
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH DÀNH CHO GIA ĐÌNH
VỚI QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BỆNH NAN Y



Bệnh nan y là nỗi lo lắng của biết bao gia đình khi không may có người nhà 
mắc phải “án chung thân” này, đặc biệt đó lại là người trụ cột trong gia đình. 
Nếu gặp phải rủi ro này, ngoài những lo lắng về sức khỏe, vấn đề tài chính 
cũng có thể trở thành bài toán không có lời giải đối với nhiều người. Tuy sự 
phát triển của y học hiện đại đã góp phần giúp chữa khỏi nhiều căn bệnh 
nan y nếu phát hiện kịp thời và thực hiện đúng phác đồ điều trị, gia đình 
người bệnh cũng phải cần có sự kiên trì, nghị lực và đặc biệt là sự chuẩn bị 
khá đầy đủ về tài chính. 

Với mong muốn đồng hành cùng gia đình có người trụ cột mắc Bệnh Nan Y, 
Chubb Life đã phát triển sản phẩm Bảo hiểm Liên kết chung Kế hoạch Tài 
chính dành cho gia đình với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y. Không chỉ bảo 
vệ cho người chủ gia đình, người hôn phối và con trẻ cũng nhận được những 
quyền lợi đặc biệt trong gói sản phẩm này. Ngoài ra, cũng như dòng sản 
phẩm liên kết chung khác, không chỉ mang lại sự bảo vệ toàn diện trước các 
rủi ro về tai nạn và bệnh nan y, sản phẩm này còn là một kế hoạch đầu tư tài 
chính dài hạn cho bản thân và gia đình. 

Tham gia “Kế hoạch Tài chính dành cho gia đình với Quyền lợi Bảo hiểm 
Bệnh Nan Y”, gia đình bạn sẽ giảm bớt gánh lo về kinh tế để vui sống hạnh 
phúc và trọn vẹn với những kế hoạch và dự định cho tương lai. Sức khỏe là 
tài sản vô giá của mỗi người. Chỉ khi nắm giữ được thứ “tài sản” này, cuộc 
sống mới trở nên hạnh phúc và trọn vẹn hơn.



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

Nhận thêm 100% khoản lãi trung bình hàng năm
giá trị tài khoản hợp đồng trong mỗi 4 năm

Không phát sinh chi phí trên Tài khoản Tích luỹ,
mang đến hiệu quả đầu tư và linh hoạt cao nhất

Bảo vệ toàn diện trước rủi ro về tai nạn
và 96 bệnh nan y qua nhiều giai đoạn

Hoàn lại 100% tổng phí Bảo hiểm rủi ro đã
khấu trừ vào dịp kỷ niệm tuổi 75

Tự động bảo vệ con trẻ chào đời trong thời gian hợp đồng bảo hiểm
còn hiệu lực mà không phải đóng thêm phí 



GIẢI PHÁP BẢO VỆ 
TÀI CHÍNH TOÀN DIỆNA

QLBH Bệnh Nan Y giai đoạn sớm

QLBH Bệnh Nan Y giai đoạn muộn

QLBH Bệnh Nan Y dành cho NĐBH là trẻ em

QLBH Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

QLBH Tử vong

QLBH Tử vong do tai nạn



Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y
(Bảo vệ khách hàng đến 75 tuổi)

NĐBH chính 

CÁC QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y giai đoạn sớm: 
25% Mệnh giá sản phẩm (MGSP) (tối đa 500 triệu đồng) cho mỗi 
Bệnh Nan Y giai đoạn sớm. Chi trả lên đến 2 Bệnh Nan Y giai 
đoạn sớm.

Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y giai đoạn muộn:
50% MGSP (trừ đi số tiền bảo hiểm đã chi trả cho Quyền lợi 
bảo hiểm Bệnh Nan Y giai đoạn sớm, nếu có).

25% 
MGSP 

50% 
MGSP 

Người hôn phối(*)
Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y giai đoạn sớm: 
25% Mệnh giá sản phẩm (MGSP) (tối đa 500 triệu đồng) cho mỗi 
Bệnh Nan Y giai đoạn sớm. Chi trả lên đến 2 Bệnh Nan Y giai 
đoạn sớm.

Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y giai đoạn muộn:
50% MGSP (trừ đi số tiền bảo hiểm đã chi trả cho Quyền lợi 
bảo hiểm Bệnh Nan Y giai đoạn sớm, nếu có).

25% 
MGSP 

50% 
MGSP 



NĐBH chính 

Lựa chọn A:
Tổng của: (i) Giá trị lớn nhất của Giá trị Tài khoản Cơ bản hoặc MGSP(***); 
và (ii) Giá trị Tài khoản Tích lũy.

100% MGSP 
(Trừ đi số tiền bảo hiểm đã chi trả cho Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y, nếu có)

Lựa chọn B:
• Tổng của MGSP(***) và Giá trị Tài khoản Hợp đồng (“GTTKHĐ”). 
(Nếu NĐBH chính tử vong/ bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước khi đạt 70 Tuổi bảo hiểm)

• Tổng của: (i) Giá trị lớn nhất của Giá trị Tài khoản Cơ bản hoặc MGSP(***); 
và (ii) Giá trị Tài khoản Tích lũy. 
(Nếu NĐBH chính tử vong/ bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn vào hoặc sau ngày đạt 70 Tuổi bảo hiểm)

Người hôn phối(*)

A

B

Quyền lợi bảo hiểm 
Thương tật toàn bộ và 
vĩnh viễn (**)

Quyền lợi bảo hiểm
Tử vong

(*) Các quyền lợi bảo hiểm của Người hôn phối sẽ chấm dứt khi Người hôn phối hoặc NĐBH chính đạt 75 Tuổi bảo hiểm, tùy theo ngày nào đến trước.
(**) Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn sẽ chấm dứt khi NĐBH đạt 75 Tuổi bảo hiểm.
(***) MGSP sau khi trừ đi số tiền bảo hiểm đã chi trả cho QLBH Bệnh Nan Y (nếu có).



Quyền lợi bảo hiểm 
Tử vong do Tai nạn

Quyền lợi bảo hiểm Bệnh 
Nan Y dành cho NĐBH là 
trẻ em

(Bảo vệ đến trước Ngày đáo niên khi NĐBH  là trẻ em đạt 18 tuổi)

25% 
MGSP

25% MGSP
(Tối đa 100 triệu đồng)

Nếu NĐBH chính hoặc Người hôn phối tử 
vong do Tai nạn trước khi đạt 70 tuổi, ngoài 
Quyền lợi bảo hiểm Tử vong, Chubb Life sẽ 
chi trả thêm 50% Mệnh giá Sản phẩm.



Quyền lợi Duy trì Hợp đồng

Quyền lợi Tuổi vàng

Quyền lợi Đầu tư

Quyền lợi Đáo hạn

Quyền lợi rút một phần GTTKHĐ 

CƠ HỘI ĐẦU TƯ VÀ GIA TĂNG 
TÍCH LŨY HIỆU QUẢ

Kế hoạch Tài chính dành cho gia đình với Quyền lợi Bảo hiểm 
Bệnh Nan Y là một giải pháp tiết kiệm an toàn, đầu tư hiệu 
quả và linh hoạt trong việc thiết lập các kế hoạch tài chính 
phù hợp cho từng đối tượng khách hàng riêng biệt. 

B



Rút Tiền

Phí Bảo Hiểm Rủi Ro
& Quản Lý Hợp Đồng

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG QUỸ LIÊN KẾT CHUNG

Tuổi Vàng

Kết Quả Đầu Tư

Duy Trì Hợp Đồng

Phí Bảo Hiểm 
Đóng Thêm

Phí Bảo Hiểm Cơ Bản
(Trừ phí ban đầu)

GIÁ TRỊ
TÀI KHOẢN
TÍCH LŨY

GIÁ TRỊ
TÀI KHOẢN

CƠ BẢN



Quyền lợi Duy trì Hợp đồng

Là quyền lợi dành cho khách hàng tham gia hợp đồng lâu dài nhằm gia tăng Giá trị Tài khoản 
Hợp đồng của khách hàng. Vào Ngày đáo niên của Năm hợp đồng thứ 4 và của mỗi 4 năm sau 
đó, GTTKHĐ sẽ được cộng thêm một khoản bằng 100% khoản lãi trung bình hàng năm đã chi 
trả trong mỗi 4 Năm hợp đồng trước đó.

