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BẢO VỆ 365 - BẢO HIỂM UNG THƯ VÀ SỨC KHỎE
Chuẩn bị kỹ càng, bình an vui sống

Mỗi người chúng ta đều phấn đấu làm việc và cố gắng mỗi ngày để mang đến mọi điều 
tốt đẹp nhất cho những người thân yêu, mà đôi khi quên rằng ngay cả bản thân mình 
cũng cần được chăm sóc và quan tâm kỹ càng. 

Sản phẩm Bảo Vệ 365 - Bảo Hiểm Ung Thư Và Sức Khỏe của Hanwha Life Việt Nam sẽ 
cung cấp các giải pháp bảo vệ bạn một cách toàn diện trước những rủi ro trong cuộc 
sống và các rủi ro liên quan đến sức khỏe.

Sản phẩm bảo hiểm trực tuyến đầu tiên chi trả cho Bệnh 
đái tháo đường tuýp 2

Tích hợp thêm nhiều quyền lợi bảo vệ trước các bệnh 
hiểm nghèo như Ung thư nghiêm trọng, Bệnh lý thận, 
Đột quỵ hoặc Nhồi máu cơ tim

Bảo vệ lên đến 405 triệu đồng với mức phí bảo hiểm hấp dẫn

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

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
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Quyền lợi bảo hiểm tử vong/Thương tật toàn bộ 
và vĩnh viễn 100.000.000 đồng

Quyền lợi bảo hiểm Ung thư nghiêm trọng 100.000.000 đồng

Quyền lợi bảo hiểm Đột quỵ hoặc Nhồi máu cơ tim 100.000.000 đồng

Quyền lợi bảo hiểm Bệnh lý thận 100.000.000 đồng

Quyền lợi bảo hiểm Bệnh đái tháo đường tuýp 2 5.000.000 đồng

Quyền lợi bảo hiểm chính Số tiền bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm gia tăng Số tiền bảo hiểm

QUYỀN LỢI 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 
1.1 Đối với trường hợp tử vong
      •   Tự tử; hoặc
      •   Sử dụng ma túy, chất kích thích hoặc các chất gây nghiện trái phép; hoặc
      •   Hành vi phạm tội.

1.2 Đối với trường hợp Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
      •      •   Tình trạng tồn tại trước; hoặc
      •   Tự gây thương tích hoặc tự tử; hoặc
      •   Sử dụng ma túy, chất kích thích hoặc các chất gây nghiện trái phép; hoặc 
      •   Hành vi phạm tội.
   

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 Ung thư nghiêm trọng
������t���5ÖOI�US˼OH�U̕O�U˼J�US̱ D̙��IṖD
������t���5SPOH�5I̚J�HJBO�DI̚��IṖD
������t���#̏OI�IṖD�DÈD�Ȇ�ÛU�C̀N�TJOI��IṖD
������t���/IJ̎N�)*7�C̑�"*%4�IBZ�DÈD�C̏OI�DØ�MJÐO�RVBO�ê̋O�)*7�"*%4��IṖD
������t���7J̏D�OIJ̎N�DI˾U�QIØOH�Y˼��IṖD
������t������t���)̂V�RV˽�D̟B�IËOI�ê̘OH�U˾O�DÙOH�C̄OH�Wǿ�LIÓ�OHVZÐO�U̢�Wǿ�LIÓ�IØB�I̒D�IṖD�Wǿ��������
�������������LIÓ�TJOI�I̒D��IṖD
������t���)ËOI�WJ�QI˼N�U̘J�

3. Đối với quyền lợi bảo hiểm Đột quỵ hoặc Nhồi máu cơ tim
������t���5ÖOI�US˼OH�U̕O�U˼J�US̱ D̙��IṖD
������t���5SPOH�5I̚J�HJBO�DI̚��IṖD
������t���#̏OI�IṖD�DÈD�Ȇ�ÛU�C̀N�TJOI�

4. Đối với quyền lợi bảo hiểm Bệnh lý thận4. Đối với quyền lợi bảo hiểm Bệnh lý thận
������t���5ÖOI�US˼OH�U̕O�U˼J�US̱ D̙��IṖD
������t���5SPOH�5I̚J�HJBO�DI̚��IṖD
������t���#̏OI�IṖD�DÈD�Ȇ�ÛU�C̀N�TJOI��IṖD
������t���4̢�E̞OH�NB�UÞZ�DI˾U�LÓDI�UIÓDI�IṖD�DÈD�DI˾U�HÉZ�OHIJ̏O�USÈJ�QIÏQ��IṖD
������t���7J̏D�OIJ̎N�DI˾U�QIØOH�Y˼�

5. Đối với quyền lợi bảo hiểm Bệnh đái tháo đường tuýp 2
������t������t���åÈJ�UIÈP�ê̱ O̚H�UIBJ�Lȅ�êÈJ�UIÈP�ê̱ O̚H�EP�M˼N�E̞OH�S̱ V̝�CJB�WË�IṖD�UIV̔D��IṖD
������t���åÈJ�UIÈP�ê̱ O̚H�UVâQ����IṖD
������t���5ÖOI�US˼OH�U̕O�U˼J�US̱ D̙��IṖD
������t���5SPOH�5I̚J�HJBO�DI̚�

7VJ�MÛOH�UIBN�LI˽P�2VZ�ŨD�WË�åJ̌V�LIP˽O�T˽O�QÌN�ê̍�CJ̋U�UIÐN�DIJ�UJ̋U�W̌�åJ̌V�
LIP˽O�MP˼J�US̡�

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.

#ˑ0�7x�������#ˑ0�)*l.�6/(�5)̀ �7®�4˴$�,)˧ & ��
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