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Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam, gọi tắt là 
Hanwha Life Việt Nam, có Giấy phép thành lập và hoạt động 
số 51GP/KDBH cấp ngày 12/06/2008, được điều chỉnh lần 
thứ 5 theo Giấy phép điều chỉnh số 51/GPĐC05/KDBH cấp 
ngày 26/06/2014 bởi Bộ Tài Chính. Hanwha Life Việt Nam 
có vốn điều lệ là 1.891.140.000.000 đồng (tương đương 
102,78 triệu đô la Mỹ) và là một trong những công ty bảo 
hiểm nhân thọ có số vốn điều lệ đứng đầu tại Việt Nam.

Hanwha Life Việt Nam đã chính thức giới thiệu sản phẩm đến 
khách hàng Việt Nam kể từ ngày 1/4/2009. Chỉ sau 6 năm 
hoạt động, Hanwha Life Việt Nam đã vinh dự đón nhận Giải 
thưởng Rồng Vàng trong các năm liên tiếp 2010, 2011, 
2012, 2013 với danh hiệu “Dịch vụ tài chính tốt nhất” do 
Thời báo Kinh Tế Việt Nam phối hợp với Cục Đầu Tư 
nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư trao tặng.

Hanwha Life Việt Nam đang có gần 250 nhân viên cùng 
gần 16.000 tư vấn tài chính hoạt động trên 42 điểm phục 
vụ khách hàng trên cả nước. Hiện tại, Hanwha Life Việt 
Nam đã và đang được gần 61.000 khách hàng tin tưởng 
và giao phó trọng trách cho bản thân và gia đình.

Được thành lập vào năm 1952, Hanwha là một trong 
10 tập đoàn lớn nhất của Hàn Quốc và nằm trong Top 
500 tập đoàn kinh tế lớn nhất thế giới. Hanwha hiện 
đang có danh mục hoạt động kinh doanh đa dạng với 
3 mảng chính:

         • Sản xuất & Xây dựng
         • Tài chính
         • Dịch vụ & Nghỉ dưỡng

Mạng lưới hoạt động toàn cầu rộng khắp của Hanwha 
lên đến 142  thành viên (52 thành viên tại Hàn Quốc và 
90 thành viên tại các nước khác) như: Hanwha Corpora-
tion, Hanwha SolarOne, Hanwha Q.Cells, Hanwha 
Chemical, Hanwha Engineering & Contrustion, Hanwha 
Life Insurance,.v.v… hoạt động tại Hàn Quốc và 19 quốc 
gia khác, bao gồm: Canada, Trung Quốc, Séc, Đức, Hy 
Lạp, Hungary, Ấn Độ, Indonesia, Italia, Nhật Bản, 
Philippines, Kazakhstan, Nga, Ả Rập Xê Út, Singapore, 
Thái Lan, Vương Quốc Anh, Hoa Kỳ và Việt Nam. 

Là thành viên của tập đoàn Hanwha, Hanwha Life 
Insurance (tên trước đây là Korea Life Insurance), 
được thành lập từ năm 1946, là công ty bảo hiểm nhân 
thọ có lịch sử lâu đời nhất tại thị trường Hàn Quốc. 
Hanwha Life Insurance đã phát triển nhanh chóng và 
trở thành một trong các công ty bảo hiểm nhân thọ dẫn 
đầu thị trường Hàn Quốc với tổng tài sản lên đến 80 tỷ 
USD và được xếp hạng tín dụng cao nhất là “AAA” bởi 
Korea Ratings và Cơ quan Kiểm định Thông tin Dịch vụ 
Tín dụng Hàn Quốc.

Giải thưởng Rồng Vàng 2010, 2011, 2012, 2013
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Sức khỏe luôn là món quà quý giá nhất mà cuộc sống mang lại cho chúng ta. Ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học, việc 
phát hiện sớm bệnh hiểm nghèo và điều trị kịp thời không còn là điều khó thực hiện nếu chúng ta biết quan tâm đúng cách 
đến sức khỏe của mình.

Bên cạnh đó, theo một số thống kê gần đây cho thấy, tỷ lệ tai nạn gia tăng đáng báo động trong đó các tai nạn dẫn đến tử vong, 
thương tật toàn bộ và vĩnh viễn chiếm tỷ lệ cao. Nỗi đau về tinh thần và gánh nặng về tài chính sẽ làm cho chúng ta kiệt sức và suy 
sụp hơn. Vì vậy, ngoài việc chăm sóc sức khỏe, sự chuẩn bị cho mình một nguồn tài chính dự phòng luôn đóng vai trò quan trọng.

