
ชดเชยยามเจ็บ เงนิเก็บยงัอยู ่ชวีติไปตอ่ได้

✓ รบัเงนิชดเชย เมือ่เจ็บป่วย นอนโรงพยาบาล

✓ รบัเงนิคนืทกุปีไมม่หียดุ

การพจิารณารับประกนัภัย : แบบตอบค าถามอยา่งสัน้ (SIO)

วธิกีารช าระเบีย้ประกนัภัย : เงนิสด, เชค็, หักบญัชอีตัโนมัต ิ
และบตัรเครดติ

อายรัุบประกนัภัย  :  1 วนั – 55 ปี

ชือ่แบบประกนั : ประกนัเพราะหว่งใย ใหช้ดเชย (BE82)

แผนประกนัภัย : แผน 70,000 (7,777) 

ระยะเวลาความคุม้ครอง : 25 ปี

ระยะเวลาช าระเบีย้ฯ : สญัญาหลกั 15 ปี และสญัญา
เพิม่เตมิ 25 ปี

ขอ้ควรระวงัทีต่อ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบ

ประกนัเพราะหว่งใย ใหช้ดเชย แผนใหม ่EFC7777 (BE82)

เอกสารชดุนีไ้มใ่ชเ่อกสารน าเสนอขายใชเ้พือ่การอบรมภายใน “บมจ. เอฟดับบลวิด ีประกันชวีติ และ บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย”์ เทา่นัน้

งวดการช าระเบีย้ฯ : รายปี / ราย 6 ด. / ราย 3 ด. /รายเดอืน 

• รับเงนิชดเชยรายวัน 1,400 บาทตอ่วัน เมือ่เขา้พัก
รักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน 

• รับเงนิคนืทกุปี ปีละ 700 บาท ตัง้แตปี่กรมธรรมท์ี่ 1-24 และ
มเีงนิคนื 77,000 บาทเมือ่ครบสัญญาในปีกรมธรรมท์ี ่25

✓ รบัความคุม้ครองชวีติตอ่เนือ่ง
• มอบความคุม้ครองชวีติตลอดอายสุัญญา 25 ปี

✓ รบัผลประโยชนเ์พิม่กรณีอุบตัเิหตุ
• รับผลประโยชนเ์งนิกอ้นกรณีสญูเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ

และรับผลประโยชนเ์พิม่เตมิกรณีจากไปดว้ยอบัุตเิหตุ

✓ เร ิม่ตน้งา่ยๆ จา่ยรายเดอืนเบาๆ
• รับครบทกุความคุม้ครอง เริม่ตน้เพยีงเดอืนละ 700 บาท

จดุเดน่ของผลติภณัฑ์ เง ือ่นไขการรบัประกนัภยั

Mass / Upper Mass
อาย ุ : 30 – 40 ปี
อาชพี :  ธุรกจิสว่นตวั (ไมม่สีวสัดกิาร)
รายได ้:  30,000 – 100,000 บ./ด. 

• ผลประโยชนเ์งนิคนืคนืรายปี 
• ความคุม้ครองชวีติ
• ความคุม้ครองกรณีประสบอบัุตเิหตุ
• รับเงนิชดเชยรายวัน เมือ่เขา้รักษาตัวในโรงพยาบาล

ความคุม้ครอง ระยะเวลา
คุม้ครอง

เบีย้ฯ รายปี 7,777 บ./ปี หรอื
เบีย้ฯ รายเดอืน 700 บ./ด.

เบีย้ฯ รายปี 11,111 บ./ปี หรอื
เบีย้ฯ รายเดอืน 1,000 บ./ด.

เบีย้ฯ รายปี 33,333 บ./ปี หรอื 
เบีย้ฯ รายเดอืน 3,000 บ./ด.

