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1 ประกันท่ีชว่ยดแูลทกุท่ีทกุเวลา
ติดต่อสะดวก ง่ายทกุเรื่อง จดัเต็มทกุชอ่งทาง ตลอด 24 ชัว่โมง

LINE @FWDThailand
รวมทกุสทิธปิระโยชน ์ขอ้มูลประกัน
และสอบถาม ปัญหาเรื่องประกัน
ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง

บรกิารลกูค้าออนไลน ์FWD Link 
https://fwdlink.fwd.co.th
จดัการกรมธรรมไ์ดง่้ายๆ เชน่ เปล่ียนขอ้มูล,
ถอนเงินจากกรมธรรม,์ สบัเปล่ียนกองทนุ, 
ชาํระเบีย้ประกัน และขอใชส้ทิธิล์ดหยอ่นภาษี

FWD MAX Application
รวมสทิธพิเิศษมากมาย ใหท้กุคนสนกุ
กับทกุกิจกรรม พรอ้มสะสมแต้ม
แลกรบัของรางวลัไดท้กุวนั

เขา้ถึงง่าย
กับคลังขา่วสาร ขอ้มูลกรมธรรมอ์อนไลน ์สทิธปิระโยชน์

ติดต่อสะดวก
หลากหลายชอ่งทาง

ศูนยบ์รกิารลกูค้า โทร. 1351
ตัง้แต่เวลา 8.00-20.00 น.

LINE Chat
พรอ้มใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง

ติดต่อสอบถามผา่นทางอีเมล
customer.th@fwd.com

ติดต่อสอบถามผา่นทางเวบ็ไซต์
www.fwd.co.th

สาํนกังานเอฟดับบลิวดี
สาํนกังานใหญ ่สาํนักงานตัวแทน
สาขาของเอฟดับบลิวดีทกุท่ี

เคลมง่ายด้วยตัวเอง
ผา่นบรกิารลกูค้าออนไลน์

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

เลือกเมนูบรกิาร
ยื่นสนิไหมออนไลน์

กรอกขอ้มูล และอัปโหลด
• ใบเสรจ็รบัเงิน
• ใบรบัรองแพทย ์
• หนา้สมุดบญัชเีงินฝาก 

รอรบั SMS แจง้ผล
ใน 2 วนั

รูไ้วทกุการเคล่ือนไหว
ดว้ยบรกิารแจง้เตือนผา่น SMS อาทิเชน่

อนมุติักรมธรรม์

แจง้เตือนชาํระเบีย้ประกัน

แจง้สถานะการเคลม

แจง้ยนืยนัขอ้มูล
ไดร้บัชาํระเบีย้ประกัน



2
ครอบคลมุทกุไลฟส์ไตล์

ซื้อประกันเอฟดบับลิวดี ได้หลากหลายชอ่งทาง ดงันี้

บรกิารปรกึษาแพทยท์างออนไลน์ และจดัสง่ยาใหถึ้งบา้น
เปน็บรกิารสาํหรบัผูป้ว่ยท่ีต้องรบัการรกัษาอยา่งต่อเนื่อง ผูป้ว่ยโรคเรื้อรงั หรอืมโีรคประจาํตัว
และต้องติดตามการรกัษาโดยไมต้่องออกจากบา้น

แบบประกันหลากหลาย

ไมต้่องพกบตัร ก็เขา้รบัการรกัษาโดยไมต้่องสาํรองจา่ยได้

FWD Telemedicine

พรอ้มดแูลและบรกิารชว่ยเหลือฉกุเฉิน ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง 
หมดหว่งเมื่อผูทํ้าประกันประสบปัญหา หรอืเกิดอุบติัภัยขณะเดนิทาง ติดต่อไดท่ี้ 02 206 5444
เง่ือนไขการบรกิารแตกต่างกันไปตามแผนประกัน สอบถามเพิม่เติม โทร. 1351 

FWD SOS Assistant

 เพยีงแสดงบตัรประชาชนท่ีโรงพยาบาลและคลินกิในเครอืขา่ยกวา่ 400 แหง่ทัว่ประเทศ
• ตรวจสอบสถานพยาบาลเครอืขา่ยได้ท่ี www.fwd.co.th, FWD Link, LINE @FWDThailand
• กรณีสาํรองจา่ยล่วงหนา้ ผูเ้อาประกันสามารถยื่นเรยีกรอ้งสนิไหม โดยสง่แบบฟอรม์พรอ้มเอกสาร
    (ใบเสรจ็ ใบรบัรองแพทย ์หรอือ่ืนๆ) มาท่ีฝ่ายสนิไหมของเรา

