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(Từ nguồn Báo điện tử Vnexpress.net, Baomoi.com và Nld.com.vn)

NHỮNG CON SỐ THỐNG KÊ VỀ TỶ LỆ NGƯỜI MẮC
UNG THƯ Ở VIỆT NAM

75.000
Trường hợp tử vong 
do ung thư

Tỷ lệ phát hiện
Ung thư cổ tử cung

Phụ nữ

22,6
100.000

Tỷ lệ phát hiện
Ung thư vú

Phụ nữ

63,7
100.000

150.000
Người mới mắc bệnh
Ung thư

200.000
Người mới mắc bệnh Ung thư
(Ước tính đến năm 2020)

Ung thư là một trong 10 nguyên nhân gây gánh nặng
bệnh tật hàng đầu ở Việt Nam

1/3
Người bệnh ung thư không 

đủ tiền mua thuốc điều trị sau 
12 tháng phát bệnh

22%
Không thể thanh toán

chi phí đi lại

24%
Gia đình rơi vào cảnh

khánh kiệt, phải vay mượn
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GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

CÁC CON SỐ ĐÁNG BÁO ĐỘNG

Tỷ lệ tử vong do bệnh ung thư dạ dày tại Việt Nam cao
gấp 5 lần so với Lào, Philipines, Thái Lan và các nước trong 
khu vực.

Hà Nội và TP.HCM có tỷ lệ người mắc bệnh ung thư vú cao 
nhất với tỷ lệ 30/100.000 người tại Hà Nội và 20/100.000 
người tại TP.HCM (năm 2010).

Cả nước có từ 240.000 – 250.000 người mắc ung thư. Trong 
đó, chủ yếu là ung thư phổi, dạ dày, đại tràng, ung thư gan, 
ung thư vú và cổ tử cung (đối với nữ).

Mỗi năm, số bệnh nhân mới mắc ung thư là 150.000 người, 
trong đó có 75.000 người tử vong. Theo dự báo, con số này 
có xu hướng tăng trong những năm tiếp theo

(Kết quả khảo sát năm 2011 từ nguồn Báo điện tử Songkhoe.net)

ng thư đã và đang trở thành căn bệnh đáng sợ mà không 
ai mong muốn mắc phải. Những năm trở lại đây, môi trường 
ô nhiễm, vệ sinh thực phẩm và thói quen sinh hoạt càng 

khiến tỷ lệ mắc ung thư ngày càng tăng cao. Không chỉ phụ nữ, 
đàn ông mà ngay cả trẻ em cũng có thể mắc phải ung thư nếu 
không được phát hiện và điều trị kịp thời. Một khi mắc phải
căn bệnh “thế kỷ” này, không những cuộc sống người bệnh mà 
cả gia đình đều xáo trộn, nếu không muốn nói là có những
ảnh hưởng lâu dài cả về vật chất lẫn tinh thần. Song, bên cạnh 
đó, thực tế cho thấy đã có rất nhiều trường hợp mắc ung thư 
được chữa khỏi khi được phát hiện sớm, có một quá trình
điều trị phù hợp, đúng phương pháp và đặc biệt là có một 
nguồn tài chính vững chắc.

Có thể nói rằng, chữa trị bệnh ung thư là một cuộc chiến lâu dài 
mà trong đó người bệnh không những phải có nghị lực, ý chí 
mạnh mẽ mà còn cần có một kế hoạch tài chính dự phòng.
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BẢO VỆ TẤT CẢ CÁC UNG THƯ Ở CÁC GIAI ĐOẠN UNG THƯ 
KHÁC NHAU VÀ NGAY TỪ BAN ĐẦU .

THAM GIA SỐ TIỀN BẢO HIỂM BẢO VỆ UNG THƯ       LÊN ĐẾN 
5 LẦN SỐ TIỀN BẢO HIỂM CỦA SẢN PHẨM CHÍNH.

MANG LẠI QUYỀN LỢI BẢO VỆ UNG THƯ LÊN ĐẾN 150% SỐ 
TIỀN BẢO HIỂM .

CHI TRẢ TOÀN BỘ CHI PHÍ CHỮA TRỊ UNG THƯ THỰC TẾ 
LÊN ĐẾN 100% SỐ TIỀN BẢO HIỂM .

HỖ TRỢ CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ NÂNG CAO, TẦM SOÁT 
HÀNG NĂM LÊN ĐẾN 100% SỐ TIỀN BẢO HIỂM .

HỖ TRỢ VIỆN PHÍ DO UNG THƯ LÊN ĐẾN 3 TRIỆU ĐỒNG/ 
NGÀY NẰM VIỆN; 1,095 TỶ ĐỒNG/ NGƯỜI ĐƯỢC
BẢO HIỂM .

MIỄN THU PHÍ CHO TOÀN BỘ HỢP ĐỒNG TRONG 
TRƯỜNG HỢP BÊN MUA BẢO HIỂM MẮC UNG THƯ
NGHIÊM TRỌNG.

(2)

1
2
3
4
5
6

7
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Loại trừ ung thư biểu mô tại chỗ của da, ung thư da chưa di căn.

Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm bảo vệ Ung thư.

Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm thanh toán chi phí điều trị thực tế 
do Ung thư.

Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm hỗ trợ điều trị Ung thư nâng cao.

Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm hỗ trợ chi phí nằm viện do Ung thư.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Ghi chú: 
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(2)

(5)

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT CỦA SẢN PHẨM 

(1)

(3)

(4)
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Quyền lợi bảo hiểm bảo vệ Ung thư giai đoạn sớm: Hanwha Life Việt Nam 
sẽ chi trả 50% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm mắc phải 
Ung thư giai đoạn sớm lần đầu tiên.