เงนิชดเชย
เมือ่รักษาตวัใน รพ.(4) 

15 ปี (2)

1,400 / วนั 2,000 / วนั 6,000 / วนั

เงนิกอ้นเมือ่สญูเสยี
อวยัวะจากอบุตัเิหตุ

สงูสดุ
280,000(3)

สงูสดุ
400,000(3)

สงูสดุ
1,200,000(3)

รบัเพิม่หากเสยีชวีติ
จากอบุตัเิหต ุ(1) 70,000 100,000 300,000

เงนิกอ้น
หากเสยีชวีติทกุกรณี 25 ปี 77,000 135,000 405,000

เงนิคนืทกุปี
ปีที ่1 - 24 700 / ปี 1,000 / ปี 3,000 / ปี

ปีที ่25 77,000 135,000 405,000

รหสัแบบประกนั BE40

(1) เมือ่จา่ยผลประโยชนส์ญูเสยีอวยัวะตามเงือ่นไขแลว้ ความคุม้ครองอบุัตเิหตสุ ิน้สดุ
(2) ความคุม้ครองสามารถขยายระยะเวลาจนถงึ 25 ปี เมือ่จา่ยเบีย้ประกันภัยส าหรับสญัญาเพิม่เตมิ
(3) ผลประโยชนส์งูสดุ กรณีสญูเสยีมอื หรอืเทา้ หรอืสายตาทัง้ 2 ขา้ง หรอืรวมกันตัง้แต ่2 อยา่งขึน้ไป จากอบุัตเิหตสุาธารณะทีเ่กดิขึน้ภายใน 180

วนันับแตว่นัทีเ่ขา้พักรักษาตัวในโรงพยาบาลครัง้แรก
(4) ผลประโยชนก์ารชดเชยรายวนัสงูสดุ 1,000 วนัตอ่การเขา้พักรักษาตัวในโรงพยาบาลแตล่ะครัง้ (รวมหอ้งผูป่้วยธรรมดาและหอ้งผูป่้วยหนัก)

หมายเหตุ

- รับประกนัภัยชัน้อาชพี 1-4
- ไมส่ามารถเลอืกซือ้สญัญาเพิม่เตมิไดน้อกจากใน Package
- บรษัิทใหค้วามคุม้ครองส าหรบัสญัญาเพิม่เตมิยกเวน้เบีย้ประกนัชวีติ 

(RWP2) ตามกฎเกณฑข์องบรษัิท

- เงือ่นไข Freelook Period ผูเ้อาประกนัภัยมสีทิธิบ์อกเลกิกรมธรรมภ์ายใน 
15 วนั นับแตว่นัทีผู่เ้อาประกนัภัยไดร้บักรมธรรม์

- ประกนัเพราะหว่งใย ใหช้ดเชย (BE82) เป็นประกนัแบบ Package
- การพจิารณารับประกนัภัยแบบตอบค าถามอยา่งสัน้ (SIO)
- ลดหยอ่นภาษีได ้ตามสทิธแิละเงือ่นไขตามประกาศกรมสรรพากร

A4
Knowledge

?

?ประโยชนท์ ีล่กูคา้จะไดร้บั กลุม่ลกูคา้เป้าหมาย

ตาราง / Diagram / รปูภาพ 

ขอ้ควรระวงัทีต่อ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบ!

รหสัแบบประกนั BE82

(เพิม่จากแผนประกนัเพราะหว่งใย ใหช้ดเชย (BE40))
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การพจิารณารับประกันภัย : แบบตอบค าถามสขุภาพ (FUW)

วธิกีารช าระเบีย้ฯ : เงนิสด, เช็ค, หักบัญชอีัตโนมัต ิและบัตรเครดติ

อายรุับประกันภัย  :  11  – 75 ปี (ตอ่อายไุดถ้งึอาย ุ 84 ปี)

ชือ่แบบประกัน : ประกัน OPD คุม้ครบ จบหายหว่ง (BT23) 

จ านวนแผนประกันภัย (ผลประโยชนส์งูสดุตอ่ปี) : 5 แผน 
(S: 2 ลบ./ M: 5 ลบ./ L: 15 ลบ./ Beyond : 60 ลบ./ Crown : 120 ลบ.)

