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Tài liệu giới thiệu sản phẩm - Sản phẩm bổ sung bảo vệ Ung Thư 

 
Ung thư đã và đang trở thành căn bệnh đáng sợ mà không ai mong muốn mắc phải. Những năm 
trở lại đây, môi trường ô nhiễm, vệ sinh thực phẩm và thói quen sinh hoạt càng khiến tỷ lệ bệnh 
ung thư ngày càng tăng cao. Không chỉ phụ nữ, đàn ông mà ngay cả trẻ em cũng có thể mắc 
phải bệnh ung thư nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Một khi mắc phải căn bệnh “thế 
kỷ” này, không những cuộc sống người bệnh mà cả gia đình đều xáo trộn, nếu không muốn nói là 
có những ảnh hưởng lâu dài cả về vật chất lẫn tinh thần. Song, bên cạnh đó, thực tế cho thấy đã 
có rất nhiều trường hợp mắc bệnh ung thư được cứu sống và chữa khỏi khi được phát hiện sớm, 
có một quá trình điều trị phù hợp và đặc biệt là có một nguồn tài chính vững chắc. Có thể nói 
rằng, chữa trị bệnh ung thư là một cuộc chiến lâu dài mà trong đó người bệnh không những phải 
có nghị lực, ý chí mạnh mẽ mà còn cần có một kế hoạch tài chính dự phòng. Nhằm giúp cho 
khách hàng có thêm một sự bảo vệ vững chắc trước những căn bệnh “thế kỷ”, Hanwha Life trân 
trọng giới thiệu đến Quý Khách hàng các Sản phẩm bảo hiểm bổ sung được thiết kế đặc biệt 
dành riêng bảo vệ và chữa trị các bệnh ung thư, như sau:  

A. Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm bảo vệ Ung thư 

B. Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm thanh toán chi phí điều trị thực tế do Ung thư 

C. Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm hỗ trợ chi phí nằm viện do Ung thư 

D. Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm hỗ trợ điều trị Ung thư nâng cao 

E. Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Miễn đóng phí bảo hiểm do Ung thư 

Khách hàng hoàn toàn chủ động trong chọn lựa kết hợp một hoặc một số hoặc tất cả các Sản 
phẩm bảo hiểm bổ sung nêu trên khi mua Sản phẩm chính nhằm đáp ứng các nhu cầu về bảo vệ 
và tài chính của mình. 

Thông tin tham khảo: 

Việt Nam thuộc top 2 những quốc gia dẫn đầu về tỷ lệ mắc bệnh ung thư. 

 
• Các con số đáng báo động: 

Tỷ lệ tử vong do ung thư dạ dày tại Việt Nam cao gấp 5 lần so với Lào, Philipines, Thái Lan và 
các nước trong khu vực.  

• Hà Nội và TP.HCM có tỷ lệ người mắc bệnh ung thư vú cao nhất với tỷ lệ 30/100.000 người tại 
Hà Nội và 20/100.000 người tại TP.HCM (năm 2010). 

 
• Cả nước có từ 240.000 – 250.000 người mắc bệnh ung thư. Trong đó, chủ yếu là ung thư phổi, 

dạ dày, đại tràng, ung thư gan, ung thư vú và cổ tử cung (đối với nữ). 
 
• Mỗi năm, số bệnh nhân mới mắc ung thư là 150.000 người, trong đó có 75.000 người tử vong. 

Theo dự báo, con số này có xu hướng tăng trong những năm tiếp theo. 
 
(kết quả khảo sát năm 2011)	
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A. Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm bảo vệ Ung thư 

- Quyền lợi bảo hiểm bảo vệ Ung thư giai đoạn sớm: Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả 
50% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư giai đoạn sớm lần 
đầu tiên. 

