เอฟดับบลิวดี พรีมา่ แคร์
ยกระดับความใส่ใจ ห่วงใยทุกการรักษา

ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี 1351

เอฟดับบลิวดี พรีมา่ แคร์

เอฟดับบลิวดี พรีมา่ แคร์
ที่เอฟดับบลิวดี เราเข้าใจดีวา่
ด้วยความรับผิดชอบทีค
่ ณ
ุ มีตอ
่ ครอบครัว นอกเหนือจากการมุง
่ มัน
่ ารงานแล้ว
่ สร้างความก้าวหน้าในหน้าทีก
มีหลายสิ่งที่คุณต้องใส่ใจดูแล โดยเฉพาะเรื่องของคนในครอบครัวเพราะคุณตัง
ิ ที่ดี
้ ใจสร้างคุณภาพชีวต
เพื่อให้ทก
ุ คนมีความสุขมากทีส
่ ด
ุ เรื่องสุขภาพเป็นอีกหนึ่งเรื่องทีค
่ ณ
ุ ให้ความสําคัญ เพราะเป็นสิง
่ ไม่สามารถ
คาดเดาได้ล่วงหน้า เมื่อเจ็บป่วยขึ้นมา และต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เอฟดับบลิวดีอยากช่วย
ให้คณ
ุ และครอบครัวได้รบ
ั การรักษาอย่างดีที่สด
ุ

จึงเป็นที่มาของการพัฒนาแบบประกัน เอฟดับบลิวดี พรีมา่ แคร์
ให้คณ
ุ คลายกังวลกับค่ารักษาพยาบาลทีเ่ พิม
้ ครองสุขภาพทีเ่ ข้ามาช่วยแบ่งเบา
่ สูงขึ้นทุกปี ด้วยแผนความคุม
ภาระ พร้อมดูแลทุกค่าใช้จา่ ยจากการรักษาเมื่อต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยคุณสามารถเลือก
ผลประโยชน์ที่เหมาะกับความต้องการได้จาก 5 แผนความคุ้มครอง และเพิ่มความมัน
่ ใจในการใช้ชีวิต
ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมทัง
้ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าวินิจฉัย ค่าผ่าตัด และค่ารักษาต่อเนื่อง ให้คุณ
เลือกรับบริการจากโรงพยาบาลทีว่ างใจ เพื่อได้รบ
ั การรักษาอย่างเต็มที่ ให้กลับมามีสข
ุ ภาพทีด
่ ี และสามารถ
ดูแลครอบครัวได้อย่างที่ตัง
้ ใจ

เอฟดับบลิวดี พรีมา่ แคร์

เอฟดับบลิวดี พรีมา่ แคร์
เลือกแผนความคุ้มครองได้ตามใจ
ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล มี 5 แผนให้เลือกได้ตามใจ
สูงสุด 7,500 บาทต่อวัน

เหมาจ่ายค่าผ่าตัดตามจริง
หมดกังวลกับค่าธรรมเนียมการผ่าตัด คุ้มครองทั้งผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่
เหมาจ่ายตามวงเงินในตารางผลประโยชน์

ค่ารักษาต่อเนื่องตามการดูแล
ห่วงใย และพร้อมดูแล สำหรับการรักษาต่อเนือ
่ งภายใน 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาล

เพิ่มผลประโยชน์ความคุ้มครองตามแผนที่คุณเลือก
ป่วยด้วย 3 โรคร้ายแรง หรือ ประสบอุบัติเหตุ ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
รับค่ารักษาโดยการผ่าตัดเป็น 2 เท่า

ไม่มีเคลม มีส่วนลด
รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย 10% ในปีถัดไปหากไม่มีเคลม

เอฟดับบลิวดี พรีมา่ แคร์

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
หน่วย : บาท

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ

แผน S

แผน M

แผน L

แผน XL

แผน XXL

1.1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ต่อวัน) สูงสุดไม่เกิน 125 วัน

1,500

3,000

4,500

6,000

7,500

1.2 ค่าห้องผูป
้ ว่ ยวิกฤติ (ICU) สูงสุดไม่เกิน 30 วัน

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

15,000

25,000

35,000

50,000

65,000

1.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สน
้ิ เปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สําหรับกลับบ้านสูงสุดไม่เกิน 14 วัน
(รวมอยูใ่ นผลประโยชน์ขอ
้ 1.3)

