Sản phẩm Bảo hiểm
hỗ trợ điều trị ung thư – C Care

Chubb Life

Nhằm tăng cường sự bảo vệ và giúp khách hàng
xua tan nỗi lo tài chính trong khi điều trị bệnh
ung thư, Chubb Life Việt Nam giới thiệu sản
phẩm Bảo hiểm hỗ trợ điều trị ung thư – C Care,
được thiết kế phù hợp với nhu cầu và khả năng
tài chính của nhiều đối tượng khách hàng.
Tham gia sản phẩm Bảo hiểm hỗ trợ điều trị ung
thư – C Care là khách hàng đã trang bị cho bản
thân một hợp đồng bảo hiểm sức khỏe có mệnh
giá cao với mức phí đóng rất hợp lý, mang lại sự
an tâm về tinh thần cùng sự đảm bảo về tài
chính cho gia đình, nếu chẳng may mắc phải
căn bệnh đáng sợ này.
Lần đầu tiên ra mắt một sản phẩm bảo hiểm sức
khỏe độc lập, không gắn với một hợp đồng bảo
hiểm nhân thọ, Chubb Life Việt Nam hiện thực
hóa mục tiêu mang đến cho khách hàng danh
mục sản phẩm bảo hiểm ngày càng đa dạng và
ưu việt. Bên cạnh đó, sản phẩm Bảo hiểm hỗ trợ
điều trị ung thư – C Care cũng chính là lời cam
kết đồng hành của Chubb Life Việt Nam đối với
hàng triệu gia đình Việt trong cuộc chiến chống
ung thư, góp phần gia tăng cơ hội chữa trị và
khả năng hồi phục của người bệnh.

Ưu điểm nổi bật
• Khách hàng được bảo vệ trong độ tuổi từ 01 tháng tuổi đến 65 tuổi.
• Quyền lợi bảo hiểm tối ưu hỗ trợ điều trị bệnh ung thư theo từng giai
đoạn, với mức phí bảo hiểm hợp lý và không thay đổi trong suốt thời
hạn Hợp đồng Bảo hiểm.
• Thủ tục tham gia bảo hiểm đơn giản, không cần khám sức khỏe.
• Chấp nhận kết quả chẩn đoán bệnh ung thư tại các Bệnh viện ở Việt
Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới.
Tuổi tham gia Bảo hiểm
Từ 01 tháng tuổi đến 60 tuổi.
Thời hạn bảo hiểm
5 năm, kể từ Ngày hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm.
Phí Bảo hiểm
Khách hàng có thể lựa chọn đóng Phí bảo hiểm một lần khi tham gia bảo
hiểm, hoặc đóng Phí bảo hiểm theo kỳ trong thời hạn Hợp đồng Bảo hiểm.

*** 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.

Các Quyền lợi Bảo hiểm
• Chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng 50% Mệnh giá Sản phẩm, tối đa 500
triệu đồng, nếu Người được Bảo hiểm mắc bệnh Ung thư biểu mô tại
chỗ (giai đoạn sớm).
• Chi trả Số tiền Bảo hiểm tối đa bằng 100% Mệnh giá Sản phẩm, nếu
Người được Bảo hiểm mắc bệnh Ung thư đe dọa tính mạng (giai đoạn
muộn).
(*) Lưu ý:
• Nếu quyền lợi bảo hiểm cho trường hợp bệnh Ung thư biểu mô tại chỗ
đã được chi trả, Chubb Life sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho trường hợp
bệnh Ung thư đe dọa tính mạng sau khi đã trừ đi số tiền đã chi trả trước
đó.
• Nếu Người được Bảo hiểm được chẩn đoán xác định mắc nhiều hơn một
bệnh ung thư trong cùng một lần chẩn đoán, Chubb Life sẽ chỉ giải quyết
quyền lợi bảo hiểm cho bệnh ung thư có Số tiền Bảo hiểm cao nhất.

Ví dụ minh họa:
Vào tháng 1/2018, chị Nguyễn Thị A, 30 tuổi, mua sản phẩm Bảo
hiểm hỗ trợ điều trị ung thư - C Care của Chubb Life với Mệnh giá
Sản phẩm là 500 triệu đồng, phí đóng một lần là 4.675.000 đồng.
Tháng 12/2018, chị A chẳng may mắc phải bệnh Ung thư vú giai đoạn
sớm (Ung thư biểu mô tại chỗ), được Chubb Life chi trả Số tiền Bảo
hiểm bằng 50% Mệnh giá Sản phẩm là 250 triệu đồng. Một năm sau,
chị A lại bị chẩn đoán mắc phải bệnh Ung thư tử cung giai đoạn
muộn (Ung thư đe dọa tính mạng), được Chubb Life chi trả Số tiền
Bảo hiểm là 250 triệu đồng (100% Mệnh giá Sản phẩm, trừ đi 250
triệu đã chi trả trước đó).

Các quy định về Loại trừ Bảo hiểm
Nếu bệnh ung thư của Người được Bảo hiểm thuộc một trong các
trường hợp dưới đây, Chubb Life sẽ không thanh toán bất kỳ quyền lợi
bảo hiểm hỗ trợ điều trị ung thư - C Care nào:
a) Bệnh ung thư của Người được Bảo hiểm đã được chẩn đoán xác
định, được hướng dẫn điều trị hoặc có bất kỳ dấu hiệu, triệu chứng
đặc thù hợp lý về mặt y khoa hay có bất kỳ chứng cứ y khoa nào, kể cả
lời khai trong tiền sử bệnh, cho thấy bệnh đã phát sinh trước khi kết
thúc Thời hạn hoãn áp dụng.
b) Bệnh ung thư của Người được Bảo hiểm là kết quả trực tiếp hoặc
gián tiếp của bất kỳ nguyên nhân nào dưới đây:
• Sử dụng trái phép các chất ma túy.
• Các bệnh lý bẩm sinh.
• Nhiễm HIV, bị AIDS hoặc những bệnh liên quan đến HIV/AIDS.
• Do ảnh hưởng trực tiếp của rượu bia, ma túy, các chất kích thích,
chất gây nghiện khác.
• Do hậu quả của việc tiếp xúc/phơi nhiễm bởi tia phóng xạ, chất
phóng xạ hoặc bất kỳ chất nào từ bất cứ nguồn nguyên 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.
• Thuộc Tình trạng tồn tại trước như quy định tại Bản Quy tắc và
Điều khoản của Hợp đồng Bảo hiểm.
• Các trường hợp loại trừ khác nêu tại Phụ lục của Hợp đồng Bảo
hiểm.

Được Chubb bảo hiểm nghĩa là bạn đang được bảo vệ bởi một trong
những nhà bảo hiểm hàng đầu thế giới, với những chuyên gia không
chỉ thấu hiểu rủi ro của bạn mà còn luôn sẵn sàng hỗ trợ bằng những
giải pháp thích hợp.

Thông tin về Chubb Life Việt Nam
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.
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