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ผลิตภัณฑประกันชีวิตควบการลงทุน พาวเวอรลิงค
ที่ใหความคุมครองชีวิตสูง และเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนการลงทุนสูง
ใหคุณกำหนด.....
ความคุมครองที่สูงขึ้น
ไดตามความตองการ

คุณสามารถเลือกทุนประกันภัยไดเอง
สูงสุดถึง 100 เทา ของเบี้ยประกันภัยหลัก*
และสามารถปรับสัดสวนการจายเบี้ยประกันภัย
และความคุมครอง ไดตามความตองการ

ใหคุณกำหนด.....
การชำระเบี้ยประกันภัย

คุณสามารถหยุดพักชำระ
เบี้ยประกันภัย หลังปกรมธรรมที่ 2
ไดตามความตองการ

ใหคุณกำหนด......
พอรตการลงทุนของคุณ
ดวยตัวของคุณเอง
ดวยกองทุนที่ เอฟดับบลิวดี
เลือกสรรมาอยางดี
เพื1อผลตอบแทนที่คุมคา

* ทุนประกันภัยขึ้นอยูกับอายุของผูเอาประกันภัย

ใหคุณลดหยอนภาษี....
สามารถนำคาธรรมเนียม
หรือคาใชจายการ
บริหารกรมธรรม ไปหัก
ลดหยอนภาษีได

ใหคุณปรับเปลี่ยน.....
กองทุนดวยตัวคุณเอง
โดยไมมีคาธรรมเนียม**

คุณสามารถปรับเปลี่ยนกองทุน
ไดฟรี โดยไมจำกัดจำนวนครั้ง

**คาธรรมเนียมเปนไปตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้อาจเปลี่ยนเเปลงไดหากไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนประกันชีวิต

ใหคุณถอนเงินใชยามฉุกเฉิน....
สามารถถอนเงินจากกรมธรรม
ออกไปใช ไดเมื1อตองการ
โดยไมมีคาธรรมเนียม**ในการถอน
หลังปกรมธรรมที่ 2

รวมขอดีของ 2

ผลิตภัณฑทางการเงิน

ประกันชีวิตทั่วไป

ยูนิตลิงค

กองทุนรวม

มีความคุมครองชีวิต

มีความคุมครองชีวิตที่สูง

ไมมีความคุมครองชีวิต

ไมเปดเผยคาใชจาย

เปดเผยคาใชจายชัดเจน

เปดเผยคาใชจายชัดเจน

บริษัทตัดสินใจเรื1อง
การลงทุน

สามารถเลือก
การลงทุนไดอิสระ

สามารถเลือก
การลงทุนไดอิสระ

รับผลตอบแทนคงที่
แนนอน

เพิ่มโอกาสการไดผล
ตอบแทนจากการลงทุน

รับผลตอบแทน
จากการลงทุน

เบี้ยประกันภัย 3 รูปแบบ
เบี้ยประกันภัยหลัก

เบี้ยประกันภัยลงทุน

เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ

ชำระสม่ำเสมอ เนนลงทุน
ทุนประกันภัยต่ำ

ชำระเมื1อไหรก็ได เนนลงทุน
ไมมีความคุมครอง

เบี้ยฯ หลัก

เบี้ยฯ ลงทุน

RI

Top up
TP

หักคาดำเนินการประกันภัย

หักคาดำเนินการประกันภัย

หักคาดำเนินการประกันภัย

ซื้อกองทุน

ซื้อกองทุน

ซื้อกองทุน

Regular Basic Premium (RBP)

Regular Investment Premium (RI)

ชำระสม่ำเสมอ
เนนคุมครองทุนประกันภัยสูง

RBP

Top up Premium (TP)

หักคารักษากรมธรรม 100 บาท/เดือน
หักคาการประกันภัย COI
หักคาบริหารกรมธรรม
0.0625% ตอเดือน
กองทุนคงเหลือ

หักคาการประกันภัย COI
หักคาบริหารกรมธรรม
0.0625% ตอเดือน
กองทุนคงเหลือ

หักคาบริหารกรมธรรม
0.0625% ตอเดือน

กองทุนคงเหลือ

ตัวอยาง สำหรับเพศชาย อายุ 30 ป ซื้อเเบบประกัน “เอฟดับบลิวดี พาวเวอรลิงค”

