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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

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

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

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
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Tự gây thương tích

Các sự kiện gây tổn thất lớn

Hành vi cố ý vi phạm pháp luật
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Tự gây thương tích

Các sự kiện gây tổn thất lớn

Hành vi cố ý vi phạm pháp luật
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Hành vi cố ý vi phạm pháp luật 

Tự tử hoặc tự gây thương tích



Hành vi cố ý vi phạm pháp luật 

Tự tử hoặc tự gây thương tích 

Các sự kiện gây tổn thất lớn



Hãy liên v húng tôi
ngay hôm nay  v n.

hính
T ng 11, Tòa nhà Diamond Plaza,
34 Lê Du n, n Nghé, Qu n 1,
TP. HCM, t Nam
Tel: (84-28) 6256 3688
Email: customerconnect.vn@fwd.com

Chi nhánh
T ng 20, Tòa nhà VCCI Tower,
9 ào Duy Anh, g g Mai,
Qu n g a, Hà N i, t Nam
Tel: (84-24) 3938 6757

 

Hotline
1800 96 96 90

Quét mã QR
ruy c website

 thành   2013    tiên 
FWD là            

  FWD    kinh doanh  10    
 khu  Kông,  khu Ma Cao, Thái Lan, Indonesia, 

   Nam,   Malaysia và 
 FWD cung      nhân    

     nhân       lao  
ng. 

FWD mang n khách hàng g tr  ngh m i m , giú  
quá trình tham gia o h m  n, nhanh chóng và d  dàng 

 v i các  h  sáng t o, s n h m d  h u    b i 
công ngh   thông minh. V i g châm l  khách hàng làm 

g tâm, FWD ng g b   h n  m nh  thành 
t  oàn o h m hàng u Châu Á v i t m nhìn thay i 
c m nh n a i ng o h m. 

bi t thêm thông tin, vui lòng truy c website www.fwd.com.

FWD  Nam  thành  vào  2016 và là thành viên 
     FWD - có  vi     

Châu Á.     tiên   công   
FWD  Nam là công ty   khác  có    

  trên các   riêng có:     
     trung vào    hóa  

 

FWD  Nam liên  là  trong  công ty   
.

e
www.fwd.com.vn.


