ใช้ชวี ต
ิ ในแบบที่ชอบได้ง่ายๆ
ด้วยประกันจากเอฟดับบลิวดี

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564
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ประกันที่ชว่ ยดูแลทุกที่ทก
ุ เวลา

ติดต่อสะดวก ง่ายทุกเรื่อง จัดเต็มทุกช่องทาง ตลอด 24 ชัว่ โมง

เคลมง่ายด้วยตัวเอง
ผ่านบริการลูกค้าออนไลน์

FWD Link (https://fwdlink.fwd.co.th) และ LINE @FWDThailand

เลือกเมนูบริการ
ยื่นสินไหมออนไลน์
กรอกข้อมูล และอัปโหลด
• ใบเสร็จรับเงิน
• ใบรับรองแพทย์
• หน้าสมุดบัญชีเงินฝาก
รอรับ SMS แจ้งผล
ใน 2 วัน

รูไ้ วทุกการเคลื่อนไหว
ด้วยบริการแจ้งเตือนผ่าน SMS อาทิเช่น
อนุมต
ั ิกรมธรรม์

แจ้งเตือนชําระเบีย
้ ประกัน

แจ้งสถานะการเคลม

แจ้งยืนยันข้อมูล
ได้รบ
ั ชําระเบีย
้ ประกัน

ติดต่อสะดวก
หลากหลายช่องทาง

ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 1351
ตัง
้ แต่เวลา 8.00-20.00 น.

LINE Chat
พร้อมให้บริการตลอด 24 ชัว่ โมง

ติดต่อสอบถามผ่านทางเว็บไซต์
www.fwd.co.th

ติดต่อสอบถามผ่านทางอีเมล
customer.th@fwd.com
สํานักงานเอฟดับบลิวดี
สํานักงานใหญ่ สํานักงานตัวแทน
สาขาของเอฟดับบลิวดีทก
ุ ที่

เข้าถึงง่าย

กับคลังข่าวสาร ข้อมูลกรมธรรม์ออนไลน์ สิทธิประโยชน์
LINE @FWDThailand
รวมทุกสิทธิประโยชน์ ข้อมูลประกัน
และสอบถาม ปัญหาเรื่องประกัน
ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
บริการลูกค้าออนไลน์ FWD Link
https://fwdlink.fwd.co.th
จัดการกรมธรรม์ได้ง่ายๆ เช่น เปลี่ยนข้อมูล,
ถอนเงินจากกรมธรรม์, สับเปลี่ยนกองทุน,
ชําระเบีย
้ ประกัน และขอใช้สท
ิ ธิล
์ ดหย่อนภาษี
FWD MAX Application
รวมสิทธิพเิ ศษมากมาย ให้ทก
ุ คนสนุก
กับทุกกิจกรรม พร้อมสะสมแต้ม
แลกรับของรางวัลได้ทก
ุ วัน
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ประกันสําหรับคนชอบใช้ชวี ต
ิ
พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย

แบบประกันหลากหลาย
ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์

สุขภาพ

คุ้มครองชีวต
ิ

สะสมทรัพย์

เกษียณ

มรดก

การลงทุน

ครอบครัว

โรคร้ายแรง

โรคมะเร็ง

อุ บต
ั ิเหตุ

ซื้อประกันเอฟดับบลิวดี ได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้

ตัวแทน

ออนไลน์

ฝ่ายขายทางโทรศัพท์

ดูแลเต็มที่

ด้วยบริการพิเศษสําหรับลูกค้าจากเอฟดับบลิวดี

FWD Telemedicine
บริการปรึกษาแพทย์ทางออนไลน์ และจัดส่งยาให้ถึงบ้าน
เป็นบริการสําหรับผูป
้ ว่ ยที่ต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ผูป
้ ว่ ยโรคเรื้อรัง หรือมีโรคประจําตัว
และต้องติดตามการรักษาโดยไม่ต้องออกจากบ้าน
*สามารถใช้บริการในโรงพยาบาลคู่สญ
ั ญาทัง
้ หมด 62 แห่งทัว่ ประเทศ

ไม่ต้องพกบัตร ก็เข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องสํารองจ่ายได้
เพียงแสดงบัตรประชาชนที่โรงพยาบาลและคลินก
ิ ในเครือข่ายกว่า 400 แห่งทัว่ ประเทศ
• ตรวจสอบสถานพยาบาลเครือข่ายได้ที่ www.fwd.co.th, FWD Link, LINE @FWDThailand
• กรณีสาํ รองจ่ายล่วงหน้า ผูเ้ อาประกันสามารถยื่นเรียกร้องสินไหม โดยส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสาร
(ใบเสร็จ ใบรับรองแพทย์ หรืออื่นๆ) มาที่ฝ่ายสินไหมของเรา