ระยะเวลาความคุม้ครอง : ถงึอาย ุ85 ปี

ระยะเวลาช าระเบีย้ฯ : ถงึอาย ุ84 ปี

ประกนั OPD คุม้ครบ จบหายหว่ง                                           1/2 

งวดการช าระเบีย้ฯ : รายปี / ราย 6 ด. / ราย 3 ด. /รายเดอืน 

จดุเดน่ของผลติภณัฑ์ เง ือ่นไขการรบัประกนัภยั

A4
Knowledge

?

?ประโยชนท์ ีล่กูคา้จะไดร้บั กลุม่ลกูคา้เป้าหมาย

ตาราง / Diagram / รปูภาพ : ผลประโยชนแ์ละความคุม้ครอง : แผน S/M/L ความคุม้ครองภายในประเทศไทย 

ป่วยหนกั ป่วยเบา เหมาจา่ย ทกุการรกัษา

✓ ป่วยหนกั ป่วยเบา OPD ก็ไมต่อ้งกงัวล 

✓ ป่วย 3 โรครา้ยแรง 

✓ ดแูลตวัเอง
• ตรวจสขุภาพประจ าปี วคัซนี สายตา ท าฟัน แพทยท์างเลอืก  
ตัง้ครรภ ์คลอดบตุร (ตามแผนทีเ่ลอืก)

• เหมาจา่ยทัง้ปี ไมจ่ ากดัจ านวนตอ่ครัง้  
• มใีหค้รบทกุแผน เบีย้ประกนัประหยัดกวา่ 
• ครอบคลมุทัง้คา่วนิจิฉัย ตรวจแลป และคา่ยา
• คุม้ครอง เคมบี าบดั ลา้งไต ตามวงเงนิสงูสดุของแผน 

• มเีงนิกอ้นส าหรับรกัษาตวั
• เพิม่ผลประโยชนค์า่หอ้งเป็น 2 เทา่หากตอ้งนอนรักษาตวั 

✓ ดแูลเพิม่ข ึน้
• ศลัยกรรมหนา้อก และอวยัวะเพศชาย 
จากการสญูเสยีอวยัวะดว้ยอบุตัเิหตหุรอืโรครา้ยแรง

• เปลีย่นอวยัวะ ปลกูถา่ยไขกระดกู

• จา่ยคา่เบีย้ประกนัลดลงดว้ยแผนรว่มจา่ยคา่รกัษาสว่นแรก (Deductible)

✓ เพิม่ทางเลอืก         

จ านวนเงนิเอาประกันภัย : 5 แผน (150,000 บาท ทกุแผน)

Mass / Upper Mass 
อาย ุ : 30 – 55 ปี
อาชพี :  พนักงานบรษัิท
รายได ้:  >  50,000 บ./ด. 

• คุม้ครองสขุภาพ และความคุม้ครองชวีติ
• คา่รักษา OPD กรณีผูป่้วยนอก และ IPD คา่รักษากรณีผูป่้วยใน
แบบเหมาจ่าย คา่หอ้งฯ วงเงนิสงู 

• ผลประโยชนก์รณีป่วยดว้ย 3 โรครา้ยแรง

Wealth 
อาย ุ :  35 - 55 ปี
อาชพี :  ผูบ้รหิาร/เจา้ของกจิการ 
รายได ้:  > 300,000 บ./ด. 

