


Mỗi chúng ta đều xứng đáng nhận được sự chăm sóc sức khỏe tốt nhất. 
Nhu cầu được chăm sóc sức khỏe dài lâu bởi các dịch vụ y tế nhanh chóng, 
có chất lượng xứng tầm quốc tế đang là ưu tiên không của riêng ai.

Tham gia ngay “Bảo Hiểm Chăm Sóc Y Tế Toàn Cầu” để được chủ động lựa 
chọn Bệnh viện/Phòng khám tại Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, 
được hỗ trợ chi phí y tế khi điều trị, được thăm khám với thủ tục thuận tiện, 
nhanh chóng; đồng thời được bảo vệ dài lâu đến 75 tuổi cùng nhiều quyền 
lợi đặc biệt khác.

Tài liệu này chỉ mang tính giới thiệu, vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm bổ sung “Bảo Hiểm Chăm Sóc Y Tế 
Toàn Cầu” được Bộ Tài chính phê duyệt để biết thêm chi tiết.
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05 Chương trình bảo hiểm đa dạng, chi trả cho các Chi phí y tế 
thực tế tối đa lên đến 1,5 tỷ đồng mỗi năm.

Chăm sóc sức khỏe toàn diện với Quyền lợi điều trị nội trú, điều trị 
ngoại trú, chăm sóc nha khoa và chăm sóc thai sản.

Chăm sóc sức khỏe dài lâu đến năm 75 tuổi với mức phí bảo hiểm
hợp lý.

Chấp thuận chi trả Chi phí y tế thực tế khi nằm viện và điều trị tại 
các Bệnh viện trên khắp Toàn Cầu.

Bảo lãnh viện phí nhanh chóng, rộng khắp với hơn 300 
Bệnh viện/Phòng khám liên kết cùng Hanwha Life Việt Nam.



 

Chủ động lựa chọn Chương trình bảo hiểm với Số tiền bảo hiểm 
tối đa hàng năm như sau:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

(*) Áp dụng cho Quyền lợi điều trị nội trú

Chương trình
bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm 
tối đa/năm (*)

Phạm vi bảo hiểm (*)

Quyền lợi

Cơ bản

125.000.000

Việt Nam

    Điều trị nội trú

Nâng cao

250.000.000

Châu Á

   Điều trị nội trú

   Điều trị ngoại trú

Ưu việt

500.000.000

Toàn Cầu 

    Điều trị nội trú

    Điều trị ngoại trú

Toàn diện

1.000.000.000

Toàn Cầu 

   Điều trị nội trú

   Điều trị ngoại trú

Hoàn hảo

1.500.000.000

Toàn Cầu 

   Điều trị nội trú

   Điều trị ngoại trú

   Chăm sóc nha khoa

   Chăm sóc thai sản



Đơn vị

1 năm

PHẦN I. ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ

Chương trình bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm tối đa 

Phạm vi địa lý

Đồng chi trả

1. Tiền giường/phòng 
 (Tối đa 45 ngày/năm)

2. Tiền giường/phòng của Khoa/
    phòng chăm sóc đặc biệt (ICU)
   (Tối đa 15 ngày/năm)

3. Điều trị trước khi nhập viện

4. Điều trị sau khi xuất viện

5. Điều trị nội trú khác

6. Tiền giường cho người chăm sóc 
    (Tối đa 20 ngày/năm)

7. Chăm sóc y tế tại nhà 
   (Tối đa 20 ngày/năm)

8. Chi phí Phẫu thuật

9. Điều trị tổn thương răng do Tai nạn

1 Đợt nằm viện 

1 Tai nạn

GIỚI HẠN PHỤ

Cơ bản

125.000.000

Việt Nam

Nâng cao

250.000.000

Châu Á

Ưu việt

500.000.000

Toàn diện

1.000.000.000

Toàn Cầu

Hoàn hảo

1.500.000.000

0%

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam



10. Điều trị cấp cứu do Tai nạn

11. Chi phí xe cấp cứu

12. Điều trị trong ngày

13. Điều trị trong ngày do Tai nạn

Các quyền lợi bảo hiểm liệt kê dưới đây sẽ được chi trả theo Giới 
hạn phụ quy định tại Phần IV này và các Chi phí y tế thực tế liên 
quan sẽ không vượt quá Giới hạn phụ quy định tại Phần I, Phần 
II, Phần III nêu trên.

1 năm

1 năm

1 Tai nạn

1 năm

1.500.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

2.500.000

2.000.000

2.000.000

4.000.000

5.000.000

4.000.000

4.000.000

8.000.000

10.000.000

7.000.000

7.000.000

14.000.000

15.000.000

12.000.000

12.000.000

25.000.000

PHẦN II. ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU

PHẦN III. ĐIỀU TRỊ TRONG NGÀY

PHẦN IV. CÁC QUYỀN LỢI ĐIỀU TRỊ ĐẶC BIỆT

Chương trình bảo hiểm Đơn vị Cơ bản Ưu việt Toàn diện Hoàn hảoNâng cao

GIỚI HẠN PHỤ

/Bệnh bẩm sinh

(cho Điều trị nội trú
 và Điều trị trong ngày)

25.000.000



Chương trình bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm tối đa 

Phạm vi địa lý

Đồng chi trả

1. Y học hiện đại (Tây y)

2. Y học thay thế

1 Lần thăm khám

1 năm

Đơn vị

1 năm

Cơ bản Nâng cao

5.000.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

4.000.000

Hoàn hảo

30.000.000

0%

6.000.000

5.000.000

GIỚI HẠN PHỤ

Ưu việt

10.000.000

15%

Toàn diện

20.000.000

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam



(*) bao gồm trong 
Giới hạn phụ đối với Chi 
phí điều trị nha khoa ở trên

A. QUYỀN LỢI CHĂM SÓC NHA KHOA

B. QUYỀN LỢI CHĂM SÓC THAI SẢN(**)

GIỚI HẠN PHỤ

(CHỈ ÁP DỤNG CHO CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM HOÀN HẢO)

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

(**) Quyền lợi này chỉ áp dụng cho Người được bảo hiểm là nữ trong độ 
tuổi từ 18 đến 55 tuổi và có Tuổi tham gia không quá 50 tuổi.

