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Quyền lợi Gia tăng cho Bệnh Nan y 

Quyền lợi bảo hiểm cao cấp cho bệnh nan y

• Trường hợp NĐBH mắc phải Bệnh Nan Y 
lần đầu tiên

- Chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng 100% MGBH 
của QLBHGT này nếu NĐBH mắc phải bệnh 
thuộc danh sách 40 Bệnh Nan Y được bảo 
hiểm và còn sống ít nhất 30 ngày kể từ ngày 
bệnh được chẩn đoán xác định.

- Miễn Phí bảo hiểm rủi ro hàng tháng của 
QLBHGT này kể từ ngày Bệnh Nan Y lần đầu 
được chẩn đoán xác định.

• Trường hợp NĐBH mắc phải Bệnh Nan Y 
lần thứ hai và lần thứ ba

Tiếp tục chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng 100% 
MGBH của QLBHGT này cho mỗi bệnh được 
chẩn đoán xác định kế tiếp nếu đáp ứng các 
điều kiện sau:

- Bệnh thuộc danh sách 40 Bệnh Nan Y được 
bảo hiểm.

- NĐBH còn sống ít nhất 30 ngày sau khi Bệnh 
Nan Y được chẩn đoán xác định.            

- Bệnh phải khác Nhóm với Bệnh Nan Y đã 
được chi trả quyền lợi bảo hiểm có liên quan 
trước đó và khác Nhóm với nhau, ngoại trừ 
bệnh thuộc Nhóm I

- Bệnh không phải là Bệnh nặng giai đoạn cuối 
hoặc Mất khả năng sinh hoạt độc lập hàng ngày. 

- Thời gian chẩn đoán xác định mắc phải Bệnh 
Nan Y kế tiếp ít nhất là 12 tháng kể từ ngày 
chẩn đoán xác định Bệnh Nan Y trước đó, 
ngoại trừ một số trường hợp.

Thông tin về Chubb Life Việt Nam

Chubb Life, hoạt động tại 30 quốc gia trên thế 
giới, là khối kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ 
(BHNT) của Tập đoàn Chubb.

Tại Châu Á, Chubb Life đã thành lập các đơn vị 
thành viên với 100% vốn sở hữu tại Hong 
Kong, Indonesia, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái 
Lan, Việt Nam và một công ty liên doanh BHNT 
tại Trung Quốc. 

Chubb Life Việt Nam bắt đầu hoạt động kinh 
doanh tại Việt Nam vào năm 2005 và thành lập 
Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ 
Chubb Life (Chubb Life FMC) vào năm 2013. Để 
đáp ứng nhu cầu bảo vệ và an toàn tài chính 
cho đa dạng các nhóm khách hàng  tại thị 
trường Việt Nam, Chubb Life Việt Nam cung cấp 
một danh mục các sản phẩm bảo hiểm nhân 
thọ và đầu tư toàn diện. Với mạng lưới hơn 55 
văn phòng trên toàn quốc, Chubb Life Việt Nam 
cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình 
thông qua đội ngũ Đại diện Kinh doanh và một 
số ngân hàng được chọn lọc.

Liên hệ

Công ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam 
Tầng 21, Tòa nhà Sun Wah 
115 Nguyễn Huệ, Quận 1
TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (+84 28) 3827 8989 
Fax: (+84 28) 3821 9000 
Đường dây nóng: (+84 28) 3827 8123 
http://life.chubb.com/vn
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Quy định về loại trừ trách nhiệm bảo hiểm: 
xem điều 8.5 Bản Quy tắc và Điều khoản 
của HĐBH. 



Sức khỏe luôn là vốn quý nhất 
của mỗi người. Thế nhưng, 
nếu chẳng may gặp phải rủi ro 
về bệnh nan y, vấn đề chi phí 
luôn luôn là bài toán khó mà 
không phải ai cũng có lời giải.

