
Cơ sở kỹ thuật 

 SP Bảo hiểm sức khỏe tai nạn nhóm 
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PHỤ LỤC II: BIỂU PHÍ BẢO HIỂM CHUẨN QUY NĂM  

(Trên 1.000 VNĐ Số tiền bảo hiểm) 

❖ Biểu phí bảo hiểm chuẩn quy năm cho kênh Bán hàng trực tiếp: Nhóm nghề 1 

và Nhóm nghề 2 

 



Cơ sở kỹ thuật 

 SP Bảo hiểm sức khỏe tai nạn nhóm 
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❖ Biểu phí bảo hiểm chuẩn quy năm cho kênh Bán hàng trực tiếp: Nhóm nghề 3 

và Nhóm nghề 4 

 



Cơ sở kỹ thuật 

 SP Bảo hiểm sức khỏe tai nạn nhóm 
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❖ Biểu phí bảo hiểm chuẩn quy năm cho kênh Môi giới bảo hiểm: Nhóm nghề 1 

và Nhóm nghề 2 

 



Cơ sở kỹ thuật 

 SP Bảo hiểm sức khỏe tai nạn nhóm 
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❖ Biểu phí bảo hiểm chuẩn quy năm cho kênh Môi giới bảo hiểm: Nhóm nghề 3 

và Nhóm nghề 4 

 



Cơ sở kỹ thuật 

 SP Bảo hiểm sức khỏe tai nạn nhóm 
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❖ Biểu phí bảo hiểm chuẩn quy năm cho kênh Đại lý bảo hiểm: Nhóm nghề 1 và 

Nhóm nghề 2 

 

 

 

 

 

 

 



Cơ sở kỹ thuật 

 SP Bảo hiểm sức khỏe tai nạn nhóm 
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❖ Biểu phí bảo hiểm chuẩn quy năm cho kênh Đại lý bảo hiểm: Nhóm nghề 3 và 

Nhóm nghề 4 

 

 

 

 

 

 


