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Tài liệu này chỉ mang 
tính giới thiệu, vui 
lòng tham khảo Quy 
tắc và Điều khoản 
sản phẩm bảo hiểm 
“Hanwha Life - Người 
bạn đồng hành” được 
Bộ tài chính phê 
duyệt để biết thêm 
chi tiết.



 I. HANWHA LIFE - NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH

Quyền lợi bệnh Ung thư giai đoạn sớm

Cùng nhau vượt khó, đồng hành sẻ chia

Quyền lợi bệnh Ung thư nghiêm trọng

Trong thời hạn hiệu lực và sau Thời hạn loại trừ của Hợp đồng bảo hiểm, 
nếu Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư giai đoạn sớm lần đầu tiên, 
Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả năm mươi phần trăm (50%) Số tiền bảo 
hiểm cho Người nhận quyền lợi bảo hiểm.
Bất kể Người được bảo hiểm này có bao nhiêu Hợp đồng bảo hiểm với 
Hanwha Life Việt Nam, tổng số tiền thanh toán đối với quyền lợi bảo hiểm 
Ung thư giai đoạn sớm cho mỗi Người được bảo hiểm sẽ không vượt quá  
hai trăm năm mươi triệu (250.000.000) đồng.

Trong thời hạn hiệu lực và sau Thời hạn loại trừ của Hợp đồng bảo hiểm, 
nếu Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên 
trước khi Quyền lợi bảo hiểm Ung thư giai đoạn sớm được chi trả, Hanwha 
Life Việt Nam sẽ chi trả một trăm phần trăm (100%) Số tiền bảo hiểm cho 
Người nhận quyền lợi bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu 
lực.

Bảo vệ Ung thư ở bất kỳ giai 
đoạn nào
Thanh toán quyền lợi bảo hiểm Ung 
thư lên đến 150% Số tiền bảo hiểm

Thẩm định đơn giản, nhanh và 
cam kết phát hành hợp đồng 
(với 03 câu hỏi)
Tuổi bảo hiểm: Từ 18 - 65 tuổi



 II. HANWHA LIFE - NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH - SẺ CHIA

Quyền lợi bệnh Ung thư giai đoạn sớm

Cùng nhau vượt khó, đồng hành sẻ chia

Quyền lợi bệnh Ung thư nghiêm trọng

Trong thời hạn hiệu lực và sau Thời hạn loại trừ của Hợp đồng bảo hiểm, 
nếu Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư giai đoạn sớm lần đầu tiên, 
Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả năm mươi phần trăm (50%) Số tiền bảo 
hiểm cho Người nhận quyền lợi bảo hiểm.
Bất kể Người được bảo hiểm này có bao nhiêu Hợp đồng bảo hiểm với 
Hanwha Life Việt Nam, tổng số tiền thanh toán đối với quyền lợi bảo hiểm 
Ung thư giai đoạn sớm cho mỗi Người được bảo hiểm sẽ không vượt quá 
năm trăm triệu (500.000.000) đồng.

Trong thời hạn hiệu lực và sau Thời hạn loại trừ của Hợp đồng bảo hiểm, 
nếu Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên 
trong vòng một (01) năm kể từ khi Ung thư giai đoạn sớm được chẩn 
đoán, xác định, và Hanwha Life Việt Nam đã thanh toán quyền lợi bảo 
hiểm Ung thư giai đoạn sớm, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả năm mươi 
phần trăm (50%) Số tiền bảo hiểm cho Người nhận quyền lợi bảo hiểm và 
Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực.
Trong thời hạn hiệu lực và sau Thời hạn loại trừ của Hợp đồng bảo hiểm, 
nếu Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên 
sau một (01) năm kể từ khi Ung thư giai đoạn sớm được chẩn đoán, xác 
định, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả một trăm phần trăm (100%) Số tiền 
bảo hiểm cho Người nhận quyền lợi bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm sẽ 
chấm dứt hiệu lực.
Bất kể Người được bảo hiểm này có bao nhiêu Hợp đồng bảo hiểm với 
Hanwha Life Việt Nam, tổng số tiền thanh toán đối với quyền lợi bảo hiểm 
Ung thư nghiêm trọng cho mỗi Người được bảo hiểm trong sản phẩm 
bảo hiểm này sẽ không vượt quá năm trăm triệu (500.000.000) đồng.