Tham gia Kết thúc hợp đồng.............................................................................
Năm 4 Năm 8 Năm 12 Năm 16 Năm 20

Quyền lợi Duy trì Hợp đồng = 100% khoản lãi trung bình hàng năm của 
GTTKHĐ trong mỗi 4 năm



Quyền lợi Tuổi vàng

Đây được xem như một món quà mà Chubb Life muốn dành tặng cho khách hàng của mình ở 
một thời điểm đặc biệt trong cuộc đời – TUỔI VÀNG.
Vào Ngày đáo niên ngay sau ngày sinh nhật lần thứ 75 của NĐBH chính, Chubb Life sẽ chi trả. 

Quyền lợi Tuổi vàng bằng cách cộng vào Giá trị Tài khoản Cơ bản một khoản bằng 100% tổng 
Phí Bảo hiểm rủi ro đã khấu trừ của Hợp đồng Bảo hiểm tính từ Ngày hiệu lực Hợp đồng 
Bảo hiểm.

Tham gia Kết thúc hợp đồng.............................................................................
75 tuổi

Quyền Lợi Tuổi vàng = 100% tổng Phí Bảo hiểm rủi ro đã khấu trừ



Quyền lợi Đáo hạn

Trong trường hợp Hợp đồng Bảo hiểm còn hiệu lực đến Ngày đáo hạn Hợp đồng Bảo hiểm, 
Chubb Life sẽ chi trả Giá trị Tài khoản Hợp đồng vào Ngày đáo hạn Hợp đồng Bảo hiểm.

Quyền lợi Đầu tư

Quyền lợi rút một phần GTTKHĐ

Bên mua Bảo hiểm có thể rút tiền bất cứ lúc nào trong thời gian HĐBH có hiệu lực. Số tiền được 
rút lên đến 100% Giá trị Tài khoản (“GTTK”) Tích lũy và 80% Giá trị Hoàn lại của GTTK Cơ bản. 
Khi BMBH rút tiền từ GTTK Cơ bản, MGSP có thể được điều chỉnh theo các điều kiện quy định 
trong Bản Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng Bảo hiểm.

Bên mua Bảo hiểm được hưởng lãi suất đầu tư hấp dẫn và cạnh tranh từ kết quả đầu tư của 
Quỹ Liên kết chung. Khoản lãi này được dựa trên dự báo tỷ suất lợi nhuận đầu tư dự kiến và sẽ
được đưa vào GTTKHĐ dưới hình thức tính lãi hàng tháng theo mức Lãi suất công bố. 
Chubb Life cam kết mức lãi suất tối thiểu là 3%/năm trong 10 Năm hợp đồng đầu tiên, 2%/năm 
kể từ Năm hợp đồng thứ 11 đến Năm hợp đồng thứ 15 và 1,5%/năm trong những Năm hợp đồng 
còn lại.



150 Mệnh giá Sản phẩm (“MGSP”) tối thiểu: 150 triệu đồng.

Thời hạn đóng Phí bảo hiểm: linh hoạt tùy theo nhu cầu và kế hoạch tài chính 
của khách hàng, ngoại trừ trong 3 năm đầu tiên phải đóng đủ Phí Bảo hiểm 
cơ bản.

Bên mua Bảo hiểm (“BMBH”): là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên.  

Thời hạn Hợp đồng Bảo hiểm (“HĐBH”): kể từ ngày HĐBH có hiệu lực đến 
Ngày đáo niên khi NĐBH chính đạt 99 tuổi.

Tuổi tham gia của Người được Bảo hiểm (“NĐBH”): 
- NĐBH chính: từ đủ 18 tuổi đến 65 tuổi;
- Người hôn phối: từ đủ 18 tuổi đến 65 tuổi;
- NĐBH là trẻ em: từ đủ 1 tháng tuổi đến 17 tuổi.