เอกสารชดุนีไ้มใ่ชเ่อกสารน าเสนอขายใชเ้พือ่การอบรมภายใน “บมจ. เอฟดับบลวิด ีประกันชวีติ และ บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย”์ เทา่นัน้

ความรบัผดิสว่นแรก (Deductible) ตอ่การเขา้พกัรกัษาตวัเป็นผูป่้วยในคร ัง้ใดคร ัง้หนึง่ (ส าหรบั 1-6 ยกเวน้ 
1.1) – เลอืกได้ 30,000 50,000 100,000

7. ผลประโยชนอ์ืน่ๆ (ตอ่ปี)
7.1 คา่รักษาโดยแพทยท์างเลอืก ไมคุ่ม้ครอง ไมคุ่ม้ครอง 6,000

ความคุม้ครองชวีติ 150,000

ผลประโยชนส์งูสดุ (ตอ่ปีกรมธรรม)์ แผน S แผน M แผน L 

2 ลา้นบาท 5 ลา้นบาท 15 ลา้นบาท
1. ผลประโยชนก์รณีผูป่้วยนอก (OPD) 

1.1  คา่รักษาพยาบาลกรณีผูป่้วยนอก (ตอ่ปี) 6,000 12,000 22,000

1.2  คา่ผ่าตัดใหญ่ทีไ่มต่อ้งเขา้พักรักษาตัวเป็นผูป่้วยใน (Day surgery) และคา่ผ่าตัดเล็ก

จา่ยตามจรงิ
1.3  คา่บรกิารทางการแพทยเ์พือ่ตรวจวนิจิฉัยฯ กอ่นและหลงัเขา้พักรักษาตัวเป็นผูป่้วยภายใน 30 วนั
1.4  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งแบบผูป่้วยนอกหลังการเขา้พักรักษาตัวเป็นผูป่้วยใน ภายใน 30 วนัหลังออกจาก รพ.
1.5  คา่เวชศาสตรฟ้ื์นฟ ูหลังการเขา้พักรักษาตัวเป็นผูป่้วยใน (สงูสดุ 30 วันตอ่การเขา้พักรักษาตัวเป็นผูป่้วยในครัง้ใดครัง้หนึง่)
2. ผลประโยชนก์รณีผูป่้วยใน (IPD)

2.1 คา่หอ้ง คา่อาหาร คา่บรกิารผูป่้วยใน (ตอ่วัน) (สงูสดุ 365 วัน) 3,500 7,000 10,000

2.2 คา่หอ้งผูป่้วยวกิฤต (ICU) (สงูสดุ 180 วัน)
จา่ยตามจรงิ

2.3  คา่รักษาพยาบาลผูป่้วยในอืน่ ๆ รวมคา่ยากลับบา้นสงูสดุ 14 วัน
2.4 ภาวะแทรกซอ้นขณะตัง้ครรภแ์ละหลังคลอดบตุร (จากการตัง้ครรภธ์รรมชาต)ิ ไมคุ่ม้ครอง จา่ยตามจรงิ
3. ดแูลพเิศษกรณีเจ็บป่วยดว้ย 3 โรครา้ยแรง (โรคมะเร็งระยะลกุลาม โรคหลอดเลอืดสมองแตกหรอือุดตนั โรคกลา้มเนือ้หวัใจตายเฉยีบพลนัจากการขาดเลอืด)
3.1  คา่ชดเชยกรณีเจ็บป่วยดว้ย 3 โรครา้ยแรง (สงูสดุ 1 ครัง้/ตลอดชวีติ) ไมคุ่ม้ครอง 50,000

3.2  คา่หอ้ง คา่อาหาร คา่บรกิารผูป่้วยใน (ตอ่วัน) เพิม่เตมิ กรณีป่วยดว้ย 3 โรครา้ยแรง ไมคุ่ม้ครอง 7,000 10,000

3.3 คา่บรกิารทางการแพทยเ์พือ่การบ าบัดรักษาโรคมะเร็ง (OPD) โดยรังสรัีกษา เคมบี าบัด รวมถงึ Target therapy จา่ยตามจรงิ