Quyền lợi bảo hiểm bảo vệ Ung thư nghiêm trọng: Phát hiện mắc phải
Ung thư nghiêm trọng là điều không một ai mong muốn vì lúc này gánh 
nặng tài chính chữa trị sẽ rất lớn, hiểu được điều đó Hanwha Life Việt Nam 
sẽ chi trả:

100% Số tiền bảo hiểm của
Sản phẩm bảo hiểm bổ sung 
này 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; hoặc

50% Số tiền bảo hiểm của
Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này 
nếu Người được bảo hiểm mắc 
phải Ung thư nghiêm trọng lần 
đầu tiên TRONG vòng 01 năm 
kể từ khi Ung thư giai đoạn sớm 
được chẩn đoán, xác định; hoặc

100% Số tiền bảo hiểm của
Sản phẩm bảo hiểm bổ sung 
này nếu Người được bảo hiểm 
mắc phải Ung thư nghiêm trọng 
lần đầu tiên SAU 01 năm kể từ 
Ung thư giai đoạn sớm được 
chẩn đoán, xác định.

Số tiền bảo hiểm tối đa của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm bảo vệ 
Ung thư bằng 5 lần Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm chính.

QUYỀN LỢI SẢN PHẨM BẢO VỆ UNG THƯ 

Sản phẩm bảo hiểm bổ sung
Bảo hiểm bảo vệ Ung thưA
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Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo 
hiểm thanh toán chi phí điều trị 
thực tế do Ung thư sẽ thanh toán 
chi phí thực tế của các phương 
pháp điều trị sau: Phẫu thuật, Xạ 
trị, Hóa trị do Ung thư. 

Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả 
lên đến 100% Số tiền bảo hiểm 
của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung 
này trong quá trình điều trị Phẫu 
thuật, Xạ trị, Hóa trị do Ung thư 
giai đoạn sớm/Ung thư nghiêm 
trọng lần đầu tiên. Khách hàng có 
thể hoàn toàn yên tâm điều trị mà 
không cần phải lo lắng chi phí. 

Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm 
bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm thanh 
toán chi phí điều trị thực tế do Ung 
thư sẽ bằng 20% Số tiền bảo hiểm 
của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung 
Bảo hiểm bảo vệ Ung thư.

Sản phẩm bảo hiểm bổ sung 
Bảo hiểm thanh toán chi phí 

điều trị thực tế do Ung thư
B
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Nằm viện là điều không mong 
muốn đối với hầu hết tất cả mọi 
người, đôi khi việc chi trả cho 
chi phí nằm viện trở thành một 
gánh nặng vì người bệnh phải 
đồng thời chi trả cho các chi phí 
chữa trị khác. Hiểu được điều 
đó Hanwha Life Việt Nam hỗ trợ 
viện phí lên đến 3 triệu đồng 
cho mỗi ngày nằm viện nhằm 
giúp đỡ một phần gánh nặng 
tài chính cùng với khách hàng.

Quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm 
viện do Ung thư trong suốt Hợp 
đồng bảo hiểm lên đến 
1.095.000.000 đồng. 

Có 6 sự lựa chọn khác nhau cho 
từng mệnh giá chi trả mỗi ngày 
nằm viện để khách hàng lựa 
chọn như sau:

Sản phẩm bảo hiểm bổ 
sung Bảo hiểm hỗ trợ 

chi phí nằm viện do Ung thư
C

Quyền Lợi Chi Trả

Số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày nằm viện Tổng quyền lợi tối đa
Lựa chọn

1

2

3

4

5

6

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

182.500.000

365.000.000

574.500.000

730.000.000

912.500.000

1.095.000.000
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Miễn thu phí toàn bộ 
Phí bảo hiểm của Hợp 
đồng bảo hiểm (Sản 
phẩm chính và Sản 
phẩm bảo hiểm bổ 
sung) nhằm tạo điều 
kiện tài chính tốt nhất 
cho khách hàng trong 
quá trình điều trị.

Hanwha Life Việt Nam 
sẽ tiếp tục đóng Phí 
bảo hiểm cho toàn bộ 
Hợp đồng bảo hiểm 
thay cho khách hàng. 
Như vậy, Hợp đồng 
bảo hiểm chính của 
khách hàng vẫn tiếp 
tục tích luỹ, nhằm 
đảm bảo những mục 
tiêu đầu tư/tiết kiệm 
trong tương lai.

Ngoài ra, các quyền lợi 
của Sản phẩm chính 
(bao gồm quyền lợi 
bảo vệ và quyền lợi  
tiết kiệm - nếu có) và 
các Sản phẩm bảo 
hiểm bổ sung vẫn 
được giữ nguyên cho 
đến hết thời hạn Hợp 
đồng của Sản phẩm 
bảo hiểm bổ sung này. 
Ngoại trừ các sản 
phẩm bổ sung đính 
kèm cho Bên mua bảo 
hiểm.

Khi Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư giai đoạn sớm, Hanwha Life 
Việt Nam hiểu rằng cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư chỉ mới bắt đầu. 
Vì thế, 10% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ sung này sẽ được chi trả liên 
tục mỗi năm trong vòng 10 năm nhằm giúp khách hàng chi trả chi phí chữa 
trị ung thư trong thời gian dài.