3
Year

THÔNG TIN CHUNG



100

MINH HỌA 1

500

500

200

800

25 tỷ25 tỷ

170

Gia đình anh A gồm có anh A 
(28 tuổi), chị B (27 tuổi) và con 
trai là bé C (1 tuổi) tham gia 
sản phẩm Kế hoạch Tài chính 
dành cho gia đình với Quyền lợi 
Bảo hiểm Bệnh Nan Y (lựa chọn A) 
với MGSP 1 tỷ đồng. Phí bảo hiểm 
hàng năm là 35 triệu và dự định 
đóng phí trong 20 năm.

Trước năm 18 tuổi, 
chẳng may các bé bị mắc 
bệnh nan y, gia đình sẽ 
được hỗ trợ 100 triệu/bé 
để trang trải chi phí 
điều trị.

Sau 2 năm, gia đình có 
thêm bé D. Bé D sẽ được 
bổ sung vào danh sách 
Người được bảo hiểm 
của hợp đồng. Phí bảo 
hiểm hàng năm anh A 
cần đóng vẫn không 
thay đổi.

Gia đình cũng nhận 
được hỗ trợ 500 triệu 
nếu chẳng may anh A 
hay chị B mắc phải 
bệnh nan y (trước thời 
điểm đạt 75 tuổi).

Tính đến khi kết thúc 
đóng phí, tổng Quyền 
lợi Duy trì Hợp đồng 
nhận được lên đến 
170 triệu đồng.

Để chuẩn bị tài chính 
cho các con đi du học, 
anh A đã rút 500 triệu 
từ GTTKHĐ

Mừng tuổi nghỉ hưu, 
anh A rút thêm 200 triệu 
từ GTTKHĐ để cả gia 
đình cùng đi du lịch. 

Vào năm 75 tuổi, anh A 
sẽ nhận được Quyền lợi 
Tuổi vàng với số tiền lên 
đến 800 triệu (nếu trước 
đó chưa có chi trả cho 
các sự kiện bảo hiểm).

Hợp đồng sẽ tiếp tục cho 
đến khi kết thúc lúc anh 
A đạt 99 tuổi với Quyền 
lợi Đáo hạn lên đến 25 tỷ 
đồng.  

Minh họa ở mức lãi suất 7%



MINH HỌA 2
Gia đình anh A bao gồm anh A (40 tuổi), chị B (38 tuổi) và hai con tham gia sản phẩm Kế hoạch Tài chính 
dành cho gia đình với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y (lựa chọn A).

40 7565 85 99

Mệnh giá Sản phẩm:

1 tỷ
Phí bảo hiểm:

Tuổi

38,5 triệu/năm

Thời hạn đóng phí:

24 năm

1,9 tỷ 4,0 tỷ 7,8 tỷ 20 tỷ

Minh họa ở mức lãi suất 7%

QL Duy trì Hợp đồng
255 triệu

QL Tuổi vàng
780 triệu

QL Đáo hạn
20 tỷ



CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ QUỸ LIÊN KẾT CHUNG

Quỹ Liên kết chung được tách riêng khỏi quỹ chủ sở hữu và các quỹ chủ hợp đồng khác của Chubb Life. 
Quỹ Liên kết chung được quản lý và đầu tư phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Nhằm đảm bảo 
quyền lợi của của khách hàng, Chubb Life cam kết thực hiện chính sách đầu tư thận trọng bằng việc 
tập trung đầu tư chủ yếu vào các kênh đầu tư có tính ổn định cao như: trái phiếu Chính phủ, tín phiếu 
kho bạc, trái phiếu kho bạc, công trái xây dựng tổ quốc, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu 
được Chính phủ bảo lãnh; tiền gửi ngân hàng dài hạn; chứng chỉ quỹ; cổ phiếu, trái phiếu doanh 
nghiệp có bảo lãnh; và một số kênh đầu tư ổn định khác.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc Năm tài chính, Chubb Life sẽ gửi thông báo bằng văn bản đến 
khách hàng thông tin về tình hình tài chính của Quỹ Liên kết chung và chi tiết các Quyền lợi Đầu tư áp 
dụng cho Hợp đồng Bảo hiểm. Thông tin về các báo cáo hàng năm và thông tin về hoạt động của Quỹ 
Liên kết chung được cập nhật thường xuyên trên website của Chubb Life: http://life.chubb.com/vn.