1,500

3,000

4,500

6,000

7,500

1.5 ค่าแพทย์ตรวจรักษา สูงสุดไม่เกิน 125 วัน

1,000

1,000

1,000

1,500

1,500

60,000

100,000

120,000

150,000

180,000

1. ผลประโยชน์กรณีผป
ู้ ว่ ยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผูป
้ ว่ ยในครัง้ ใดครัง้ หนึ่ง

1.3 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินจ
ิ ฉัยหรือบําบัดรักษา ค่าบริการทางการพยาบาล
รวมค่ายา และค่าเวชภัณฑ์

1.6 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ
1.7 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผูป
้ ว่ ยใน (Day Surgery)

จ่ายผลประโยชน์เสมือนการเข้าพักรักษาตัวเป็นผูป
้ ว่ ยในของโรงพยาบาล

1.8 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

2 เท่าของผลประโยชน์ขอ
้ 1.6

2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผูป
้ ว่ ยใน
2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินจ
ิ ฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วัน
ก่อนและหลังเข้าพักรักษาตัวเป็นผูป
้ ว่ ยใน

5,000

6,000

7,000

8,000

10,000

2.2 ค่าเวชศาสตร์ฟนฟู
ื้
หลังเข้าพักรักษาตัวเป็นผูป
้ ว่ ยใน ภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล
สูงสุดไม่เกิน 7 ครัง้ ครัง้ ละ

1,000

1,200

1,500

1,800

2,000

8,000

10,000

2.3 ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องแบบผูป
้ ว่ ยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผูป
้ ว่ ยใน ภายใน 30 วัน
หลังออกจากโรงพยาบาล (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินจ
ิ ฉัย)
2.4 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery)

รวมอยูใ่ นผลประโยชน์ขอ
้ 1.3

5,000

6,000

7,000

3. ดูแลพิเศษสําหรับการป่วยครัง้ สําคัญ
3.1 ค่ารักษาโดยการผ่าตัดกรณีปว่ ยด้วย 3 โรคร้ายแรง (โรคมะเร็งระยะลุกลาม โรคกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุ ดตัน) หรือ
ประสบอุ บต
ั ิเหตุ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผูป
้ ว่ ยในครัง้ ใดครัง้ หนึ่ง
3.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบําบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรก
ั ษา
รังสีรว่ มรักษา เวชศาสตร์นวิ เคลียร์รก
ั ษา ต่อรอบปีกรมธรรม์
3.3 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบําบัดรักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบาํ บัด รวมถึง
Targeted therapy ต่อรอบปีกรมธรรม์
3.4 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบําบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไต
ผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์
3.5 ค่าขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน ต่อรอบปีกรมธรรม์

เพิม
้ 1.6
่ อีก 1 เท่าจากผลประโยชน์ขอ

25,000

50,000

75,000

100,000

150,000

12,500

25,000

50,000

75,000

100,000

-

-

150,000

175,000

200,000

4. ความคุ้มครองกรณีฉก
ุ เฉิน
4.1 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บกรณีผป
ู้ ว่ ยนอก ภายใน 24 ชัว่ โมงของการเกิดอุบต
ั เิ หตุตอ
่ ครัง้

5,000

7,500

10,000

15,000

20,000

4.2 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

5. ผลประโยชน์เพิม
้ ว่ ยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผูป
้ ว่ ยในครัง้ ใดครัง้ หนึ่ง
่ เติมอื่นๆ กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผูป
5.1 ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง

-

-

2,000

3,000

4,000

5.2 ค่าตรวจวินจ
ิ ฉัยทางรังสีพเิ ศษ

-

-

10,000

12,000

15,000

5,000

10,000

10,000

15,000

15,000

ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครัง้ ใดครัง้ หนึ่ง
สําหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุ 1 เดือน 1 วัน - 5 ปี (ตัง
ั ครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผเู้ อาประกันภัย
้ แต่วน
มีอายุ 6 ปี ความรับผิดส่วนแรกจะถูกยกเลิกและได้รบ
ั ความคุม
้ ครองตามตารางผลประโยชน์ทรี่ ะบุ)
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เงื่อนไขความคุ้มครองที่สำคัญ
เงื่อนไขความคุ้มครอง