Khi Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng, Hanwha Life 
Việt Nam sẽ chi trả 20% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ sung này liên 
tục mỗi năm trong vòng 5 năm như một thông điệp chung vai sát cánh 
vượt qua gian nan thử thách cùng khách hàng.

Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm hỗ trợ điều trị 
Ung thư nâng cao sẽ bằng 50% Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm 
bổ sung Bảo hiểm bảo vệ Ung thư.

Tổng quyền lợi tối đa chi trả cho Quyền lợi bảo hiểm Ung thư giai đoạn sớm 
và Quyền lợi bảo hiểm Ung thư nghiêm trọng không vượt quá 100% Số 
tiền bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này; hoặc 300.000.000 
đồng.

Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm hỗ trợ điều trị Ung thư 
nâng caoD

Nếu chẳng may Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần 
đầu tiên thì Hanwha Life Việt Nam sẽ:

Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Miễn đóng phí bảo hiểm do
Ung thư E
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Nằm viện là điều không mong 
muốn đối với hầu hết tất cả mọi 
người, đôi khi việc chi trả cho 
chi phí nằm viện trở thành một 
gánh nặng vì người bệnh phải 
đồng thời chi trả cho các chi phí 
chữa trị khác. Hiểu được điều 
đó Hanwha Life Việt Nam hỗ trợ 
viện phí lên đến 3 triệu đồng 
cho mỗi ngày nằm viện nhằm 
giúp đỡ một phần gánh nặng 
tài chính cùng với khách hàng.

Quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm 
viện do Ung thư trong suốt Hợp 
đồng bảo hiểm lên đến 
1.095.000.000 đồng. 

Có 6 sự lựa chọn khác nhau cho 
từng mệnh giá chi trả mỗi ngày 
nằm viện để khách hàng lựa 
chọn như sau:

Sản phẩm bảo hiểm bổ 
sung Bảo hiểm hỗ trợ 

chi phí nằm viện do Ung thư
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Quyền Lợi Chi Trả
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730.000.000
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1.095.000.000
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Miễn thu phí toàn bộ 
Phí bảo hiểm của Hợp 
đồng bảo hiểm (Sản 
phẩm chính và Sản 
phẩm bảo hiểm bổ 
sung) nhằm tạo điều 
kiện tài chính tốt nhất 
cho khách hàng trong 
quá trình điều trị.

Hanwha Life Việt Nam 
sẽ tiếp tục đóng Phí 
bảo hiểm cho toàn bộ 
Hợp đồng bảo hiểm 
thay cho khách hàng. 
Như vậy, Hợp đồng 
bảo hiểm chính của 
khách hàng vẫn tiếp 
tục tích luỹ, nhằm 
đảm bảo những mục 
tiêu đầu tư/tiết kiệm 
trong tương lai.

Ngoài ra, các quyền lợi 
của Sản phẩm chính 
(bao gồm quyền lợi 
bảo vệ và quyền lợi  
tiết kiệm - nếu có) và 
các Sản phẩm bảo 
hiểm bổ sung vẫn 
được giữ nguyên cho 
đến hết thời hạn Hợp 
đồng của Sản phẩm 
bảo hiểm bổ sung này. 
Ngoại trừ các sản 
phẩm bổ sung đính 
kèm cho Bên mua bảo 
hiểm.

Khi Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư giai đoạn sớm, Hanwha Life 
Việt Nam hiểu rằng cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư chỉ mới bắt đầu. 
Vì thế, 10% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ sung này sẽ được chi trả liên 
tục mỗi năm trong vòng 10 năm nhằm giúp khách hàng chi trả chi phí chữa 
trị ung thư trong thời gian dài.

Khi Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng, Hanwha Life 
Việt Nam sẽ chi trả 20% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ sung này liên 
tục mỗi năm trong vòng 5 năm như một thông điệp chung vai sát cánh 
vượt qua gian nan thử thách cùng khách hàng.

Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm hỗ trợ điều trị 
Ung thư nâng cao sẽ bằng 50% Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm 
bổ sung Bảo hiểm bảo vệ Ung thư.

Tổng quyền lợi tối đa chi trả cho Quyền lợi bảo hiểm Ung thư giai đoạn sớm 
và Quyền lợi bảo hiểm Ung thư nghiêm trọng không vượt quá 100% Số 
tiền bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này; hoặc 300.000.000 
đồng.

Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm hỗ trợ điều trị Ung thư 
nâng caoD

Nếu chẳng may Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần 
đầu tiên thì Hanwha Life Việt Nam sẽ:

Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Miễn đóng phí bảo hiểm do
Ung thư E
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Sản phẩm
Bổ sung

Sự kiện
Bảo hiểm Ghi chú

Quyền lợi
Chi trả tối đa

Bảo hiểm
bảo vệ
Ung thư

Bảo hiểm
thanh toán chi
phí điều trị thực
tế do Ung thư

Ung thư
giai đoạn sớm

Ung thư
nghiêm trọng

Ung thư
nghiêm trọng

Miễn đóng 
phí bảo hiểm 
do Ung thư

Điều trị Ung thư 
giai đoạn sớm 
và/hoặc Ung thư 
nghiêm trọng 

50% Số tiền bảo hiểm của sản
phẩm Bảo hiểm bảo vệ Ung thư

50% Số tiền bảo hiểm của sản
phẩm Bảo hiểm bảo vệ
Ung thư; hoặc

Trong vòng 1 năm kể từ khi
Ung thư giai đoạn sớm được
chẩn đoán, xác định; hoặc

100% Số tiền bảo hiểm của sản
phẩm Bảo hiểm bảo vệ Ung thư

Sau 1 năm kể từ khi Ung thư
giai đoạn sớm được chẩn đoán,
xác định

Nằm viện do Ung 
thư giai đoạn 
sớm và/hoặc 
Ung thư nghiêm 
trọng

Bảo hiểm hỗ 
trợ chi phí 
nằm viện do 
Ung thư

Có 6 sự lựa chọn khác nhau 
cho  mỗi ngày nằm viện để 
khách hàng lựa chọn

1.095.000.000/ Người được 
bảo hiểm 

3.000.000/ Ngày nằm viện 

45.000.000/ Lần điều trị

300.000.000/ Năm

Tối đa lên đến: 