- Quyền lợi bảo hiểm bảo vệ Ung thư nghiêm trọng: Phát hiện mắc phải Ung thư 
nghiêm trọng là điều không một ai mong muốn vì lúc này gánh nặng tài chính chữa trị 
sẽ rất lớn, hiểu được điều đó Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả: 

• 100% Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này nếu Người được 
bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên TRƯỚC khi Quyền lợi bảo 
hiểm Ung thư giai đoạn sớm được chi trả. 

• 50% Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này nếu Người được bảo 
hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên TRONG vòng 01 năm kể từ khi 
Ung thư giai đoạn sớm được chẩn đoán, xác định.  

• 100% Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này nếu Người được 
bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên SAU 01 năm kể từ Ung thư 
giai đoạn sớm được chẩn đoán, xác định. 

- Số tiền bảo hiểm tối đa của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm bảo vệ Ung thư 
bằng 5 lần Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm chính. 

Ví dụ minh họa: Anh Nguyễn Văn A tham gia bảo hiểm với Sản phẩm chính An Khang Tài 
Lộc, số tiền bảo hiểm là 100 triệu đồng, thời hạn bảo hiểm 20 năm. Anh tham gia thêm 
Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm bảo vệ Ung thư với Số tiền bảo hiểm tối đa là 500 
triệu đồng. 

Đơn vị tính: đồng  

Quyền lợi chi trả Thành tiền Ghi chú 

Ung thư giai đoạn sớm 250.000.000  

 

 

Ung thư nghiêm trọng 

250.000.000 

 

Trong vòng 1 năm kể từ khi 
Ung thư giai đoạn sớm được 
chuẩn đoán, xác định; hoặc 

500.000.000 

 

Sau 1 năm kể từ khi Ung thư 
giai đoạn sớm được chẩn 

đoán, xác định 

 
Tổng quyền lợi bảo vệ Ung thư lên đến: 750.000.000 đồng 
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B.  Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm thanh toán chi phí điều trị thực tế do Ung thư 

- Sản phẩm bảo hiểm bổ sung bảo hiểm thanh toán chi phí điều trị thực tế do Ung thư 
sẽ thanh toán chi phí thực tế của các phương pháp điều trị sau: Phẫu thuật, Xạ trị, 
Hóa trị do Ung thư.  

- Quyền lợi thanh toán chi phí điều trị thực tế: Hanwha Life sẽ chi trả lên đến 100% Số 
tiền bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này trong quá trình điều trị Phẫu thuật, 
Xạ trị, Hóa trị do Ung thư giai đoạn sớm/Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên. Khách 
hàng có thể hoàn toàn yên tâm điều trị mà không cần phải lo lắng chi phí. Số tiền bảo 
hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm thanh toán chi phí điều trị thực tế do 
Ung thư sẽ bằng 20% Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm 
bảo vệ Ung thư 

Ví dụ minh họa: Anh Nguyễn Văn A tham gia bảo hiểm với Sản phẩm chính An Khang Tài 
Lộc, số tiền bảo hiểm là 100 triệu đồng, thời hạn bảo hiểm 20 năm. Anh tham gia thêm 
Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm bảo vệ Ung thư với Số tiền bảo hiểm tối đa là 500 
triệu đồng, đồng thời anh tham gia Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm thanh toán chi 
phí điều trị thực tế do Ung thư với Số tiền bảo hiểm là 100 triệu đồng. 

            Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm thanh toán chi phí điều trị thực tế do Ung thư: 
     Đơn vị tính: đồng 

Quyền lợi chi trả Chi phí thực tế  Chi phí thanh toán 

Phẫu thuật 20.000.000 20.000.000 

Xạ trị 30.000.000 30.000.000 

Hoá trị lần 1 20.000.000 20.000.000 

Hoá trị lần 2 50.000.000      30.000.000 (*) 

(*) Tổng quyền lợi điều trị Phẫu thuật, Xạ trị, Hóa trị do Ung thư tối đa lên đến 
100.000.000 đồng 

               Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm bảo vệ Ung thư:     
                   Đơn vị tính: đồng                                        

Quyền lợi chi trả Thành tiền Ghi chú 

Ung thư giai đoạn sớm 250.000.000  

 

 

Ung thư nghiêm trọng 

 

250.000.000 

Trong vòng 1 năm kể từ 
khi Ung thư giai đoạn 

sớm được chuẩn đoán, 
xác định; hoặc 

 

500.000.000 

Sau 1 năm kể từ khi Ung 
thư giai đoạn sớm được 

chẩn đoán, xác định 

                Tổng quyền lợi bảo vệ Ung thư lên đến: 750.000.000 đồng 
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C. Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm hỗ trợ chi phí nằm viện do Ung thư 

- Quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện: Nằm viện là điều không mong muốn đối với hầu hết 
tất cả mọi người, đôi khi việc chi trả cho chi phí nằm viện trở thành một gánh nặng vì 
người bệnh phải đồng thời chi trả cho các chi phí chữa trị khác. Hiểu được điều đó 
Hanwha Life Việt Nam hỗ trợ viện phí lên đến 3 triệu đồng cho mỗi ngày nằm viện do 
Ung thư nhằm giúp đỡ một phần gánh nặng tài chính cùng với khách hàng. 

- Quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện do Ung thư trong suốt Hợp đồng bảo hiểm lên đến 
1.095.000.000 đồng.  

- Có 6 sự lựa chọn khác nhau cho từng mệnh giá chi trả mỗi ngày nằm viện để khách 
hàng lựa chọn như sau:  

                                                                                           Đơn vị tính: đồng 

 
 
       Lựa chọn  

Quyền lợi chi trả 

Số tiền bảo hiểm cho mỗi 
ngày nằm viện 

Tổng quyền lợi tối đa 

1 500.000 182.500.000 
2 1.000.000 365.000.000 
3 1.500.000 574.500.000 
4 2.000.000 730.000.000 
5 2.500.000 912.500.000 
6 3.000.000   1.095.000.000 (*) 

 
            (*) Tổng Quyền lợi tối đa cho lựa chọn 6:     

Tổng quyền lợi lên đến: 45.000.000 đồng (Tối đa 15 ngày cho mỗi lần nằm viện). 

Tổng quyền lợi lên đến: 300.000.000 đồng (Tối đa 100 ngày nằm viện cộng dồn mỗi năm). 

Tổng quyền lợi lên đến: 1.095.000.000 đồng (Tối đa 365 ngày cộng dồn trên một Người 
được bảo hiểm). 

Ví dụ minh họa: Anh Nguyễn Văn A tham gia bảo hiểm với Sản phẩm chính An Khang Tài 
Lộc, Số tiền bảo hiểm là 100 triệu đồng, thời hạn bảo hiểm 20 năm. Anh tham gia thêm 
Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm bảo vệ Ung thư với mệnh giá tối đa là 500 triệu 
đồng, đồng thời anh tham gia Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm hỗ trợ chi phí nằm 
viện do Ung thư với Số tiền bảo hiểm 2 triệu đồng cho mỗi ngày nằm viện do Ung thư. 
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         Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm hỗ trợ chi phí nằm viện do Ung thư:  

Đơn vị tính: đồng 

Quyền lợi chi trả Thành tiền Ghi chú 

Hỗ trợ chi phí Nằm viện 
do Ung thư 

2.000.000/ Ngày nằm viện Tối đa 365 ngày trên một 
Người được bảo hiểm (*) 

          
(*) Tổng Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ chi phí nằm viện do Ung thư tối đa lên đến 730.000.000 
đồng 

           Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm bảo vệ Ung thư:      
             Đơn vị tính: đồng  
                                       

Quyền lợi chi trả Thành tiền Ghi chú 

Ung thư giai đoạn sớm 250.000.000  

 

 

Ung thư nghiêm trọng 

 