Trong thời hạn hiệu lực và sau Thời hạn loại trừ của Hợp đồng bảo hiểm, 
nếu Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên 
trước khi Quyền lợi bảo hiểm Ung thư giai đoạn sớm được chi trả, Hanwha 
Life Việt Nam sẽ chi trả một trăm phần trăm (100%) Số tiền bảo hiểm cho 

Bảo vệ Ung thư ở bất kỳ 
giai đoạn nào

Tuổi bảo hiểm: 
Từ 30 ngày tuổi - 65 tuổi

Thanh toán quyền lợi bảo hiểm
Ung thư lên đến 150% Số tiền bảo hiểm



Người nhận quyền lợi bảo hiểm và Hợp 
đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực.

Trong thời hạn hiệu lực và sau Thời hạn 
loại trừ của Hợp đồng bảo hiểm, nếu 
Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư 
nghiêm trọng lần đầu tiên trong vòng 
một (01) năm kể từ khi Ung thư giai đoạn 
sớm được chẩn đoán, xác định, và Hanwha 
Life Việt Nam đã thanh toán quyền lợi bảo 
hiểm Ung thư giai đoạn sớm, Hanwha Life 
Việt Nam sẽ chi trả năm mươi phần trăm 
(50%) Số tiền bảo hiểm cho Người nhận 
quyền lợi bảo hiểm và Hợp đồng bảo 
hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực.

Trong thời hạn hiệu lực và sau Thời hạn loại 
trừ của Hợp đồng bảo hiểm, nếu Người 
được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm 
trọng lần đầu tiên sau một (01) năm kể 
từ khi Ung thư giai đoạn sớm được chẩn 
đoán, xác định, Hanwha Life Việt Nam sẽ 
chi trả một trăm phần trăm (100%) Số tiền 
bảo hiểm cho Người nhận quyền lợi bảo 
hiểm và Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt 
hiệu lực.

Bất kể Người được bảo hiểm này có bao 
nhiêu Hợp đồng bảo hiểm với Hanwha 
Life Việt Nam, tổng số tiền thanh toán đối 
với quyền lợi bảo hiểm Ung thư nghiêm 
trọng cho mỗi Người được bảo hiểm sẽ 
không vượt quá hai tỷ (2.000.000.000) 
đồng nếu Người được bảo hiểm từ mười
tám (18) tuổi trở lên hoặc một tỷ năm trăm 
triệu (1.500.000.000) đồng nếu Người 
được bảo hiểm dưới mười tám (18) tuổi.



 III. HANWHA LIFE - NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH - VƯỢT KHÓ
Cùng nhau vượt khó, đồng hành sẻ chia

Bảo vệ Ung thư ở bất kỳ 
giai đoạn nào

Tuổi bảo hiểm: 
Từ 30 ngày tuổi - 65 tuổi

Thanh toán quyền lợi bảo hiểm
Ung thư lên đến 175% Số tiền bảo hiểm

Quyền lợi bệnh Ung thư giai đoạn sớm

Quyền lợi bệnh Ung thư nghiêm trọng

Trong thời hạn hiệu lực và sau Thời hạn loại trừ của Hợp đồng bảo hiểm, 
nếu Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư giai đoạn sớm lần đầu tiên, 
Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả năm mươi phần trăm (50%) Số tiền bảo 
hiểm cho Người nhận quyền lợi bảo hiểm.

Bất kể Người được bảo hiểm này có bao nhiêu Hợp đồng bảo hiểm với 
Hanwha Life Việt Nam, tổng số tiền thanh toán đối với quyền lợi bảo hiểm 
Ung thư giai đoạn sớm cho mỗi Người được bảo hiểm sẽ không vượt quá 
năm trăm triệu (500.000.000) đồng.

Trong thời hạn hiệu lực và sau Thời hạn loại trừ của Hợp đồng bảo hiểm, 
nếu Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên 
trước khi Quyền lợi bảo hiểm Ung thư giai đoạn sớm được chi trả, Hanwha 
Life Việt Nam sẽ chi trả một trăm phần trăm (100%) Số tiền bảo hiểm cho 
Người nhận quyền lợi bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu 
lực.

Trong thời hạn hiệu lực và sau Thời hạn loại trừ của Hợp đồng bảo hiểm, 
nếu Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên 
trong vòng một (01) năm kể từ khi Ung thư giai đoạn sớm được chẩn 
đoán, xác định, và Hanwha Life Việt Nam đã thanh toán quyền lợi bảo 
hiểm Ung thư giai đoạn sớm, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả năm mươi 
phần trăm (50%) Số tiền bảo hiểm cho Người nhận quyền lợi bảo hiểm và 
Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực.