100% Số tiền bảo hiểm của
sản phẩm Bảo hiểm thanh toán 
chi phí điều trị thực tế do
Ung thư

Tương đương 20% Số tiền
bảo hiểm của Sản phẩm
bảo hiểm bảo vệ Ung thư

Ung thư
giai đoạn sớm

Ung thư
nghiêm trọng

Bảo hiểm 
hỗ trợ điều 
trị Ung thư 
nâng cao

100% Số tiền bảo hiểm của
sản phẩm Bảo hiểm hỗ trợ
điều trị Ung thư nâng cao hoặc 
tối đa 300.000.000 đồng;

Chi trả liên tục mỗi năm 10% 
trong vòng 10 năm

Tương đương 50% Số tiền
bảo hiểm của Sản phẩm bảo 
hiểm bảo vệ Ung thư

100% Số tiền bảo hiểm của
sản phẩm Bảo hiểm hỗ trợ
điều trị Ung thư nâng cao hoặc 
tối đa 300.000.000 đồng;

Chi trả liên tục mỗi năm 20% 
trong vòng 5 năm

Tương đương 50% Số tiền
bảo hiểm của Sản phẩm
bảo hiểm bảo vệ Ung thư

Miễn đóng Phí bảo hiểm cơ 
bản cho sản phẩm chính; và

Miễn đóng phí cho toàn bộ 
Sản phẩm bảo hiểm
bổ sung

Kể từ kỳ phí tiếp theo và cho 
đến ngày đáo hạn của sản 
phẩm bảo hiểm bổ sung này.

Khi đính kèm với Sản phẩm 
bảo hiểm Liên kết chung.

Ngoại trừ các sản phẩm
bảo hiểm bổ sung đính kèm 
cho Bên mua bảo hiểm

BẢNG TÓM TẮT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BẢO VỆ UNG THƯ 
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Ung thư giai đoạn sớm; hoặc

BHBS Bảo hiểm
bảo vệ Ung thư

Ung thư nghiêm trọng
(trong vòng 1 năm); hoặc

Ung thư nghiêm trọng (sau 1 năm)

500.000.000

500.000.000

1.000.000.000

Ung thư giai đoạn sớm tối đa lên 
đến; hoặc

Ung thư nghiêm trọng tối đa lên đến

Nằm viện do Ung thư giai đoạn sớm 
và/hoặc Ung thư nghiêm trọng

Điều trị Ung thư giai đoạn sớm 
và/hoặc Ung thư nghiêm trọng 
bằng phương pháp Phẫu thuật, Xạ 
trị hoặc Hóa trị

BHBS Bảo hiểm thanh
toán chi phí điều trị
thực tế do Ung thư

BHBS Bảo hiểm hỗ trợ chi
phí nằm viện do Ung thư

BHBS Bảo hiểm hỗ trợ
điều trị Ung thư
nâng cao

200.000.000

1.095.000.000/ Người được bảo hiểm
3.000.000/ Ngày nằm viện

300.000.000

300.000.000

Kể từ kỳ phí tiếp theo và cho đến ngày 
đáo hạn của Sản phẩm bổ sung này.

Miễn đóng Phí bảo hiểm cơ bản 
cho sản phẩm An Khang Tài Lộc

Miễn đóng phí cho toàn bộ
sản phẩm bổ sung (ngoại trừ các 
sản phẩm bổ sung đính kèm cho 
Bên mua bảo hiểm)

BHBS Miễn đóng phí
bảo hiểm do Ung thư

Ung thư nghiêm trọng

Sản phẩm Sự kiện bảo hiểm Quyền lợi

Dành cho Người được bảo hiểm (Vợ)

Dành cho Bên mua bảo hiểm (Chồng)

Giá trị lớn hơn giữa 500.000.000 
triệu đồng hoặc Giá trị tài khoản 
hợp đồng tại từng thời điểm

Tử vong; hoặc
Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn 
trước 65 tuổi; hoặc
Bệnh nặng giai đoạn cuối.

100% Số tiền bảo hiểm + Giá trị lớn 
hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị 
tài khoản hợp đồng

Tử vong do tai nạn

An Khang Tài Lộc

Quyền lợi bảo vệ Đơn vị tính: đồng

(*) Xem thêm thông tin chi tiết tại Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm bảo hiểm

Anh Nguyễn Văn A, 35 tuổi, anh tham gia sản phẩm bảo hiểm với sản phẩm 
An Khang Tài Lộc cho vợ là chị Nguyễn Thị B, 32 tuổi, số tiền bảo hiểm 500 
triệu đồng, thời hạn bảo hiểm 20 năm. Anh cũng tham gia sản phẩm bảo 
hiểm bổ sung Miễn đóng phí bảo hiểm do Ung thư nhằm tăng cường sự 
bảo vệ cho bản thân.

