
FWD Care
Nhóm sản phẩm bổ trợ gia tăng bảo vệ 

để bạn tự tin trải nghiệm



FWD Care
Thêm bảo vệ - Thêm an tâm Với danh mục sản phẩm bổ trợ đa dạng, đáp ứng các 

nhu cầu từ bảo hiểm sức khỏe, bệnh hiểm nghèo, tai nạn 
cho tới tử vong và thương tật, chúng tôi giúp bạn bảo vệ 
trọn vẹn cho những kế hoạch và hoài bão trong hiện tại 
và tương lai.

Một kế hoạch tài chính vững vàng là bước đầu quan trọng 
trên hành trình đạt tới các dự định thú vị phía trước. 
Bổ sung thêm những sản phẩm bổ trợ phù hợp vào 
kế hoạch tài chính của bạn sẽ là bước thứ hai không kém 
phần quan trọng, giúp bảo vệ tối ưu cho bạn và 
những người thân yêu trước mọi rủi ro về sức khỏe.

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 bảo hiểm và Loại trừ bảo hiểm tại 
Quy tắc và Điều khoản được đăng tải trên website của Công ty FWD Việt Nam 
(www.fwd.com.vn).
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An tâm vững bước vì đã có FWD giúp bạn 
bảo vệ những dự định tương lai trước rủi ro 
tử vong và thương tật.

FWD Care Bảo hiểm tử vong và thương tật

FWD Care Bảo hiểm miễn đóng 
phí nâng cao 2.0

Tại
nạn

Tự tin khám phá những cuộc phiêu lưu ý nghĩa, 
vì bạn đã có FWD bảo vệ trước những tai nạn 
bất ngờ. Giờ đây, bạn luôn sẵn sàng cho những 
niềm vui bất tận phía trước.

FWD Care Bảo hiểm tai nạn

Bệnh 
hiểm 
nghèo

Khi đã có kế hoạch bảo vệ sẵn sàng, ngay cả 
rủi ro bệnh hiểm nghèo cũng không thể khiến 
bạn chùn bước. Vững tin bứt phá mỗi ngày vì 
những lo nghĩ về tài chính đã có FWD san sẻ.

FWD Care Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo 2.0

FWD Care Bảo hiểm miễn đóng 
phí bệnh hiểm nghèo 2.0

Sức 
khỏe

Để sống trọn mỗi ngày, không hành trang nào 
quan trọng hơn sức khỏe. Hãy để FWD hỗ trợ 
chi phí y tế trước những rủi ro sức khỏe để bạn 
chú tâm điều trị và phục hồi nhanh chóng.

FWD Care Bảo hiểm sức khỏe 2.0

FWD Care Bảo hiểm trợ cấp nằm viện



Nhóm Sức khỏe

Phạm vi bảo vệ

Bất kể mức thu nhập của bạn ở mức nào, bạn xứng đáng nhận 
được sự chăm sóc y tế tốt nhất. Với FWD Care Bảo hiểm 
sức khỏe 2.0 – một giải pháp hỗ trợ chi phí y tế, bạn có thể 
linh hoạt lựa chọn dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất mà bạn 
mong muốn. Từ nay, bạn có thể hoàn toàn yên tâm tận hưởng 
hành trình cuộc sống đầy màu sắc của mình.

FWD Care
Bảo hiểm sức khỏe 2.0

An tâm trọn vẹn với giải pháp 
đơn giản, dễ hiểu

Linh hoạt lựa chọn dịch vụ 
điều trị tối ưu

Bảo vệ tối đa với danh 
mục loại trừ tối thiểu

Điều trị nội trú

Điều trị trong ngày có Phẫu thuật

Điều trị Ung thư hoặc Cấy ghép nội tạng 

Cấp cứu khi đang ở nước ngoài

Điều trị ngoại trú



Quyền lợi sản phẩm
FWD Care Bảo hiểm sức khỏe 2.0 hỗ trợ chi trả các chi phí 
y tế, với 4 kế hoạch để bạn lựa chọn phù hợp với nhu cầu: 

(1) Đồng chi trả mỗi lần khám nghĩa là cho mỗi lần khám, 
Quý khách sẽ chi trả 20% chi phí y tế thực tế và FWD chi trả 
80% chi phí y tế thực tế nhưng không vượt quá Quyền lợi tối đa 
mỗi lần khám theo kế hoạch bảo hiểm Quý khách đã lựa chọn. 
Quyền lợi tối đa mỗi năm của Điều trị ngoại trú bao gồm 
khám ngoại trú và quyền lợi Nha khoa.
Đồng chi trả mỗi lần khám không áp dụng cho Kế hoạch Care1000.

