภัย
     • ขอหนังสือรับรองการชําระเบ้ียฯ เพื�อใชประกอบการยื�นภาษี
     • คนหาโรงพยาบาลเครือขายท่ีอยูใกลท่ีสุด
     • คนหาแบบประกันท่ีใช
และเตรียมพบกับอีกหลากหลายบริการท่ีจะทําใหลูกคาสะดวกย่ิงข้ึน พรอมท้ังอัพเดทขาวสาร และกิจกรรมรวมสนุก
ลุนรับของรางวัลจากเอฟดับบลิวดี

FWD MAX
แอปพลิเคชันที่สนับสนุนใหคุณออกมาใชชีวิตแบบเต็มแมกซ ผานกิจกรรมสนุกๆ ใหคุณไดเลือกหลากหลาย 
ทั้ง เดิน ว่ิง ปนจักรยาน ขี่มอเตอรไซค อานหนังสือ หรือทําอาหาร เพื�อสะสมแตมและแลกรับของรางวัล
จากรานคาช้ันนํามากมาย เพียงดาวนโหลด FWD MAX และลงทะเบียน รับฟรีทันที 200 แตม เพื�อนําไปใชแลก
สิทธิพิเศษมากมาย
สําหรับลูกคาเอฟดับบลิวดี กรอกขอมูลเลขประจําตัวประชาชนเพื�อยืนยันสถานะลูกคา
     • รับเพ่ิมทันที 300 แตม*
     • รับ 1 แตมสําหรับทุกการชําระเบ้ียฯ 100 บาท
      * แตมจะถูกโอนและอัพเดทอัตโนมัติในบัญชีของคุณ 1 วันหลังยืนยันสถานะลูกคา  



iService บริการออนไลน จัดการกรมธรรมงายๆ ดวยตัวคุณเอง

2. คลิกท่ีเมนู “สมัครบริการ iService”
   กรอกขอมูลใหครบถวน แลวกดสมัคร
   บริการ iService 
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คุณสามารถดูขอมูลกรมธรรม ชําระเบ้ียประกันภัย หรือ พิมพหนังสือรับรองการชําระเบ้ียฯ
เพื�อใชประกอบการยื�นภาษี เพียงสมัครใชบริการ iService ใน 3 ข้ันตอน*

หนาเมนูหลัก (Home)

3. คุณจะไดรับรหัสช่ัวคราวผานทาง SMS
    สําหรับเขาสูระบบ เพื�อเปล่ียนเปนรหัส
    ของคุณในการใชงานคร้ังตอไป

SMS
PASSWORD

1. เขาเว็บไซต iService.fwd.co.th
   หรือสแกน QR โคดดานลาง

*กรณีลูกคาไมไดลงทะเบียนใชงานภายใน 7 วันหลังกรมธรรมอนุมัติ ระบบจะลงทะเบียนใหอัตโนมัติ พรอมสง Username และ Password ผานทาง SMS



คุณสามารถติดตอเราผานชองทางตางๆ ได ดังน้ี 
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ติดตอเรา

ติดตอเรา

Email
สงอีเมลมาท่ี iService@fwd.co.th 

Facebook
สง inbox มาท่ีเพจ FWD Thailand

LINE
เพ่ิม @fwdthailand เปนเพื�อน กด “แชทกับเรา” แลวกดยืนยัน

Live chat on fwd.co.th
เขา fwd.co.th คลิกท่ีเมนูไอคอนการสนทนา

ศูนยบริการลูกคาเอฟดับบลิวดี 
โทร. 1351 ต้ังแต 08:00 - 20:00 น. ทุกวันไมเวนวันหยุด  
แฟกซ 0 2632 2415 
สํานักงานใหญ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 3 ช้ัน 14 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
                  กรุงเทพฯ 10330 วันจันทร - ศุกร เวลา 08:30 - 17:00 น.
สาขาท่ัวประเทศ คนหาไดท่ี fwd.co.th/th/contact-us/
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คุณสามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู หมายเลขโทรศัพท หรืออีเมล งายๆ ดวยตัวคุณเอง
ผาน 2 ชองทาง ดังน้ี

คุณสามารถเปล่ียนแปลงขอมูลสวนตัว เชน ชื�อ นามสกุล อาชีพ
หรือการแปล่ียนแปลงอื�นๆ ไดเพียง 4 ข้ันตอนดังน้ี

iService
• เขาสูบริการ iService ท่ี iService.fwd.co.th กรอกขอมูลของคุณเพื�อเขาระบบ
• แกไขขอมูลสวนตัวของคุณไดท่ีเมนู “ขอมูลสวนบุคคล”
• ใสรหัส OTP ท่ีถูกสงโดย SMS มายังเบอรติดตอของคุณ

