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Sản phẩm Bảo hiểm
3 Bệnh Nan y phổ biến

Chuẩn bị thật kỹ, ngại gì Nan Y
Những bệnh nan y phổ biến hiện nay như Bệnh Ung thư,
Đột quỵ hay Nhồi máu cơ tim khiến không ít người phải
lo ngại. Tuy nhiên, khi đã chủ động chuẩn bị một kế hoạch
dự phòng, chúng ta hoàn toàn có thể gác lại những lắng lo
để an nhiên tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.
Sản phẩm Bảo hiểm 3 Bệnh Nan Y Phổ Biến - Chubb Share
sẽ bảo vệ bạn trước những rủi ro từ 3 Bệnh Nan Y phổ biến:
Bệnh Ung thư đe dọa tính mạng, Bệnh Đột quỵ và
Bệnh Nhồi máu cơ tim.

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

CÁC QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NỔI BẬT
Vững tâm vui sống khi đã được bảo vệ trước các rủi ro
3 Bệnh Nan Y phổ biến: Bệnh Ung thư đe dọa tính mạng,
Bệnh Đột quỵ và Bệnh Nhồi máu cơ tim
Mức phí bảo hiểm cạnh tranh phù hợp với khả năng tài chính

Chủ động lựa chọn các gói Quyền lợi bảo hiểm phù hợp nhu cầu
Thủ tục tham gia đơn giản, không cần khám sức khỏe

CÁC QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
Quyền lợi Bảo hiểm

Số tiền Bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm

100% Mệnh giá Sản phẩm nếu

Bệnh Ung thư

đe dọa tính mạng

Người được Bảo hiểm được chẩn
đoán mắc Bệnh Ung thư đe dọa
tính mạng

Quyền lợi bảo hiểm

100% Mệnh giá Sản phẩm nếu

Bệnh Đột quỵ

Người được Bảo hiểm được chẩn
đoán mắc Bệnh Đột quỵ

Quyền lợi bảo hiểm

100% Mệnh giá Sản phẩm nếu

Bệnh Nhồi máu cơ tim

Người được Bảo hiểm được chẩn
đoán mắc Bệnh Nhồi máu cơ tim

*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

NHỮNG TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ BẢO HIỂM
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:
Người được Bảo hiểm bị nhiễm HIV hoặc AIDS hoặc những bệnh liên quan đến
HIV/AIDS, ngoại trừ trường hợp phơi nhiễm trong khi thực hiện nhiệm vụ tại nơi làm
việc như là một nhân viên y tế hoặc công an, cảnh sát;
Bệnh Ung thư đe dọa tính mạng, Bệnh Đột quỵ hoặc Bệnh Nhồi máu cơ tim được chẩn
đoán, hướng dẫn điều trị hoặc các chứng cứ y khoa (hồ sơ y tế, tiền sử bệnh/bệnh sử
hoặc thông tin về quá trình bệnh lý được lưu giữ tại bệnh viện/cơ sở y tế được thành
lập hợp pháp hoặc các thông tin do Bên mua Bảo hiểm/Người được Bảo hiểm tự kê
khai) cho thấy Người được Bảo hiểm đã có chẩn đoán, hướng dẫn điều trị, trong vòng
90 ngày kể từ Ngày hiệu lực của Hợp đồng Bảo hiểm;
Người được Bảo hiểm mắc Bệnh Ung thư đe dọa tính mạng, Bệnh Đột quỵ hoặc
Bệnh Nhồi máu cơ tim của Người được Bảo hiểm do Tình trạng tồn tại trước;
Các trường hợp loại trừ khác được quy định chi tiết trong định nghĩa
Bệnh Ung thư đe dọa tính mạng, Bệnh Đột quỵ, Bệnh Nhồi máu cơ tim.

*** 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).

THÔNG TIN VỀ CHUBB LIFE VIỆT NAM

LIÊN HỆ

Chubb Life là khối kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) toàn cầu của Tập đoàn Chubb.

Công ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam

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

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
https://life.chubb.com/vn

