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Khi tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, chúng ta đã bước đầu thành công trong việc lập kế hoạch tài chính cho tương 
lai của chính mình và những người thân yêu. Nhưng với những rủi ro trong cuộc sống có thể xảy ra bất cứ lúc nào cho người 
đóng phí bảo hiểm cho hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, kế hoạch tài chính tuyệt vời kia sẽ khó có thể trở thành hiện thực. 

Thấu hiểu được điều đó, Hanwha Life Việt Nam trân trọng giới thiệu sản phẩm bổ sung Miễn đóng phí bảo hiểm nâng cao. 
Sản phẩm bổ sung này sẽ là sự lựa chọn tốt nhất giúp hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục được duy trì mà không cần phải 
đóng phí bảo hiểm.

Đối với các hợp đồng với sản phẩm chính là sản phẩm truyền thống, Hanwha Life Việt Nam sẽ miễn phí 
bảo hiểm năm của cả hợp đồng bảo hiểm chính và các sản phẩm bảo hiểm bổ sung khác (nếu có).

Đối với các hợp đồng với sản phẩm chính là sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung, Hanwha Life Việt 
Nam sẽ thay khách hàng đóng phí bảo hiểm cơ bản quy năm của hợp đồng bảo hiểm chính và 
miễn phí bảo hiểm năm của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung khác (*)

Nếu chẳng may Bên mua bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, hoặc mắc phải 43 căn 
bệnh hiểm nghèo Hanwha Life Việt Nam sẽ miễn đóng phí còn lại của Hợp đồng bảo hiểm (*) và khách hàng 
vẫn được tiếp tục được bảo vệ, như sau:

(*) Xem thêm Quy tắc và Điều khoản hợp đồng để biết thêm thông tin

I. SẢN PHẨM BẢO HIỂM BỔ SUNG MIỄN ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM NÂNG CAO.

Quyền lợi Tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc mắc phải Bệnh
hiểm nghèo 

1.    Nhồi máu cơ tim
2.    Mổ bắc cầu động mạch vành
3.    Suy thận giai đoạn cuối
4.    Phẫu thuật ghép thận
5.    Phẫu thuật ghép tim
6.    Tai biến mạch máu não
7.    Bệnh nang ở tủy thận
8.    Bệnh Lupus ban đỏ hệ thống với viêm thận 
9.    Phẫu thuật van tim
10.  Bệnh tăng áp động mạch phổi nguyên phát
11.  Phẫu thuật động mạch chủ
12.  Bệnh động mạch vành nặng
13.  Bệnh cơ tim
14.  U não lành tính
15.  Mất thính lực 
16.  Mất tiếng nói
17.  Bỏng mức độ nặng
18.  Chấn thương đầu nghiêm trọng
19.  Phẫu thuật sọ não do bệnh của não bộ
20.  Suy gan giai đoạn cuối
21.  Bệnh phổi giai đoạn cuối
22.  Viêm gan siêu vi thể tối cấp

23.  Phẫu thuật ghép tụy
24.  Phẫu thuật ghép gan
25.  Phẫu thuật ghép phổi
26.  Bệnh xơ cứng bì lan toả
27.  Bệnh Alzheimer/ Chứng mất trí
28.  Bệnh viêm màng não do vi khuẩn
29.  Viêm não
30.  Hôn mê
31.  Bệnh xơ cứng rải rác 
32.  Bệnh Parkinson
33.  Bệnh tế bào thần kinh vận động
34.  Bệnh loạn dưỡng cơ
35.  Sốt bại liệt
36.  Hội chứng mất vỏ não
37.  Viêm đa khớp dạng thấp nặng
38.  Bệnh thiếu máu bất sản
39.  Ung thư xâm lấn
40.  Phẫu thuật ghép tủy xương
41.  Bệnh nặng giai đoạn cuối
42.  Nhiễm HIV do nghề nghiệp
43.  Bệnh phù chân voi

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHI THAM GIA BẢO HIỂM

Độ tuổi tham gia của Bên mua bảo hiểm: Từ 18 đến 59 tuổi.
Tuổi kết thúc hợp đồng: 65 tuổi.
Thời hạn hợp đồng bảo hiểm: Từ 6 đến 47 năm.

NHỮNG QUYỀN LỢI VƯỢT TRỘIA

DANH SÁCH CÁC BỆNH HIỂM NGHÈO ĐƯỢC MIỄN ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂMB

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.

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. 

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 390 thành 
viên trên toàn cầu.
Tại Việt Nam, Hanwha đã đầu tư hơn 2 tỷ đô la 
Mỹ vào các dự án quan trọng như:   

TẬP ĐOÀN HANWHA

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.      
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HANWHA LIFE VIETNAM Hanwha Life 
Việt Nam
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Tập đoàn Hanwha

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

Mua lại công ty Chứng khoán HFT (Hà Nội)

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

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

Nhà máy sản xuất linh kiện động cơ máy bay 
đầu tiên và duy nhất tại Khu công nghệ cao 
Hòa Lạc, Hà Nội.


