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* Giải thưởng Rồng Vàng 2010 - 2015 - Doanh nghiệp có Dịch vụ Tài chính tốt nhất
* Giải thưởng Doanh nghiệp vì Cộng đồng 2015
* Top 10 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam 2017
* Đạt mốc 1000 tỷ đồng doanh thu phí mới, bước chân vào đội ngũ những doanh nghiệp nghìn tỷ

Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của mỗi người, vì thế chúng ta luôn mong muốn mang đến cho gia đình và bản thân mình
những điều tốt nhất trước những sự việc không may xảy ra trong cuộc sống. Hiểu được điều đó, Hanwha Life Việt Nam
mang đến cho quý khách hàng Sản phẩm Bảo hiểm Bổ sung Hỗ trợ Viện phí và Phẫu thuật Mở rộng với mục tiêu
nhằm hỗ trợ gánh nặng viện phí và chi phí phẫu thuật, chung vai chia sẻ để người bệnh có thể an tâm điều trị.

Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Hỗ trợ Viện phí và Phẫu thuật Mở rộng
mang đến các quyền lợi nổi trội sau:
QUYỀN LỢI HỖ TRỢ VIỆN PHÍ
Nằm viện là một điều không mong muốn đối với hầu hết mọi người, việc chi trả cho số tiền nằm viện đôi khi trở
thành một gánh nặng vì người bệnh phải đồng thời chi trả cho những chi phí khám bệnh và điều trị khác. Với
Quyền lợi hỗ trợ viện phí theo ngày, khách hàng sẽ được Hanwha Life Việt Nam hỗ trợ viện phí bằng với Số tiền
bảo hiểm của sản phẩm này cho mỗi ngày nằm viện.

QUYỀN LỢI HỖ TRỢ CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT

TẬP ĐOÀN HANWHA
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:

Trong những trường hợp người bệnh cần sự chăm sóc điều trị đặc biệt, Hanwha
Life Việt Nam sẽ hỗ trợ lên đến 3 lần Số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày nằm viện
tại khoa chăm sóc đặc biệt.

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

QUYỀN LỢI HỖ TRỢ PHẪU THUẬT

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

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

Bên cạnh nỗi lo về viện phí, người bệnh còn phải quan tâm đến các chi phí điều
trị đặc biệt phát sinh khác chẳng hạn chi phí phẫu thuật. Nhằm chung vai chia
sẻ bớt một phần gánh nặng tài chính, Hanwha Life Việt Nam sẽ hỗ trợ 6 lần Số
tiền bảo hiểm nếu người bệnh phải phẫu thuật, giúp khách hàng và gia đình an
tâm chăm sóc sức khỏe.

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)

QUYỀN LỢI TỰ ĐỘNG GIA TĂNG SỐ TIỀN BẢO HIỂM
Vào những Ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 5 và thứ 10 của sản phẩm bổ sung
này, Số tiền bảo hiểm sẽ tự động gia tăng nhằm hỗ trợ thêm quyền lợi nằm viện
trong xu hướng bão giá ngày một tăng mà khách hàng không phải đóng thêm
bất cứ khoản phí nào, theo như bảng sau:
Năm hợp đồng

HANWHA LIFE INSURANCE

Số tiền bảo hiểm (đồng)
225.000

450.000

675.000

1.050.000

1.500.000

Năm thứ 6 - 10

187.500

375.000

562.000

875.000

1.250.000

Năm thứ 1 - 5

150.000

300.000

450.000

700.000

1.000.000

Từ năm thứ 11

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.

Hanwha Life
Insurance

VÍ DỤ MINH HỌA QUYỀN LỢI:
Ông A tham gia sản phẩm bảo hiểm bổ sung Hỗ trợ Viện phí và Phẫu thuật Mở rộng cho mình với Số tiền bảo
hiểm là 300 ngàn đồng cho một ngày nằm viện. Một thời gian sau ông A vào viện nằm vì phải phẫu thuật chữa
bệnh. Ông A nằm phòng thường 2 ngày và chuyển lên khoa chăm sóc đặc biệt 2 ngày rồi xuất viện. Quyền lợi
được tính như sau:
Quyền lợi hỗ trợ viện phí

2 ngày nằm phòng thường

300.000 x 2 ngày

Quyền lợi hỗ trợ chăm sóc đặc biệt

2 ngày nằm khoa chăm sóc đặc biệt

(300.000 x 3 lần) x 2 ngày

Quyền lợi hỗ trợ phẫu thuật

1 lần Phẫu thuật

(300.000 x 6 lần) x 1 lần

Tổng quyền lợi bảo hiểm

4.200.000 đồng

ĐIỀU KIỆN THAM GIA
Tuổi tham gia bảo hiểm:
6-54 tuổi
Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 60 tuổi
Thời hạn tham gia bảo hiểm:
từ 6 đến 25 năm
Số tiền bảo hiểm:
150.000 đồng, 300.000 đồng, 450.000 đồng, 700.000 đồng,1.000.000 đồng / ngày.
Tài liệu này chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng tham khảo Quy tắc & Điều khoản Sản phẩm bảo hiểm để biết thêm chi tiết

HANWHA LIFE VIETNAM
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.

Hanwha Life
Việt Nam

