เอฟดับบลิวดี ไลฟ์ เซฟวิง
่ 30/15
แผนความคุม
้ ครองพร้อมวางแผนการเงิน เพื่ออนาคตทีส
่ ดใสของวัยเริม
่ ต้นทํางาน
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่ 30/15
เมื่อชีวต
ิ เข้าสูว่ ย
ั ทํางาน มีรายได้เป็นของตนเอง สามารถรับผิดชอบสิง
ิ
่ ต่างๆ ในชีวต
ได้มากขึ้น เริม
้
่ มองหาเป้าหมายให้ตนเอง เพื่อสร้างความท้าทายและแรงบันดาลใจ รวมทัง
สร้างประสบการณ์ใหม่เพื่อต่อยอดให้อนาคต ถ้าทําตามเป้าหมายได้สาํ เร็จ คงจะเป็นความภูมใิ จ
ครัง้ ใหญ่ให้ทัง
้ ตัวเองและคนในครอบครัว
ประกันเอฟดับบลิวดี ไลฟ์ เซฟวิง
่ 30/15 สําหรับคนเริม
่ ต้นทํางาน ช่วยวางแผนการเงิน
ระยะยาว เพื่อถึงเป้าหมายได้อย่างมัน
ุ ค่า และความคุ้มครองตลอด
่ ใจด้วยผลตอบแทนที่ค้ม
สัญญา เพิม
้ ะต้องสําเร็จแน่นอน
่ ความสบายใจ การเก็บเงินครัง้ นีจ
มั่นใจ รับเงินคืนทุกปี
รับเงินคืนปีละ 1% ของทุนประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึง 15
รับเงินคืนปีละ 5% ของทุนประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 16 ถึง 30

คุ้มค่าเงินออม รับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา
รับเงินก้อน 145% ของทุนประกันภัย

วางใจ กับความคุ้มครองชีวิตตลอด 30 ปี
ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 250% ของทุนประกันภัย ในปีกรมธรรม์ที่ 13 ถึง 30

เพิ่มเติมความคุ้มครองเลือกได้ตามใจ
สามารถเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ทั้งความคุ้มครองสุขภาพ โรคร้ายแรง อุบัติเหตุ
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ครบกำหนดสัญญา
รับเงิน 145%

• % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของทุนประกันภัย
• กรณีเสียชีวิตบริษัทฯ จะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามทุนประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนเงินสด หรือเบี้ยประกันภัยที่บริษัทฯ ได้รบั ชําระ
มาแล้วทัง
้ หมด แล้วแต่จาํ นวนใดมากกว่า

• ครบกําหนดสัญญารับ 145% ของทุนประกันภัย หรือ 101% ของเบีย้ ประกันภัยทีบ่ ริษัทฯ ได้รบั ชําระแล้วทัง้ หมดหักด้วยจํานวนเงินจ่ายคืน
รายงวดที่บริษัทฯ ได้จา่ ยแล้วทัง
้ หมด แล้วแต่จาํ นวนใดมากกว่า

เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรบ
ั ประกันภัย

1 เดือน 1 วัน – 55 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง

30 ปี

ระยะเวลาชําระเบีย
้ ประกันภัย

15 ปี

ทุนประกันภัยขัน
้ ตํ่า

100,000 บาท
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้ ประกันภัยรายปี
ตัวอย่างเบีย
ต่อทุนประกันภัย 1,000 บาท

หน่วย : บาท

อายุ (ปี)

หญิง

ชาย

20

126

30

126

40

129

50

135

หมายเหตุ :

• การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
• ผูข้ อเอาประกันภัยควรศึกษาและทําความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจทําประกันภัย
• เบีย้ ประกันภัยสามารถนําไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด
• 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

ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี 1351