Đồng thời, anh tham gia thêm các sản phẩm bảo hiểm bổ sung bảo vệ Ung 
thư cho vợ:  Bảo hiểm bảo vệ Ung thư, Bảo hiểm thanh toán chi phí điều trị 
thực tế do Ung thư, Bảo hiểm hỗ trợ điều trị Ung thư nâng cao, Bảo hiểm hỗ 
trợ chi phí nằm viện do Ung thư với số tiền tối đa 3 triệu đồng/ngày.

Phí bảo hiểm năm của sản phẩm An Khang Tài Lộc đính kèm các sản phẩm 
bảo hiểm bổ sung bảo vệ Ung thư: 12.785.000 đồng

VÍ DỤ MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 
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Sản phẩm
Bổ sung

Sự kiện
Bảo hiểm Ghi chú

Quyền lợi
Chi trả tối đa

Bảo hiểm
bảo vệ
Ung thư

Bảo hiểm
thanh toán chi
phí điều trị thực
tế do Ung thư

Ung thư
giai đoạn sớm

Ung thư
nghiêm trọng

Ung thư
nghiêm trọng

Miễn đóng 
phí bảo hiểm 
do Ung thư

Điều trị Ung thư 
giai đoạn sớm 
và/hoặc Ung thư 
nghiêm trọng 

50% Số tiền bảo hiểm của sản
phẩm Bảo hiểm bảo vệ Ung thư

50% Số tiền bảo hiểm của sản
phẩm Bảo hiểm bảo vệ
Ung thư; hoặc

Trong vòng 1 năm kể từ khi
Ung thư giai đoạn sớm được
chẩn đoán, xác định; hoặc

100% Số tiền bảo hiểm của sản
phẩm Bảo hiểm bảo vệ Ung thư

Sau 1 năm kể từ khi Ung thư
giai đoạn sớm được chẩn đoán,
xác định

Nằm viện do Ung 
thư giai đoạn 
sớm và/hoặc 
Ung thư nghiêm 
trọng

Bảo hiểm hỗ 
trợ chi phí 
nằm viện do 
Ung thư

Có 6 sự lựa chọn khác nhau 
cho  mỗi ngày nằm viện để 
khách hàng lựa chọn

1.095.000.000/ Người được 
bảo hiểm 

3.000.000/ Ngày nằm viện 

45.000.000/ Lần điều trị

300.000.000/ Năm

Tối đa lên đến: 

100% Số tiền bảo hiểm của
sản phẩm Bảo hiểm thanh toán 
chi phí điều trị thực tế do
Ung thư

Tương đương 20% Số tiền
bảo hiểm của Sản phẩm
bảo hiểm bảo vệ Ung thư

Ung thư
giai đoạn sớm

Ung thư
nghiêm trọng

Bảo hiểm 
hỗ trợ điều 
trị Ung thư 
nâng cao

100% Số tiền bảo hiểm của
sản phẩm Bảo hiểm hỗ trợ
điều trị Ung thư nâng cao hoặc 
tối đa 300.000.000 đồng;

Chi trả liên tục mỗi năm 10% 
trong vòng 10 năm

Tương đương 50% Số tiền
bảo hiểm của Sản phẩm bảo 
hiểm bảo vệ Ung thư

100% Số tiền bảo hiểm của
sản phẩm Bảo hiểm hỗ trợ
điều trị Ung thư nâng cao hoặc 
tối đa 300.000.000 đồng;

Chi trả liên tục mỗi năm 20% 
trong vòng 5 năm

Tương đương 50% Số tiền
bảo hiểm của Sản phẩm
bảo hiểm bảo vệ Ung thư

Miễn đóng Phí bảo hiểm cơ 
bản cho sản phẩm chính; và

Miễn đóng phí cho toàn bộ 
Sản phẩm bảo hiểm
bổ sung

Kể từ kỳ phí tiếp theo và cho 
đến ngày đáo hạn của sản 
phẩm bảo hiểm bổ sung này.

Khi đính kèm với Sản phẩm 
bảo hiểm Liên kết chung.

Ngoại trừ các sản phẩm
bảo hiểm bổ sung đính kèm 
cho Bên mua bảo hiểm

BẢNG TÓM TẮT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BẢO VỆ UNG THƯ 
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Ung thư giai đoạn sớm; hoặc

BHBS Bảo hiểm
bảo vệ Ung thư

Ung thư nghiêm trọng
(trong vòng 1 năm); hoặc

Ung thư nghiêm trọng (sau 1 năm)

500.000.000

500.000.000

1.000.000.000

Ung thư giai đoạn sớm tối đa lên 
đến; hoặc

Ung thư nghiêm trọng tối đa lên đến

Nằm viện do Ung thư giai đoạn sớm 
và/hoặc Ung thư nghiêm trọng

Điều trị Ung thư giai đoạn sớm 
và/hoặc Ung thư nghiêm trọng 
bằng phương pháp Phẫu thuật, Xạ 
trị hoặc Hóa trị

BHBS Bảo hiểm thanh
toán chi phí điều trị
thực tế do Ung thư

BHBS Bảo hiểm hỗ trợ chi
phí nằm viện do Ung thư

BHBS Bảo hiểm hỗ trợ
điều trị Ung thư
nâng cao

200.000.000

1.095.000.000/ Người được bảo hiểm
3.000.000/ Ngày nằm viện

300.000.000

300.000.000

Kể từ kỳ phí tiếp theo và cho đến ngày 
đáo hạn của Sản phẩm bổ sung này.