4. ความคุม้ครองศลัยกรรมพเิศษกรณีสญูเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตหุรอืโรครา้ยแรง
4.1 กรณีสญูเสยีเตา้นม

จา่ยตามจรงิ
4.2 กรณีสญูเสยีองคชาต

5. ความคุม้ครองกรณีอวยัวะส าคญั
5.1 ผ่าตัดเปลี่ยีนอวัยวะ (ตับ ตับออ่น ไต หัวใจ ปอด) และปลกูถา่ยไขกระดกู

จา่ยตามจรงิ
5.2 การบ าบัดรักษาโรคไตวายเรือ้รัง (OPD) โดยการลา้งไตผ่านทางเสน้เลอืด

6. ความคุม้ครองกรณีฉุกเฉนิ
6.1 คา่รักษาพยาบาลอบุัตเิหตฉุุกเฉนิ กรณีผูป่้วยนอก ภายใน 24 ชัว่โมง จา่ยตามจรงิ
6.2 คา่บรกิารรถพยาบาลฉุกเฉนิ
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วธิกีารช าระเบีย้ประกนัภัย : เงนิสด, เชค็, หักบญัชอีตัโนมัต ิ
และบตัรเครดติ

อายรัุบประกนัภัย  :  1 วนั – 65 ปี

ชือ่แบบประกนั : ประกนั 16/6 Plus

ระยะเวลาความคุม้ครอง :  16 ปี

ระยะเวลาช าระเบีย้ประกนัภัย : 6 ปี

ขอ้ควรระวงัทีต่อ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบ

เอกสารชดุนีไ้มใ่ชเ่อกสารน าเสนอขายใชเ้พือ่การอบรมภายใน “บมจ. เอฟดับบลวิด ีประกันชวีติ และ บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย”์ เทา่นัน้

งวดการช าระเบีย้ฯ : รายปี และราย 6 เดอืน เทา่นัน้ 

จดุเดน่ของผลติภณัฑ์ เง ือ่นไขการรบัประกนัภยั?

?ประโยชนท์ ีล่กูคา้จะไดร้บั กลุม่ลกูคา้เป้าหมาย

ตาราง / Diagram / รปูภาพ 

ขอ้ควรระวงัทีต่อ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบ!

✓ ยิม้รบักบัเงนิคนืทกุปี  รับเงนิคนืตัง้แตค่รบปี กธ.ที ่1-15 
ปีละ 6%(1) รวม 15 ครัง้

✓ อุน่ใจ ไดเ้งนิกอ้น  ครบสญัญารับเงนิคนื 600% (1)  

✓ หมดกงัวล หยดุช าระเบีย้ฯ  กรณีตรวจเจอโรครา้ยแรง
1 ใน 3 โรค (2) ในปีที ่1-5 

✓ รบัเงนิกอ้น   กรณีตรวจเจอโรครา้ยแรง 1 ใน 3 โรค (2)

ในปีที ่6-16 

✓ เบีย้ฯ ไมส่ญูเปลา่  กรณีไมเ่จ็บป่วยดว้ยโรครา้ยแรง 
รับเบีย้ฯ สว่นโรครา้ยแรงคนืทัง้หมดเมือ่ครบสญัญา

✓ รบัประกนังา่ย  เพยีงตอบค าถามสขุภาพเพยีง 1 ค าถาม

การพจิารณารับประกนัภัย : ใชใ้บค าขอฯ แบบมคี าถาม
สขุภาพ 1 ขอ้ (App แดงแบบมคี าถามสขุภาพ 1 ขอ้)

จ านวนเงนิเอาประกนัภัย : ขัน้ต า่ 50,000  สงูสดุไมเ่กนิ 
1,000,000 บ./กรมธรรม/์ผูเ้อาประกนัภัย 1 ราย

• ความคุม้ครองโรครา้ยแรง และการเสยีชวีติ
• เงนิคนืระหวา่งสญัญา และครบสญัญา
• การลดหยอ่นภาษี