*สามารถใชบ้รกิารในโรงพยาบาลคู่สญัญาทัง้หมด 62 แหง่ทัว่ประเทศ

ตัวแทน ออนไลน์ ฝ่ายขายทางโทรศัพท์

ประกันสาํหรบัคนชอบใชช้วีติ
พรอ้มสทิธปิระโยชนม์ากมาย

ดแูลเต็มท่ี
ด้วยบรกิารพเิศษสาํหรบัลกูค้าจากเอฟดบับลิวดี

สขุภาพ คุ้มครองชวีติ สะสมทรพัย์ เกษียณ มรดก

การลงทนุ ครอบครวั โรครา้ยแรง โรคมะเรง็ อุบติัเหตุ



แพก็เกจพเิศษท่ีคัดสรรมาใหค้ณุได้เต็มท่ี สาํหรบัลกูค้า FWD Pride | FWD Plus | FWD Prompt
ไมว่า่จะเป็นของขวญัสดุพเิศษในเดือนเกิด, สทิธพิเิศษเอ็กซค์ลซูฟีมากมาย และเบีย้ประกันท่ีจา่ย
เปล่ียนเปน็แต้มสะสมเพื่อรบัสทิธปิระโยชน์ไดไ้มซ่ํ้าใครผา่น FWD MAX Application

จากเอฟดบับลิวด ีท่ีมใีหแ้บบจดัเต็ม

สทิธพิเิศษมากมาย

FWD MAX Application

FWD Privilege

เปล่ียนทกุกิจกรรมเป็นรางวลัได้ทกุวนั
ดว้ย FWD MAX แอปท่ีชวนใหอ้อกมาใชช้วีติ ทํากิจกรรมต่างๆ ไมว่า่จะเปน็สายสปอรต์ สายเชค็อินกินเท่ียว
สายชลิเดนิเล่น เพื่อสะสมแต้มแลกรบัของรางวลัครบทกุไลฟส์ไตล์จากรา้นค้าชัน้นาํมากมาย
4 ขัน้ตอนง่ายๆ แลกรบัของรางวลั
• สแกน QR code เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชนั FWD MAX
• ลงทะเบยีน รบั Welcome Point 200 แต้ม และรบัเพิม่อีก 300 แต้ม เฉพาะลกูค้าเอฟดบับลิวดี
• เลือกสนุกกับกิจกรรมท่ีชอบ พรอ้มสะสมแต้ม
• ใชแ้ต้มสะสมแลกรบัของรางวลั



3 ประกันระดับเอเชยี
การนัตีดว้ยรางวลัคณุภาพมากมาย

ผูน้าํด้าน Digital Product and Service

รางวลัแหง่ความสาํเรจ็

2563

2562

2561

2560
The Asia Pacific Entrepreneurship Awards
ประเภทผูป้ระกอบการดีเด่นท่ีมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม

CMO Asia’s Thailand Brand Leadership Awards 
ประเภทองค์กรท่ีเปน็ผูนํ้าด้านการสรา้งแบรนด์ดีเด่น

Consumer Protection Call Center Award

Thailand Top Company Award 
ประเภทธุรกิจท่ีประสบความสาํเรจ็สงูสดุประจาํปี

Thailand’s Most Social Power Brand 
ประเภทสดุยอดแบรนด์ทรงพลังบนโลกโซเชยีลมเีดีย

TCCTA Contact Center Awards
ประเภทบรษัิทท่ีมศูีนยบ์รกิาร Call Center ดีเด่น

Thailand TOP Company Awards 
ประเภทบรษัิทท่ีประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยโีดดเด่นแหง่ปี

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

The International Day of Disabled Persons of the Year
ประเภทองค์กรท่ีสนับสนุนงานด้านคนพกิารดีเยีย่ม

Business+ Product Innovation 2020 
Easy E-Cancer ได้รบัรางวลัสดุยอดสนิค้าและบรกิารนวตักรรมยอดเยีย่มแหง่ปี 2563

The 20th National Agent Award 2020
ประเภทตัวแทนประกันชวีติยอดเยีย่ม

The Prime Minister’s Insurance Award
ประเภทตัวแทนประกันชวีติคณุภาพ

The Asia Pacific Entrepreneurship Awards
ประเภทผูป้ระกอบการท่ีมผีลการดําเนนิงานยอดเยีย่ม

ผูน้าํด้านประกันออนไลน์
ด้วยแบบประกัน
หลากหลายท่ีเขา้ใจลกูค้า
ซื้อง่าย คุ้มค่า รวดเรว็

เปน็ประกันชวีติเจา้แรก
ในไทย ท่ีมบีรกิารเคลม
ผา่น LINE

เปน็ผูน้าํเทคโนโลยด้ีวยนวตักรรม
ทันสมยั ในการพฒันาแบบประกัน
คิดค้นบรกิารใหมด้่วย
Digital Technology เพื่อมอบ
บรกิารท่ีดี ตอบสนองความต้องการ
ของคนยุคปัจจุบนัอยา่งต่อเน่ือง

 