Đơn vị: đồng

Kế hoạch

Phạm vi bảo hiểm tối đa mỗi năm hợp đồng
(Áp dụng cho tất cả các quyền lợi)

1.1. Điều trị nội trú
(Quyền lợi tối đa mỗi năm hợp đồng)

a. Điều trị nội trú không thực hiện Phẫu thuật
(Quyền lợi tối đa mỗi đợt điều trị) 

b. Điều trị nội trú có thực hiện Phẫu thuật
(Quyền lợi tối đa mỗi đợt điều trị)

1.2. Điều trị trong ngày có Phẫu thuật
(Quyền lợi tối đa mỗi đợt điều trị)

1.3. Điều trị Ung thư hoặc 
Cấy ghép nội tạng
(Quyền lợi tối đa mỗi năm hợp đồng)

1.5. Điều trị ngoại trú
(Quyền lợi tối đa mỗi năm hợp đồng)

Quyền lợi tối đa mỗi lần khám
Quyền lợi Nha khoa mỗi năm

Đồng chi trả mỗi lần khám(1)

Care100

 100 triệu

 10 triệu

 5 triệu

Care250

 250 triệu

 20 triệu

 7,5 triệu

20/8

Care500

500 triệu

30 triệu

10 triệu

Care1000

 100 triệu  250 triệu  500 triệu  1 tỷ

 100 triệu  250 triệu 500 triệu  1 tỷ

 1 tỷ

  500 nghìn  750 nghìn  1 triệu  2 triệu

 500 nghìn  750 nghìn  1 triệu  2 triệu

1.4. Cấp cứu khi đang ở nước ngoài
(Quyền lợi tối đa mỗi năm hợp đồng)

 100 triệu  250 triệu 500 triệu  1 tỷ

 10 triệu  20 triệu 30 triệu 40 triệu

40 triệu

 20 triệu  40 triệu 60 triệu 80 triệu

20 triệu



Không ai trong chúng ta lên kế hoạch cho ốm bệnh hay 
đau đớn. Nhưng khi những rủi ro ập đến, bạn đã có 
kế hoạch nào cho bản thân?
Nằm viện sẽ giúp bạn chữa lành thể chất nhưng cũng 
khiến bạn tổn thất về mặt tài chính. Hãy để FWD 
chăm sóc cho sức khỏe tài chính của bạn với 
FWD Care Bảo hiểm trợ cấp nằm viện - giải pháp 
hỗ trợ viện phí theo số ngày nằm viện với mức hỗ trợ 
viện phí  lên đến 150 ngày nằm viện/năm.

Thông tin cần biết

(2) Sản phẩm sẽ được tự động tái tục hàng năm cho đến hết 
năm hợp đồng khi Người được bảo hiểm (NĐBH) đạt 75 tuổi 
với điều kiện Phí bảo hiểm tái tục của sản phẩm được đóng 
đủ khi đến hạn và Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực. 
Phí bảo hiểm được tính theo tuổi của NĐBH tại thời điểm 
tham gia và tại các Ngày tái tục hàng năm. Phí bảo hiểm có 
thể thay đổi để bù đắp sự gia tăng của chi phí y tế trong 
tương lai.
Công ty có thể chuyển giao thông tin cá nhân của khách hàng 
cho bên thứ ba để thực hiện giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

FWD Care
Bảo hiểm trợ cấp nằm viện

Tuổi tham gia 30 ngày tuổi - 70 tuổi

Tuổi tối đa kết thúc thời 
hạn của sản phẩm bổ trợ

Thời hạn bảo hiểm 1 năm và được tái 
tục hàng năm(2)