FWD SOS Assistant
พร้อมดูแลและบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง
หมดห่วงเมื่อผูท
้ ําประกันประสบปัญหา หรือเกิดอุ บต
ั ิภัยขณะเดินทาง ติดต่อได้ที่ 02 206 5444
เงื่อนไขการบริการแตกต่างกันไปตามแผนประกัน สอบถามเพิม
่ เติม โทร. 1351

สิทธิพเิ ศษมากมาย
จากเอฟดับบลิวดี ที่มใี ห้แบบจัดเต็ม

FWD Privilege
ุ ได้เต็มที่ สําหรับลูกค้า FWD Pride | FWD Plus | FWD Prompt
แพ็กเกจพิเศษที่คัดสรรมาให้คณ
ไม่วา่ จะเป็นของขวัญสุดพิเศษในเดือนเกิด, สิทธิพเิ ศษเอ็กซ์คลูซฟ
ี มากมาย และเบีย
้ ประกันที่จา่ ย
เปลี่ยนเป็นแต้มสะสมเพื่อรับสิทธิประโยชน์ได้ไม่ซ้าํ ใครผ่าน FWD MAX Application
FWD MAX Application
เปลี่ยนทุกกิจกรรมเป็นรางวัลได้ทก
ุ วัน
ด้วย FWD MAX แอปที่ชวนให้ออกมาใช้ชวี ต
ิ ทํากิจกรรมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นสายสปอร์ต สายเช็คอินกินเที่ยว
สายชิลเดินเล่น เพื่อสะสมแต้มแลกรับของรางวัลครบทุกไลฟ์สไตล์จากร้านค้าชัน
้ นํามากมาย
4 ขัน
้ ตอนง่ายๆ แลกรับของรางวัล
• สแกน QR code เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน FWD MAX
• ลงทะเบียน รับ Welcome Point 200 แต้ม และรับเพิม
่ อีก 300 แต้ม เฉพาะลูกค้าเอฟดับบลิวดี
• เลือกสนุกกับกิจกรรมที่ชอบ พร้อมสะสมแต้ม
• ใช้แต้มสะสมแลกรับของรางวัล
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ประกันระดับเอเชีย

การันตีดว้ ยรางวัลคุณภาพมากมาย

ผูน
้ าํ ด้าน Digital Product and Service

ผูน
้ าํ ด้านประกันออนไลน์
ด้วยแบบประกัน
หลากหลายที่เข้าใจลูกค้า
ซื้อง่าย คุ้มค่า รวดเร็ว

เป็นประกันชีวต
ิ เจ้าแรก
ี ริการเคลม
ในไทย ที่มบ
ผ่าน LINE

เป็นผูน
้ าํ เทคโนโลยีด้วยนวัตกรรม
ทันสมัย ในการพัฒนาแบบประกัน
คิดค้นบริการใหม่ด้วย
Digital Technology เพื่อมอบ
บริการที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของคนยุคปัจจุบน
ั อย่างต่อเนื่อง

รางวัลแห่งความสําเร็จ
The Prime Minister’s Insurance Award
ประเภทตัวแทนประกันชีวต
ิ คุณภาพ

The 20th National Agent Award 2020

2563

่ ม
ประเภทตัวแทนประกันชีวต
ิ ยอดเยีย

Business+ Product Innovation 2020
่ มแห่งปี 2563
Easy E-Cancer ได้รบ
ั รางวัลสุดยอดสินค้าและบริการนวัตกรรมยอดเยีย

The International Day of Disabled Persons of the Year
่ ม
ประเภทองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยีย

Thailand’s Smart Award: Most Outstanding Company of the Year

2562

ี วามคิดสร้างสรรค์โดดเด่นแห่งปี
ประเภทบริษัทที่มค

Thailand TOP Company Awards
ประเภทบริษัทที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดดเด่นแห่งปี

TCCTA Contact Center Awards
ี ูนย์บริการ Call Center ดีเด่น
ประเภทบริษัทที่มศ

Thailand’s Most Social Power Brand
ประเภทสุดยอดแบรนด์ทรงพลังบนโลกโซเชียลมีเดีย

2561

Thailand Top Company Award
ประเภทธุรกิจที่ประสบความสําเร็จสูงสุดประจําปี

Consumer Protection Call Center Award
CMO Asia’s Thailand Brand Leadership Awards
ประเภทองค์กรที่เป็นผูน
้ าํ ด้านการสร้างแบรนด์ดีเด่น

The Asia Pacific Entrepreneurship Awards

2560

ี วามรับผิดชอบต่อสังคม
ประเภทผูป
้ ระกอบการดีเด่นที่มค

The Asia Pacific Entrepreneurship Awards
ี ลการดําเนินงานยอดเยีย
่ ม
ประเภทผูป
้ ระกอบการที่มผ

