
รา้ยแรงแค่ไหนก็ไมห่วัน่กับสญัญาเพิม่เติมการประกันภัย
โรครา้ยแรง แบบซไีอ 50 จากเอฟดบับลิวดี 
เพราะเราดแูลคณุ ใหพ้รอ้มตัง้รบั 50 โรครา้ย

ประกันโรครา้ย ซไีอ 50
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ประกันโรครา้ย ซไีอ 50

ประกันโรครา้ยแรง ซไีอ 50
พร้อมดูแลคุณ  เมื่อเจ็บป่วยด้วย 50 โรคร้ายแรง เพื่อให้คุณได้รับการรักษาและสามารถ
เลือกสิ่งที่ดีให้ตัวเองได้ตามใจ ไม่ว่าจะหยุดพักงานหรือจะนำเงินก้อนเพื่อเดินทางไปรักษา
ที่ต่างประเทศก็ทำได้

คุ้มครอง 50 โรคร้ายแรงที่พบได้บ่อยๆ ในประเทศไทย 
รวมถึงคุ้มครองกรณีเสียชีวิต

คุ้มครองโรคร้ายแรง

รับ 20% ของทุนประกันภัย หากตรวจพบโรคร้ายระยะเริ่มต้น
และรับอีก 80% ของทุนประกันภัย เมื่อโรคร้ายเข้าสู่ระยะรุนแรง

คุ้มครองที่ครอบคลุม

รับ 100% ของทุนประกันภัย หากตรวจพบครั้งแรก
ว่าเป็นโรคร้ายระยะรุนแรง

รับผลประโยชน์สูงสุด

คุ้มครองยาวนาน ถึงอายุ 85 ปี
ดูแลยาวนาน



 

ตัวอยา่งการจา่ยผลประโยชน์

รายชื่อโรคท่ีคุ้มครอง
ระยะเริ่มต้น (Early Stage) 
5 โรคร้ายแรง

1. โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม   
2. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ   
3. โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติด 
4. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่รักษาโดยใช้ขดลวดผ่านสายสวนทางหลอดเลือด     
5. โรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการรักษาโดยวิธีใส่สายสวนเส้นเลือดแดงบริเวณคอ

ระยะรุนแรง (Last Stage) 
45 โรคร้ายแรง

โรคเก่ียวกับมะเร็ง
1. โรคมะเร็งระยะลุกลาม

โรคเก่ียวกับหัวใจและหลอดเลือด
2. โรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันจาก  

การขาดเลือด
3. การผ่าตัดเส้นเลือดเล้ียงกล้ามเน้ือหัวใจ 
4. การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ 
5. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า 
6. โรคกล้ามเน้ือหัวใจ 
7. โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ

โรคเก่ียวกับกล้ามเน้ือ กระดูกและข้อ
8. ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง 
9. โรคกล้ามเน้ืออักเสบ
10.การผ่าตัดกระดูกสันหลังคดท่ีไม่ทราบ 

สาเหตุ

โรคเก่ียวกับระบบประสาทและสมอง  
11. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

12. เน้ืองอกในสมองชนิดท่ีไม่ใช่มะเร็ง
13. สมองอักเสบจากเช้ือไวรัส
14. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบ

จากเช้ือแบคทีเรีย
15. โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการ

เคลื่อนไหว 
16. โรคสมองเส่ือมชนิดอัลไซเมอร์ 
17. โรคพาร์กินสัน
18. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้อง

รักษาโดยการผ่าตัด 
19. โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะเคลอโรสิส

โรคเก่ียวกับอวัยวะสำคัญ
20. การผ่าตัดเปล่ียนอวัยวะหรือปลูกถ่าย

ไขกระดูก  
21. ไตวายเร้ือรัง  
22. ตับวาย 
23. โรคหลอดลมปอดอุดก้ันเร้ือรังข้ันรุนแรง

/โรคปอดระยะสุดท้าย
24. โรคไวรัสตับอักเสบข้ันรุนแรง
25. ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส 

อิริเธมาโตซูส
26. ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำและ

เร้ือรัง 

27. โรคถุงน้ำในไต 
28. โรคลำไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง 