Trong thời hạn hiệu lực và sau Thời hạn loại trừ của Hợp đồng bảo hiểm, 
nếu Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên 
sau một (01) năm kể từ khi Ung thư giai đoạn sớm được chẩn đoán, xác 
định, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả một trăm phần trăm (100%) Số tiền 
bảo hiểm cho Người nhận quyền lợi bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm sẽ
chấm dứt hiệu lực.



Bất kể Người được bảo hiểm này có bao nhiêu Hợp đồng bảo hiểm với 
Hanwha Life Việt Nam, tổng số tiền thanh toán đối với quyền lợi bảo hiểm 
Ung thư nghiêm trọng cho mỗi Người được bảo hiểm sẽ không vượt quá 
hai tỷ (2.000.000.000) đồng nếu Người được bảo hiểm từ mười tám (18) 
tuổi trở lên hoặc một tỷ năm trăm triệu (1.500.000.000) đồng nếu  Người 
được bảo hiểm dưới mười tám (18) tuổi.

Nếu Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên 
nằm trong các loại Ung thư như được liệt kê trong bảng dưới đây, Hanwha 
Life Việt Nam sẽ chi trả thêm hai mươi lăm phần trăm (25%) Số tiền bảo 
hiểm cho Người nhận quyền lợi bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm 
dứt hiệu lực.

(*) Ung thư máu là Ung thư nghiêm trọng, thuộc các dạng như sau:
• U bạch huyết Hodgkin (còn gọi bệnh Hodgkin) • Bệnh bạch cầu
• U bạch huyết không-Hodgkin   • Đa u tủy

Quyền lợi bảo hiểm bổ sung Ung thư nghiêm trọng theo giới tính
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Hanwha Life Vi$t Nam se khong chi tra 
quyen lqi bao hiem neu Nguai duqc 
bao hiem c6 dau hi$u ho�c c6 tri$u chung 
cua Ung thu giai do9n som/ Ung thu 
nghiem tr9ng, ho�c duqc chan doan Ung thu 
giai do9n som/ Ung thu nghiem tr9ng 
trong Thai h9n lo9i tru. 

Hanwha Life Vi$t Nam se khong chi tra 
quyen lqi bao hiem neu Nguai duqc 
bao hiem chet trong Thai h9n lo9i tru 
tu'vong. 

Lo9i tru trong cac truang hqp khac: 

Hanwha Life Vi$t Nam se khong chi tra 
quyen lqi bao hiem neu Nguai duqc bao 
hiem mac phai Ung thu giai do9n som/ 
Ung thu' nghiem tr9ng la ket qua tn/c 
tiep cua: 

• Su' dl,mg chat ma tuy, chat kfch thfch
ho�c cac chat gay nghi$n trai phep tru
truang hqp theo chi djnh cua Bae si; ho�c

• Anh huong cua ruqu bia ho�c lo9i chat
kfch thfch nao, tru truang hqp c6 chi djnh
cua Bae si voi ml,lc dfch chua b$nh; ho�c

• Do h�u qua cua vi$c tiep xuc/phai nhiem
boi tia ph6ng X9, chat ph6ng X9 ho�c bat
ky chat nao W bat cu nguon nhien li$u
h9t nhan, chat thai h9t nhan, vu khf h9t
nhan, ho�c slf phan h9ch/tong hqp h9t
nhan, vu khf sinh h9c ho�c vu khf h6a
h9c; ho�c

• Khong tuan thu dieu trj Ung thu theo chi
djnh cua Bae si.

Hanwha Life - Nguoi B�n 06ng Hanh 09 • 

1,p E>oan Hanwha 
T�p doan Hanwha - m9t trong 10 t�p doan Ion nhat cua Han Quoc va nam trong 
Top 500 t�p doan kinh te Ion nhat the gioi. Hanwha hi$n c6 danh ml,lc kinh doanh 
da d9ng trong cac linh vl,l"c: San xuat & Xay dl,l"ng,Tai chfnh, Djch Vl,I & Nghi duong, 
Hang khong vu trl,I va ca di$n tu', H6a chat va Nguyen v�t li$u tien tien, Nang 
luqng m�t trai voi m9ng luoi gom 469 thanh vien tren toan cau. 

T9i Vi$t Nam, Hanwha da dau tu gần 1 tỷ đô la  Mỹ vao cac dl,I" an quan tr9ng nhu: 
• Nha may nang luqng di$n m�t trai t9i tinh

Long An.