Thấu hiểu được nỗi lo của khách hàng, Hanwha Life Việt Nam giới thiệu sản phẩm An Khang Phúc Lộc nhằm giúp khách hàng 
yên vui một cách trọn vẹn để bình an tận hưởng cuộc sống.

3. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo lần thứ hai

4. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo lần thứ ba

SẢN PHẨM

AN KHANG
PHÚC LỘC

Dành cho Người được bảo hiểm

SỰ KIỆN BẢO HIỂM QUYỀN LỢI

I. AN KHANG PHÚC LỘC - NHỮNG TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI

BẢO VỆ ĐA TẦNG, AN TÂM CHỮA TRỊA

2. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất

1. Quyền lợi bảo hiểm điều trị Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm (*)
Nếu chẳng may Người được bảo hiểm mắc phải Bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn sớm, Hanwha Life 
Việt Nam sẽ chi trả lên đến 40% Số tiền bảo hiểm nhằm hỗ trợ chi phí điều trị bệnh như một nguồn 
động viên giúp người bệnh có thêm sự an tâm và sức mạnh để vượt qua giai đoạn khó khăn.

An Khang Phúc Lộc bảo vệ trước 42 Bệnh hiểm nghèo, đảm bảo nguồn tài chính vững chắc để 
Người được bảo hiểm hoàn toàn yên tâm chữa trị. Khi Người được bảo hiểm mắc Bệnh hiểm nghèo 
lần thứ nhất, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm. Đồng thời, các kỳ phí bảo hiểm 
tiếp theo của sản phẩm chính sẽ được miễn cho đến hết thời hạn đóng phí; Hợp đồng bảo hiểm chính 
tiếp tục có hiệu lực; và Người được bảo hiểm tiếp tục được bảo vệ.

• Trong trường hợp CHƯA nhận Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất,
  Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả Quyền lợi đáo hạn là 150% Số tiền bảo hiểm.

• Trong trường hợp ĐÃ nhận được Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất,
  Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả Quyền lợi đáo hạn là 50% Số tiền bảo hiểm.

Vào ngày đáo hạn Hợp đồng bảo hiểm,

An Khang Phúc Lộc tiếp tục bảo vệ trước các bệnh hiểm nghèo sau khi chi trả Quyền lợi bảo hiểm 
Bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất. Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả thêm 100% Số tiền bảo hiểm khi 
Người được bảo hiểm mắc phải Bệnh hiểm nghèo lần thứ hai; Hợp đồng bảo hiểm chính tiếp tục 
có hiệu lực; và Người được bảo hiểm tiếp tục được bảo vệ.

Nếu chẳng may Người được bảo hiểm mắc phải Bệnh hiểm nghèo lần thứ ba, Hanwha Life Việt Nam 
sẽ tiếp tục chi trả thêm 100% Số tiền bảo hiểm với mục tiêu hỗ trợ tối đa giúp khách hàng có thể 
hoàn toàn an tâm chữa trị. Và Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực. 

1. Quyền lợi bảo hiểm Thương tật do Tai nạn

2. Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ chi phí nằm viện do Tai nạn

Trong trường hợp Người được bảo hiểm chẳng may gặp Tai nạn dẫn đến:
         • Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do Tai nạn
         • Thương tật bộ phận vĩnh viễn do Tai nạn
         • Bỏng nặng do Tai nạn
         • Thương tật tạm thời do Tai nạn
         • Gãy xương 
Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả tối đa 300% Số tiền bảo hiểm cho Quyền lợi bảo hiểm Thương tật 
do Tai nạn, nhằm hỗ trợ một phần cho gia đình khách hàng cũng như đảm bảo khách hàng có đủ 
nguồn lực tài chính để an tâm chữa trị.

Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả 200.000 đồng/mỗi ngày nằm viện trong trường hợp Người được 
bảo hiểm phải nằm viện nội trú để điều trị Thương tật do Tai nạn. Đây được xem như là sự cam 
kết của Hanwha Life Việt Nam luôn đồng hành cùng khách hàng trong những lúc khó khăn.