0ปี กธ.ที่ 16

ครบสญัญา
รบั 600% (1)

ณ สิน้ปี กธ.ที ่16ช าระเบีย้ประกนัภัย 6 ปี ณ ตน้ปีกรมธรรม์

7

รบัเงนิคนื 6% (1) ณ สิน้ปีกรมธรรม ์ที ่1- 15

1514984 5 621

110% (1)

210% (1) 
310% (1)

410% (1)

510% (1)

610% (1)

หมายเหต ุ: (1) % ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย
(2) 3 โรครา้ยแรง ไดแ้ก ่โรคมะเร็งระยะลกุลาม, โรคหลอดเลอืดสมองแตกหรอือดุตนั และกลา้มเนือ้หวัใจตาย
เฉียบพลนัจากการขาดเลอืด (ตามค านยิามโรครา้ยแรงในกรมธรรม)์

รับ 100% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย หากตรวจเจอโรครา้ยแรง 1 ใน 3 โรค (2)

หลังช าระเบีย้ครบแลว้ โดยผลประโยชนเ์งนิคนืและการเสยีชวีติคงเดมิหยดุช าระเบีย้ฯ ทัง้หมด 
เมือ่ตรวจเจอโรครา้ยแรง 1 ใน 3 โรค(2)

ผลประโยชนเ์งนิคนืและการเสยีชวีติคงเดมิ

3

ไมเ่ป็นโรครา้ยแรง(2)

รับเบีย้ฯ สว่นโรค
รา้ยแรงทัง้หมดคนื

- ความคุม้ครองโรครา้ยแรง คุม้ครองเพยีงครัง้เดยีวตลอดสญัญา เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัไดร้บัผลประโยชนโ์รครา้ยแรงแลว้ความคุม้ครองโรครา้ยแรงถอืเป็นอนัสิน้สดุ
- ตอบค าถามสขุภาพเพยีง 1 ขอ้ และหากมปีระวตัสิขุภาพ หรอื ตอบค าถามสขุภาพวา่เคยเป็นโรค จะไมส่ามารถซือ้แบบประกนันีไ้ด ้
- ไมส่ามารถเลอืกซือ้สญัญาเพิม่เตมิได ้
- เงือ่นไข Freelook period ผูเ้อาประกนัภัยมสีทิธิบ์อกเลกิกรมธรรมภ์ายใน 15 วนั นับแตว่นัทีผู่เ้อาประกนัภัยไดร้บักรมธรรม์
- จ านวนเงนิเอาประกนัภัยขัน้ต า่ 50,000 บาท สงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาทตอ่ผูเ้อาประกนัภัย 1 ราย
- กรณีทีผู่เ้อาประกนัภยัตอ้งการซือ้จ านวนเงนิเอาประกนัภัยมากกวา่ 1 ลา้นบาท จะตอ้งสมคัรโดยใช ้e-Download Application โดยผูเ้อาประกนัภัยจะตอ้งระบุ
ในใบค าขอฯ ตามตวัอยา่งในกรณีที ่2 (หนา้ 3 ของ A4) ส าหรับการซือ้แบบประกนั 16/6 Plus และแบบประกนั 16/6

ประกนั 16/6  Plus (BE81) แบบมคีวามคุม้ครองโรครา้ยแรง 1/3 A4
Knowledge คนืคุม้ รบัเงนิคนืทกุปี ไมเ่คลมโรครา้ยมเีงนิคนื*

*เมือ่ครบก าหนดสญัญา

• Segment  Affluent – First 
• อาย ุ40 – 55 ปี
• พนักงาน / เจา้ของกจิการ
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ประกนั 16/6  Plus (BE81) แบบมคีวามคุม้ครองโรครา้ยแรง 2/3 

เอกสารชดุนีไ้มใ่ชเ่อกสารน าเสนอขายใชเ้พือ่การอบรมภายใน “บมจ. เอฟดับบลวิด ีประกันชวีติ และ บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย”์ เทา่นัน้