ที่ชำระเบี้ยฯ ถึงอายุ 99 ป โดยชำระเบี้ยฯ หลัก 50,000 บาท ตอป และเบี้ยฯ
ลงทุน 50,000 บาท ตอป ซึ่งตัวอยางนี้ ใชสิทธิหยุดพัก ชำระเบี้ยฯ หลังอายุ 60 ป
ทุนประกันภัยของเบี้ยฯ หลัก 4,000,000 บาท ทุนประกันภัยของเบี้ยฯ ลงทุน 250,000 บาท

ณ อายุ
30 ป

ณ อายุ
35 ป

ณ อายุ
40 ป

ณ อายุ
50 ป

ณ อายุ
60 ป

เบีย้ ฯ หลักสะสม

50,000

300,000

550,000

1,050,000

1,500,000

เบีย้ ฯ ลงทุนสะสม

50,000

300,000

550,000

1,050,000

1,500,000

รวมเบีย้ ประกันภัย ทีจ่ า ยสะสม

100,000

600,000

1,100,000

2,100,000

3,000,000

AV ณ สิน้ ปกรมธรรม ทีอ่ ายุตา งๆ *

40,921

532,276

1,266,187

3,714,280

8,184,558

4,290,921

4,782,276

5,516,187

7,964,280

12,434,556

ผลประโยชนกรณีเสียชีวติ ณ สิน้ ปกรมธรรม
ทีอ่ ายุตา งๆ (ทุนประกันภัย + AV)

กรณีหยุดพักชำระเบี้ยฯ หลังอายุ 60 ป

ตารางเเสดงเบี้ยประกันภัยสะสมและผลประโยชนเบี้ย
ณ อายุ
80 ป

ณ ครบกำหนด
สัญญา
(อายุ 99 ป)

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

3,000,000

3,000,000

25,113,011 58,977,412
29,363,011 63,227,412

*ตัวอยางอัตราการเติบโตของหนวยลงทุนเฉลี่ยตอปที่ 8%
ผลประโยชนกรณีเสียชีวิต (บาท)

)

 (AV
ม
ร
ร
ธ

กรม

มูลคา

ทุนประกันภัยรวม (สวนของเบี้ยฯ หลัก + เบี้ยฯ ลงทุน)
30 ป

36 ป

39-49 ป

60 ป

90 ป

อายุ (ป)

หมายเหตุ ตัวอยางนี้ใหทา นพิจารณาเพ�อความเขาใจเทานัน้ มิไดเปนการแสดงผลตอบเเทนจริงทีจ่ ะไดรบั จากกรมธรรม ทัง้ นีโ้ ปรดศึกษาคำเตือน

