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BẢO VỆ 365 - BẢO HIỂM TAI NẠN NÂNG CAO
Chu toàn bảo vệ, trọn vẹn yêu thương

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ luôn dành cho những ai sẵn sàng khám phá và chuẩn 
bị trước mọi tình huống xảy ra. Một khi đã chủ động có kế hoạch dự phòng, bạn sẽ an 
nhiên tận hưởng cuộc sống trong từng khoảnh khắc đáng nhớ. 

Sản phẩm Bảo Vệ 365 - Bảo Hiểm Tai Nạn Nâng Cao của Hanwha Life Việt Nam sẽ bảo 
vệ bạn trước những rủi ro thường gặp do Tai nạn và là nguồn hỗ trợ tài chính vững chắc 
trên con đường tương lai của bạn.
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Bảo vệ trước các rủi ro do Tai nạn và gia tăng bảo vệ với 
các quyền lợi bảo hiểm: Ngộ độc thực phẩm, Bỏng và Gãy 
xương do Tai nạn

Tổng quyền lợi bảo hiểm lên đến 116 triệu đồng với mức 
chi phí chưa đến 1.000 đồng/ngày

Phát hành hợp đồng trực tuyến, không cần trải qua các 
bước kiểm tra y tế

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Quyền lợi bảo hiểm tử vong/Thương tật toàn bộ 
và vĩnh viễn do Tai nạn 15.000.000 đồng

Hỗ trợ viện phí khi Nằm viện do Tai nạn 
(Chi trả tối đa 15 ngày/Đợt nằm viện và
100 ngày/năm)

500.000 đồng/ngày

Hỗ trợ viện phí khi Nằm viện điều trị tại 
Khoa/phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) do 
Tai nạn 
(Chi trả tối đa 15 ngày/Đợt nằm viện và 
30 ngày/năm)

500.000 đồng/ngày

Quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ thu nhập do Tai nạn 15.000.000 đồng

Quyền lợi bảo hiểm Gãy xương do Tai nạn 10.000.000 đồng

Quyền lợi bảo hiểm Bỏng do Tai nạn 10.000.000 đồng

Quyền lợi bảo hiểm Ngộ độc thực phẩm
(Chi trả tối đa 2 lần)

500.000 đồng/lần

Quyền lợi 
bảo hiểm 
Hỗ trợ 
nằm viện 
do Tai nạn

Quyền lợi bảo hiểm chính Số tiền bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm gia tăng Số tiền bảo hiểm
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TÓM TẮT QUY ĐỊNH LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM

1. Đối với quyền lợi bảo hiểm tử vong/ Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do Tai nạn
      •   Tình trạng tồn tại trước; hoặc
      •   Tự gây thương tích hoặc tự tử; hoặc 
      •   Rối loạn tâm thần, mất trí hoặc rối loạn tâm lý; hoặc
      •   Tham gia vào hoạt động đình công, nổi loạn, bạo động; hoặc 
      •      •   Sử dụng trái phép rượu bia, ma túy, các loại thuốc, chất kích thích hoặc các   
  chất gây nghiện khác; hoặc
      •   Tham gia các phương tiện hoạt động trên không trừ khi với vai trò hành khách;  
  hoặc
      •   Tham gia (các) hoạt động thể thao chuyên nghiệp, xử lý chất nổ hoặc sử dụng  
  súng; hoặc 
      •   Hành vi phạm tội; hoặc
      •      •   Hành động có tính toán nhằm trục lợi bảo hiểm.

Tuổi tham gia Từ 18 đến 60 tuổi

Thời hạn
bảo hiểm

1 năm

Thời hạn
đóng phí

1 năm

Người được bảo hiểm phải là
Bên mua bảo hiểm

ĐIỀU KIỆN THAM GIA
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2. Đối với quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ nằm viện do Tai nạn và Hỗ trợ thu nhập do Tai nạn
      •   Một trong các nguyên nhân hoặc tình trạng được nêu tại mục 1; hoặc
      •   Người được bảo hiểm bắt đầu Nằm viện từ trước ngày hiệu lực hoặc từ trong
             Thời gian chờ.

3. Đối với quyền lợi bảo hiểm Gãy xương do Tai nạn
      •   Một trong các nguyên nhân hoặc tình trạng được nêu tại mục 1; hoặc
      •      •   Nứt xương, rạn xương, gãy cành tươi, gãy xương bệnh lý, loãng xương, ung thư  
             xương, bệnh giòn xương (bệnh xương thủy tinh) hoặc các rối loạn do thoái hóa xương.

4. Đối với quyền lợi bảo hiểm Bỏng do Tai nạn
      •   Một trong các nguyên nhân hoặc tình trạng được nêu tại mục 1.
Vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để biết thêm chi tiết về Điều 
khoản loại trừ.

Lưu ý: Tài liệu này chỉ mang tính giới thiệu, vui lòng tham khảo Quy tắc và
Điều khoản sản phẩm được Bộ Tài chính phê duyệt để biết thêm chi tiết.
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