อ่ืนๆ
29. การสูญเสียการได้ยิน  
30. การสูญเสียความสามารถในการพูด  
31. แผลไหม้ฉกรรจ์  
32. อัมพาตของกล้ามเน้ือแขนหรือขา 
33. โรคโปลิโอ
34. การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ  
35. ตาบอด 
36. การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน 
37. โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม 
38. โรคเท้าช้าง 
39. การทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง
         (ก่อนอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์) 
40. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้าง       

เม็ดโลหิต  
41. โรคเน้ือเย่ือพังผืดอักเสบติดเช้ือและ   

เป็นเน้ือตาย 
42. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูง
       แบบปฐมภูมิ  
43. ภาวะโคม่า 
44. การบาดเจ็บท่ีศีรษะอย่างรุนแรง 
45. ภาวะอะแพลลิก 

ของทุนประกันภัย

กรณีที่ 1
หรือ

เมื่อวินิจฉัยพบ 1 ใน 45 
โรคร้ายแรงหรือเสียชีวิต

ระยะ
รุนแรง

=
ของทุนประกันภัย
100%

รวมผล
ประโยชน์

100%

เมื่อวินิจฉัยพบ
1 ใน 5 โรคร้ายแรง

20%
จ่าย

ของทุนประกันภัย

เมื่อวินิจฉัยพบ 
1 ใน 45 โรคร้ายแรง

หรือเสียชีวิต

ระยะ
รุนแรง

80%
จ่าย จ่ายกรณีที่ 2ต่อมา

ระยะ
เริ่มต้น

ของทุนประกันภัย

ประกันโรครา้ย ซไีอ 50
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บรษัิท เอฟดบับลิวด ีประกันชวีติ จาํกัด (มหาชน)
เลขท่ี 130 - 132 อาคารสนิธรทาวเวอร ์3 
ชัน้ 14, 16, 26 - 29 ถนนวทิยุ แขวงลมุพนีิ 
เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330
เลขทะเบยีนบรษัิท 0107563000304

1,080
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4,580

9,030
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40

50

1,880

2,480

4,980

10,910

อายุ (ปี) ชาย หญิง

ตัวอยา่งเบีย้ประกันภัยรายป ี(ปแีรก) 
ต่อทุนประกันภัย 1,000,000 บาท

หน่วย: บาท

หมายเหตุ
•  การรบัประกันภัยเป็นไปตามเง่ือนไข และหลักเกณฑ์ของบรษัิทฯ
• ผูข้อเอาประกันภัยควรศึกษาและทําความเขา้ใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสนิใจทําประกันภัย
• เบีย้ประกันภัยปรบัตามอายุท่ีเพิม่ขึ้น
• บรษัิทฯ อาจจะปรบัเปล่ียนเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์เน่ืองมาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อายุ ขัน้อาชพี
   ค่าใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาลท่ีสูงขึ้น หรอืจากประสบการณ์การจา่ยสินไหมทดแทนโดยรวมของสัญญาเพิ่มเติมนี้ 
   โดยบรษัิทฯ จะแจง้ใหผู้้เอาประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไมน่้อยกวา่ 30 วนั ทัง้นี้ เบีย้ประกันภัยท่ีมกีารปรบั
   จะต้องอยูใ่นอัตราท่ีได้รบัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนแล้ว
• เบีย้ประกันภัยสามารถนําไปลดหยอ่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด
• เอกสารนีม้ใิชส่ว่นหนึ่งของสญัญาประกันภัย ขอ้กําหนดและเง่ือนไขของความคุม้ครองจะระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันภัย
• สงวนสทิธิต์ามกฎหมาย หา้มทําซํ้า ดัดแปลงไมว่า่สว่นหนึ่งสว่นใดของเอกสารนี้

ประกันโรครา้ย ซไีอ 50

เง่ือนไขการรบัประกันภัย

อายุรับประกันภัย 16 – 65 ปี (ต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 84 ปี)

ทนุประกันภัยขัน้ต่ํา 100,000 บาท

ถึงอายุ 85 ปี หรือ ไม่เกินระยะเวลาคุ้มครอง
ของกรมธรรม์ประกันชีวิตระยะเวลาคุ้มครอง