A4
Knowledge

3 Steps การน าเสนอขาย

1 ตรวจสอบอายผุูเ้อาประกนัภยั

2
น าเสนอผลติภณัฑ ์16/6 Plus แบบมี
ความคุม้ครองโรครา้ยแรง 

อายนุอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 65 ปี 
น าเสนอ 16/6 Plus (BE81) แบบมี
ความคุม้ครองโรครา้ยแรง 

อาย ุ66 ปี ขึน้ไป น าเสนอ 16/6 Plus 
แบบไมม่คีวามคุม้ครองโรครา้ยแรง 

3 เช็คค าถามสขุภาพ 1 ค าถาม 

ลกูคา้ตอบ “ไมเ่คย” -> น าเสนอ
ประกนั 16/6 Plus (BE81) แบบมี
ความคุม้ครองโรครา้ยแรง 

ลกูคา้ตอบ “เคย” -> น าเสนอ 16/6 
Plus แบบไมม่คีวามคุม้ครองโรค
รา้ยแรง โดยค านวณจ านวนเงนิเอา
ประกนัภยัทีเ่พิม่ขึน้หลังจากนัน้น าเสนอรายละเอยีด และ

น าสง่ใบค าขอฯ ผา่นe-Download

16/6 Plus Sales Tips

ผูข้ายตอ้งเปิดการขายดว้ย 
16/6 Plus แบบมคีวาม
คุม้ครองโรครา้ยแรงเสมอ
การก าหนดจ านวนเบีย้ฯ
จา่ย หรอืจ านวนเงนิเอา
ประกนัภัยใหน้ าเสนอดว้ย 

16/6 Plus โดยใช ้
เครือ่งมอื Excel เป็น
ตวัชว่ยในการน าเสนอ

จ านวนเบีย้ฯ

1

เนน้จดุส าคญัของ
ผลติภัณฑ ์16/6 

Plus) แบบมคีวาม
คุม้ครองโรครา้ยแรง 
“ซือ้ประกนั 16/6
พรอ้มความคุม้ครอง

โรครา้ยแรง”  

2

กรณีจ านวนเงนิ
เอาประกนัภัยสงู
กวา่ 1 ลา้นบาท 
ใหส้มัครโดยใช ้
e-Download

3

การกรอกใบค าขอเอาประกนัชวีติ – App แดง แบบมคี าถามสขุภาพ 1 ขอ้

ประกนั 16/6 Plus
แบบมคีวามคุม้ครองโรครา้ยแรง 1 ค าถามสขุภาพ
ใบค าขอเอาประกนัชวีติ (แบบมคี าถามสขุภาพ 1 ขอ้)
ใชส้ าหรบั 16/6 และ 16/6 Plus

ทา่นเคยไดรั้บการวนิจิฉัย หรอืรับการรักษา หรอืตัง้ขอ้สงัเกตโดยแพทยว์า่ป่วยเป็นโรคดงัตอ่ไปนีห้รอืไม่
โรคหลอดเลอืดในสมอง, โรคหัวใจ, โรคเบาหวาน, โรคตบั, โรคพษิสรุาเรือ้รัง, โรคเอดสห์รอืภมูคิุม้กนับกพร่อง, 
เนือ้งอก กอ้นหรอืถงุน ้า, โรคมะเร็ง, โรคประสาท

เคย ไมเ่คย

คนืคุม้ รบัเงนิคนืทกุปี ไมเ่คลมโรครา้ยมเีงนิคนื*
*เมือ่ครบก าหนดสญัญา

หมายเหต ุ: การวินิจฉัย หมายถึง กระบวนการซึง่เป็นขัน้ตอนในการตรวจโรคของแพทย์เพ่ือให้ได้มาซึง่สาเหตขุองโรคร้ายแรง 
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