สิทธิของผูเอาประกันภัย
1. สิทธิของผูเ อาประกันภัยในการยกเลิกกรมธรรมภายใน 15 วัน นับตัง้ แตวนั ที่ไดรบั กรมธรรมประกันภัย
2. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบีย้ ประกันภัยทีล่ งทุนในกองทุนรวม
3. สิทธิในการขอรับหนังสือชีช้ วนสวนขอมูลรายละเอียดโครงการจากตัวแทน / นายหนา ที่ไดรบั อนุญาตจากบริษทั ฯ
4. สิทธิในการไดรบั ทราบรายช�อของบริษทั จัดการทุกแหงทีร่ บั จัดการกองทุนรวมควบกรมธรรมทเ่ี สนอขายโดยบริษทั ฯ
5. สิทธิในการไดรบั ทราบขอมูลเกีย่ วกับช�อ ทีอ่ ยู ของบริษทั จัดการ และบริษทั ฯ รวมทัง้ ช�อ ทีอ่ ยู และเลขประจำตัวของตัวแทน / นายหนาที่ไดรบั อนุญาตจากบริษทั ฯ
6. สิทธิในการไดรบั ทราบขอมูลเกีย่ วกับความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วของกับหน�วยลงทุนที่ไดรบั คำแนะนำเพ�อซือ้ หน�วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกีย่ วกับความเสีย่ งของการลงทุนในหน�วยลงทุน
7. สิทธิในการไดรบั ทราบขอเท็จจริงทีม่ ผี ลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูเ อาประกันภัยหรือตอการตัดสินใจในการลงทุน เชน การขายหน�วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยูในขัน้ ตอนการดำเนินการ
เพ�อการควบกองทุนหรือการรวมกองทุน เปนตน
8. สิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน เชน คาธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทน / นายหนา ที่ไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ อาจไดรับจากการซื้อกรมธรรม
รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน�วยลงทุน เปนตน
9. สิทธิในการแสดงเจตนาวาไมตอ งการรับการติดตออีกเปนระยะเวลา 2 ป
10.สิทธิของผูถ อื หน�วยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวติ ควบหน�วยลงทุนโดยไมเปดเผยช�อทีแ่ ทจริงของผูถ อื หน�วยลงทุน (Omnibus Account) อาจมีสทิ ธิแตกตางจากผูถ อื หน�วยลงทุนปกติทซ่ี อ้ื หน�วยลงทุน
ผานบริษทั จัดการโดยตรง เชน
- ในการสัง่ ซือ้ กรมธรรมควบรวมหน�วยลงทุน จะไมไดราคา ณ วันทำการนัน้ ๆ เน�องจากการดำเนินงานประกันชีวติ ตองใชเวลาในการพิจารณาคำขอเอาประกันชีวติ ของลูกคาหลังจากวันที่ไดรบั เอกสาร
ของลูกคา และบริษทั ฯ จะทำรายการซือ้ หน�วยลงทุนใหกบั ลูกคาภายหลังจากการอนุมตั ิ
- การรับเอกสารตางๆ เกีย่ วกับกองทุน อาจชากวาการซือ้ หน�วยลงทุนจากบริษทั จัดการโดยตรง เน�องจากบริษทั ฯ จะดำเนินการจัดสงใหแกลกู คาเม�อไดรบั เอกสารดังกลาวจากบริษทั จัดการ
- บริษทั ฯ จะหักคาการประกันภัย คาธรรมเนียมรักษากรมธรรม และคาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม (ดูจากตารางคาธรรมเนียมกรมธรรม) จากการขายคืนหน�วยลงทุนอัตโนมัตทิ กุ เดือน

คำเตือน
• การนำสงเบี้ยประกันภัยเปนหนาที่ของผูเอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิต นายหนาประกันชีวิต มาเก็บเบี้ยประกันภัยเปนการใหบริการเทานั้น
• ผูเอาประกันภัยควรพิจารณาถึงความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย เน�องจากกรมธรรมนี้เหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาว มีคาธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม
ซึ่งอาจมีผลใหมูลคาเวนคืนกรมธรรม และมูลคาจากการถอนเงินจากกรมธรรม มีมูลคานอยกวามูลคารับซื้อคืนหน�วยลงทุน ผูเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดจากตารางคาธรรมเนียม
ในการถอนเงินจากกรมธรรม
• ผูเอาประกันภัยควรศึกษา อาน และทำความเขาใจในเอกสารประกอบการเสนอขาย และหนังสือชี้ชวนของกองทุนกอนการตัดสินใจลงทุน
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผูเอาประกันภัยอาจไดรับเงินคืนมากกวาหรือนอยกวามูลคาเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเขากองทุนรวมโดยหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมีกำไร
ผูเอาประกันภัยก็จะไดรับผลตอบแทนสูง แตหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมขาดทุน ผูเอาประกันภัยจะไดผลตอบแทนต่ำ หรือบางกรณีอาจขาดทุน กลาวคือ ไมไดรับเงิน
สวนลงทุนคืนเต็มจำนวนทั้งนี้ กรมธรรมนี้ ไมมีการรับประกันภัยเงินสวนลงทุน

FWD Power Linked

เปนชื1อทางการตลาดของเเบบประกันภัย “เอฟดับบลิว พาวเวอรลิงค ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด”

รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื1อเปนขอมูลเบื้องตนของแบบประกันภัย ขอมูลเพิ่มเติมติดตอ
ตัวแทนประกันชีวิตเอฟดับบลิวดี
สาขา หรือสำนักงานตัวแทนเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต

Get ready to live
FWD.CO.TH
0 2632 6000

ศูนยบริการลูกคาเอฟดับบลิวดี

0 2632 6000