รายละเอียด

ค่าห้อง และค่าอาหาร

ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์ในตาราง สูงสุดไม่เกิน 125 วัน สำหรับผู้ป่วยวิกฤติ (ICU)

ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)

สูงสุดไม่เกิน 30 วัน เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 125 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

ค่ารักษาพยาบาลทีเ่ กิดขึน
้ จากการผ่าตัดเปลีย
่ นอวัยวะต่างๆ ได้แก่ ตับ ตับอ่อน ไต หัวใจ ปอด โดยมีสาเหตุ
จากการที่อวัยวะนั้นอยู่ในระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถกลับมาทำงานได้ดังเดิม และการปลูกถ่ายไขกระดูก
ด้วยการใช้ Haematopoietic Stem Cells ภายหลังการทำ Bone Marrow Ablation

การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

การเข้าพักรักษาตัวเป็นผูป
้ ว่ ยใน หรือการรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ทไ่ี ม่ตอ
้ งเข้าพักรักษาตัวเป็นผูป
้ ว่ ยใน

ครั้งใดครั้งหนึ่ง

(Day Surgery) ในโรงพยาบาล แต่ละครัง
้ ไม่วา่ กีค
่ รัง
้ ก็ตาม ด้วยเหตุจากการบาดเจ็บหรือการป่วยเดียวกัน
และยังรักษาไม่หาย รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 90 วัน
นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย

ส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ

กรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมในปีกรมธรรม์ก่อนหน้าปีต่ออายุครั้งล่าสุด บริษัทฯ จะให้ส่วนลดเบี้ย
ประกันภัยในปีต่ออายุ 10% ของเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ
เอฟดับบลิวดี พรีมา่ แคร์ และบันทึกสลักหลังการขยายผลประโยชน์เพิม
่ เติม (ผูป
้ ว่ ยใน) (ถ้ามี) กรณีบริษท
ั ฯ
ได้ให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยไปแล้ว หลังจากนั้นได้รับแจ้งการเรียกร้องสินไหมสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยของปีกรมธรรม์ก่อนหน้าปีต่ออายุครั้งล่าสุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่ให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัย โดยจะเรียกคืนส่วนลดเบี้ยประกันภัยโดยการหักออกจากเงินผลประโยชน์
ที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยจนกว่าจะครบเต็มจํานวน

ข้อยกเว้นความคุ้มครองมีทัง
้ หมด 17 ข้อ เช่น
1. ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กําเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กําเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิด
ปกติในการพัฒนาการของร่างกาย เว้นแต่สญ
ั ญาเพิม
ี ลคุ้มครองมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (1 ปี) และปรากฏอาการหลังผูเ้ อาประกันภัยมีอายุครบ
่ เติมนี้มผ
สิบหกปีบริบูรณ์ (16 ปีบริบูรณ์)
2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วงหรือการควบคุมนํ้าหนักตัว การผ่าตัดที่สามารถ
ทดแทนด้วยการรักษาแนวทางอื่น เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุ บต
ั ิเหตุที่ได้รบ
ั ความคุ้มครอง
3. การตรวจสุขภาพ การร้องขอเข้าอยูร่ ก
ั ษาตัวในโรงพยาบาล หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้ น หรือการพักเพื่อการฟื้ นฟู หรือการรักษาโดยวิธใี ห้พัก
อยู่เฉยๆ หรือการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อให้มีผู้ชว่ ยดูแลทัว่ ไป การตรวจหรือการรักษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นสาเหตุของการรับตัวไว้
ในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจําเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็น
มาตรฐานทางการแพทย์
4. การตรวจรักษาที่ ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุ ดหายใจขณะหลั บ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติ
ของการนอนหลับ การนอนกรน
5. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทําร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทําร้ายร่างกายตนเองไม่วา่ จะเป็นการกระทําโดยตนเอง หรือยินยอม
ให้ผอ
ู้ ่ ืนกระทําไม่วา่ จะอยูใ่ นระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทัง
ั ิเหตุจากการที่ผเู้ อาประกันภัย กิน ดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพษ
ิ เข้าร่างกาย
้ นีร้ วมถึงอุ บต
การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สง
ั่

