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Chubb Life Việt Nam giới thiệu
bảo hiểm hỗ trợ tài chính toàn diện
điều trị ung thư
New York - Chuyến đi của sự tự hào
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Chubb Life Việt Nam
giới thiệu bảo hiểm hỗ trợ
tài chính toàn diện điều trị
ung thư

Tại Việt Nam, mỗi năm tối thiểu có 150.000 ca mới mắc và 115.000 trường hợp tử vong do ung thư.
(Nguồn: Hội thảo quốc gia phòng chống ung thư - Hà Nội, ngày 08/10/2016)

http://life.chubb.com/vn

Ngày 10/4 vừa qua, Chubb Life Việt Nam
đã chính thức ra mắt “Quyền lợi bảo
hiểm hỗ trợ tài chính toàn diện điều
trị ung thư” – một Quyền lợi Bảo
hiểm Gia tăng (QLBHGT) thuộc sản
phẩm “Kế hoạch Tài chính Trọn đời
– Quyền lợi Toàn diện 2013”.
Sản phẩm dành cho khách hàng có độ tuổi tham gia bảo
hiểm từ 01 tháng tuổi đến 60 tuổi, và được bảo vệ đến 75
tuổi – độ tuổi được xem là có rủi ro về sức khỏe cao. Đồng
thời, Chubb Life Việt Nam chấp nhận chi trả chi phí điều trị
ung thư tại nhiều quốc gia phát triển trên thế giới.
Với cam kết mang lại sự bảo vệ toàn diện cho khách hàng,
QLBHGT này được xem là giải pháp hỗ trợ tối ưu nếu chẳng
may khách hàng mắc bệnh ung thư. Theo đó, khách hàng
sẽ nhận được nhiều quyền lợi ưu việt, nhằm tạo một điểm
tựa tài chính vững chắc để họ yên tâm vượt qua giai đoạn
khó khăn trong cuộc đời. Cụ thể:

Khi tham gia QLBHGT này với sản phẩm “Kế hoạch Tài
chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện 2013”, khách hàng sẽ
sở hữu một giải pháp bảo vệ tài chính trọn gói: “MỘT hợp
đồng – MỘT tài khoản – NHIỀU Quyền lợi Bảo hiểm”, với lịch
đóng phí linh hoạt, tùy thuộc vào khả năng tài chính của
từng cá nhân ở từng giai đoạn của cuộc đời. Bên cạnh đó,
“Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ tài chính toàn diện điều trị ung
thư” của Chubb Life Việt Nam còn có mức phí cạnh tranh,
phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.
Ông Lâm Hải Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng
Giám đốc Chubb Life Việt Nam, chia sẻ: “Ung thư đã và
đang là vấn đề lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh
việc rèn luyện thói quen cẩn trọng trong sinh hoạt thường
nhật, lắng nghe cơ thể và chăm sóc sức khỏe một cách
khoa học hơn, chúng ta nên nâng cao ý thức bảo vệ bản
thân và gia đình trong trường hợp xấu nhất – bị mắc bệnh
ung thư. Chúng tôi tin rằng “Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ tài
chính toàn diện điều trị ung thư” của Chubb Life Việt Nam
hoàn toàn có thể được xem là một chỗ dựa tài chính quan
trọng, giúp khách hàng và gia đình có khả năng đương đầu
với bệnh tật mà vẫn đảm bảo duy trì cuộc sống.”

Người được Bảo hiểm sẽ được hưởng những
quyền lợi tối ưu trong việc hỗ trợ điều trị ung thư:
• Quyền lợi hỗ trợ tài chính: Chubb Life Việt Nam sẽ chi trả
Số tiền Bảo hiểm (STBH) bằng 50% (lên đến 500.000.000
đồng) nếu Người được Bảo hiểm (“NĐBH”) mắc bệnh
Ung thư biểu mô tại chỗ, hoặc 100% Mệnh giá Bảo hiểm
(MGBH) của QLBHGT này nếu bệnh được chẩn đoán là Ung
thư đe dọa tính mạng.
• Phẫu thuật điều trị ung thư: Chubb Life Việt Nam sẽ chi
trả 10% MGBH cho một lần phẫu thuật với số tiền chi trả
lên đến 100.000.000 đồng, và chi trả tối đa cho 02 lần
phẫu thuật điều trị ung thư.
• Hỗ trợ chi phí hóa trị liệu pháp, xạ trị liệu pháp (bao gồm
mổ bằng tia Gamma): Chubb Life Việt Nam sẽ chi trả 01%
MGBH cho mỗi đợt hóa trị hoặc xạ trị liệu pháp (với số tiền
chi trả tối đa 10.000.000 đồng cho mỗi đợt điều trị ung
thư), và số lần chi trả lên đến 10 đợt hóa trị và 20 đợt xạ trị.

Người được Bảo hiểm sẽ được hưởng Quyền lợi
hỗ trợ giảm thu nhập trong thời gian điều trị bệnh
ung thư:
• Trong trường hợp NĐBH mắc bệnh Ung thư đe dọa tính
mạng, thông qua Quyền lợi hỗ trợ giảm thu nhập, Chubb Life
sẽ chi trả STBH bằng 50% MGBH của “Quyền lợi bảo hiểm hỗ
trợ tài chính toàn diện điều trị ung thư”, được chia đều thành
05 lần trong 05 năm liên tiếp. Đây là một điểm rất nhân văn
của QLBHGT này, nhằm san sẻ bớt gánh nặng tài chính cho
gia đình khách hàng – khi NĐBH (cũng chính là trụ cột gia
đình) tạm thời không thể lao động tạo ra nguồn thu nhập.

Theo thống kê, gần 67% bệnh nhân phải đi vay tiền chữa bệnh, 22% bệnh
nhân phải bán tài sản, 38% người bệnh không thể mua thuốc.
(Nguồn: Hội thảo tiếp cận điều trị ung thư hiệu quả - Hà Nội)
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New York - Chuyến đi
của sự tự hào
Ngày 28/2/2017, 12 đại diện ưu tú của
Chubb Life Việt Nam đã có cơ hội gặp
gỡ trực tiếp và báo cáo tổng kết với
ông Evan Greenberg – Chủ tịch kiêm
Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn
Chubb về chặng đường phát triển
của đội ngũ Chubb Life trong hơn 11
năm qua, cùng nhiều hoạch định cho
những năm tới. Đây là sự trân trọng
mà người lãnh đạo cao nhất của Tập
đoàn Chubb dành riêng cho tập thể
và những cá nhân đã nỗ lực đóng góp
vào sự phát triển của Chubb Life tại
Việt Nam. Trong chuyến đi này, các
thành viên Ban Quản lý Cấp cao và
Ban Điều hành Kinh doanh Cấp cao
của Chubb Life Việt Nam đã tham dự
cuộc họp chiến lược và buổi dạ tiệc
trang trọng tại New York (Hoa Kỳ)
bằng chuyên cơ riêng của Chủ tịch
Tập đoàn Chubb.

Sẵn sàng trước một chuyến đi với nhiều trải nghiệm tuyệt vời.

Xuyên suốt lịch trình, ông Lâm Hải Tuấn, Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam cùng các cộng sự đã có dịp trao đổi với các thành viên cấp cao của Tập đoàn
về chiến lược phát triển của Chubb Life trong thời gian tới.
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