Welcome
to FWD

พบกับบริการมากมายบน
@fwdthailand

คุณสามารถรับขาวสารและรวมสนุกไปกับกิจกรรมตางๆ ของเราไดไมมีสะดุด
ผานแอปพลิเคชัน ดังนี้
FWD MAX

แอปพลิเคชันที่สนับสนุนใหคุณออกมาใชชีวิตแบบเต็มแมกซ ผานกิจกรรมสนุกๆ ใหคุณไดเลือกหลากหลาย
ทั้ง เดิน วิ่ง ปนจักรยาน ขี่มอเตอรไซค อานหนังสือ หรือทําอาหาร เพื1อสะสมแตมและแลกรับของรางวัล
จากรานคาชัน้ นํามากมาย เพียงดาวนโหลด FWD MAX และลงทะเบียน รับฟรีทนั ที 200 แตม เพือ1 นําไปใชแลก
สิทธิพิเศษมากมาย
สําหรับลูกคาเอฟดับบลิวดี กรอกขอมูลเลขประจําตัวประชาชนเพื1อยืนยันสถานะลูกคา
• รับเพิม่ ทันที 300 แตม*
• รับ 1 แตมสําหรับทุกการชําระเบีย้ ฯ 100 บาท

รับขาวสารและรวมสนุกไปกับเรา

รับขาวสารและรวมสนุกไปกับเรา

* แตมจะถูกโอนและอัพเดทอัตโนมัติในบัญชีของคุณ 1 วันหลังยืนยันสถานะลูกคา

LINE

บริการสุดพิเศษสําหรับลูกคาเอฟดับบลิวดี ใหคณ
ุ สามารถใชบริการตางๆ ไดดว ยตัวคุณเอง
เพียงเพิ่ม @fwdthailand เปนเพือ1 น ลูกคาสามารถ
• แชทเพือ1 คุยกับศูนยบริการลูกคาเพือ1 สอบถามหรือรับคําแนะนําตางๆ
• เช็คขอมูลกรมธรรมทถี่ อื อยู
• จายเบีย้ ประกันภัย
• ขอหนังสือรับรองการชําระเบีย้ ฯ เพือ1 ใชประกอบการยืน1 ภาษี
• คนหาโรงพยาบาลเครือขายทีอ่ ยูใ กลทสี่ ดุ
• คนหาแบบประกันทีใ่ ช
และเตรียมพบกับอีกหลากหลายบริการทีจ่ ะทําใหลกู คาสะดวกยิง่ ขึน้ พรอมทัง้ อัพเดทขาวสาร และกิจกรรมรวมสนุก
ลุน รับของรางวัลจากเอฟดับบลิวดี
Facebook

เพียงกด Like เพือ1 ติดตาม เพจ FWD Thailand พบกับขาวสารอัพเดท คอนเทนตดๆี และสกูป พิเศษ เพือ1 สราง
แรงบันดาลใจใหคณ
ุ พรอมออกไปใชชวี ติ ในแบบของคุณ
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iService

iService บริการออนไลน

จัดการกรมธรรมงา ยๆ ดวยตัวคุณเอง

คุณสามารถดูขอ มูลกรมธรรม ชําระเบีย้ ประกันภัย หรือ พิมพหนังสือรับรองการชําระเบีย้ ฯ
เพือ1 ใชประกอบการยืน1 ภาษี เพียงสมัครใชบริการ iService ใน 3 ขัน้ ตอน*
1. เขาเว็บไซต iService.fwd.co.th 2. คลิกทีเ่ มนู “สมัครบริการ iService” 3. คุณจะไดรบั รหัสชัว่ คราวผานทาง SMS
สําหรับเขาสูร ะบบ เพือ1 เปลีย่ นเปนรหัส
กรอกขอมูลใหครบถวน แลวกดสมัคร
หรือสแกน QR โคดดานลาง
ของคุณในการใชงานครัง้ ตอไป
บริการ iService

SMS
PASSWORD

*กรณีลกู คาไมไดลงทะเบียนใชงานภายใน 7 วันหลังกรมธรรมอนุมตั ิ ระบบจะลงทะเบียนใหอตั โนมัติ พรอมสง Username และ Password ผานทาง SMS

