
FWD Bộ 3 bảo vệ - Doanh nghiệp
Giải pháp bảo hiểm trước các bệnh hiểm nghèo 

phổ biến nhất dành cho Nhân viên



Lợi ích

Góp phần xây dựng đội ngũ nhân sự 
vững mạnh cho sự phát triển của
Doanh nghiệp.

Củng cố sự gắn kết và cống hiến 
của nhân viên dành cho tổ chức.

Gia tăng uy tín của Doanh nghiệp
đối với người lao động.

Tăng thêm chế độ đãi ngộ khác biệt 
dành riêng cho nhân viên với mức 
chi phí hợp lý. 

Gia đình nhận được sự hỗ trợ tài chính 
trong tình huống khó khăn.

Được bảo vệ trước 3 loại   
bệnh hiểm nghèo phổ biến nhất.

An tâm làm việc, cống hiến cho
Doanh nghiệp.

Bên cạnh nền tảng tài chính và công nghệ, 
sự ổn định về nguồn nhân lực là nhân tố 
trọng yếu tạo nên sự phồn thịnh của một 
Doanh nghiệp. Hiểu rõ điều đó, với vai trò là 
chủ Doanh nghiệp, bạn đã và đang cố gắng 
đảm bảo nguồn thu nhập ổn định và chế độ 
thưởng hấp dẫn cho nhân viên. Song bạn 
đã bao giờ nghĩ ngoài lương thưởng thì điều 
gì thực sự quan trọng đối với họ?

Chúng tôi hiểu rằng phúc lợi đối với mỗi 
nhân viên sẽ không toàn diện nếu thiếu đi 
giải pháp phòng vệ trước những biến cố về 
sức khỏe. Do đó, sản phẩm FWD Bộ 3 bảo vệ 
- Doanh nghiệp được thiết kế với sứ mệnh 
mang đến một giải pháp thiết thực giúp 
nhân viên thêm an tâm cống hiến. 

FWD Bộ 3 bảo vệ - Doanh nghiệp

2. Đối với Nhân viên

1. Đối với Doanh nghiệp

Ung thư tại bất kỳ giai đoạn nào

Đột quỵ

Nhồi máu cơ tim

Giải pháp bảo hiểm trước
3 bệnh hiểm nghèo phổ biến nhất:



Quyền lợi sản phẩmĐặc điểm nổi bật

Được bảo vệ trước 3 loại   
bệnh hiểm nghèo phổ biến nhất.

FWD sẽ chi trả
100% Số tiền bảo hiểm

nếu Người được bảo hiểm được
chẩn đoán mắc 1 trong 3 bệnh sau:

Nhồi máu cơ tim

Đột quỵ

Ung thư tại bất kỳ
giai đoạn nào

3. Mức phí bảo hiểm
phù hợp với nhiều lứa tuổi

Phí bảo hiểm chỉ từ vài trăm ngàn đồng/năm.

Toàn bộ quy trình được thực hiện trực tuyến 
chỉ với 1 câu xác nhận tình trạng sức khỏe và 
không yêu cầu kiểm tra y tế.

4. Quy trình tham gia đơn giản
và hoàn toàn trực tuyến 

Hỗ trợ tài chính 100% Số tiền bảo hiểm từ 
200 triệu đến 500 triệu ngay khi Người được 
bảo hiểm được chẩn đoán Ung thư tại bất kỳ 
giai đoạn nào, Đột quỵ hoặc Nhồi máu cơ tim.

1. Giải pháp bảo vệ trước
3 bệnh hiểm nghèo phổ biến nhất 
với 100% Số tiền bảo hiểm

Đem đến cho Người được bảo hiểm sự 
bảo vệ thiết thực tại độ tuổi có nguy cơ 
mắc bệnh hiểm nghèo nhiều nhất.

2. Bảo vệ tối đa lên đến 
80 tuổi

Ghi chú:
FWD sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm của 
sản phẩm này nếu:

Các dấu hiệu, triệu chứng của bệnh và 
việc chẩn đoán phải xảy ra (i) sau 1 
năm đối với Ung thư tuyến giáp và (ii) 
sau 90 ngày đối với các loại Ung thư 
khác hoặc Đột quỵ hoặc Nhồi máu 
cơ tim, tính từ Ngày hiệu lực hợp đồng;
Người được bảo hiểm còn sống tại 
thời điểm bệnh Ung thư, Đột quỵ, hoặc 
Nhồi máu cơ tim được chẩn đoán bởi 
Bác sĩ.



Đây chỉ là tài liệu giới thiệu tóm tắt các đặc điểm của sản phẩm, vui lòng 
tham khảo thông tin chi tiết về Quyền lợi và Loại trừ bảo hiểm tại Quy tắc 
và Điều khoản FWD Bộ 3 bảo vệ - Doanh nghiệp được đăng tải trên 
website của Công ty FWD Việt Nam (www.fwd.com.vn).

Thông tin cần biết

Phí bảo hiểm tham khảo

Đơn vị: VNĐ/năm

Số tiền bảo hiểm
Tuổi

200 triệu 300 triệu 500 triệu

22 294.000 441.000 735.000

25 366.000 549.000 915.000

27 434.000 651.000 1.085.000 

30 560.000  840.000 1.400.000 

32 704.000 1.056.000  1.760.000

35 962.000 1.443.000  2.405.000 

Nam

Số tiền bảo hiểm
Tuổi

200 triệu 300 triệu 500 triệu

22 330.000  495.000 825.000 

25 410.000 615.000 1.025.000

27 470.000 705.000 1.175.000

30 576.000 864.000  1.440.000 

32 698.000 1.047.000 1.745.000 

35 890.000 1.335.000   2.225.000 

Nữ

Phí bảo hiểm được tính dựa trên Số tiền bảo hiểm 
được lựa chọn, giới tính và tuổi của Người được 
bảo hiểm.

Tổng quyền lợi Ung thư giai đoạn đầu 
được chi trả cho 1 Người được bảo hiểm 
tính trên tất cả hợp đồng đang có hiệu lực 
với FWD không vượt quá 500 triệu đồng. 

Hợp đồng sẽ chấm dứt hiệu lực sau khi 
100% Số tiền bảo hiểm được chi trả.

Bên mua
bảo hiểm Doanh nghiệp

Số lượng
tham gia
tối thiểu

10 Cán bộ nhân viên

Thời hạn
bảo hiểm

1 năm và gia hạn hàng năm tối 
đa đến khi NĐBH đủ 80 tuổi

Thời hạn
đóng phí Bằng thời hạn bảo hiểm

Định kỳ
đóng phí Hàng năm

Người được
bảo hiểm 
(NĐBH)

Cán bộ nhân viên có Hợp đồng 
lao động chính thức và làm việc 
toàn thời gian tại Doanh nghiệp 
vào thời điểm tham gia  

Tuổi tham gia: 18 – 60 tuổi
Tuổi tối đa kết thúc thời hạn 
hợp đồng: 80 tuổi



Trụ sở chính
Cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải,
Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-24) 3934 3137   |   Hotline: 1900 54 54 13
Website: www.vietcombank.com.vn

Tầng 11, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (84-28) 6256 3688   |   Hotline: 1800 54 54 12
Email: customerconnect.vn@fwd.com
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Thông tin liên hệ Vietcombank
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Thông tin liên hệ FWD Việt Nam