แนบหลักฐาน/สําเนาเอกสารราชการพรอมรับรองสําเนาถูกตอง

ข้ันตอนท่ี 3

กรอกรายละเอียดในแบบฟอรม

ข้ันตอนท่ี 2

จัดสงเอกสารทางไปรษณียไปยัง 
ฝายบริการกรมธรรม (POS) บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
เลขท่ี 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 3 ช้ัน 14
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

ข้ันตอนท่ี 4

เปล่ียนแปลงขอมูลกรมธรรม

ข้ันตอนท่ี 1

เขา fwd.co.th เลือกเมนู “บริการลูกคา” คลิกใตไอคอน “คนหาแบบฟอรม”
ดาวนโหลดแบบฟอรม “ใบคําขอเปล่ียนแปลง และตออายุกรมธรรม” 

ติดตอศูนยบริการลูกคาเอฟดับบลิวดี 
โทร. 1351 ต้ังแต 08:00 - 20:00 น. ทุกวันไมเวนวันหยุด



คุณสามารถชําระเบ้ียประกันภัยผานชองทางตางๆ ได ดังน้ี

5

ชําระเบี้ยประกันภัย

ชําระเบ้ียประกันภัย

iService
เขาสูบริการ iService ท่ี iService.fwd.co.th กรอกขอมูลของคุณเพื�อเขาระบบ คลิกท่ีเมนู “ชําระเบ้ียประกันภัย
งายๆ ผานระบบออนไลน” คุณสามารถชําระเงินดวยบัตรเครดิต หรือ LINE Pay ไดผานชองทางน้ี

นําใบเรียกเก็บคาเบ้ียฯ ไปชําระไดท่ีเคานเตอรสาขาของเอฟดับบลิวดี
ดวยบัตรเครดิต เงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค

นําใบเรียกเก็บคาเบ้ียฯ ไปชําระผานทางตูเอทีเอ็มไดทุกธนาคาร
โดยดําเนินการชําระคาเบ้ียฯ ตามข้ันตอนตางๆ ของตูเอทีเอ็มน้ันๆ

นําใบเรียกเก็บคาเบ้ียฯ หรือ บารโคดท่ีคุณสามารถสรางบน       @fwdthailand ผานเมนู “ชําระเบ้ียฯ” 
ไปชําระดวยเงินสดท่ีสาขาธนาคารและจุดบริการตางๆ ดังน้ี

ชําระดวยเงินสดยอดไมเกิน 30,000 บาท

ธ.ทหารไทย ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กสิกรไทย

ธ.ออมสิน ธ.ธนชาต ธ.กรุงไทยธ.ไทยพาณิชย

เคานเตอรเซอรวิส
ท่ี 7- Eleven

ชําระผานมือถือ
ดวยบริการ mPAY

ทรูมันน่ีวอลเล็ทแอปพลิเคชัน
(ฟรีคาธรรมเนียม)

บ๊ิกซี
ทุกสาขาท่ัวประเทศ

เทสโก โลตัส
ทุกสาขาท่ัวประเทศ

ชําระดวยเงินสดยอดไมเกิน 49,000 บาท
AIS Shop, Telewiz และ
จุดรับชําระเงินเอ็มเปย สเตช่ัน

หากคุณมีขอสงสัยในการชําระเบ้ียฯ กรุณาติดตอ 1351 ต้ังแต 08:00 - 20:00 น. ทุกวันไมเวนวันหยุด

LINE 
เขาสูหนาไลน @fwdthailand เลือกเมนู “ชําระเบ้ียฯ” คุณสามารถชําระเบ้ียฯ ผานบัตรเครดิต mobile banking
หรือเคานเตอรบริการดวยการแสดงบารโคด (ดูเคานเตอรบริการตางๆ ไดตามลิสตดานลาง)
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เรียกรองคาสินไหมทดแทน
กรณีไมใช เอฟดับบลิวดี Care Card

คุณสามารถเรียกรองคาสินไหมฯ ไดตาม 4 ข้ันตอน ดังน้ี

ยื�นเอกสารการเรียกรองสินไหมฯ โดย
1. สงผานตัวแทนของผูเอาประกัน หรือ
2. ยื�นท่ีสํานักงานใหญ หรือสาขาของบริษัทฯ ทุกแหงท่ัวประเทศ หรือ
3. จัดสงทางไปรษณียมาท่ี
   ฝายสินไหม บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
   130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร 3 ช้ัน 14 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
   (เมื�อบริษัทฯ ไดรับขอมูลและเอกสารครบถวน บริษัทฯ จะใชเวลาในการทําจายประมาณ 7 วันทําการ) 