หนาเมนูหลัก (Home)
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ติดตอเรา

ติดตอเรา
คุณสามารถติดตอเราผานชองทางตางๆ ได ดังนี้
ศูนยบริการลูกคาเอฟดับบลิวดี

โทร. 1351 ตัง้ แต 08:00 - 20:00 น. ทุกวันไมเวนวันหยุด
แฟกซ 0 2632 2415
สํานักงานใหญ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 3 ชัน้ 14 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 วันจันทร - ศุกร เวลา 08:30 - 17:00 น.
สาขาทัว่ ประเทศ คนหาไดที่ fwd.co.th/th/contact-us/

Email

สงอีเมลมาที่ iService@fwd.co.th
Facebook
สง inbox มาทีเ่ พจ FWD Thailand

Live chat on fwd.co.th
เขา fwd.co.th คลิกทีเ่ มนูไอคอนการสนทนา

LINE
เพิม่ @fwdthailand

เปนเพือ1 น กด “แชทกับเรา” แลวกดยืนยัน
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เปลีย่ นแปลงขอมูลกรมธรรม

เปลีย่ นแปลงขอมูลกรมธรรม
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู หมายเลขโทรศัพท หรืออีเมล งายๆ ดวยตัวคุณเอง
ผาน 2 ชองทาง ดังนี้
iService

• เขาสูบ ริการ iService ที่ iService.fwd.co.th กรอกขอมูลของคุณเพือ1 เขาระบบ
• แกไขขอมูลสวนตัวของคุณไดทเี่ มนู “ขอมูลสวนบุคคล”
• ใสรหัส OTP ทีถ่ กู สงโดย SMS มายังเบอรตดิ ตอของคุณ
ติดตอศูนยบริการลูกคาเอฟดับบลิวดี
โทร. 1351 ตัง้ แต 08:00 - 20:00 น. ทุกวันไมเวนวันหยุด

คุณสามารถเปลีย่ นแปลงขอมูลสวนตัว เชน ชือ1 นามสกุล อาชีพ
หรือการแปลีย่ นแปลงอืน1 ๆ ไดเพียง 4 ขัน้ ตอนดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1
เขา fwd.co.th เลือกเมนู “บริการลูกคา” คลิกใตไอคอน “คนหาแบบฟอรม”
ดาวนโหลดแบบฟอรม “ใบคําขอเปลีย่ นแปลง และตออายุกรมธรรม”
ขัน้ ตอนที่ 2
กรอกรายละเอียดในแบบฟอรม
ขัน้ ตอนที่ 3
แนบหลักฐาน/สําเนาเอกสารราชการพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ขัน้ ตอนที่ 4
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จัดสงเอกสารทางไปรษณียไ ปยัง
ฝายบริการกรมธรรม (POS) บริษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 3 ชัน้ 14
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ชําระเบีย้ ประกันภัย

ชําระเบีย้ ประกันภัย
คุณสามารถชําระเบีย้ ประกันภัยผานชองทางตางๆ ได ดังนี้
iService

เขาสูบ ริการ iService ที่ iService.fwd.co.th กรอกขอมูลของคุณเพือ1 เขาระบบ คลิกทีเ่ มนู “ชําระเบีย้ ประกันภัย
งายๆ ผานระบบออนไลน” คุณสามารถชําระเงินดวยบัตรเครดิต หรือ LINE Pay ไดผานชองทางนี้
LINE

เขาสูห นาไลน @fwdthailand เลือกเมนู “ชําระเบีย้ ฯ” คุณสามารถชําระเบีย้ ฯ ผานบัตรเครดิต mobile banking
หรือเคานเตอรบริการดวยการแสดงบารโคด (ดูเคานเตอรบริการตางๆ ไดตามลิสตดานลาง)
นําใบเรียกเก็บคาเบี้ยฯ ไปชําระไดที่เคานเตอรสาขาของเอฟดับบลิวดี
ดวยบัตรเครดิต เงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค
นําใบเรียกเก็บคาเบี้ยฯ ไปชําระผานทางตูเอทีเอ็มไดทุกธนาคาร
โดยดําเนินการชําระคาเบี้ยฯ ตามขั้นตอนตางๆ ของตูเอทีเอ็มนั้นๆ
นําใบเรียกเก็บคาเบีย้ ฯ หรือ บารโคดทีค่ ณ
ุ สามารถสรางบน
ไปชําระดวยเงินสดทีส่ าขาธนาคารและจุดบริการตางๆ ดังนี้

