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BẠN CÓ MUỐN
Một cuộc sống
ung dung?

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Lần đầu tiên ra mắt, sẽ 
đồng hành cùng bạn 

trong cả quá trình 
hồi phục sau điều trị

Chỉ 4 bước đơn giản 
trên ứng dụng di động 
của Ngân hàng Quân 
đội (MB App) có ngay 

hợp đồng bảo vệ

Không cần thẩm định 
lại sức khỏe

01
Quyền lợi bảo hiểm 

Sống Khỏe

02
Quy trình tham gia 

nhanh chóng, 
đơn giản

03
Quyền cam kết 

phát hành 
Hợp đồng mới

Ung thư, một trong những mối đe dọa 
đối với sức khỏe, có thể gõ cửa chúng ta 
bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nếu có 
Sản phẩm bảo hiểm bệnh ung thư 
Ung Dung Sống Khoẻ của MB Ageas Life 
bạn sẽ an tâm “vô lo” nếu tình huống 
bất ngờ  không may xảy đến với mình. 



MINH HỌA QUYỀN LỢI

Số tiền bảo hiểm: 300 triệu đồng

Phí bảo hiểm
777.000
đồng/năm

QLBH
Bệnh ung thư

QLBH
Sống khỏe

Tổng quyền lợi

375
triệu đồng

Tài liệu giới thiệu sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, tóm tắt các đặc điểm của sản phẩm. Các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm sẽ tuân thủ theo đúng Quy tắc, 
Điều khoản sản phẩm được Bộ Tài chính phê duyệt.

THÔNG TIN THÊM VỀ SẢN PHẨM

+

QUYỀN LỢI SẢN PHẨM

Phí chỉ từ khoảng  500 đồng/ngày

Nhận ngay
100% 

Nhận thêm
25% 

Số tiền bảo hiểm khi có 
chẩn đoán bệnh ung thư

Số tiền bảo hiểm khi bạn 
Sống Khỏe sau 2 năm kể từ 
ngày chẩn đoán mắc bệnh

Khi tham gia Quyền lợi Sống khỏe, bạn sẽ được duy trì hợp đồng miễn phí kể từ 
Ngày chẩn đoán mắc bệnh đến Ngày Hợp đồng chấm dứt hiệu lực.

(1) Mức phí cho Người được bảo hiểm là nam giới, 18 tuổi, tham gia Hợp đồng Ung Dung Sống Khỏe với Số tiền bảo hiểm 100 triệu đồng.
(2) Quyền lợi không áp dụng cho Bệnh ung thư có dấu hiệu và triệu chứng xuất hiện trước hoặc trong vòng 90 ngày kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng, trừ trường hợp Hợp 
đồng được phát hành theo Quyền cam kết phát hành hợp đồng mới.

Tổng Quyền lợi bảo hiểm lên đến 625 triệu đồng

Tuổi tham gia
bảo hiểm

Thời hạn Hợp đồng 

Từ 18 tuổi - trước ngày
sinh nhật thứ 66

5 năm Năm

5 nămThời hạn đóng phí 

Định kỳ đóng phí 

1

2

Khách hàng nam, 30 tuổi
Thời hạn hợp đồng: 05 năm

Chú thích:
- QLBH: Quyền lợi bảo hiểm 
- Quyền lợi bảo hiểm Sống khỏe là quyền lợi nhận được khi Khách hàng còn sống sau 2 năm kể từ ngày chẩn đoán mắc bệnh.

300
triệu

75
triệu

375 triệu



Dựng xây
hạnh phúc cùng
MB Ageas Life

Liên hệ với chúng tôi
ngay hôm nay!

Trong hành trình kiến tạo và tiếp nối ước mơ, Chúng tôi mong muốn được trở thành người 
đồng hành đáng tin cậy của Bạn. 

Hãy cùng Chúng tôi tạo ra những điều tuyệt vời mỗi ngày, sống ý nghĩa, để dựng xây hạnh phúc 
cho chính mình, cho những người thân yêu và cho mọi người! 

Chúng tôi khởi nguồn từ sự hợp tác và liên kết giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, 
Tập đoàn bảo hiểm quốc tế Ageas và Bảo hiểm nhân thọ Muang Thai. 

Uy tín từ Ngân hàng
TMCP Quân đội

(Việt Nam)

Kinh nghiệm chuyên gia
từ Tập đoàn bảo hiểm

quốc tế Ageas (Bỉ)

Đẳng cấp dịch vụ
khách hàng chuyên nghiệp

từ Muang Thai Life
(Thái Lan)

Hotline:
(84-24) 2229 8888

Quét mã QR
truy cập website

Trụ sở chính: Tầng 15 - Tòa nhà 21 Cát Linh, 
phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

www.mbageas.life

/mbageaslife.official