75 tuổi

Thời hạn đóng phí Bằng thời hạn bảo hiểm

Loại trừ tối thiểu, bảo vệ tối đa

Khoản hỗ trợ tăng tương ứng với 
mức độ nghiêm trọng của việc điều trị

Danh mục loại trừ bảo hiểm

HIV, AIDS và các bệnh lây qua đường tình dục

Bệnh lý bẩm sinh bất thường hoặc dị tật

Hành vi cố ý vi phạm pháp luật

Điều trị bệnh liên quan đến sức khỏe sinh sản

Các sự kiện gây tổn thất lớn

Quyền lợi thiết thực với hỗ trợ 
chi phí nằm viện theo ngày



Quyền lợi sản phẩm

Thông tin cần biết

Danh mục loại trừ bảo hiểm

HIV, AIDS và các bệnh lây qua đường tình dục

Điều trị bệnh liên quan đến sức khỏe sinh 
sản và Biến chứng thai sản

Điều trị nha khoa, ngoại trừ do tai nạn

Bệnh lý bẩm sinh bất thường hoặc dị tật

Vật lý trị liệu hay phục hồi chức năng

Hành vi cố ý vi phạm pháp luật

(3) Cho cùng ngày nằm viện, Công ty sẽ chỉ chi trả Quyền lợi 
trợ cấp nằm viện hàng ngày hoặc Quyền lợi trợ cấp 
nằm viện hàng ngày tại Phòng chăm sóc đặc biệt. 

(4) Quyền lợi được chi trả 1 lần cho dù Người được bảo hiểm 
thực hiện nhiều Phẫu thuật cho cùng 1 chấn thương hoặc 
1 bệnh trong 1 lần điều trị nội trú hoặc nhiều giai đoạn cho 
cùng 1 Phẫu thuật.

Tuổi tham gia 30 ngày tuổi - 60 tuổi

Thời hạn bảo hiểm 1 năm và được tái tục 
hàng năm

Tuổi tối đa kết thúc thời 
hạn của sản phẩm bổ trợ

65 tuổi

Thời hạn đóng phí Bằng thời hạn bảo hiểm

Trợ cấp chi phí 
Phẫu thuật(4)

10x Số tiền bảo hiểm/ 
lần phẫu thuật

Trợ cấp nằm viện 
hàng ngày

Số tiền bảo hiểm/ 
ngày nằm viện 
Tối đa 150 ngày/ năm

5x Số tiền bảo hiểm/ 
ngày nằm viện
Tối đa 30 ngày/ năm

Trợ cấp nằm viện 
hàng ngày tại 
Phòng chăm sóc đặc biệt(3)

Các sự kiện gây tổn thất lớn



Trên hành trình hướng tới những dự định và ấp ủ cho 
tương lai, bạn không ngừng nỗ lực để bứt phá. Hãy để 
FWD giúp bạn đảm bảo chặng đường phía trước không 
bị gián đoạn ngay cả khi rủi ro xảy tới.
FWD Care Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo 2.0 
đảm bảo kế hoạch tài chính của bạn không bị biến động 
bởi những sự kiện không lường trước với quyền lợi miễn 
đóng phí khi gặp Bệnh hiểm nghèo tại bất kỳ giai đoạn nào.

FWD Care Bảo hiểm 
miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo 2.0

Miễn đóng phí cho cả hợp đồng 
trước 78 Bệnh hiểm nghèo

Quyền lợi sản phẩm

Trường hợp Quyền lợi

NĐBH được 
chẩn đoán mắc 
Bệnh hiểm nghèo 
giai đoạn đầu

FWD thay Khách hàng đóng 
toàn bộ phí bảo hiểm trong 
2 năm kể từ ngày đến hạn 
đóng phí tiếp theo sau ngày 
xảy ra sự kiện bảo hiểm.

FWD thay Khách hàng đóng 
toàn bộ phí bảo hiểm trong 
tương lai cho tới ngày kết thúc 
Thời hạn bảo hiểm của sản phẩm 
bổ trợ này.

NĐBH được 
chẩn đoán mắc 
Bệnh hiểm nghèo

Bệnh hiểm nghèo thuộc danh sách Bệnh hiểm nghèo được 
quy định tại Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm.
Nếu thời gian tính từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm tới ngày 
kết thúc Thời hạn bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ nhỏ hơn 
2 năm, FWD sẽ thay Khách hàng đóng phí tới ngày kết thúc 
Thời hạn bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ này.