@fwdthailand

ผานเมนู “ชําระเบี้ยฯ”

ธ.ทหารไทย

ธ.กรุงเทพ

ธ.กรุงศรีอยุธยา

ธ.กสิกรไทย

ธ.ไทยพาณิชย

ธ.ออมสิน

ธ.ธนชาต

ธ.กรุงไทย

ชําระดวยเงินสดยอดไมเกิน 30,000 บาท
เคานเตอรเซอรวสิ
ที่ 7- Eleven

ทรูมันนี่วอลเล็ทแอปพลิเคชัน
(ฟรีคาธรรมเนียม)

ชําระผานมือถือ
ดวยบริการ mPAY

เทสโก โลตัส
ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

AIS Shop, Telewiz

ชําระดวยเงินสดยอดไมเกิน 49,000 บาท
บิก๊ ซี
ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

และ
จุดรับชําระเงินเอ็มเปย สเตชัน่

หากคุณมีขอ สงสัยในการชําระเบีย้ ฯ กรุณาติดตอ 1351 ตัง้ แต 08:00 - 20:00 น. ทุกวันไมเวนวันหยุด
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เรียกรองคาสินไหมทดแทน

เรียกรองคาสินไหมทดแทน

กรณีไมใช เอฟดับบลิวดี Care Card
คุณสามารถเรียกรองคาสินไหมฯ ไดตาม 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1
เตรียมเอกสารประกอบการเรียกรองสินไหมฯ (กรุณาดูรายละเอียดเอกสารเพิม่ เติมในหนา 8-9)
ขัน้ ตอนที่ 2
ขอแบบฟอรมการเรียกรองสินไหมฯ ได 3 ชองทางดังนี้
1. ติดตอตัวแทนของผูเ อาประกัน หรือ
2. ติดตอสํานักงานใหญ หรือสาขาของบริษทั ฯ ทุกแหงทัว่ ประเทศ หรือ
3. ดาวนโหลดแบบฟอรมผาน fwd.co.th
เขา fwd.co.th เลือกเมนู “บริการลูกคา” แลว
• คลิกหัวขอเรียกรองสินไหมทีเ่ กีย่ วของ เพือ1 ดาวนโหลดแบบฟอรมขางในเพจ หรือ
• คลิกใตไอคอน “คนหาแบบฟอรม”
เพือ1 เขาสูแ บบฟอรมทัง้ หมดของเอฟดับบลิวดี
ขัน้ ตอนที่ 3
กรอกรายละเอียดในแบบฟอรมการเรียกรองสินไหมฯ
ขัน้ ตอนที่ 4
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ยืน1 เอกสารการเรียกรองสินไหมฯ โดย
1. สงผานตัวแทนของผูเ อาประกัน หรือ
2. ยืน1 ทีส่ าํ นักงานใหญ หรือสาขาของบริษทั ฯ ทุกแหงทัว่ ประเทศ หรือ
3. จัดสงทางไปรษณียม าที่
ฝายสินไหม บริษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร 3 ชัน้ 14 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(เมือ1 บริษทั ฯ ไดรบั ขอมูลและเอกสารครบถวน บริษทั ฯ จะใชเวลาในการทําจายประมาณ 7 วันทําการ)