Miễn đóng Phí bảo hiểm cơ bản 
cho sản phẩm An Khang Tài Lộc

Miễn đóng phí cho toàn bộ
sản phẩm bổ sung (ngoại trừ các 
sản phẩm bổ sung đính kèm cho 
Bên mua bảo hiểm)

BHBS Miễn đóng phí
bảo hiểm do Ung thư

Ung thư nghiêm trọng

Sản phẩm Sự kiện bảo hiểm Quyền lợi

Dành cho Người được bảo hiểm (Vợ)

Dành cho Bên mua bảo hiểm (Chồng)

Giá trị lớn hơn giữa 500.000.000 
triệu đồng hoặc Giá trị tài khoản 
hợp đồng tại từng thời điểm

Tử vong; hoặc
Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn 
trước 65 tuổi; hoặc
Bệnh nặng giai đoạn cuối.

100% Số tiền bảo hiểm + Giá trị lớn 
hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị 
tài khoản hợp đồng

Tử vong do tai nạn

An Khang Tài Lộc

Quyền lợi bảo vệ Đơn vị tính: đồng

(*) Xem thêm thông tin chi tiết tại Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm bảo hiểm

Anh Nguyễn Văn A, 35 tuổi, anh tham gia sản phẩm bảo hiểm với sản phẩm 
An Khang Tài Lộc cho vợ là chị Nguyễn Thị B, 32 tuổi, số tiền bảo hiểm 500 
triệu đồng, thời hạn bảo hiểm 20 năm. Anh cũng tham gia sản phẩm bảo 
hiểm bổ sung Miễn đóng phí bảo hiểm do Ung thư nhằm tăng cường sự 
bảo vệ cho bản thân.

Đồng thời, anh tham gia thêm các sản phẩm bảo hiểm bổ sung bảo vệ Ung 
thư cho vợ:  Bảo hiểm bảo vệ Ung thư, Bảo hiểm thanh toán chi phí điều trị 
thực tế do Ung thư, Bảo hiểm hỗ trợ điều trị Ung thư nâng cao, Bảo hiểm hỗ 
trợ chi phí nằm viện do Ung thư với số tiền tối đa 3 triệu đồng/ngày.

Phí bảo hiểm năm của sản phẩm An Khang Tài Lộc đính kèm các sản phẩm 
bảo hiểm bổ sung bảo vệ Ung thư: 12.785.000 đồng

VÍ DỤ MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 
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Tổng quyền lợi bảo vệ Ung thư lên đến:                                   
Tổng quyền lợi thanh toán chi phí điều trị
thực tế do Ung thư lên đến: 
Tổng quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện
do Ung thư lên đến:              
Tổng quyền lợi hỗ trợ chi phí điều trị do
Ung thư nâng cao lên đến:     

1.500.000.000 đồng

200.000.000 đồng
 

1.095.000.000 đồng
 

300.000.000 đồng

Tổng tất cả các quyền lợi Ung thư lên đến:                                          3.095.000.000 đồng

QUYỀN LỢI TIẾT KIỆM
Quyền lợi đáo hạn của Hợp đồng bảo hiểm (lãi suất ước tính ở mức 8%): 
307.363.000 đồng

MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHI THAM GIA BẢO HIỂM

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 
Đối tượng tham gia các sản phẩm bảo vệ Ung thư?
• Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: Từ 0 đến 59 tuổi

• Tuổi kết thúc Hợp đồng bảo hiểm: Tối đa là 65 tuổi
1

Thời gian loại trừ là gì?
Là khoảng thời gian 90 ngày đối với Ung thư nghiêm trọng và Ung thư 

giai đoạn sớm kể từ ngày Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này có hiệu lực hoặc 
ngày khôi phục hiệu lực của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này gần nhất 
(nếu có).

Hanwha Life Việt Nam sẽ loại trừ bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm có 
dấu hiệu, hoặc có triệu chứng, hoặc được chẩn đoán Ung thư giai đoạn 
sớm/Ung thư nghiêm trọng trong Thời hạn loại trừ.

2

Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: Từ 0 đến 59 tuổi
Tuổi kết thúc Hợp đồng bảo hiểm: Tối đa là 65 tuổi
Thời hạn Hợp đồng bảo hiểm: Từ 06 đến 65 năm
Thời hạn đóng phí bảo hiểm: bằng Thời hạn hợp đồng bảo hiểm

Thời hạn loại trừ tử vong là gì?
Là khoảng thời gian 30 ngày được tính kể từ ngày Người được bảo 

hiểm lần đầu tiên được chẩn đoán mắc phải Ung thư giai đoạn sớm/
Ung thư nghiêm trọng.

Hanwha Life Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu Người được 
bảo hiểm tử vong trong Thời hạn loại trừ tử vong.

3
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Khách hàng có được thay đổi nội dung Hợp đồng bảo hiểm khi đã 
tham gia các sản phẩm bảo vệ Ung thư không?

Khách hàng có thể giảm Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung 
Bảo hiểm bảo vệ Ung thư. Trong trường hợp này, Số tiền bảo hiểm của các 
Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm thanh toán chi phí điều trị thực tế 
do Ung thư và Bảo hiểm hỗ trợ điều trị Ung thư nâng cao sẽ bị thay đổi 
tương ứng.

Khách hàng không thể tăng Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ 
sung Bảo hiểm bảo vệ Ung thư.

4

Phí bảo hiểm có tăng theo tuổi hoặc năm hợp đồng hay không?
Phí bảo hiểm của các sản phẩm bảo vệ Ung thư sẽ không tăng theo 

tuổi và năm hợp đồng trong suốt thời hạn của Hợp đồng bảo hiểm.
5

Các điều kiện loại trừ của các sản phẩm bảo vệ bệnh Ung thư này 
là gì?