กรอกรายละเอียดในแบบฟอรมการเรียกรองสินไหมฯ

เตรียมเอกสารประกอบการเรียกรองสินไหมฯ (กรุณาดูรายละเอียดเอกสารเพ่ิมเติมในหนา 8-9)

ข้ันตอนท่ี 1

ข้ันตอนท่ี 3

ข้ันตอนท่ี 4

ขอแบบฟอรมการเรียกรองสินไหมฯ ได 3 ชองทางดังน้ี
   1. ติดตอตัวแทนของผูเอาประกัน หรือ
   2. ติดตอสํานักงานใหญ หรือสาขาของบริษัทฯ ทุกแหงท่ัวประเทศ หรือ
   3. ดาวนโหลดแบบฟอรมผาน fwd.co.th
      เขา fwd.co.th เลือกเมนู “บริการลูกคา” แลว
          • คลิกหัวขอเรียกรองสินไหมท่ีเก่ียวของ เพื�อดาวนโหลดแบบฟอรมขางในเพจ หรือ
          • คลิกใตไอคอน “คนหาแบบฟอรม”       เพื�อเขาสูแบบฟอรมท้ังหมดของเอฟดับบลิวดี

ข้ันตอนท่ี 2
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เรียกรองคาสินไหมทดแทน

1. แบบฟอรมการเรียกรองสินไหมมรณกรรม

2. ใบรายงานแพทยผูรักษา

3. ใบมรณบัตรตนฉบับ พรอมสําเนาท่ีรับรองสําเนาถูกตอง

4. บัตรประชาชนตนฉบับของผูเอาประกัน พรอมสําเนาท่ีรับรองสําเนาถูกตอง

5. ทะเบียนบานตนฉบับของผูเอาประกันท่ีมีการจําหนาย "ตาย"

   เรียบรอยแลว พรอมสําเนาท่ีรับรองสําเนาถูกตอง

6. บัตรประชาชนตนฉบับของผูรับประโยชน พรอมสําเนาท่ีรับรองสําเนาถูกตอง

7. ทะเบียนบานตนฉบับของผูรับประโยชน พรอมสําเนาท่ีรับรองสําเนาถูกตอง

8. แบบฟอรมการรับรองสถานะ และคํายินยอมและตกลงเพื�อปฏิบัติตาม

   กฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

   ของประเทศสหรัฐอเมริกา ของผูรับประโยชน

9. กรมธรรมประกันชีวิต หรือกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุแบบพีเอ

   พรอมบัตรแครการด

10. เอกสารแสดงยอดหน้ีสินคางชําระของผูเอาประกันภัย

     ณ วันท่ีเสียชีวิต (กรณีผูรับประโยชนเปนเจาหน้ีในนามธนาคาร

     หรือสถาบันการเงิน)

11. อื�นๆ เชน หลักฐานการเปล่ียนชื�อ-สกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ

12. สําเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ

13. สําเนาบันทึกประจําวันตํารวจ หรือรายงานขาวการเสียชีวิต
    จากหนังสือพิมพ

14. หนังสือยินยอมและมอบอํานาจ ลงลายมือชื�อโดยผูรับประโยชน 

     • จํานวน 5 ฉบับ กรณีเสียชีวิตหลังจากกรมธรรมเร่ิมมีผลบังคับ

       ภายใน 6 เดือน

     • จํานวน 3 ฉบับ กรณีเสียชีวิตหลังจากกรมธรรมเร่ิมมีผลบังคับ

        มากกวา 6 เดือนแตไมเกิน 2 ป

15. สําเนาบัตรประชาชนของผูปกครองโดยชอบธรรมตามกฏหมาย

    (กรณีไมใชบิดา-มารดา กรุณาแนบสําเนาคําส่ังศาลแตงต้ังผูปกครอง)

กรุณาเตรียมเอกสาร ดังน้ี

กรณีการเสียชีวิต
จากการเจ็บปวย

กรณีการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุหรือสาเหตุอื	น

กรณีผูชําระเบ้ียเสียชีวิต
หรือผูรับประโยชนเปนผูเยาวเอกสารท่ีตองเตรียมในการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
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เอกสารประกอบการเรียกรองสินไหมทดแทน
กรณีเสียชีวิต



1. แบบฟอรมการเรียกรองสินไหม

2. ใบรับรองแพทย
   2.1 ใบรับรองแพทยตนฉบับ 

   2.2 ใบรับรองแพทยตามแบบฟอรมของบริษัท

3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับ หรือ ใบสรุปคารักษาพยาบาล
   กรณีเรียกรองคารักษาพยาบาลผูปวยใน

4. ประวัติการรักษาพรอมรายงานผลการตรวจตางๆ 
   เชน ผลการตรวจทางหองปฎิบัติการ ผลการตรวจ
   เอ็กซเรยคอมพิวเตอร (CT) ผลช้ินเน้ือ เปนตน