• Nha may san xuat cac thiet bl an ninh t9i Khu
cong nghi$p QueV6, Bae Ninh.

• Nha may san xuat linh ki$n d9ng ca may bay
dau tien va duy nhat t9i Khu cong ngh$ cao
Hoa L9c, Ha N9i.

• Dau tuvao T�p doan Vingroup thong qua vi$c
mua 84 tri$u co phieu cua t�p doan nay.

• Mua I9i cong ty Chung khoan HFT (Ha N9i)

Hanwha Life Insurance 

Hanwha Life Vietnam 

Hanwha Life Insurance duqc thanh l�p W 
nam 1946, la cong ty bao hiem nhan th9 
c6 ljch su' lau dai nhat t9i thj truang 
Han Quoc. Tfnh den cuoi nam 2019, 
Hanwha Life Insurance c6 tong tai san 
len den hon 105 ty do la My va duqc 
xep h9ng tfn dl,lngcao nhat la "AAA" boi 
Korea Ratings va Ca quan Kiem djnh 
Thong tin Djch Vl,I Tfn dl,lng Han Quoc. 

C6 giay phep thanh l�p va ho9t d9ng so 51 GP/KDBH cap ngay 12/6/2008, 
Hanwha Life Vi$t Nam c6 von dieu 1$ 4.891 ty dong (tuang duang 233 tri$u do 
la My) va la m9t trong nhung cong ty bao hiem nhan th9 c6 tiem ll,l"c tai chfnh 
m9nh nhat Vi$t Nam. Hanwha Life Vi$t Nam dang c6 hon 400 nhan vien cung 
hon 44.000 tu van tai chfnh ho9t d9ng a hon 170 diem phl,IC Vl,I khach hang tren 
ca nuoc. Hi$n cong ty dang c6 hon 600.000 khach hang tin tu'ong va giao ph6 
tr9ng trach bao v$ ban than va gia d1nh. 

Su m$nh cua Hanwha Life la tro thanh cong ty bao hiem nhan th9 duqc tf n nhi$m 
nhat t9i Vi$t Nam. 

Hanwha Life - Nguoi B�n 06ng Hanh 1 o • 
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xep h9ng tfn dl,lngcao nhat la "AAA" boi 
Korea Ratings va Ca quan Kiem djnh 
Thong tin Djch Vl,I Tfn dl,lng Han Quoc. 

C6 giay phep thanh l�p va ho9t d9ng so 51 GP/KDBH cap ngay 12/6/2008, 
Hanwha Life Vi$t Nam c6 von dieu 1$ 4.891 ty dong (tuang duang 233 tri$u do 
la My) va la m9t trong nhung cong ty bao hiem nhan th9 c6 tiem ll,l"c tai chfnh 
m9nh nhat Vi$t Nam. Hanwha Life Vi$t Nam dang c6 hon 400 nhan vien cung 
hon 44.000 tu van tai chfnh ho9t d9ng a hon 170 diem phl,IC Vl,I khach hang tren 
ca nuoc. Hi$n cong ty dang c6 hon 600.000 khach hang tin tu'ong va giao ph6 
tr9ng trach bao v$ ban than va gia d1nh. 

Su m$nh cua Hanwha Life la tro thanh cong ty bao hiem nhan th9 duqc tf n nhi$m 
nhat t9i Vi$t Nam. 
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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 469 thành viên trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, Hanwha đã đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ, tạo hơn 50.000 việc làm cho 
người lao động ở 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), hiện
   đổi tên thành công ty Chứng khoán Pinetree.

Hanwha Life
Hanwha Life 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 2020, 
Hanwha Life Insurance có tổng tài 
sản lên đến hơn 117 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 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 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 500 nhân viên cùng hơn 37.000 tư vấn tài 
chính hoạt động ở hơn 160 điểm phục vụ khách hàng trên cả nước. Hiện công 
ty đang có hơn 1.000.000 khách hàng tin tưởng và giao phó trọng trách bảo vệ 
bản thân và gia đình.

Hanwha Life



Cập nhật tháng 04/2022

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHA LIFE VIỆT NAM
Giấy phép thành lập và hoạt động số 51GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 12/06/2008 

Trụ sở chính: Tầng 14, số 81 - 85 Hàm Nghi, Quận 1, TPHCM
Hotline: 1900 55 55 22 hoặc *5522 

www.hanwhalife.com.vn