Với nỗ lực nghiên cứu, sáng tạo 
những sản phẩm phù hợp với 
nhu cầu và khả năng của nhiều 
đối tượng khách hàng khác 
nhau, Chubb Life Việt Nam 
trân trọng giới thiệu hai Quyền 
lợi Bảo hiểm Gia tăng hoàn 
toàn mới dành riêng cho bệnh 
nan y thuộc sản phẩm Kế 
hoạch Tài chính Trọn đời – 
Quyền lợi Toàn diện 2013. 

Các quyền lợi bảo hiểm này 
được thiết kế nhằm mục tiêu 
bảo vệ Quý khách hàng ngay từ 
khi phát hiện bệnh nan y ở giai 
đoạn sớm; và hơn nữa là mang 
đến sự bảo vệ nhiều tầng trước 
rủi ro mắc phải các loại bệnh 
nan y khác nhau.

Ưu điểm nổi bật

• Giải pháp trọn gói: Một hợp đồng – Một tài 
khoản – Nhiều quyền lợi bảo hiểm.

• Bảo vệ toàn diện trước rủi ro bệnh nan y:
- Hỗ trợ chi phí điều trị cho 10 Bệnh Nan Y ở 
giai đoạn đầu (mức độ 1), 10 Bệnh Nan Y ở giai 
đoạn giữa (mức độ 2) và 40 Bệnh Nan Y ở giai 
đoạn cuối (mức độ 3), giúp gia tăng cơ hội hồi 
phục và vượt qua bệnh nan y.

- Bảo vệ khách hàng nhiều lần trước 40 Bệnh 
Nan Y khác nhau, bao gồm nhiều bệnh phổ 
biến với Số tiền Bảo hiểm chi trả lên đến 
300% Mệnh giá Bảo hiểm (MGBH).

• Mức phí cạnh tranh – Đóng phí chủ động.

• Đầu tư hiệu quả – Tài chính minh bạch.

Quyền lợi bảo hiểm theo mức độ cho bệnh 
nan y *

• Quyền lợi bệnh nan y mức độ 1

- Chi trả Số tiền Bảo hiểm lên tới 30% MGBH 
của QLBHGT này cho mỗi bệnh mắc phải 
thuộc 10 Bệnh Nan Y Mức độ 1, tối đa 500 triệu 
đồng **

• Quyền lợi bệnh nan y mức độ 2

- Chi trả Số tiền Bảo hiểm lên tới 60% MGBH 
của QLBHGT này cho mỗi bệnh mắc phải 
thuộc 10 Bệnh Nan Y Mức độ 2, tối đa là 1 tỷ 
đồng **

- Miễn Phí bảo hiểm rủi ro hàng tháng của 
QLBHGT này kể từ ngày Bệnh Nan Y được 
chẩn đoán xác định.

• Quyền lợi bệnh nan y mức độ 3

- Chi trả Số tiền Bảo hiểm lên tới 100% MGBH 
của QLBHGT này trừ đi Số tiền Bảo hiểm đã 
chi trả cho Quyền lợi bệnh nan y mức độ 1 
và/hoặc Quyền lợi bệnh nan y mức độ 2 trước 
đó (nếu có). **

Ấn phẩm này là một phần của bộ ấn phẩm giới thiệu sản phẩm 
“Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện 2013”.

Tài liệu này chỉ cung cấp những thông tin cơ bản, vui lòng tham 
khảo Bản Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng Bảo hiểm để biết 
thêm chi tiết.

Lưu ý:

* Thời hạn hoãn áp dụng đối với Quyền lợi bảo hiểm theo mức 
độ cho bệnh nan y và Quyền lợi bảo hiểm cao cấp cho bệnh 
nan y là 90 ngày lịch.

** NĐBH phải còn sống 30 ngày kể từ ngày bệnh được chuẩn 
đoán xác định. Áp dụng cho tất cả các Quyền lợi Bảo hiểm có 
liên quan đến bệnh nan y đó. 