Năm hợp đồng
% Phí Bảo hiểm cơ bản
% Phí Bảo hiểm đóng thêm

1 2 3 4+
80% 40% 20% 0%

0%0%0%0%

CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHI PHÍ KHẤU TRỪ

Giao kết Hợp đồng Bảo hiểm liên kết chung là một cam kết dài hạn và Bên mua Bảo hiểm không nên hủy bỏ Hợp đồng Bảo hiểm vì các khoản phí 
phải trả có thể rất cao trong thời gian đầu của hợp đồng.

Phí ban đầu: 
Phí ban đầu được khấu trừ từ số tiền thực đóng tại thời điểm BMBH nộp tiền trước khi phân bổ vào 
GTTKHĐ. Phí ban đầu được xác định theo tỷ lệ như sau:

Phí Bảo hiểm rủi ro: 
Là khoản chi phí được tính toán dựa trên cơ sở rủi ro của quyền lợi bảo hiểm tham gia và được tính 
theo độ tuổi hiện tại, giới tính, tình trạng sức khỏe và nghề nghiệp của NĐBH. Phí bảo hiểm rủi ro 
được khấu trừ từ GTTKHĐ vào Ngày Khấu trừ hàng tháng. 

Phí Quản lý hợp đồng: 

Là các khoản chi phí để thực hiện các công việc cần thiết cho việc duy trì hiệu lực của Hợp đồng 
Bảo hiểm, được khấu trừ từ GTTKHĐ. Phí Quản lý hợp đồng là 32.000 đồng/tháng trong năm 2019 
và sẽ tự động điều chỉnh hàng năm với mức tăng là 2.000 đồng/tháng so với mức phí cố định của 
năm liền trước. Phí Quản lý hợp đồng tối đa là 60.000 đồng/tháng. 



Năm hợp đồng
Tỷ lệ % của Phí Bảo hiểm cơ bản
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Phí chấm dứt hợp đồng:
 
Được áp dụng khi BMBH có yêu cầu chấm dứt hợp đồng và được xác định theo tỷ lệ như sau:  

Phí rút một phần GTTKHĐ: 

Được áp dụng khi BMBH rút một phần Giá trị Tài khoản Cơ bản và được xác định bằng 3% tính trên 
tổng số tiền rút từ Giá trị Tài khoản Cơ bản. Không áp dụng phí rút tiền trên Giá trị Tài khoản Tích lũy

Phí Quản lý quỹ: 

Là khoản phí được dùng để trang trải cho các hoạt động đầu tư và quản lý Quỹ Liên kết chung.
Phí Quản lý quỹ tối đa là 2%/năm tính trên GTTK Hợp đồng.

Hàng năm, Chubb Life sẽ gửi báo cáo thường niên giao dịch Hợp đồng Bảo hiểm đến BMBH trong đó 
nêu rõ các khoản phí đã đóng, số phí đã khấu trừ và số phí được phân bổ vào Quỹ Liên kết chung 
trong năm Hợp đồng đó.



CÁC QUY ĐỊNH VỀ LOẠI TRỪ BẢO HIỂM
Trường hợp Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn:
 
- Hành động tự tử hoặc mưu toan tự tử hoặc cố tình tự gây thương tích;
- Hành vi vi phạm pháp luật của NĐBH, BMBH hoặc Người thụ hưởng được quy định tại Bộ luật hình sự 
của Việt Nam;
- Tham gia các hoạt động hàng không, trừ khi với tư cách hành khách trên các chuyến bay dân dụng;
- Các trường hợp thuộc Tình trạng tồn tại trước.