เอฟดับบลิวดี พรีมา่ แคร์

เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรับประกันภัย

1 เดือน 1 วัน – 70 ปี
(ต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 79 ปี)

ระยะเวลาคุ้มครอง

ถึงอายุ 80 ปี หรือไม่เกินระยะเวลาคุ้มครอง
ของกรมธรรม์ประกันชีวิต

เพิม
่ ความอุ ่นใจ ด้วยบริการพิเศษ
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินการแพทย์ กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในประเทศ
บริการสายด่วนสุขภาพกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 02 206 5444
บริการสอบถามข้อมูลกรมธรรม์ เราพร้อมบริการคุณ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี 1351

เอฟดับบลิวดี พรีมา่ แคร์

ประกันเอฟดับบลิวดี พรีมา่ แคร์
พร้อมเริม
้ ครองผลประโยชน์หลังจากสัญญาเพิม
ั บัตร FWD Care Card
่ ต้นดูแลคุณ มอบความคุม
่ เติมมีผลบังคับ และได้รบ

คุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ

คุ้มครองทันที
หากเกิดอุ บต
ั ิเหตุ
ฉุกเฉิน

30 วัน

หลังสัญญาเพิม
่ เติม
มีผลบังคับ

120 วัน

พร้อมดูแล
คุณทันที

หลังสัญญาเพิม
่ เติม
มีผลบังคับ

90 วัน

หลังสัญญาเพิม
่ เติม
มีผลบังคับ

คุ้มครองหากป่วยด้วย
• โรคมะเร็งระยะลุกลาม

คุ้มครองหากเจ็บป่วยดังนี้
• เนื้องอก ถุงนํ้า หรือมะเร็งทุกชนิด
(ยกเว้นมะเร็งระยะลุกลาม)
• ริดสีดวงทวาร
• ไส้เลื่อนทุกชนิด
• ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
• การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์
• นิว่ ทุกชนิด
• เส้นเลือดขอดที่ขา
• เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

เอฟดับบลิวดี พรีมา่ แคร์

้ ประกันภัยรายปี (ปีแรก)
ตัวอย่างเบีย
หน่วย : บาท
อายุ (ปี)

แผน S
ชาย

แผน M

แผน L

แผน XL

แผน XXL

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

30

5,300

6,800

8,500

11,100

12,400

16,000

17,300

22,400

22,000

28,500

40

6,300

8,200

10,200

13,300

14,800

19,200

20,700

26,900

26,300

34,200

50

7,900

10,200

12,800

16,600

18,500

24,000

25,900

33,600

32,900

42,800

หมายเหตุ :
• การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
• ผูข้ อเอาประกันภัยควรศึกษา และทําความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจทําประกันภัย
• เบีย้ ประกันภัยรายปีสาํ หรับขัน้ อาชีพ 1 และ 2
• เบีย้ ประกันภัยปรับตามอายุที่เพิม่ ขึ้น
• บริษัทฯ อาจจะปรับเปลี่ยนเบีย้ ประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์เนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อายุ ขัน้ อาชีพ ค่าใช้จา่ ยในการรักษา
พยาบาลทีส
่ ง
ู ขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนโดยรวมของสัญญาเพิม
่ เติมนี้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผเู้ อาประกันภัยทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรไม่นอ
้ ยกว่า 30 วัน ทัง
้ ประกันภัยที่มก
ี ารปรับจะต้องอยูใ่ นอัตราที่ได้รบ
ั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว
้ นี้ เบีย
• เบีย้ ประกันภัยสามารถนําไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด
• เอกสารนีม้ ใิ ช่สว่ นหนึ่งของสัญญาประกันภัย ข้อกําหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
• สงวนสิทธิต์ ามกฎหมาย ห้ามทําซํ้า ดัดแปลงไม่วา่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 130 - 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3
ชัน
้ 14, 16, 26 - 29 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขทะเบียนบริษัท 0107563000304
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