Nhóm Bệnh hiểm nghèo

Miễn đóng phí cho Bệnh hiểm nghèo 
ngay từ giai đoạn đầu

Loại trừ tối thiểu, bảo vệ tối đa



Cuộc sống là hành trình với nhiều điều thú vị bên cạnh 
những thử thách bất ngờ. Khi đã có kế hoạch bảo vệ 
sẵn sàng, bạn thỏa sức tận hưởng trọn vẹn những điều 
tuyệt vời sắp tới.
FWD Care Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo 2.0 - giải pháp 
hỗ trợ tài chính với nhiều lớp bảo vệ trước rủi ro 
Bệnh hiểm nghèo ngay từ giai đoạn đầu, để không 
thử thách nào có thể cản bước bạn chinh phục mục tiêu 
cuộc sống.

FWD Care Bảo hiểm 
bệnh hiểm nghèo 2.0

Bảo vệ nhiều lần trong suốt 
thời hạn hợp đồng

Gia tăng quyền lợi bảo vệ cho 
bệnh Ung thư theo giới tính

Bảo vệ toàn diện trước 
Bệnh hiểm nghèo

Thông tin cần biết

Tuổi tham gia 18 tuổi - 65 tuổi

Thời hạn bảo hiểm
Tối thiểu 5 năm và tối đa 
tới khi NĐBH đạt 70 tuổi

Tuổi tối đa kết thúc thời 
hạn của sản phẩm bổ trợ 70 tuổi

Thời hạn đóng phí Bằng thời hạn bảo hiểm

Danh mục loại trừ bảo hiểm

Tự gây thương tích

Các sự kiện gây tổn thất lớn

Hành vi cố ý vi phạm pháp luật



3. Gia tăng quyền lợi bảo vệ cho bệnh 
Ung thư phổ biến theo giới tính

Quyền lợi sản phẩm
1. Bảo vệ trước Bệnh hiểm nghèo ngay từ 
giai đoạn đầu 

2. Bảo vệ nhiều lần trong suốt thời hạn hợp đồng

Bệnh hiểm nghèo 
giai đoạn đầu 

(33 bệnh)

50%
Số tiền bảo hiểm

100% 
Số tiền bảo hiểm(5)

Bệnh hiểm nghèo
(47 bệnh)

Bệnh Ung thư giai đoạn sau 
phổ biến theo giới tính

Chi trả quyền lợi 2 lần cho 2 Bệnh hiểm nghèo 
giai đoạn đầu khác loại  

Tiếp tục chi trả quyền lợi khi mắc Bệnh hiểm nghèo

Danh mục loại trừ bảo hiểm

Thông tin cần biết

(5) Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo sẽ được chi trả sau khi trừ đi 
Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu thuộc cùng loại 
Bệnh hiểm nghèo đã chi trả trước đó, nếu có.
Tổng quyền lợi chi trả tối đa lên đến 150% Số tiền bảo hiểm 
nếu Người được bảo hiểm không mắc bệnh Ung thư 
giai đoạn sau phổ biến theo giới tính. Tổng quyền lợi chi trả 
tối đa lên đến 200% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo 
hiểm mắc bệnh Ung thư giai đoạn sau phổ biến theo giới tính.

Tự gây thương tích

Các sự kiện gây tổn thất lớn

Hành vi cố ý vi phạm pháp luật

Tuổi tham gia 30 ngày tuổi - 65 tuổi

Tuổi tối đa kết thúc thời 
hạn của sản phẩm bổ trợ

Thời hạn bảo hiểm

70 tuổi

Thời hạn đóng phí Bằng thời hạn bảo hiểm

Tối thiểu 5 năm và tối đa 
tới khi NĐBH đạt 70 tuổi

Thêm 50%
Số tiền bảo hiểm



FWD Care Bảo hiểm tai nạn
Cuộc sống sẽ trở nên thú vị hơn cho những ai biết "kiến tạo" 
những điều bình thường thành những gì đặc biệt. Hãy để 
giải pháp hỗ trợ tài chính FWD Care Bảo hiểm tai nạn 
đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá cuộc sống, 
cho bạn thoải mái ngẫu hứng "hết công suất" từng ngày.