Hanwha Life Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu Người 
được bảo hiểm có triệu chứng, được chẩn đoán mắc phải Ung thư giai 
đoạn sớm/Ung thư nghiêm trọng do các nguyên nhân trực tiếp từ bệnh 
có sẵn. 

Hanwha Life Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu Người 
được bảo hiểm có dấu hiệu, hoặc có triệu chứng, hoặc được chẩn đoán 
Ung thư giai đoạn sớm/Ung thư nghiêm trọng trong Thời hạn loại trừ. 
Và thêm vào đó, Hanwha Life Việt Nam cũng sẽ không chi trả quyền lợi 
bảo hiểm đối với sự tiến triển hoặc biến chứng của tình trạng mắc phải 
Ung thư giai đoạn sớm và/hoặc Ung thư nghiêm trọng này trong suốt 
Thời hạn hiệu lực của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung.

Hanwha Life Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu Người 
được bảo hiểm tử vong trong Thời hạn loại trừ tử vong.

Loại trừ trong các trường hợp khác:
Hanwha Life Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu Người 
được bảo hiểm mắc phải Ung thư giai đoạn sớm/Ung thư nghiêm trọng 
là kết quả trực tiếp hay gián tiếp của:

7

Nếu bị chẩn đoán xác định mắc phải Ung thư thì Khách hàng có 
phải tiếp tục đóng phí hay không?

Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm tham gia Sản phẩm bảo hiểm bổ 
sung Miễn đóng phí bảo hiểm do Ung thư, nếu bị chẩn đoán xác định Ung 
thư nghiêm trọng, Hanwha Life sẽ tiếp tục đóng Phí bảo hiểm cho toàn bộ 
Hợp đồng bảo hiểm (ngoại trừ các sản phẩm bổ sung đính kèm cho Bên 
mua bảo hiểm).

6

a.

b.

c.

d.
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Tổng quyền lợi bảo vệ Ung thư lên đến:                                   
Tổng quyền lợi thanh toán chi phí điều trị
thực tế do Ung thư lên đến: 
Tổng quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện
do Ung thư lên đến:              
Tổng quyền lợi hỗ trợ chi phí điều trị do
Ung thư nâng cao lên đến:     

1.500.000.000 đồng

200.000.000 đồng
 

1.095.000.000 đồng
 

300.000.000 đồng

Tổng tất cả các quyền lợi Ung thư lên đến:                                          3.095.000.000 đồng

QUYỀN LỢI TIẾT KIỆM
Quyền lợi đáo hạn của Hợp đồng bảo hiểm (lãi suất ước tính ở mức 8%): 
307.363.000 đồng

MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHI THAM GIA BẢO HIỂM

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 
Đối tượng tham gia các sản phẩm bảo vệ Ung thư?
• Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: Từ 0 đến 59 tuổi

• Tuổi kết thúc Hợp đồng bảo hiểm: Tối đa là 65 tuổi
1

Thời gian loại trừ là gì?
Là khoảng thời gian 90 ngày đối với Ung thư nghiêm trọng và Ung thư 

giai đoạn sớm kể từ ngày Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này có hiệu lực hoặc 
ngày khôi phục hiệu lực của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này gần nhất 
(nếu có).

Hanwha Life Việt Nam sẽ loại trừ bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm có 
dấu hiệu, hoặc có triệu chứng, hoặc được chẩn đoán Ung thư giai đoạn 
sớm/Ung thư nghiêm trọng trong Thời hạn loại trừ.

2

Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: Từ 0 đến 59 tuổi
Tuổi kết thúc Hợp đồng bảo hiểm: Tối đa là 65 tuổi
Thời hạn Hợp đồng bảo hiểm: Từ 06 đến 65 năm
Thời hạn đóng phí bảo hiểm: bằng Thời hạn hợp đồng bảo hiểm

Thời hạn loại trừ tử vong là gì?
Là khoảng thời gian 30 ngày được tính kể từ ngày Người được bảo 

hiểm lần đầu tiên được chẩn đoán mắc phải Ung thư giai đoạn sớm/
Ung thư nghiêm trọng.

Hanwha Life Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu Người được 
bảo hiểm tử vong trong Thời hạn loại trừ tử vong.

3
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Khách hàng có được thay đổi nội dung Hợp đồng bảo hiểm khi đã 
tham gia các sản phẩm bảo vệ Ung thư không?

Khách hàng có thể giảm Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung 
Bảo hiểm bảo vệ Ung thư. Trong trường hợp này, Số tiền bảo hiểm của các 
Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm thanh toán chi phí điều trị thực tế 
do Ung thư và Bảo hiểm hỗ trợ điều trị Ung thư nâng cao sẽ bị thay đổi 
tương ứng.

Khách hàng không thể tăng Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ 
sung Bảo hiểm bảo vệ Ung thư.

4

Phí bảo hiểm có tăng theo tuổi hoặc năm hợp đồng hay không?
Phí bảo hiểm của các sản phẩm bảo vệ Ung thư sẽ không tăng theo 

tuổi và năm hợp đồng trong suốt thời hạn của Hợp đồng bảo hiểm.
5

Các điều kiện loại trừ của các sản phẩm bảo vệ bệnh Ung thư này 
là gì?