5. ผลอานฟลม กรณีกระดูกแตกหัก
   หรือใบรับรองผลจากรังสีแพทย (ถามี)

6. สําเนาบันทึกประจําวันเก่ียวกับคดี ท่ีไดรับรองสําเนาถูกตอง
   โดยเจาหนาท่ีตํารวจ (ถามี)

7. ภาพถายเต็มตัวของผูเอาประกัน

8. สําเนาหนาสมุดบัญชีของผูเอาประกัน (กรณีตองการโอนเงิน

   เขาบัญชีธนาคาร แทนเช็ค)

กรุณาเตรียมเอกสาร ดังน้ี

เอกสารประกอบการเรียกรองสินไหมทดแทน
กรณีอื�นๆ

กรณีเจ็บปวย กรณีประสบอุบัติเหตุ กรณีโรครายแรง กรณีทุพพลภาพเอกสารท่ีตองเตรียมในการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
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คุณสามารถเรียกรองสินไหมแบบออนไลนสําหรับสัญญาเพ่ิมเติมอุบัติเหตุแบบเอไอ (Accidental Indemnity) หรือคารักษาพยาบาล
รายวันแบบเฮชบี (Hospital Bene�t) เขา fwd.co.th เลือกเมนู “บริการลูกคา” แลวคลิกหัวขอเรียกรองสินไหมฯ ท่ีเก่ียวของ
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เรียกรองคาสินไหมทดแทน

• กรณีอุบัติเหตุหรือกรณีฉุกเฉิน เขารับการรักษาทันที กอนกระบวนการขออนุมัติฯ
• หากเขารับการรักษาและมีสัญญาเพ่ิมเติมคารักษาพยาบาลรายวันแบบเฮชบี (Hospital Bene�t) หรือ การประกันอุบัติเหตุแบบเอไอ (Accidental Indemnity)
  บริษัทฯ จะทําการพิจารณาจายคาสินไหมใหทันทีเมื�อไดรับการวางบิลเรียกเก็บคารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลโดยท่ีคุณไมตองสงเอกสารเรียกรองสินไหมฯ เพ่ิมเติม

• หากเขารับการรักษาเนื�องมาจากอุบัติเหตุและมีสัญญาเพ่ิมเติมการประกันอุบัติเหตุแบบเอไอ (Accidental Indemnity) บริษัทฯ จะทําการพิจารณาจายคาสินไหม
  ใหทันทีเมื�อไดรับการวางบิลเรียกเก็บคารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล โดยท่ีคุณไมตองสงเอกสารเรียกรองสินไหมฯ เพ่ิมเติม

กรณีผูปวยนอก 

แสดง “บัตรเอฟดับบลิวดี Care Card” พรอมบัตรประชาชน กอนเขารับการรักษา

บริษัทฯ จะชําระคาใชจายโดยตรงกับโรงพยาบาล โดยท่ีคุณไมตองสํารองจายกอน
(ยกเวนถามีสวนเกินสิทธ์ิจากผลประโยชนตามกรมธรรม หรือ เปนขอยกเวนตามเงื�อนไขกรมธรรม) 

เขารับการรักษา

กรณีผูปวยใน 

แสดง “บัตรเอฟดับบลิวดี Care Card” พรอมบัตรประชาชน กอนเขารับการรักษา

เมื�อแพทยลงความเห็นวาตองรับการรักษาแบบผูปวยใน เจาหนาที่โรงพยาบาลจะติดตอกับทางบริษัทฯ เพื�อ
ขออนุมัติใชสิทธ์ิเอฟดับบลิวดีแคร โดยท่ีคุณไมตองสํารองจายหลังเขารับการรักษา (ยกเวนถามีสวนเกินสิทธ์ิจาก
ผลประโยชนตามกรมธรรม หรือไมไดรับการอนุมัติ)

เขารับการรักษา

• ในกรณีลืม “บัตรเอฟดับบลิวดี Care Card” หรือไมไดรับอนุมัติสิทธ์ิในกรณีผูปวยใน กรุณาอานวิธีการเรียกรองสินไหมฯ ในหนา 7
• คุณสามารถตรวจสอบรายชื�อโรงพยาบาลและคลินิคในเครือขายของเรากวา 400 จุด ไดจาก fwd.co.th เลือกเมนู “บริการลูกคา” คลิกหัวขอ “ดูรายชื�อโรงพยาบาลท้ังหมด”

เรียกรองคาสินไหมทดแทน
กรณีใช เอฟดับบลิวดี Care Card



บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
เลขท่ี 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 3
ช้ัน 14, 16, 26 - 29 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


