
Sản phẩm Bảo hiểm 
Tai nạn cá nhân mở rộng

Chubb Pro -  Chẳng ngại rủi ro

Cuộc sống đa sắc màu dành cho những ai sẵn sàng khám phá và trải nghiệm 
từng ngày! Khi đã chủ động một kế hoạch dự phòng, bạn sẽ vững tâm để tô vẽ 
cho cuộc sống thêm thú vị từng phút giây.

Sản phẩm Bảo hiểm Tai nạn cá nhân mở rộng - Chubb Pro sẽ là chiếc đai 
bảo hộ để bạn sẵn sàng khám phá cuộc sống trọn vẹn hơn.

Chubb Pro



CÁC QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NỔI BẬT

Mức phí bảo hiểm cạnh tranh 
phù hợp với khả năng tài chính 

Thủ tục tham gia đơn giản, 
không cần khám sức khỏe

An tâm trải nghiệm khi được bảo vệ 
toàn diện trước các rủi ro do tai nạn 
(tử vong, tàn tật và nằm viện do tai nạn)

Bảo vệ lên đến 300% Mệnh giá Sản phẩm

Chủ động lựa chọn các gói quyền lợi 
bảo vệ phù hợp nhu cầu

THÔNG TIN CHUNG

Tuổi tham gia: 18 tuổi – 55 tuổi

Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 
60 tuổi

Thời hạn hợp đồng: 1 năm 
và có thể gia hạn hàng năm.

Chubb Life không bảo hiểm nếu nghề nghiệp của 
Người được Bảo hiểm thuộc Danh mục Nghề nghiệp 
nguy hiểm như sau: làm việc ở độ cao trên sáu (06) mét, 
làm việc trong hầm mỏ, làm việc dưới nước, làm việc 
dưới lòng đất, khai thác gỗ, làm việc trên biển/ngoài 
khơi, nuôi cá sấu, làm việc trong lực lượng vũ trang, 
lính cứu hỏa hoặc các công việc có sử dụng chất nổ 
tại nơi làm việc. 



Quyền lợi Bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm 
Tử vong do Tai nạn

Quyền lợi bảo hiểm 
Tàn tật do Tai nạn

Quyền lợi bảo hiểm 
Hỗ trợ Nằm viện do Tai nạn
(quyền lợi tùy chọn)

300% Mệnh giá Sản phẩm, nếu tử vong do Tai 
nạn khi đang du lịch ở nước ngoài (do doanh nghiệp 
du lịch hoạt động hợp pháp tại Việt Nam tổ chức).
  

200% Mệnh giá Sản phẩm, nếu tử vong do 
Tai nạn khi đang là hành khách trên phương tiện 
vận chuyển công cộng được cấp phép, có lịch trình 
thường xuyên và theo những tuyến cố định.

100% Mệnh giá Sản phẩm, nếu tử vong do Tai 
nạn không thuộc 2 trường hợp trên.

0,1% Mệnh giá Sản phẩm/ Ngày nằm viện để điều 
trị tổn thương do Tai nạn.
 

Số Ngày nằm viện được chi trả tối đa là 45 ngày/năm hợp 
đồng và 100 ngày trong suốt thời gian Hợp đồng bảo 
hiểm có hiệu lực.

Được chi trả lên đến 100% Mệnh giá Sản phẩm

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM Số tiền Bảo hiểm

*Chubb Life sẽ cung cấp các gói Quyền lợi bảo hiểm (dựa trên các Quyền lợi bên trên) để phù hợp với nhu cầu của khách hàng



Tham gia chiến tranh hoặc các hành động gây 
chiến, bao gồm hành động xâm lược, các hành 
động của nước thù địch (cho dù có tuyên chiến 
hay không), nội chiến, khởi nghĩa, cách mạng, 
nổi loạn, đảo chính quân sự hoặc tiếm quyền;

Tham gia ẩu đả, đánh nhau theo ghi nhận trong 
biên bản của công an hoặc chống cự việc bắt giữ;

Do sử dụng ma túy hoặc các chất kích thích 
khác, ngộ độc thức ăn/đồ uống, sử dụng thuốc 
không có chỉ định của bác sĩ, hoặc do tai biến 
trong quá trình điều trị;

Do tự tử hoặc mưu toan tự tử hoặc cố tình tự gây 
thương tích dù đang ở trong bất kỳ trạng thái 
tinh thần tỉnh táo hay bị mất trí;

Do hậu quả của các hành vi chạy xe quá tốc độ 
hoặc điều khiển/tham gia điều khiển phương 
tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có 
nồng độ cồn;

Chubb Life sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm 
nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra có liên quan đến bất 
kỳ nguyên nhân nào dưới đây:

Tham gia vào hoạt động thể thao chuyên 
nghiệp hoặc các hoạt động nguy hiểm như nhảy 
dù, thể thao trên không, leo núi, săn bắn, đua 
xe, đua ngựa, lặn có bình khí nén, trừ khi cố 
gắng cứu sống tính mạng con người;

Tham gia các hoạt động hàng không, trừ khi với 
tư cách là hành khách hoặc thành viên phi 
hành đoàn trên các chuyến bay dân dụng;

Tiếp xúc/phơi nhiễm tia phóng xạ, chất phóng 
xạ hoặc bất kỳ chất nào từ bất kỳ nguồn nhiên 
liệu hạt nhân, chất thải hạt nhân, vũ khí hạt 
nhân, hoặc sự phân hạch/tổng hợp hạt nhân, 
vũ khí sinh học hoặc vũ khí hóa học;

Các trường hợp thuộc Tình trạng tồn tại trước;

Do hành vi cố ý của Người được Bảo hiểm, Bên 
mua Bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng. Trong 
trường hợp có hơn một Người thụ hưởng được 
chỉ định và một hoặc một số Người thụ hưởng 
có hành vi cố ý gây tử vong hoặc thương tật cho 
Người được Bảo hiểm thì Chubb Life vẫn thanh 
toán quyền lợi bảo hiểm cho những Người thụ 
hưởng khác theo quy định tại Quy tắc và Điều 
khoản của sản phẩm. 

NHỮNG TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

*** Tài liệu này chỉ giới thiệu tóm tắt các đặc điểm, thông tin cơ bản của sản phẩm. 
Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về quyền lợi bảo hiểm và các loại trừ bảo hiểm 
tại Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm được đăng tải trên website của Chubb Life 
(https://life.chubb.com/vn). 



Chubb Life là khối kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) toàn cầu 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 
SAR, Indonesia, Hàn Quốc, Myanmar, 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 và dịch vụ về bảo 
hiểm nhân thọ, sức khỏe và đầu tư toàn diện thông qua mạng lưới văn phòng rộng khắp trên 
toàn quốc. 

Để biết thêm thông tin về Chubb Life Việt Nam, xin vui lòng truy cập: 
https://life.chubb.com/vn

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: *8123 hoặc (+84 28) 3827 8123

https://life.chubb.com/vn 

THÔNG TIN VỀ CHUBB LIFE VIỆT NAM LIÊN HỆ