Trường hợp tử vong:
 
- Hành động tự tử trong vòng 24 tháng; 
- Nhiễm HIV; bị AIDS; hoặc những bệnh liên quan đến HIV/AIDS; 
- Sử dụng trái phép ma túy hoặc các chất gây nghiện khác; 
- Hành vi vi phạm pháp luật của NĐBH, BMBH hoặc Người thụ hưởng được quy định tại Bộ luật hình sự 
của Việt Nam.

Trường hợp tử vong do Tai nạn:
 
- 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; 
- Phục vụ các lực lượng vũ trang trong thời gian có chiến tranh (cho dù có tuyên chiến hay không) hoặc 
hoạt động chiến đấu, lập lại trật tự công cộng; 
- Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS), ngộ độc thức ăn và đồ uống, các trường hợp đột tử
không rõ nguyên nhân hoặc do tai biến trong quá trình điều trị bệnh, phẫu thuật;   



- Khi mang thai hoặc khi sinh đẻ hoặc do bất kỳ trường hợp ốm đau nào; 
- Do ảnh hưởng của ma túy, các chất kích thích khác, tự tử hoặc mưu toan tự tử hoặc cố tình tự gây 
thương tích; 
- Tham gia ẩu đả, đánh nhau theo ghi nhận trong biên bản của công an hoặc chống cự việc bắt giữ; 
- Do hậu quả của các hành vi chạy xe quá tốc độ hoặc uống rượu bia vượt quá nồng độ quy định khi tham 
gia giao thông theo pháp luật hiện hành; 
- Tham gia 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 vào các hoạt động thể thao chuyên nghiệp; 
- Tham gia các hoạt động hàng không, trừ khi với tư cách là hành khách trên các chuyến bay dân dụng;
- Khiếm khuyết về thể chất hay tinh thần hoặc tình trạng yếu sức khỏe đã tồn tại trước Ngày hiệu lực Hợp 
đồng Bảo hiểm; 
- Các hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ Người được Bảo hiểm/Bên mua Bảo hiểm/Người thụ hưởng 
được quy định tại Bộ luật hình sự của Việt Nam.



Trường hợp mắc Bệnh Nan Y:
 
- Các bệnh lý bẩm sinh; 
- Nhiễm HIV, bị AIDS, hoặc những bệnh liên quan đến HIV/AIDS;
- Do ảnh hưởng của ma túy, các chất kích thích khác, tự tử hoặc mưu toan tự tử hoặc cố tình tự gây 
thương tích; 
- Do hậu quả của các hành vi chạy xe quá tốc độ hoặc uống rượu bia vượt quá nồng độ quy định khi 
tham gia giao thông theo pháp luật hiện hành; 
- Tham gia các hoạt động hàng không, trừ khi với tư cách là hành khách trên các chuyến bay dân dụng; 
- Tham gia các hoạt động thể thao 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; 
- Hành vi bán mô (tập hợp các tế bào cùng một loại hay nhiều loại khác nhau để thực hiện các chức năng 
nhất định của cơ thể người) hoặc bộ phận cơ thể người (một phần của cơ thể được hình thành từ nhiều 
loại mô khác nhau để thực hiện các chức năng sinh lý nhất định); 
- Tham gia các đợt điều trị thử nghiệm không liên quan đến việc điều trị hay chữa trị bệnh tật hoặc chấn 
thương hoặc bất kỳ việc điều trị hay chữa trị nào theo y khoa là không cần thiết; 
- Bệnh Nan Y được chẩn đoán xác định, được hướng dẫn điều trị hoặc NĐBH đã có dấu hiệu, triệu chứng 
của Bệnh Nan Y trong thời hạn 90 ngày kể từ Ngày hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm; 
- Các hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ Người được Bảo hiểm/Bên mua Bảo hiểm/Người thụ hưởng 
được quy định tại Bộ luật hình sự của Việt Nam; 
- Các trường hợp thuộc Tình trạng tồn tại trước; 
- Các trường hợp loại trừ bảo hiểm quy định cho từng Bệnh Nan Y cụ thể.  

*** 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. 



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 phù hợp.
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