
Sản phẩm gia tăng quyền lợi
Sản phẩm bổ trợ, chỉ bán kèm sản phẩm chính

Giới thiệu

Quyền lợi bảo hiểm
Quyền lợi hỗ trợ viện phí nội trú(*):

• Chi trả 0,2% Số tiền bảo hiểm (không vượt quá 
2 triệu đồng) cho một ngày nằm viện nội trú.

• Chi trả 0,4% Số tiền bảo hiểm cho một ngày 
nằm viện tại Đơn vị điều trị tích cực (ICU).

• Chi trả 0,6% Số tiền bảo hiểm cho một ngày 
nằm viện do điều trị Bệnh hiểm nghèo. 

Chi trả tối đa 150 ngày cho một năm hợp đồng, 
tối đa 1000 ngày cho toàn bộ thời hạn hợp đồng.

Quyền lợi hỗ trợ chi phí phẫu thuật:

• Bảo hiểm cho hơn 90 loại phẫu thuật khác 
nhau.

• Chi trả 2%/5%/10%/20% Số tiền bảo hiểm 
tương ứng với độ phức tạp của mỗi phẫu thuật.

• Chi trả tối đa cho Hỗ trợ chi phí phẫu thuật là 
100% STBH.

Bạn cần biết

Quyền lợi bảo hiểm chấm dứt
khi NĐBH đạt 80 tuổi

Trùng với định kì của HĐ chính

Từ 5 đến 25 năm

0 tuổi - 70 tuổi

• Thời hạn bảo hiểm

• Định kỳ đóng phí

• Thời hạn đóng phí

• Tuổi tham gia

Từ 5 năm đến tối đa bằng 
thời hạn bảo hiểm

Sản phẩm bổ trợ này hỗ trợ chi phí cho mỗi ngày 
nằm viện, quyền lợi được tăng cường khi nằm 
viện tại Đơn vị điều trị tích cực (ICU) hoặc điều trị 
bệnh hiểm nghèo. Đồng thời, sản phẩm còn hỗ 
trợ chi phí cho hơn 90 loại phẫu thuật, chi trả 
nhiều lần.

(*)Khách hàng chỉ nhận 1 trong 3 mức quyền lợi, tùy theo mức nào 
cao nhất. Chi tiết tham khảo Quy tắc, Điều khoản sản phẩm.
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