กรณีเสียชีวติ

กรุณาเตรียมเอกสาร ดังนี้
เอกสารทีต่ อ งเตรียมในการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
1. แบบฟอรมการเรียกรองสินไหมมรณกรรม
2. ใบรายงานแพทยผรู กั ษา
3. ใบมรณบัตรตนฉบับ พรอมสําเนาทีร่ บั รองสําเนาถูกตอง
4. บัตรประชาชนตนฉบับของผูเ อาประกัน พรอมสําเนาทีร่ บั รองสําเนาถูกตอง
5. ทะเบียนบานตนฉบับของผูเ อาประกันทีม่ กี ารจําหนาย "ตาย"
เรียบรอยแลว พรอมสําเนาทีร่ บั รองสําเนาถูกตอง
6. บัตรประชาชนตนฉบับของผูร บั ประโยชน พรอมสําเนาทีร่ บั รองสําเนาถูกตอง
7. ทะเบียนบานตนฉบับของผูร บั ประโยชน พรอมสําเนาทีร่ บั รองสําเนาถูกตอง
8. แบบฟอรมการรับรองสถานะ และคํายินยอมและตกลงเพื1อปฏิบัติตาม
กฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ของผูร บั ประโยชน
9. กรมธรรมประกันชีวติ หรือกรมธรรมประกันภัยอุบตั เิ หตุแบบพีเอ
พรอมบัตรแครการด
10. เอกสารแสดงยอดหนีส้ นิ คางชําระของผูเ อาประกันภัย
ณ วันทีเ่ สียชีวติ (กรณีผรู บั ประโยชนเปนเจาหนีใ้ นนามธนาคาร
หรือสถาบันการเงิน)
11. อืน1 ๆ เชน หลักฐานการเปลีย่ นชือ1 -สกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ
12. สําเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ
13. สําเนาบันทึกประจําวันตํารวจ หรือรายงานขาวการเสียชีวติ
จากหนังสือพิมพ
14. หนังสือยินยอมและมอบอํานาจ ลงลายมือชือ1 โดยผูร บั ประโยชน
• จํานวน 5 ฉบับ กรณีเสียชีวติ หลังจากกรมธรรมเริม่ มีผลบังคับ
ภายใน 6 เดือน
• จํานวน 3 ฉบับ กรณีเสียชีวติ หลังจากกรมธรรมเริม่ มีผลบังคับ
มากกวา 6 เดือนแตไมเกิน 2 ป
15. สําเนาบัตรประชาชนของผูป กครองโดยชอบธรรมตามกฏหมาย
(กรณีไมใชบดิ า-มารดา กรุณาแนบสําเนาคําสัง่ ศาลแตงตัง้ ผูป กครอง)

กรณีการเสียชีวติ
จากการเจ็บปวย

กรณีการเสียชีวติ จาก กรณีผชู าํ ระเบีย้ เสียชีวติ
อุบตั เิ หตุหรือสาเหตุอน1ื หรือผูร บั ประโยชนเปนผูเ ยาว
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เรียกรองคาสินไหมทดแทน

เอกสารประกอบการเรียกรองสินไหมทดแทน
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เรียกรองคาสินไหมทดแทน

เอกสารประกอบการเรียกรองสินไหมทดแทน
กรณีอน1ื ๆ

กรุณาเตรียมเอกสาร ดังนี้
เอกสารทีต่ อ งเตรียมในการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
1. แบบฟอรมการเรียกรองสินไหม
2. ใบรับรองแพทย
2.1 ใบรับรองแพทยตน ฉบับ
2.2 ใบรับรองแพทยตามแบบฟอรมของบริษทั
3. ใบเสร็จรับเงินตนฉบับ หรือ ใบสรุปคารักษาพยาบาล
กรณีเรียกรองคารักษาพยาบาลผูป ว ยใน
4. ประวัติการรักษาพรอมรายงานผลการตรวจตางๆ
เชน ผลการตรวจทางหองปฎิบัติการ ผลการตรวจ
เอ็กซเรยคอมพิวเตอร (CT) ผลชิ้นเนื้อ เปนตน
5. ผลอานฟลม กรณีกระดูกแตกหัก
หรือใบรับรองผลจากรังสีแพทย (ถามี)
6. สําเนาบันทึกประจําวันเกีย่ วกับคดี ทีไ่ ดรบั รองสําเนาถูกตอง
โดยเจาหนาทีต่ าํ รวจ (ถามี)
7. ภาพถายเต็มตัวของผูเ อาประกัน
8. สําเนาหนาสมุดบัญชีของผูเ อาประกัน (กรณีตอ งการโอนเงิน
เขาบัญชีธนาคาร แทนเช็ค)