(Tối đa: 45 ngày/năm)

(Tối đa: 3 lần/năm)

(Tối đa: 15 ngày/năm)

(Tối đa: 30 ngày/năm)



Từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi

TUỔI THAM GIA

THỜI HẠN BẢO HIỂM
1 năm và gia hạn 
hàng năm

Bằng Thời hạn 
bảo hiểm

THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ

Tuổi tối đa 
khi kết thúc



 

Hanwha Life Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm của
sản phẩm bảo hiểm bổ sung này nếu:
 
         I. Tình trạng tồn tại trước; hoặc
 
         II. Việc điều trị y tế của Người được bảo hiểm xảy ra hoặc bắt    
               đầu trong Thời gian chờ; hoặc
 
         III. Sự kiện bảo hiểm phát sinh từ hoặc là hậu quả của:

1.  Phá thai, kế hoạch hóa sinh đẻ, bất lực, vô sinh, xuất tinh sớm, 
     mãn kinh, dậy thì sớm, rối loạn chức năng tình dục; hoặc 
     thăm khám, điều trị liên quan đến thai sản, sinh đẻ ngoại 
     trừ Quyền lợi chăm sóc thai sản và điều trị Biến chứng thai 
     sản; hoặc

10.  Bệnh lây truyền qua đường tình dục; hoặc

11. Điều trị tật khúc xạ, tất cả các hình thức lác và thoái hóa 
      tự nhiên của mắt; hoặc

12.  Các phương pháp điều trị liên quan việc chuyển đổi giới tính; 
        hoặc

13.  Tự gây thương tích hoặc tự tử của Người được bảo hiểm; 
        hoặc

14.  Thương tích hoặc Bệnh phát sinh do Người được bảo hiểm
        tham gia (các) hoạt động thể thao chuyên nghiệp; hoặc

15.  Hành vi phạm tội của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm 
       hay Người thụ hưởng.

Lưu ý: Vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm 
bảo hiểm bổ sung này để biết thêm chi tiết về Điều khoản loại trừ.

2.  Việc khám sức khỏe tổng quát, kiểm tra sức khỏe định kỳ,
     tiêm phòng; hoặc

3.  Phẫu thuật thẩm mỹ, điều trị thẩm mỹ; hoặc

4.  Phẫu thuật tạo hình; hoặc 

5.  Điều trị béo phì, giảm cân hoặc cải thiện cân nặng; hoặc

6.  Điều trị tâm thần, rối loạn cảm xúc, điều trị động kinh, 
      rối loạn tâm lý, rối loạn tăng động giảm chú ý; hoặc

7.  Điều trị chứng nghiện rượu hoặc điều trị các tình trạng 
       do lạm dụng ma túy và/hoặc chất kích thích; hoặc

8.    Các công nghệ/quy trình/liệu pháp điều trị y tế thử nghiệm
        chưa được phê chuẩn; hoặc

9.    Nhiễm HIV, bị AIDS hay các Bệnh có liên quan đến HIV/AIDS; 
        hoặc



Tập đoàn Hanwha - 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 có danh mục kinh 

doanh đa dạng trong các lĩnh vực: Sản xuất & Xây dựng, Tài chính, Dịch vụ & Nghỉ 

dưỡng, Hàng không vũ trụ và cơ điện tử,  Hóa chất và Nguyên vật liệu tiên tiến, 

Năng lượng mặt trời với mạng lưới gồm 380 thành viên trên toàn cầu.

Hanwha 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. Tính đến cuối năm 2019, 

Hanwha Life Insurance có tổng tài sản lên đến hơn 105 tỷ đô la Mỹ 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.      

Có giấy phép thành lập và hoạt động số 51GP/KDBH cấp ngày 12/6/2008, Hanwha 

Life Việt Nam có vốn điều lệ 4.891 tỷ đồng (tương đương 233 triệu đô la Mỹ) và là 

một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có tiềm lực tài chính mạnh nhất Việt 

Nam. Hanwha Life Việt Nam đang có hơn 400 nhân viên cùng hơn 44.000 tư vấn 

tài chính hoạt động ở hơn 170 điểm phục vụ khách hàng trên cả nước. Hiện công 

ty đang có hơn 600.000 khách hàng tin tưởng và giao phó trọng trách bảo vệ bản 

thân và gia đình.

Sứ mệnh của Hanwha Life là trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ được tín nhiệm 

nhất tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, Hanwha đã đầu tư hơn 2 tỷ đô la Mỹ vào các dự án quan trọng như:   

Nhà máy năng lượng điện mặt trời tại tỉnh Long An.

Nhà máy sản xuất các thiết bị an ninh tại Khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh. 

Nhà máy sản xuất linh kiện động cơ máy bay đầu tiên và duy nhất tại Khu 

công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội.

Đầu tư vào Tập đoàn Vingroup thông qua việc mua 84 triệu cổ  phiếu của tập 

đoàn này.

Mua lại công ty Chứng khoán HFT (Hà Nội)

Hanwha Life
Insurance

Hanwha Life Insurance

Hanwha Life Vietnam




