Sản phẩm Bảo hiểm


 
An tâm ở mọi nơi - Thảnh thơi như nghỉ lễ
Mỗi người trong chúng ta đều mong muốn
có cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Cuộc
sống với nhiều biến cố và ngã rẽ có thể
khiến cho mong muốn ấy không được trọn
vẹn. Hãy chủ động xây dựng phương án
bảo vệ ngay từ hôm nay.

(84 24) 222 9 8888
Sản phẩm được phê duyệt bởi Bộ Tài chính
theo công văn số 8333/BTC-QLBH ngày 19/07/2019

Tầng 15, Tòa nhà 21 Cát Linh,
phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

PHÍ BẢO HIỂM

MINH HỌA SẢN PHẨM

Chỉ với mức phí bảo hiểm từ
500.000 đồng/năm trở lên bạn đã có thể quản lý
rủi ro hiệu quả và an tâm tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.

Chị A, 20 tuổi, mong muốn có một phương án bảo vệ
cho tương lai trước những rủi ro và an tâm tận hưởng
cuộc sống.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Chị A quyết định mua sản phẩm Bảo hiểm tai nạn
bảo vệ toàn diện của MB Ageas Life với số tiền bảo
hiểm là 500.000.000 đồng.

(1) Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm trong trường hợp
NĐBH tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do
tai nạn; hoặc chi trả lên đến 100% Số tiền bảo hiểm
trong trường hợp NĐBH bị thương tật bộ phận vĩnh
viễn do tai nạn.
(2) Chi trả 0,2% STBH/ngày (không quá 2.000.000
đồng) nếu NĐBH phải nhập viện nội trú do tai nạn từ 2
ngày trở lên.
Quyền lợi bảo hiểm (1) được nhân đôi nếu tai nạn xảy
ra ở nước ngoài hoặc trên các chuyến bay thương mại.

THÔNG TIN CHUNG
Ai có thể được
bảo hiểm

Cá nhân từ 30 ngày tuổi đến
60 tuổi khi tham gia

Thời hạn bảo hiểm

1 năm, tái tục hàng năm
đến khi NĐBH 65 tuổi

Định kỳ đóng phí

Hàng năm

Đây là những thông tin tóm tắt về sản phẩm, Bạn vui
lòng tham khảo Quy tắc Điều khoản sản phẩm
để biết thêm thông tin chi tiết về tất
cả quyền lợi và điều kiện.

Phí bảo hiểm hàng năm: 1.030.000 đồng/năm
Khi rủi ro không mong đợi xảy ra
Chị A đi du lịch nước ngoài, không may bị tai nạn, và bị
mất hoàn toàn một tay, phải nằm viện 20 ngày.
Tổng quyền lợi nhận được: 520.000.000 đồng
• Quyền lợi nằm viện:
20 ngày x 1.000.000 đồng/ngày = 20.000.000 đồng
• Quyền lợi bảo hiểm tai nạn:
50% x 500.000.000 đồng x 2 = 500.000.000 đồng