กรณีเจ็บปวย กรณีประสบอุบตั เิ หตุ

กรณีโรครายแรง

กรณีทพ
ุ พลภาพ
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คุณสามารถเรียกรองสินไหมแบบออนไลนสาํ หรับสัญญาเพิม่ เติมอุบตั เิ หตุแบบเอไอ (Accidental Indemnity) หรือคารักษาพยาบาล
รายวันแบบเฮชบี (Hospital Benefit) เขา fwd.co.th เลือกเมนู “บริการลูกคา” แลวคลิกหัวขอเรียกรองสินไหมฯ ทีเ่ กีย่ วของ
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กรณีใช เอฟดับบลิวดี Care Card
กรณีผปู ว ยนอก

แสดง “บัตรเอฟดับบลิวดี Care Card” พรอมบัตรประชาชน กอนเขารับการรักษา

เรียกรองคาสินไหมทดแทน

เรียกรองคาสินไหมทดแทน

เขารับการรักษา
บริษทั ฯ จะชําระคาใชจา ยโดยตรงกับโรงพยาบาล โดยทีค่ ณ
ุ ไมตอ งสํารองจายกอน
(ยกเวนถามีสว นเกินสิทธิจ์ ากผลประโยชนตามกรมธรรม หรือ เปนขอยกเวนตามเงือ1 นไขกรมธรรม)
• หากเขารับการรักษาเนือ1 งมาจากอุบตั เิ หตุและมีสญ
ั ญาเพิม่ เติมการประกันอุบตั เิ หตุแบบเอไอ (Accidental Indemnity) บริษทั ฯ จะทําการพิจารณาจายคาสินไหม
ใหทนั ทีเมือ1 ไดรบั การวางบิลเรียกเก็บคารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล โดยทีค่ ณ
ุ ไมตอ งสงเอกสารเรียกรองสินไหมฯ เพิม่ เติม

กรณีผปู ว ยใน
แสดง “บัตรเอฟดับบลิวดี Care Card” พรอมบัตรประชาชน กอนเขารับการรักษา
เมื1อแพทยลงความเห็นวาตองรับการรักษาแบบผูปวยใน เจาหนาที่โรงพยาบาลจะติดตอกับทางบริษัทฯ เพื1อ
ขออนุมตั ใิ ชสทิ ธิเ์ อฟดับบลิวดีแคร โดยทีค่ ณ
ุ ไมตอ งสํารองจายหลังเขารับการรักษา (ยกเวนถามีสว นเกินสิทธิจ์ าก
ผลประโยชนตามกรมธรรม หรือไมไดรบั การอนุมตั )ิ
เขารับการรักษา
• กรณีอบุ ตั เิ หตุหรือกรณีฉกุ เฉิน เขารับการรักษาทันที กอนกระบวนการขออนุมตั ฯิ
• หากเขารับการรักษาและมีสญ
ั ญาเพิม่ เติมคารักษาพยาบาลรายวันแบบเฮชบี (Hospital Benefit) หรือ การประกันอุบตั เิ หตุแบบเอไอ (Accidental Indemnity)
บริษทั ฯ จะทําการพิจารณาจายคาสินไหมใหทนั ทีเมือ1 ไดรบั การวางบิลเรียกเก็บคารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลโดยทีค่ ณ
ุ ไมตอ งสงเอกสารเรียกรองสินไหมฯ เพิม่ เติม
• ในกรณีลมื “บัตรเอฟดับบลิวดี Care Card” หรือไมไดรบั อนุมตั สิ ทิ ธิใ์ นกรณีผปู ว ยใน กรุณาอานวิธกี ารเรียกรองสินไหมฯ ในหนา 7
• คุณสามารถตรวจสอบรายชือ1 โรงพยาบาลและคลินคิ ในเครือขายของเรากวา 400 จุด ไดจาก fwd.co.th เลือกเมนู “บริการลูกคา” คลิกหัวขอ “ดูรายชือ1 โรงพยาบาลทัง้ หมด”
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บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 3
ชั้น 14, 16, 26 - 29 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