Bảo vệ trọn vẹn trước những rủi ro 
tai nạn

Bảo vệ lên đến 300% Số tiền 
bảo hiểm cho rủi ro tử vong

Quyền lợi sản phẩm

1.  Bảo vệ trọn vẹn hơn trước những rủi ro tai nạn(6)

Mức chi trả
(% Số tiền bảo hiểm)

Tổn thương do tai nạn

Vỡ đốt sống có trải qua can 
thiệp phẫu thuật cột sống

Xương cánh tay; xương trụ; xương quay

Xương cổ tay; xương bàn tay; 
xương đốt ngón tay

Vỡ đốt sống không trải qua 
can thiệp phẫu thuật cột sống 

Gãy xương cụt và/hoặc xương cùng

A. Gãy xương

Xương đòn; xương chuôi ức; 
xương vai; xương ức; xương sườn 

2% 
(tối đa 5%/Tai nạn)

Vỡ xương sọ có trải qua can 
thiệp phẫu thuật sọ não 30%

Vỡ xương sọ không trải qua 
can thiệp phẫu thuật sọ não 10%

Gãy xương hàm dưới hoặc xương hàm trên 10%

Gãy 1 trong số các xương mặt khác 
(trừ xương mũi) 5%

10%

5%

5%

5%

A1. Vỡ xương sọ

A3. Cột sống

A4. Xương thân: Gãy 1 trong các xương

A5. Xương tay: Gãy 1 trong các xương

A2. Gãy xương mặt

30%

Nhóm Tai nạn

Nhóm Bệnh hiểm nghèo

Nhân đôi bảo vệ cho gia đình 
thân yêu



Thông tin cần biết

FWD sẽ chi trả gấp đôi quyền lợi Tử vong trong trường hợp 
Người được bảo hiểm và vợ/chồng tử vong do cùng 1 tai nạn, 
gia tăng hỗ trợ tài chính cho con và những thành viên còn lại 
trong gia đình.

(6)

(7)

3.  Nhân đôi bảo vệ vì gia đình thân yêu

300%

200%

100%

Nguyên nhân tử vong Mức chi trả
 ( % Số tiền bảo hiểm)

Tử vong do tai nạn khi đang là hành khách trên 
phương tiện giao thông đường hàng không

Tử vong do tai nạn khi đang là hành khách trên 
các phương tiện giao thông công cộng

Tử vong do tai nạn khác

Trong mọi trường hợp, tổng quyền lợi được chi trả cho 
nhóm A đến E không vượt quá 100% Số tiền bảo hiểm.

Quyền lợi tử vong sẽ trừ đi các quyền lợi đã được 
chi trả trước đó.

Danh mục loại trừ bảo hiểm

Hành vi cố ý vi phạm pháp luật 

Các sự kiện gây tổn thất lớn

Tuổi tham gia 30 ngày tuổi - 65 tuổi

Thời hạn bảo hiểm Tối thiểu 5 năm và tối đa 
tới khi NĐBH đạt 70 tuổi

Tuổi tối đa kết thúc thời 
hạn của sản phẩm bổ trợ 70 tuổi

Thời hạn đóng phí Bằng thời hạn bảo hiểm

Chấn thương gây thủng, vỡ hoặc hư hỏng 
các cơ quan nội tạng (tim; phổi; gan; 
thận; lá lách; tuỵ; bàng quang; niệu quản; 
dạ dày; ruột non; ruột già; trực tràng) 
có trải qua phẫu thuật ngực/bụng                            

Tràn khí màng phổi và/hoặc 
xuống máu màng phổi            

Bỏng độ 3 từ hơn 50% diện tích da

Bỏng độ 3 từ hơn 20% đến 50% diện tích da    

Bỏng độ 3 từ 10% đến 20% diện tích da 

Bỏng độ 2 từ hơn 20% diện tích da

Hôn mê

Cả 2 tay

Cả 2 chân

20%

10%

100%

100%

75%

100%

100%

Thị lực của cả 2 mắt

1 tay và 1 chân

100%

100%

1 tay và 1 chân và thị lực 1 mắt

1 tay hoặc 1 chân

Thính lực của cả 2 tai

Thị lực của 1 mắt

100%

50%

50%

50%

20%

10%

5%

50%

25%

2 ngón tay cái

Thính lực của 1 tai

Bất kỳ ngón tay hoặc ngón chân nào

E. Thương tật vĩnh viễn

B. Chấn thương cơ quan nội tạng

Xương bánh chè; xương mác; xương gót

Xương cổ chân; xương bàn chân; 
xương đốt ngón chân 

Xương đùi; xương chày

Gãy xương chậu

2% 
(tối đa 5%/Tai nạn)

20%

10%

5%

A6. Xương chân: Gãy 1 trong các xương

A7. Xương chậu

C. Hôn mê

D. Bỏng

Mức chi trảTổn thương do tai nạn
(% Số tiền bảo hiểm)