Hanwha Life Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu Người 
được bảo hiểm có triệu chứng, được chẩn đoán mắc phải Ung thư giai 
đoạn sớm/Ung thư nghiêm trọng do các nguyên nhân trực tiếp từ bệnh 
có sẵn. 

Hanwha Life Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu Người 
được bảo hiểm có dấu hiệu, hoặc có triệu chứng, hoặc được chẩn đoán 
Ung thư giai đoạn sớm/Ung thư nghiêm trọng trong Thời hạn loại trừ. 
Và thêm vào đó, Hanwha Life Việt Nam cũng sẽ không chi trả quyền lợi 
bảo hiểm đối với sự tiến triển hoặc biến chứng của tình trạng mắc phải 
Ung thư giai đoạn sớm và/hoặc Ung thư nghiêm trọng này trong suốt 
Thời hạn hiệu lực của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung.

Hanwha Life Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu Người 
được bảo hiểm tử vong trong Thời hạn loại trừ tử vong.

Loại trừ trong các trường hợp khác:
Hanwha Life Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu Người 
được bảo hiểm mắc phải Ung thư giai đoạn sớm/Ung thư nghiêm trọng 
là kết quả trực tiếp hay gián tiếp của:

7

Nếu bị chẩn đoán xác định mắc phải Ung thư thì Khách hàng có 
phải tiếp tục đóng phí hay không?

Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm tham gia Sản phẩm bảo hiểm bổ 
sung Miễn đóng phí bảo hiểm do Ung thư, nếu bị chẩn đoán xác định Ung 
thư nghiêm trọng, Hanwha Life sẽ tiếp tục đóng Phí bảo hiểm cho toàn bộ 
Hợp đồng bảo hiểm (ngoại trừ các sản phẩm bổ sung đính kèm cho Bên 
mua bảo hiểm).

6

a.

b.

c.

d.
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Bệnh hoặc các dị tật bẩm sinh; hoặc

Tự tử, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí, xảy ra 
trong vòng hai (2) năm kể từ Ngày hiệu lực của Sản phẩm bảo hiểm bổ 
sung hoặc ngày khôi phục hiệu lực gần nhất của Sản phẩm bảo hiểm 
bổ sung; hoặc

Tự gây thương tích của Người được bảo hiểm, dù trong trạng thái tinh 
thần bình thường hay mất trí; hoặc 

Nhiễm HIV, bị AIDS hay các bệnh có liên quan đến HIV/AIDS (ngoại trừ 
trường hợp Nhiễm HIV/AIDS do nghề nghiệp); hoặc

Sử dụng trái phép chất ma túy, chất kích thích hoặc các chất gây 
nghiện; hoặc

Ảnh hưởng của rượu bia hoặc ảnh hưởng của bất kỳ loại thuốc nào, loại 
chất kích thích nào, trừ trường hợp có chỉ định của Bác sĩ với mục đích 
chữa bệnh; hoặc

Việc nhiễm chất phóng xạ; hoặc

Hậu quả của hành động cố ý hay vô ý tấn công bằng vũ khí nguyên tử, 
vũ khí hóa học hoặc vũ khí sinh học; hoặc

Hậu quả của các hoạt động quân sự trong khi đang phục vụ trong quân 
ngũ; hoặc

Chiến tranh (có tuyên bố hay không tuyên bố), các hoạt động thù địch, 
hiếu chiến hoặc mang tính chiến tranh, nội chiến, nổi loạn, bạo động, 
bạo loạn dân sự hay hoạt động liên quan đến khủng bố; hoặc

Tham gia các phương tiện hoạt động trên không trừ phi với vai trò 
hành khách có mua vé của một hãng hàng không dân dụng có giấy 
phép hoạt động và lịch trình bay; hoặc

Người được bảo hiểm tham gia các cuộc đua (ngoại trừ chạy đua, đi bộ), 
săn bắn, biểu diễn rơi tự do từ máy bay, các hoạt động thể thao chuyên 
nghiệp, leo núi, các hoạt động dưới nước, nhảy dù, xử lý chất nổ hoặc 
sử dụng súng; hoặc

Hành vi phạm tội của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm hay 
Người thụ hưởng theo pháp luật Việt Nam hiện hành.
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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.

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.

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.

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 dụngcao nhất là “AAA” bởi 
Korea Ratings và Cơ quan Kiểm định 
Thông tin Dịch vụ Tín dụng Hàn Quốc.      

Hanwha Life Insurance

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. 

Hanwha Life Vietnam

Tập đoàn Hanwha

Hanwha Life 
Việt Nam

Hanwha Life
Insurance
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bạo loạn dân sự hay hoạt động liên quan đến khủng bố; hoặc

Tham gia các phương tiện hoạt động trên không trừ phi với vai trò 
hành khách có mua vé của một hãng hàng không dân dụng có giấy 
phép hoạt động và lịch trình bay; hoặc

Người được bảo hiểm tham gia các cuộc đua (ngoại trừ chạy đua, đi bộ), 
săn bắn, biểu diễn rơi tự do từ máy bay, các hoạt động thể thao chuyên 
nghiệp, leo núi, các hoạt động dưới nước, nhảy dù, xử lý chất nổ hoặc 
sử dụng súng; hoặc

Hành vi phạm tội của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm hay 
Người thụ hưởng theo pháp luật Việt Nam hiện hành.
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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.

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.

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.

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 dụngcao nhất là “AAA” bởi 
Korea Ratings và Cơ quan Kiểm định 
Thông tin Dịch vụ Tín dụng Hàn Quốc.      

Hanwha Life Insurance

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. 
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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



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
Cập nhật tháng 11/2021