250.000.000 

Trong vòng 1 năm kể từ 
khi Ung thư giai đoạn sớm 

được chuẩn đoán, xác 
định; hoặc 

500.000.000 Sau 1 năm kể từ khi Ung 
thư giai đoạn sớm được 

chẩn đoán, xác định 

         

         Tổng quyền lợi bảo vệ Ung thư lên đến: 750.000.000 đồng 
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D. Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm hỗ trợ điều trị Ung thư nâng cao 

- Quyền lợi bảo hiểm Ung thư giai đoạn sớm: Khi phát hiện Ung thư ở giai đoạn sớm, 
Hanwha Life hiểu rằng cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư chỉ mới bắt đầu. Vì thế, 
10% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ sung này sẽ được chi trả liên tục mỗi năm 
trong vòng 10 năm nhằm giúp khách hàng chi trả chi phí chữa trị ung thư trong thời 
gian dài. 

- Quyền lợi bảo hiểm Ung thư nghiêm trọng: Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả 20% Số 
tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ sung này liên tục mỗi năm trong vòng 5 năm như một 
thông điệp chung vai sát cánh vượt qua gian nan thử thách cùng khách hàng. 

- Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm hỗ trợ điều trị Ung thư 
nâng cao sẽ bằng 50% Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm 
bảo vệ Ung thư 

- Tổng quyền lợi tối đa chi trả cho Quyền lợi bảo hiểm Ung thư giai đoạn sớm và Quyền 
lợi bảo hiểm Ung thư nghiêm trọng không vượt quá 100% Số tiền bảo hiểm của Sản 
phẩm bảo hiểm bổ sung này. 
 

Ví dụ minh họa: Anh Nguyễn Văn A tham gia bảo hiểm với sản phẩm An Khang Tài Lộc, 
số tiền bảo hiểm là 100 triệu đồng, thời hạn bảo hiểm 20 năm. Anh tham gia thêm Sản 
phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm bảo vệ Ung thư với mệnh giá tối đa là 500 triệu đồng, 
đồng thời anh tham gia Sản phẩm bổ sung Bảo hiểm hỗ trợ điều trị Ung thư nâng cao với 
Số tiền bảo hiểm là 250 triệu đồng 

Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm hỗ trợ điều trị Ung thư nâng cao: 

                                                                                                           Đơn vị tính: đồng 

Năm Quyền lợi chi trả 
                   Ung thư giai đoạn sớm 

1 25.000.000 
2 25.000.000 
3 25.000.000 
4 25.000.000 
5 25.000.000 
6 25.000.000 
7 25.000.000 
8 25.000.000 
9 25.000.000 

10 25.000.000 
Tổng cộng     250.000.000 (*) 

              
             (*) Tổng quyền lợi lên đến: 250.000.000 đồng 
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              Hoặc 

Năm Quyền lợi chi trả 
Ung thư nghiêm trọng 

 1 50.000.000 
             2 50.000.000 

 3 50.000.000 
 4 50.000.000 
 5  50.000.000 

     Tổng cộng 250.000.000 (*) 
 

(*) Tổng quyền lợi lên đến: 250.000.000 đồng 

              Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm bảo vệ Ung thư:      
             Đơn vị tính: đồng  
                                       

Quyền lợi chi trả Thành tiền Ghi chú 

Ung thư giai đoạn 
sớm 

250.000.000  

 

 

Ung thư nghiêm 
trọng 

 

250.000.000 

Trong vòng 1 năm kể từ khi 
Ung thư giai đoạn sớm được 
chuẩn đoán, xác định; hoặc 

 

500.000.000 

Sau 1 năm kể từ khi Ung thư 
giai đoạn sớm được chẩn 

đoán, xác định 

          

            Tổng quyền lợi bảo vệ Ung thư lên đến: 750.000.000 đồng 
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E.  Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Miễn đóng phí bảo hiểm do Ung thư  

                 Nếu chẳng may Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên thì 
Công ty sẽ: 

- Miễn thu phí toàn bộ Phí bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm (Sản phẩm chính và Sản 
phẩm bảo hiểm bổ sung) nhằm tạo điều kiện tài chính tốt nhất cho khách hàng trong 
quá trình điều trị. 