2.  Bảo vệ lên đến 300% Số tiền bảo hiểm 
cho rủi ro tử vong(7)



Trong cuộc sống, điều tuyệt vời nhất là khi được cùng 
người thân chia sẻ những khoảnh khắc sống đầy. Để niềm 
vui ấy thêm trọn vẹn, bạn sẽ cần sự hỗ trợ lớn hơn. Ở FWD, 
chúng tôi biết rằng những sự kiện bất ngờ rất khó để lường 
trước. Vì vậy, FWD Care Bảo hiểm tử vong và thương tật 
được thiết kế để gia tăng bảo vệ trước rủi ro tử vong và 
thương tật, để những trải nghiệm bên nhau trở nên 
hân hoan hơn bao giờ hết.

FWD Care Bảo hiểm 
tử vong và thương tật

Loại trừ tối thiểu, bảo vệ tối đa

Quyền lợi sản phẩm

100% 
Số tiền bảo hiểm

Tử vong hoặc 
Thương tật toàn bộ 

và vĩnh viễn 

Quyền lợi Mức chi trả

Nhóm Tử vong và thương tật

Thiết kế đơn giản với 
100% Số tiền bảo hiểm



Không gì tuyệt vời hơn khi bạn đạt được những dự định 
trong đời. Hãy để FWD giúp bạn đảm bảo những kế hoạch 
ấy luôn được hoàn thành, kể cả khi điều chẳng may xảy đến.
FWD Care Bảo hiểm miễn đóng phí nâng cao 2.0 - 
giải pháp hỗ trợ đóng phí duy trì hợp đồng bảo hiểm khi 
rủi ro xảy đến, giúp bạn an tâm khi biết rằng không điều gì 
có thể ngăn bạn hoàn thành những dự định lớn trong đời.

FWD Care Bảo hiểm 
miễn đóng phí nâng cao 2.0

Lore

Danh mục loại trừ bảo hiểm

Thông tin cần biết

Tuổi tham gia 30 ngày tuổi - 65 tuổi

Thời hạn bảo hiểm
Tối thiểu 5 năm và tối đa 

tới khi NĐBH đạt 70 tuổi

Tuổi tối đa kết thúc thời 
hạn của sản phẩm bổ trợ 70 tuổi

Thời hạn đóng phí Bằng thời hạn bảo hiểm

Hành vi cố ý vi phạm pháp luật 

Tự tử hoặc tự gây thương tích

Miễn đóng phí cho cả hợp đồng trước 
Bệnh hiểm nghèo và Tử vong

Miễn đóng phí cho Bệnh hiểm nghèo 
ngay từ giai đoạn đầu

Loại trừ tối thiểu, bảo vệ tối đa



Quyền lợi sản phẩm

Trường hợp Quyền lợi

NĐBH được chẩn đoán 
mắc Bệnh hiểm nghèo 

giai đoạn đầu

FWD thay Khách hàng 
đóng toàn bộ phí bảo hiểm 
trong 2 năm kể từ ngày đến 
hạn đóng phí tiếp theo sau 

ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.

FWD thay Khách hàng 
đóng toàn bộ phí bảo hiểm 
trong tương lai cho tới ngày 
kết thúc Thời hạn bảo hiểm 
của sản phẩm bổ trợ này.

NĐBH được chẩn đoán 
mắc Bệnh hiểm nghèo

Người được bảo hiểm 
Tử vong

Bệnh hiểm nghèo thuộc danh sách Bệnh hiểm nghèo 
được quy định tại Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm.
Nếu thời gian tính từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm tới ngày 
kết thúc Thời hạn bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ nhỏ hơn 
2 năm, FWD sẽ thay Khách hàng đóng phí tới ngày 
kết thúc Thời hạn bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ này.

Thông tin cần biết

Tuổi tham gia 18 tuổi - 65 tuổi

Thời hạn bảo hiểm Tối thiểu 5 năm và tối đa 

tới khi NĐBH đạt 70 tuổi

Tuổi tối đa kết thúc thời 
hạn của sản phẩm bổ trợ

70 tuổi

Thời hạn đóng phí Bằng thời hạn bảo hiểm

Danh mục loại trừ bảo hiểm

Hành vi cố ý vi phạm pháp luật 

Tự tử hoặc tự gây thương tích

Các sự kiện gây tổn thất lớn



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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