Anh Nguyễn Văn A, 30 tuổi, tham gia bảo hiểm An Khang Phúc Lộc lựa chọn 2 với số tiền bảo hiểm
200 triệu đồng, thời hạn đóng phí bảo hiểm là 20 năm và được bảo vệ đến năm 75 tuổi.  
Phí bảo hiểm năm của sản phẩm An Khang Phúc Lộc:  9.467.000 đồng

• Quyền lợi đáo hạn trước khi chi trả Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất:       300.000.000 đồng

• Quyền lợi đáo hạn sau khi chi trả Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất:             100.000.000 đồng 

CAM KẾT ĐỒNG HÀNH, VƯỢT QUA THỬ THÁCHB

QUYỀN LỢI TIẾT KIỆMB

III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHI THAM GIA BẢO HIỂM
Lựa chọn 1

      • Độ tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: Từ 18 đến 55 tuổi

      • Thời hạn đóng phí bảo hiểm: 20/25 năm

      • Thời hạn hợp đồng bảo hiểm: = Thời hạn đóng phí bảo hiểm

      • Tuổi kết thúc hợp đồng: Tối đa là 75 tuổi

Lựa chọn 2

      • Độ tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: Từ 18 đến 60 tuổi

      • Thời hạn đóng phí bảo hiểm: 15/20/25 năm

      • Thời hạn hợp đồng bảo hiểm: = Tuổi kết thúc hợp đồng - Tuổi tham gia bảo hiểm

      • Tuổi kết thúc hợp đồng: 70 hoặc 75 tuổi

Lựa chọn 3 

      • Độ tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: Từ 18 đến 40 tuổi

      • Thời hạn đóng phí: = 55 tuổi - Tuổi tham gia bảo hiểm (lớn hơn hoặc bằng 15 năm)

      • Thời hạn hợp đồng bảo hiểm: = Tuổi kết thúc hợp đồng - Tuổi tham gia bảo hiểm

      • Tuổi kết thúc hợp đồng: 70 hoặc 75 tuổi

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.

(*) Xem thêm thông tin chi tiết tại Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm

(*) Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm: điều trị Ung thư biểu mô tại chỗ của cổ tử cung hoặc vú hoặc ruột, điều trị bệnh lý mạch vành
bằng thủ thuật xâm lấn

II. VÍ DỤ MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TỬ VONGC

QUYỀN LỢI ĐÁO HẠND

Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả 300% Số tiền bảo hiểm cho Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong,
cụ thể như sau:

Và Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực.

300% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm tử vong trong thời hạn Hợp đồng bảo hiểm 
còn duy trì hiệu lực và CHƯA có bất cứ Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo nào được chi trả.

200% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm tử vong trong thời hạn Hợp đồng bảo hiểm 
còn duy trì hiệu lực và SAU khi Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất được chi trả.

100% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm tử vong trong thời hạn Hợp đồng bảo hiểm 
còn duy trì hiệu lực và SAU khi Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo lần thứ hai được chi trả;

(Đơn vị tính: Việt Nam đồng)

Lưu ý: 
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.

QUYỀN LỢI BẢO VỆ  A

• Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do Tai nạn
• Thương tật bộ phận vĩnh viễn do Tai nạn
• Bỏng nặng do Tai nạn
• Thương tật tạm thời do Tai nạn
• Gãy xương

• Hỗ trợ chi phí nằm viện do Tai nạn

• Điều trị bệnh lý mạch vành bằng thủ thuật xâm lấn

• Điều trị ung thư biểu mô tại chỗ của cổ tử cung hoặc
  vú hoặc ruột

• Mắc phải Bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất

• Mắc phải Bệnh hiểm nghèo lần thứ hai

• Mắc phải Bệnh hiểm nghèo lần thứ ba

• Tử vong khi chưa có Quyền lợi bảo hiểm
  Bệnh hiểm nghèo nào được chi trả.

• Tử vong sau khi Quyền lợi bảo hiểm
  Bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất được chi trả

• Tử vong sau khi Quyền lợi bảo hiểm Bệnh
  hiểm nghèo lần thứ hai được chi trả

• % của Số tiền bảo hiểm
   tùy theo thương tật

• Tối đa là 600.000.000

• 200.000/ngày nằm viện

• 40.000.000

• 40.000.000

• 200.000.000; cộng

• Miễn đóng phí sản phẩm chính

• Tiếp tục được bảo vệ

• Hợp đồng tiếp tục tích lũy

• 200.000.000

• 200.000.000

• 600.000.000

• 400.000.000

• 200.000.000