- Hanwha Life sẽ tiếp tục đóng Phí bảo hiểm cho toàn bộ Hợp đồng bảo hiểm thay cho 
khách hàng. Như vậy, Hợp đồng bảo hiểm chính của khách hàng vẫn tiếp tục tích luỹ, 
nhằm đảm bảo những mục tiêu đầu tư/tiết kiệm trong tương lai. 

- Ngoài ra, các quyền lợi của Sản phẩm chính (bao gồm quyền lợi bảo vệ và quyền lợi 
tiết kiệm - nếu có) và các Sản phẩm bảo hiểm bổ sung vẫn được giữ nguyên cho đến 
hết thời hạn Hợp đồng của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này. 

Ví dụ minh họa: Anh Nguyễn Văn A tham gia bảo hiểm với Sản phẩm chính An Khang Tài 
Lộc, số tiền bảo hiểm là 100 triệu đồng, thời hạn bảo hiểm 20 năm. Anh tham gia thêm 
Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm bảo vệ Ung thư với số tiền bảo hiểm tối đa là 500 
triệu đồng, đồng thời anh tham gia Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Miễn đóng phí bảo hiểm 
do Ung thư. 

Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Miễn đóng phí bảo hiểm do Ung thư:  

Quyền lợi chi trả Chi tiết quyền lợi 

Miễn đóng phí bảo hiểm khi mắc phải 
bệnh Ung thư nghiêm trọng lần đầu 

tiên 

Kể từ kỳ phí tiếp theo và cho đến 
ngày đáo hạn của Sản phẩm bảo 
hiểm bổ sung này. 
• Miễn đóng Phí bảo hiểm cơ bản 

cho sản phẩm An Khang Tài Lộc 
• Miễn đóng phí cho toàn bộ sản 

phẩm bổ sung 
• Hợp đồng bảo hiểm chính của 

khách hàng vẫn tiếp tục tích luỹ, 
nhằm đảm bảo những mục tiêu 
đầu tư/tiết kiệm trong tương lai. 
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           Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm bảo vệ Ung thư:      
         Đơn vị tính: đồng  
                                       

Quyền lợi chi trả Thành tiền Ghi chú 

Ung thư giai đoạn sớm 250.000.000  

 

 

Ung thư nghiêm trọng 

 

250.000.000 

Trong vòng 1 năm kể từ 
khi Ung thư giai đoạn 

sớm được chuẩn đoán, 
xác định; hoặc 

 

500.000.000 

Sau 1 năm kể từ khi 
Ung thư giai đoạn sớm 
được chẩn đoán, xác 

định 

                   

            Tổng quyền lợi bảo vệ Ung thư lên đến: 750.000.000 đồng 
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F. MỘT SỐ QUI ĐỊNH KHI THAM GIA BẢO HIỂM 

Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: Từ 30 ngày tuổi đến 59 tuổi 

Tuổi kết thúc Hợp đồng bảo hiểm: Tối đa là 65 tuổi 

Thời hạn Hợp đồng bảo hiểm: Từ 06 đến 65 năm 

Thời hạn đóng phí bảo hiểm: bằng Thời hạn hợp đồng bảo hiểm 

 

 

 

 

 

Hãy liên hệ ngay với đội ngũ Tư Vấn Tài Chính chuyên nghiệp của Hanwha Life Việt Nam để được tư vấn đầy đủ trước 
khi tham gia. 

Tài liệu này chỉ mang tính tham khảo. Chi tiết về quyền lợi bảo hiểm được quy định trong Quy tắc và Điều khoản Hợp 
đồng bảo hiểm. 

 


